بسمه تعالي

راهنماي ثبت نام در سامانه بازار ديجيتالي فلز ايرانيان

معاملهگر عزیز ،سالم
لطفا جهت ورود به سامانه بازار دیجیتالی فلز ایرانیان
پس از ورود به سایت از قسمت

از آدرس  https://faramet.com/وارد شوید.

وارد صفحه ثبت نام شوید.

در این صفحه شماره تلفن همراه تان را ثبت کنید ،سپس کد تایید برایتان پیامک می شود که آن را وارد نمایید.
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اکنون شما وارد صفحه پیشخوان خود می شوید.

همانطور که پیام سیستم نشان می دهد ،باید آدرس ایمیل خود را نیز تایید کنید.
در منوی سمت راست گزینه :تغییر ایمیل را انتخاب فرمایید .در صفحه زیر ایمیل خود را وارد کرده و دکمه ذخیره

را بزنید.

در صندوق ایمیل خود از  mailer@faramet.comپیام زیر را دریافت می کنید:
لطفا با کلیک روی لینک زیر آدرس ایمیل خود را تایید نمایید :

Confirm Email
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با کلیک بر روی  Confirm Emailایمیل شما تایید گردیده و وارد صفحه بعد می شوید:

اکنون باید اطالعات پایه خود را تکمیل فرمایید ،روی این جمله کلیک نمایید .فرم ورود اطالعات پایه به صورت زیر

برایتان نمایش داده می شود .با کلیک روی فیلد شخص  ،نوع حقیقی یا حقوقی را انتخاب کنید .فرم زیر مربوط به
شخص حقیقی است.
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فرم اطالعات پایه مربوط به شخص حقوقی به صورت زیر است:

برای ذخیره اطالعات حتما باید فیلدهای ستاره دار مقدار داشته باشند.
پس از ورود اطالعات و بارگذاری فایل تصاویر مورد نیاز در قسمت مربوطه  ،دکمه
را کلیک نمایید .اطالعات شما جهت تایید برای مدیر فرستاده می شود.
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ذخيره و درخواست بررسی

پس از تایید مدیر ،شما باید اطالعات مربوط به نقش خود به عنوان خریدار یا فروشنده یا هردو را وارد فرمایید.
صفحه کاربر شما با کلیک روی حساب کاربری به صورت زیر است.

برای اطالعات فروشنده ،اطالعات صفحه زیر باید تکمیل گردد .تصویر جواز کسب و گواهی ثبت نام ارزش افزوده باید
در این فرم بارگذاری گردد.
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در فرم صاحبان امضا ،مشخصات افراد صاحب ا مضا باید تکمیل شده و تصویر امضا بارگذاری گردد.

اطالعات حسابهای بانکی در فرم حسابهای بانکی تکمیل می گردد.

در صورت نیاز اطالعات تماس .زمینه فعالیت و فروشندگان منتخب نیز تکمیل می گردند.
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فرایند خرید

برای انجام خرید به صفحه عرضه ها

بروید:

در این صفحه امکان جستجو بر اساس گروه کاال و برند و همچنین مرتب سازی بر اساس جدیدترین ،محبوبترین و..

صفحه زیر نمایش داده میشود:

وجود دارد .با کلیک روی قسمت
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در این صفحه مشخصات خرید شامل :حداقل و حداکثر تعداد بسته ،روش تسویه و قیمت که از طرف فروشنده تعیین
با اضافه و کم کردن

شده نشان داده می شود .در قسمت
تعداد بسته ،مقدار مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

با کلیک روی
صفحه سبد خرید برایتان باز می شود:

دراین صفحه مشخصات سفارش نمایش داده شده و در قسمت

امکان ویرایش و حذف

وجود دارد.

امکان مذاکره با فروشنده به صورت پیامی و صوتی

در صورت تیک زدن بخش

را کلیک نمایید.

وجود دارد .برای ثبت سفارش دکمه
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در صورت تیک زد ن مذاکره ،صفحه درخواست خرید در حال مذاکره باز می گردد در قسمت
امکان گفتگو با فروشنده به صورت پیام و صوت قابل انجام است.

در این صفحه مهلت پرداخت و مشخصات سفارش نشان داده شده و امکان

نیز وجود دارد.

در صورت تایید شرایط سفارش

دکمه را کلیک نمایید.

در این حالت پیام تایید مجدد

نمایش داده می شود و با انتخاب  OKدرخواست شما از

طرف خریدار تایید شده و منتظر تایید از طرف فروشنده است .اکنون سفارش شما در وضعیت
قرار دارد.
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با مراجعه به بخش

وضعیت سفارش های شما قابل مشاهده است:

درمیاید .با کلیک روی همین قسمت از

پس از تایید توسط فروشنده ،وضعیت شما به صورت

صفحه ،سفارش را می بینید.

با کلیک بر روی

گزارش درخواست واریز وجه برای شما نمایش داده می شود.
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با انتخاب

امکان مشاهده سفارش و پرداخت آن وجود دارد.

وجود دارد.

در این صفحه امکان تمدید مهلت پرداخت از قسمت
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برای انجام پرداخت دکمه

را انتخاب نمایید .امکان پرداخت آنالین و ارائه فیش بانکی بر اساس

مبلغ سفارش وجود دارد.
در صورت انتخاب

صفحه زیر باز میشود:

در این صفحه شماره رسید را وارد کرده و تصویر رسید را بارگذاری نمایید .پرداخت شما در انتظار تایید فروشنده و
در وضعیت

میماند .با تایید پرداخت توسط فروشنده سفارش شما تایید شده و آماده تحویل

میگردد.
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