تامین با ما ،بستری جهت ارتباط میان بنگاه های اقتصادی
www.taminbama.com

درباره ما
شرکت ایده پردازان تجارت الکترونیک داتیس ،با نام تجاری تامین با ما ،به منظور ایجاد روابط تجاری میان کسب و کارها و در راستای بهبود فرآیند های
تولیدی ،بازرگانی و خدماتی در سال  98تاسیس گردید .این شرکت پس از بررسی و نیاز سنجی انواع بنگاه های خرد و کالن و به منظور ایجاد بستری امن جهت
تعامل سازمان های مرتبط و با بهره گیری از حمایت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و نخبگان مالی و اقتصادی و هم چنین متخصصان متعهد نرم افزار  ،سخت
افزار و شبکه که دارای سوابق مثبت پژوهشی و کاربردی می باشند و با هدف رشد و اعتالی اقتصاد ملی فعالیت خود را آغاز نموده است.

چشم انداز
ما برآنیم خدمات نوآورانه ما در افق  ، ١٤٠٥نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه به پیوند مستحکم کسب و کارهاى حرفه اى بی انجامد و به
ثمره تعهد و صداقت ما و اطمینان شما تبدیل به یک قطب قدرتمند خواهیم شد.

ماموریت ما
ماموریت ما ،تسهیل روابط تجاری میان کسب و کارها در راستای بهبود فرآیندهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی،به پشتوانه نیروی کارآمد
،خالق و متعهد است.

TAMIN BAMA

021-77318652

TAMIN.BAMA

TAMINBAMACOMPANY@GMAIL.COM

راهنمای استفاده از وب سایت تامین با ما
عضویت در سایت تامین با ما

• جهت عضویت در سایت ،روی قسمت عضویت در صفحه اصلی کلیک نمایید.
• لطفا ابتدا قوانین سایت را مطالعه فرمایید ،در صورتی که قوانین مورد
تایید شما میباشد ،روی دکمه موافقم کلیک کنید.

•

در این قسمت شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید ،سپس یه کد فعال
سازی به تلفن همراه شما ارسال می گردد ،کد فعال سازی را در قسمت
مربوطه وارد نمایید و سپس بروی گزینه ایجاد حساب کاربری کلیک
نمایید.

لطفا چند لحظه صبر کنید شما به پروفایل شخصی خود هدایت میشوید.
پنل کاربری (شخصی)
• در قسمت اطالعات کاربری نوع پروفایل خود را مشخص کنید.
• شخص حقیقی:
شخص حقیقی همان شخص طبیعی یا همان انسان است ،دارای یک سری خصوصیات
مختص خودش است که پس از متولد شدن آن فرد با آن مشخصات شناخته میشود مانند :
نام  ,نام خانوادگی  ,تاریخ تولد ,کد ملی  ,شماره شناسنامه و.....

• شخص حقوقی:
شخص جقوقی همان شرکت ها هستند که پس از طی مراحل قانونی به ثبت میرسند و یا به
زبان ساده متولد میشود و با انحالل شرکت شخصیت آنها به پایان میرسد و دارای یک سری
خصوصیات مختص خودشان هستند و با آن مشخصات شناخته میشوند مانند  :نام شخص
حقوقی  ,تاریخ ثبت ,شماره ثبت ,کد شناسایی کد اقتصادی ,موضوع فعالیت و........
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•

در این قسمت لطفا اطالعات مربوط به شرکت ،یا واحد صنفی
خود را بطور کامل وارد نمایید.

•

لطفا آدرس شرکت یا واحد صنفی خود را روی نقشه
مشخص کنید در غیر اینصورت ثبت نام شما انجام نمی شود.

•

در صورتی اطالعات خودرا تکمیل نمودید ،رو گزینه ثبت کلیک
نمایید.

•

لطفا صبور باشید تا همکاران ما پروفایل شما را تایید نمایند.

تنظیمات کاربری
• در این قسمت شما می توانید شماره تلفن همراه و رمز عبور خود را جهت ورود
به وب سایت تغییر دهید.

تبریک شما عضوی از تامین با ما هستید 😊
خرید پلن
• پس از اینکه پروفایل شما تایید شما جهت
فعال سازی پروفایل خود باید خرید پلن
انجام دهید.
• در حال حاضر خرید پلن برای اعضاء رایگان
می باشد .لطفا در قسمت پلن رایگان روی
گزینه خرید کلیک نمایید ( .پروفایل شما
قابل مشاهده توسط اعضاء تامین با ما می-
باشد).
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وضعیت پلن
• در این قسمت شما می توانید کنترل کنید ،پلن شما تا چه
تاریخی فعال می باشد.

گزارش خرید
• در این قسمت میتوانید گزارش پلن خریداری
شده را بررسی کنید.

مدیریت محصوالت
• تعریف محصول
-

در این قسمت شما می توانید محصوالت خود
را تعریف نمایید.

-

شما میبایست هر محصول یا خدمات مربوط به
خود را جداگانه ثبت کنید.

• مشاهده محصوالت
-

در این قسمت می توانید محصوالتی که ثبت
کردید ،مشاهده ،ویرایش یا غیر فعال نمایید.
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گالری محصوالت
-

در این قسمت شما می توانید برای خدمت یا
محصولی که در قسمت مدیریت محصوالت ثبت
نمودید ،عکس محصول یا خدمت خود را اضافه کنید.

-

شما می توانید بطور جداگانه چند عکس به محصول
یا خدمت خود اختصاص دهید.

لیست گالری محصوالت
-

شما در این قسمت می توانید در این قسمت عکس های مربوط به محصول یا خدمت خود را مشاهده ،ویرایش ،یا غیر فعال نمایید.

مخاطبین من

تنظیمات
• شما در این قسمت می توانید اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با صنف خود یا دیگر اصناف را جستجو کنید( .در واقع این بخش لیست
بازاریابی شما می باشد).
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-

نام

در این قسمت شما می توانید یک نام دلخواه برای مخاطبین خود انتخاب کنید.
-

گروه

شما می توانید در این قسمت ،گروه اقتصادی مخاطب خود را انتخاب نمایید ،به عنوان مثال تولید کننده ،خدمات دهنده یا غیره.........
• صنف
شما در این قسمت می توانید نوع صنف مخاطب خود را انتخاب کنید.
شما می توانید تمامی زیر صنف های مربوط به یک صنف یا تعداد از آنها را به دلخواه انتخاب نمایید .و در آخر روی گزینه ثبت کلیک نمایید.
مشاهده مخاطبین من
-

شما در این قسمت می توانید مخاطبین خود را بر اساس اطالعات وارد شده در قسمت تنظیمات مشاهده نمایید.

آگهی /نیازمندی
ارسال آگهی /نیازمندی
در این قسمت شما می توانید آگهی یا نیازمندی های مربوط به شرکت یا واحد صنفی را ثبت نمایید.
• آگهی ها
-

با انتخاب این آیتم شما می توانید محصول یا خدمت خود را تبلیغ کنید و
اعضاء سایت می توانند آگهی شما را مشاهده نمایند.

• نیازمندی ها
-

با انتخاب این آیتم ،در صورتی که شما نیازمند خدمت یا محصولی هستید
می توانید در این قسمت ثبت نمایید .شرکت ها یا واحد های صنفی مرتبط با
نیاز شما به محض دریافت نیازمندی شما می توانند با شما ارتباط برقرار کرده
و شما را راهنمایی نمایند.

آگهی ها و نیازمندی های من
• شما در این قسمت می توانید آگهی یا نیازمندیهای مربوط به خود را مشاهده ،ویرایش یا غیر فعال نمایید.
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آگهی های مرتبط با صنف من
• شما در این قسمت می توانید آگهی ها هم صنف های خود را مشاهده نمایید.

نیازمندی های مرتبط با من
• شما در این قسمت می توانید اشخاصی که نیازمند محصول یا خدمات شما می باشند ،را مشاهده کنید و در صورت نیاز با آنها ارتباط برقرار
کنید(.بازاریابی آنالین)

عالقه مندی ها
عالقه مندی های من

• شما در این قسمت می توانید اشخاص حقیقی و حقوقی را به لسیت عالقه مندی خود اضافه کنید و در این قسمت
مشاهده نمایید.

مشاهده آگهی ها
در صورتی که بروی آن آیتم کلیک نمایید می توانید آگهی ها ،نیازمندی ها ،محصوالت و خدمات  ،و اعضاء در تامین با ما را مشاهده نمایید.

ماموریت ما
ماموریت ما ،تسهیل روابط تجاری میان کسب و کارها در راستای بهبود فرآیندهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی ،به پشتوانه نیروی کارآمد ،خالق و متعهد است.
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