بسمه تعالی

*راهنمای سامانه شناسایی تامین کنندگان و پیمانکاران شرکت دخانیات ایران*
((( این سامانه جهت معرفی شما تامین کنندگان و پیمانکاران طراحی و راه اندازی شده است و
هیچ گونه فروش محصوالت دخانیات در این سامانه امکان پذیر نمی باشد .هر گونه فروش
محصوالت ،تنها توسط واحد فروش که اطالعات تماس آن در بخش ارتباط با ما "وب سایت"
شرکت دخانیات در دسترس است قابل انجام است)))

فرآیند خرید کاال و جذب پیمانکار با قرار گرفتن در لیست تایید شدگان شروع می شود .لذا
بعد از ایجاد استعالم توسط کارشناسان در سامانه  ،پیامی بصورت خودکار به اعضای موجود در
لیست جهت اطالع رسانی ارسال میگردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نکات مهم :

به کلیه پیغام های سامانه و راهنمایی های موجود در صفحات با دقت بسیار توجه
نمایید








در صورت فراموش کردن نام کاربری( ایمیل ثبت نام شده ) و کلمه عبور میتوانید از بخش فراموشی
نام کاربری و کلمه عبور نسبت به مشاهده و تغییر آن اقدام نمایید
تغییر ایمیل در سامانه امکان پذیر نیست  .لذا می بایست بصورت کتبی ،درخواست خود را در سربرگ
با مهر و امضا آماده کرده و تصویر آن را از طریق منوی "ارسال پیام" در قسمت "دپارتمان" گزینه ی
کارشناسان تامین و در نوع درخواست گزینه ی تغییر ایمیل ارسال نمایید.
در مرحله ثبت نام در صورتیکه به هر دلیل به مرحله تایید حساب کاربری وارد نشدید و یا از صفحه
تایید حساب کاربری خارج شدید ،می بایست مجدد با اطالعاتی که در مرحله ثبت نام وارد کردید مانند
ایمیل و کلمه عبور به صفحه ورود به سامانه مراجعه کنید و وارد شوید و مجددا تایید حساب کاربری
را انجام دهید.
در صورت عدم موفقیت در طی نمودن مراحل ثبت نام و فعالسازی حساب کاربری  ،فرم اطالعات
جهت تکمیل و ورود اطالعات قابل نمایش نمی باشد.



در مرحله تکمیل فرم اطالعات حتما دقت داشته باشید که میبایست بعد از پرکردن فیلدهای ستاره دار
و آپلود مدارک  ،بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید.
در صورت عدم تایید در مرحله تایید اطالعات و مرحله نتیجه بازدید ،بصورت اتوماتیک به مرحله
قبل منتقل می شود و میبایست مراحل را مجددا طی نمایید .در مرحله عدم تایید توسط کارشناسان
سامانه علت عدم تایید در توضیحات ذکر میشود.



در صورتی که در هر بخش از سامانه به مشکلی برخورد کردید  ،میتوانید از منوی سمت راست با انتخاب
"ارسال پیام" با ما در میان بگذارید تا واحد پشتیبانی ما در اسرع وقت بررسی نمایند.



جهت شفاف سازی و کنترل بر فعالیت سامانه کلیه فعالیتهای شما ثبت می گردد و قابل مشاهده برای
شما و مدیران سامانه است.
در هر لحظه از شبانه روز میتوانید وارد سامانه شده و پیام خود را ارسال نمایید.





_________________________________________________________________
_________
با تشکر /واحد فناوری اطالعات

جهت تکمیل فرم به صورت ذیل عمل می کنیم:
در ابتدا وارد سایت شرکت دخانیات ایران به آدرس  www.irtobacco.comمی شویم .در صفحه باز شده
روی آیکن شناسایی تامین کنندگان (فلش صورتی ) کلیک می کنیم (تصویر زیر).

بعد از کلیک بر روی این سامانه وارد صفحه زیر می شویم :

در صفحه باز شده ( تصویر باال ) برای ورود به سامانه ابتدا بایستی عملیات ثبت نام را انجام داد .برای این منظور باید
روی آیکن " ثبت نام " ( فلش قرمز ) کلیک کرده که صفحه زیر باز می شود :

در صفحه باز شده ( تصویر باال ) ابتدا برای یک شخص خاص "اشخاص حقیقی" و برای یک شرکت خاص " اشخاص
حقوقی" را انتخاب می کنیم و نحوه اعتبار سنجی نیز بایستی انتخاب گردد و همچنین فیلد های " نام کاربری و
کلمه عبور و شماره موبایل و کد امنیتی " را پر می کنیم ،سپس روی گزینه " ثبت نام " کلیک می کنیم.
نکته ای که در این قسمت از فرم وجود دارد این است که بایستی در عملیات ثبت نام در فیلد نام کاربری آدرس
ایمیل خود را وارد نمایید.
بعد از عملیات ثبت نام یک کد  5رقمی به شماره موبایل یا آدرس ایمیل وارد شده در فرم ثبت نام ( بسته به نوع
انتخاب نحوه اعتبار سنجی دارد ) ،ارسال می گردد.

در صفحه باز شده کد ارسالی را وارد کرده ،سپس روی آیکن " ثبت نهایی" کلیک می کنیم که با این کار
عملیات ثبت نام به پایان رسیده و وارد صفحه ذیل می شویم :

در صفحه باز شده فیلدهای ستاره دار می بایستی پر شوند سپس روی دکمه "ثبت موقت" کلیک می کنیم.
در ادامه توضیحاتی در مورد فرم باال ارائه می گردد :

در قسمت باالی فرم " نوع تامین کننده " یعنی برای شخص خاص (حقیقی) یا شرکت خاص (حقوقی) می باشد که
از زمان ثبت نام اولیه مشخص گردیده است.
" محل فعالیت شرکت" اعم از خارجی و داخلی در این قسمت تعیین می گردد.
" زمینه فعالیت " شرکت ها اعم از مواد اولیه توتونی یا مواد اولیه غیر توتونی و  ...در این قسمت از فرم بایستی
مشخص گردد.

نکته ای که در این قسمت از فرم وجود دارد ،در مورد آیتم "ماهیت فعالیت" می باشد که اگر ماهیت فعالیت به
صورت "خدماتی" و "تولید کننده" و "کارگزاری" باشد می بایستی مشخصات شرکت مذکور در اطالعات شرکت
پر شود.

و اگر " ماهیت فعالیت " به صورت نمایندگی باشد بایستی نام شرکت و نام مدیرعامل و سایر مشخصات شرکت
مذکور در این قسمت از فرم درج گردد  .و همچنین فایل گواهی نمایندگی در انتهای فرم بار گذاری و تکمیل گردد.

اطالعات شرکت ها جهت همکاری با شرکت دخانیات و شخص نماینده آن شرکت همانطور که در قسمت باال گفته
شد در این قسمت از فرم که در تصویر زیر آمده است مشخص می گردد.

همانطور که در تصویر زیر می بینید بایستی فایل تصاویر اطالعات شرکت در فرم موجود باشد مانند فایل تصویر
"آگهی تاسیس" و  ...یعنی بایستی فایل تمامی فیلدهایی که به رنگ سبز می باشند به صورت اجباری می باشد
بارگذاری گردند .

نکته ای که در این تصویر وجود دارد این است که :


در ستون دوم توضیحاتی در مورد فایل مربوطه ،توسط ادمین ارائه گردیده است .



اگر توضیحاتی در خصوص فایل مربوطه وجود داشته باشد بایستی در فیلد "توضیحات" توسط خود کاربر
ارائه گردد.



در فیلد "فایل" باید تصویر فایل مربوطه آپلود گردد و باید به این نکته توجه گردد که حجم فایل نباید
بیشتر از  1مگابایت باشد و در صورت وجود چند فایل ،فایل مربوطه بایستی زیپ  zipگردد.

در پایان روی دکمه "ثبت موقت" کلیک می کنیم و همانطور که قبال ذکر شد در "ثبت موقت" تمامی آیتم های
ستاره دار بایستی پر شوند .

بعد از عملیات ثبت موقت صفحه باال نمایان می گردد و در صورت تکمیل اطالعات "ثبت نهایی" نیز انجام می شود.
بعد از عملیات "ثبت نهایی" صفحه زیر نمایش داده می شود :

در این مرحله ،کارشناسان مربوطه صحت اطالعات کاربران را بررسی کرده و تایید اطالعات از طریق پیامک یا ایمیل
و یا مشاهده آخرین وضعیت ( منوی سمت راست) به کاربر مربوطه ارسال می گردد.

بعد از عملیات "تایید کارشناس" وارد مرحله "تایید وضعیت بازدید" می شویم که در این مرحله اگر شرکت
مذکور نیاز به بازدید داشته باشد تاریخ بازدید از طریق پیامک یا کارتابل به کاربر ارسال می گردد.

و اگر نیاز به بازدید نداشته باشد ،تصویر زیر مشاهده می گردد :

همانطور که در تصویر باال مشاهده می فرمایید چون نیاز به بازدید وجود نداشته مرحله "نتیجه بازدید" به صورت
دایره تو خالی نمایش داده می شود و وارد مرحله "تعیین وضعیت نمونه" می شویم که در این مرحله نیز "تعیین
وضعیت نمونه" ممکن است الزم باشد و ممکن است الزم نباشد که اگر "تعیین وضعیت نمونه" الزم باشد پیغام زیر
مشاهده می گردد :

با مشاهده این پیغام با کلیک بر روی ارسال  Data Sheetدر منوی سمت راست وارد صفحه زیر می شویم:

در صفحه باز شده بایستی فایل مربوط به نمونه تحقیقاتی (  ) Data Sheetبارگذاری گردد ،سپس روی دکمه
"ثبت" کلیک می کنیم که فایل مربوطه در سامانه ثبت می گردد.
بعد از انجام این عملیات پیغام زیر مشاهده می گردد که بایستی کاربر منتظر تائید وضعیت از سمت کارشناسان
باشد.

بعد از مشاهده نتیجه نمونه ،کاربر تامین کننده در لیست تامین کنندگان شرکت دخانیات قرار می گیرد.

نکات :
 -1فراموشی رمز عبور :
در صورت قراموشی رمز عبور روی آیکن فراموشی نام کاربری و کلمه عبور ( فلش زرد ) کلیک می کنیم .

وارد صفحه زیر می شویم که در این صفحه یکی از گزینه ها ( شماره موبایل یا ایمیل ) را وارد می کنیم که اطالعات
فراموش شده به موبایل یا ایمیل وارد شده ارسال می گردد.

 -2ارتباط با سامانه :
برای ارتباط با ما جهت انتقادات و پیشنهادات و سواالت روی آیکن " ارتباط با سامانه " کلیک می کنیم و وارد
صفحه زیر می شویم :

در این قسمت از فرم ،دپارتمان مربوطه را انتخاب کرده و همچنین نوع درخواست از جمله سوال ،پیشنهاد یا انتقاد
را انتخاب می کنیم و به همین ترتیب آیتم های نام درخواست کننده و ایمیل و شماره تماس و همچنین فایل مورد
درخواست ( در صورت وجود ) را پر کرده سپس روی گزینه "ثبت نظر" کلیک می کنیم .به این ترتیب ارتباط با
سامانه صورت می گیرد .

 -3ارسال پیام

در صورتی که در فرآیندهای تایید کارشناسان سامانه به مشکلی برخورد کردید ،می توانید از منوی سمت
راست با انتخاب "ارسال پیام" با ما در میان بگذارید تا کارشناسان ما در اسرع وقت بررسی نمایند.

