راهنمای استفاده از "سرویس ویژه پذیرندگان کارت"
در سایت کارت اعتباری بر روی گزینه "سرویس ویژه پذیرندگان کارت" کلیک نما د.

با نام کاربری و رمز عبور خود وارد ﺷﻮید) .نام کاربری کد فروشگاه می باشد ???(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
از جمله سرویس هایی که می تﻮانید در این صفحه مشاهده نما د:
 -١لیست فروش
در این گزینه میتوانید کلیه فروش هایی که تاکنون از ابتدای قرارداد با کارت اعتباری انجام شده است را با
جزئیات کل مبلغ خرید ،تاریخ خرید ،میزان پرداختی نقدی و جمع اقساط مشاهده نما د.
 -٢صﻮرتحساب
میزان سررسید طلب پذیرنده برای ماه آتی نمایش داده می شود.
 -٣گزارش گردش وجﻮه نقد
 -٤ریز عملیات کسﻮرات
)در حال حاضر سیستم  BIبعنوان جایگزین سرویسهای  ٣و  ٤می باشد تا در فاز بعدی فعال گردد(
 -٥گزارش کامﻞ ﺧریدها
در این صفحه گزارش کامل تمامی تراکنش ها با تمام جزئیات و بر اساس سال دسته بندی شده است.
امکان مشاهده خالص دریافتی ،اقساط ،حق بیمه  ،عوارض ،حق بازاریابی ،مالیات ،نام فرد خریدار و تاریخ
ثبت خرید را مشاهده نما د.
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 -٦پﻮرتال ارتباط با مدیریت کارت اعتباری؛
در این گزینه میتﻮانید از ﺧدمات زیر استفاده نما د:
 oارسال درخواست )تغ ر آدرس ،ارسال ،smsفعال سازی درگاه بیمه ملت ،ثبت مشکﻼت ،بنر
تبلیغاتی و(...
 oمشاهده اطﻼعیه های مربوط به پذیرندگان کارت
 oفایل های راهنمای استفاده از خدمات کارت اعتباری ویژه پذیرندگان
 oثبت انتقاد یا پیشنهاد
 oارتباط با ما )مدیریت کارت اعتباری ،اداره پشتیبانی و اداره پذیرندگان(
جهت ارسال درخواست بر روی گزینه درخواست ها کلیک نما د.

در صفحه ای که باز می شود گزینه موردنظر را انتخاب نما د و درخواست خود را ثبت نما د.
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 -٧عملیات یکبار رمز
هنگامی که میخواهید ثبت خرید را بصورت اینترنتی ) (OTPانجام دهید می بایست از این گزینه
استفاده نما د.
 -١بر روی گزینه عملیات یکبار رمز کلیک نما د.

 -٢با موس بر روی نام فروشگاه رفته و بر روی آیکن یکبار رمز کلیک نما د.

 -٣وارد کردن شماره کارت خریدار
 -٤تع ن مبلغ نقدی خرید
 -٥وارد نمودن جمع مبلغ و تعداد اقساط
 -٦وارد نمودن نتیجه محاسبات در باکس مربوطه
 -٧کلیک بر روی دکمه ارسال رمز یکبار مصرف
 -٨دریافت رمز ارسالی بر روی تلفن همراه مشتری و وارد نمودن در محل مربوطه
 -٩تا د خرید

 -٨تغ ر رمز عبﻮر
برای تغ ر رمز ورود به سرویس ویژه پذیرندگان میتوانید از این گزینه استفاده نما د.
http://hoodehcards.com

