
 در خواست کاال 

 توضیح کلی

 توام کارکٌاى بزای دریافت کاالّای هَرد ًیاس خَد اس اًبار بایذ درخَاست کاال تْیِ کٌٌذ.

 کارکنان 

 توام کارکٌاى داًطگاُ

 نحوه مدیریت درخواست کاال توسط سیستم 

 "درخَاست کاال" بزای ثبت ٍ بزرسی در خَاست کاال ، اس هٌَی اًبار سپس پزداسش ّا رٍی سیز هٌَی 

کلیک هی کٌین . لیست درخَاست کاالّای صادرضذُ خَد ٍ کاربزاى سیز هجوَعِ کاربز فعال ًطاى دادُ هی 

 ضَد.

 صفحِ ی درخَاست کاال ضاهل دٍ بخص هیباضذ :

قسوت باالیی صفحِ بزای جستجَ در بیي درخَاست ّای ثبت ضذُ است . اهکاى جستجَ با استفادُ اس 

 درخَاست کٌٌذُ ٍ ٍضعیت درخَاست ٍجَد دارد. کذ درخَاست ،ًام

با ٍارد کزدى اطالعات هَرد ًظز ٍ سدى دکوِ جستجَ لیست درخَاست ّای کِ ضاهل ضزایط اعالم ضذُ 

 هی باضذ ًطاى دادُ هی ضَد.

ارائِ ضذُ ضاهل کذ )ضوارُ درخَاست ( ، ٍاحذ ساسهاًی ، تاریخ، درخَاست کٌٌذُ ایجاد کٌٌذُ ،  لیست

 درخَاست خزیذ ضذُ ، حَالِ ضذُ ٍ ٍضعیت هی باضذ. 



 

درخَاست اس ایي  در ستَى درخَاست خزیذ ٍ حَالِ ّای صادرُ تاریخ درخَاست خزیذ یا حَالِ ی کِ بزاس

صادر ضذُ است ًوایص دادُ هی ضَد . ٍقتی هَس را رٍی ّز یک اس تاریخ ّا ًگِ داریذ لیست اقالم کاال 

 درخَاست خزیذ یا حَالِ بِ ّوزاُ ضوارُ آى ًوایص دادُ هی ضَد .

ًی کٌین ّا را بزٍسرسا درخَاست کاالهی تَاًین لیست  "بزٍس رساًی"در باالی لیست با استفادُ اس دکوِ 

 هخصَصا سهاًی کِ سال هالی را عَض کزدُ باضذ بایذ اس ایي دکوِ استفادُ کٌین .

کِ کاربز را بِ صفحِ ای بزای  "جذیذ درخَاست کاالی "در باالی لیست دکوِ دیگزی ٍجَد دارد بِ ًام 

 جذیذ ّذایت هی کٌذ . درخَاست کاالیایجاد 

یٌکِ چِ کسی ٍارد سیستن ضذُ ٍ چِ ًقطی دارد ٍ ( بز اساس ادرخَاست کاالدر اًتْای ّز ردیف )

 در چِ هزحلِ ی است اهکاًاتی دیذُ هی ضَد . درخَاست کاالّوچٌیي 

 هی باضذ. "هطاّذُ" اهکاى دیذى دکوِ  درخَاست کاالدر توام حالت ّای 

 ًوایص دادُ هی ضَد . درخَاست کاالجشئیات  مشاهده ""با سدى دکوِ 



  

 

 درخَاست خزیذگزدش کاری کِ بز رٍی آى  "جزیاى کار "در سباًِ  درخَاست خزیذدر قسوت هطاّذُ 

 ربز ًطاى دادُ هی ضَد .اًجام ضذُ است بِ اضافِ تاریخ ، سهاى ٍ ًام کا

  

 

  

را  درخَاست کاالباضذ ٍ کاربز فعال کسی باضذ کِ  "ایجاد ضذُ  "در ٍضعیت  درخَاست کاالدر سهاًی کِ 

 هی باضذ . "حذف"ٍ  "ٍیزایص"ایجاد کزدُ باضذ اهکاى دیذى دکوِ 

 هی باضذ . "چاپ"دکوِ باضذ اهکاى دیذى  "تاییذ ًْایی "در ٍضعیت  درخَاست کاالدر سهاًی کِ 



اهکاى پذیز هی باضذ . بٌابزایي اگز در ٍضعیت  ایجاد ضذُفقط در ٍضعیت  درخَاست کاالًکتِ : ٍیزایص 

 ّای دیگز است بایذ بزگزداًذُ ضَد تا ٍضعیت آى ایجاد ضذُ باضذ .

ٍیزایص ٍجَد  در قسوت کارتابل اهکاى پذیز ًوی باضذ ٍ در ایي فزم اهکاى درخَاست کاالًکتِ : ٍیزایص 

 دارد .

باعث صذٍر حَالِ یا درخَاست خزیذی ضذُ باضذ اهکاى  درخَاست کاالًکتِ : تا سهاًی کِ اس اقالم یک 

 باسگزداًذى تاییذ ًْایی اهکاى پذیز ًوی باضذ .

ًکتِ : بزای بزگزداًذى ٍضعیت فقط کاربزی هی تَاًذ ایي کار را اًجام دّذ کِ خَدش تاییذ سدُ باضذ . تَجِ 

 داضتِ باضیذ کِ ًام کاربز را در قسوت هطاّذُ درخَاست کاال ، جزیاى کار هی تَاى دیذ .

 .درخَاست کاالًکتِ : اهکاى تاییذ یا باسگزداًذى تاییذ اس قسوت کارتابل اهکاى پذیز هی باضذ ًِ لیست 

در ست فقط : در صَرتی اجاسُ ٍیزایص یا حذف درخَاست اهکاى پذیز است کِ اٍال ٍضعیت درخَا نکته

 ِ در خَاست کٌٌذُ فقط اهکاى ٍیزایص ٍ حذف را دارد. تٌْا خَد فزدباضذ ، ثاًیا  حالت درخَاست ضذُ


