
 

 18 از 1 صفحه

 

 تنظیمات پیشخوان فروشندگان

در این آموزش با ما همراه باشید تا به صورت کامل و تصویری با پیشخوان فروشگاه خود در مجموعه ی بازار 

 شهر آشنا شوید.

صفحه ی زیر را مشاهده خواهید نمود که به توضیح آن پس از ورود با نام کاربری و رمز خود به پیشخوان، 

 خواهیم پرداخت.

 

 ابتدا از همه به سراغ سه کلیدی که در باالی صفحه و در کنار هم قرار گرفته اند می رویم.

: با کلیک بر روی دکمه ی درصد کمیسیون می توانید میزان کمیسیون دریافتی بازار شهر از 

 ه نمایید.حوزه ی کاری خود را مشاهد

: با کلیک بر روی دکمه ی قرارداد فروشندگان به صفحه ی قرارداد وارد می شوید. در این 

صفحه تمامی مفاد قرارداد وجود دارد و شما باید بعد از مطالعه ی آن فرم موجود در پایان آن صفحه را به 

 د.صورت صحیح و کامل تکمیل نمایید و برای مجموعه ی بازار شهر ارسال نمایی

 الزم به ذکر است تکمیل فرم قرارداد و الزامیست و بدون ارسال فرم تکمیل شده فروش شما آغاز نخواهد شد.



 

 18 از 2 صفحه

 

 : با کلیک بر روی دکمه ی آموزش به صفحه ی آموزش های مجموعه ی بازار شهر وارد می شوید.

 در این صفحه هر آموزشی که مورد نیاز باشد قرار داده شده است.

 ر صفحه ی اصلی پیشخوان می توانید به دست آورید به شرح زیر می باشد:اطالعاتی که د

 

شما می توانید به سادگی میزان فروش، درآمد، بازدید های انجام شده از صفحات فروشگاه خود و رتبه ی 

 قرارگیری در بین فروشندگان را مشاهده نمایید.

 



 

 18 از 3 صفحه

 

مبلغ نمایش داده شده بابت محصول یا خدمت فروخته شده می باشد و سهم بازار شهر از آن کسر  فروش:

 نگردیده است.

مبلغ نمایش داده شده، پس از کسر سهم بازار شهر بوده و متعلق به شما می باشد. شما می توانید برای  درآمد:

 مبلغ درآمد بدون هیچ کسری درخواست برداشت ارسال نمایید.

 ساعت به حساب فروشنده واریز می شود. 48تا  24مبلغ بین این 

 فروش این ماه:

 شما می توانید میزان فروش خود در ماه را به صورت نمودار در پنل مشاهده نمایید.

 

 سفارشات:

 تمامی موارد متعلق به سفارش های دریافتی را می توانید به سادگی رصد کنید. بخش، ایندر 

 نمودار نیز به شما نمایش داده می شود.این گزارش به صورت 

 



 

 18 از 4 صفحه

 

تمامی سفارشات دریافتی به هر صورتی را نمایش می دهد. حتی سفارشات لغو شده و برگشت خورده  جمع کل:

 را نیز شامل می شود.

سفارشاتی که از جانب فروشنده ) شما ( تأیید شده و توسط پیک اختصاصی بازار شهر به مشتری  تکمیل شده:

 ه شده است.تحویل داد

 سفارشاتی که توسط مشتری پرداخت هزینه و ثبت شده اند و منتظر تأیید یا رد فروشنده می باشند. در انتظار:

سفارشاتی که توسط مشتری ثبت و فروشنده آن ها را تأیید نموده است. این سفارش در حال  در حال پردازش:

 نشده است.آماده سازی بوده و هنوز تحویل پیک اختصاصی بازار شهر 

سفارشی که توسط مشتری با واریز هزینه ثبت نشده است. یعنی مشتری قصد خرید داشته اما پرداخت  لغو شده:

 هزینه انجام نداده و صفحه ی فروشگاه را ترک کرده است.

سفارشی که به موجب مفاد قرارداد اخذ شده بین فروشنده و مجموعه ی بازار شهر نقض قانون  استرداد هزینه:

 کرده باشد.

 از جمله دالیل برگشت داده شدن سفارش توسط مشتری می توان به:

قیمت اعالمی بیش تر از قیمت برای مصرف کننده ی درج شده بر روی محصول، عدم هم خوانی سفارش ثبت  

 شده با سفارش ارسال شده، تاریخ انقضای محصول گذشته باشد، معیوب بودن سفارش و ... اشاره نمود.

 نقد و بررسی:

مشاهده  وشگاه شما ثبت شده استدر بخش نقد و بررسی شما می توانید نظرات مشتریان خود را که در فر

 نمایید و به آن ها پاسخ دهید.

 



 

 18 از 5 صفحه

 

 محصوالت:

در این بخش عالوه بر این که به سرعت می توانید به بخش درج محصول وارد شوید می توانید آمار کلی 

 محصوالت خود را مشاهده و آن ها را بررسی نمایید.

 

 کلیه ی محصوالت درج شده ی شما در فروشگاه می باشد. جمع کل:

 محصوالتی که در حال حاضر برای مشتریان نمایش داده می شوند و امکان خرید وجود دارد. زنده:

 محصوالتی که امکان خرید آن ها برای مشتریان وجود ندارد. آفالین:

موده اید اما هنوز توسط مجموعه ی بازار شهر محصوالتی که به تازگی در فروشگاه خود درج ن در انتظار بررسی:

بررسی و تأیید نشده اند. محصوالت قرار گرفته در این بخش در تا زمان تأیید نهایی نشدن در فروشگاه شما به 

 نمایش در نخواهند آمد و طبیعتاً امکان خرید توسط مشتری نیز وجود ندارد.

 آخرین اطالعیه:

توسط مجموعه ی بازار شهر برای شما ارسال شده است را مشاهده و مطالعه  در این بخش شما اطالعیه هایی که

 نمایید.

 این بخش را همیشه بررسی نمایید و اطالعیه های ارسالی را به دقت مطالعه نمایید.

 چون اطالعیه ی ارسال شده برای شما، حکم خوانده شده و مطلع بودن شما را دارد.

تمامی اطالعیه های ارسالی توسط بازار شهر را  دیدن همها کلیک بر روی هم چنین از همین بخش می توانید ب

 مشاهده نمایید.



 

 18 از 6 صفحه

 

 

از حذف کردن اطالعیه ها از پنل خود نیز خوداری نمایید. با این کار فقط دسترسی خود نسبت به آن اطالعیه را 

 بخش پشتیبانی. از دست داده اید و دیگر برای شما ارسال نخواهد شد. مگر با ارسال درخواست به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 از 7 صفحه

 

 معرفی و آموزش بخش محصوالت پیشخوان فروشندگی

 در بخش محصوالت شما می توانید بسیار ساده محصوالت موجود در فروشگاه خود را مدیریت نمایید.

و از موجودی آن ها مطلع شوید، آن هایی که تمام شده اند را بررسی کنید، تغییرات در محصوالت را ایجاد کنید 

 اگر تغییر قیمت و تخفیفی در نظر دارید اعمال نمایید.

 با این بخش همراه باشید تا به سادگی صفر تا صد درج محصوالت و اعمال تغییرات را آموزش ببینید.

 

شما در بخش محصوالت پیشخوان اگر محصوالتی را درج کرده باشید، صفحه ای هم چون تصویر باال را مشاهده 

 خواهید نمود.



 

 18 از 8 صفحه

 

 به توضیح بخش به بخش این برگه می پردازیم و هر کارایی هر بخش را خواهیم گفت. حال

 باالترین بخشی که در این صفحه می بینید تصویر زیر می باشد:

 

تمامی محصوالت درج شده در فروشگاه شما اعم از موجود ) آنالین (، ناموجود و پیش نویس را نمایش می  همه:

 دهد.

محصوالتی که در صفحه ی فروشگاه شما نماش داده می شوند. این بخش می تواند شامل تمامی  آنالین:

 محصوالت موجود و در حال فروش و هم چنین محصوالتی که موجودی آن ها به پایان رسیده است باشد.

تمامی محصوالتی که شما درج کرده اید و یا در حال درج آن ها هستید اما در صفحه ی  پیش نویس:

 هتان نمایش داده نمی شوند.فروشگا

  الزم به یادآوری است که بعد از درج محصول جدید، بالفاصله محصول مورد نظر شما در صفحه ی

فروشگاه به نمایش در نخواهد آمد مگر بعد تأیید بخش فنی بازار شهر. هم چنین هرگونه تغییر در 

می باشد. این مسئله به خاطر آن وضعیت محصوالت فروشگاه نیازمند تأیید در بخش فنی بازار شهر 

است که هیچ محصول و خدمات غیر قانونی درج و منتشر نشود. هم چنین بررسی فنی محصول شما در 

هنگامی که محصول در انتظار بررسی می باشد صورت می پذیرد تا یک خبر و محصول باکیفیت از نظر 

 سئو و تجارت الکترونیک منتشر نمایید.

محصوالت درج شده در فروشگاه خود را با  کلیه ی به کمک این دکمه می توانید دکمه ی برون ریزی:

 استخراج و دانلود نمایید. CSVتمامی مشخصات و اطالعاتشان در قالب یک فایل 

یک فایل نید اطالعات و محصوالت خود را در قالب با استفاده از این دکمه می توا دکمه ی درون ریزی:

CSV  آپلود و قرار دهید.بر روی فروشگاه خود 

با این دکمه می توانید اقدام به درج محصول جدید در فروشگاه خود  دکمه ی افزودن محصول جدید:

 نمایید. در ادامه درج محصول برای شما توضیح داده خواهد شد.

 با کلیک بر روی دکمه ی فوق صفحه ای هم چون زیر برای شما باز خواهد شد:



 

 18 از 9 صفحه

 

 

توضیحات مورد نیاز درج شده است اما در بخش قیمت با تخفیف اگر بر روی زمانبندی در تصویر برای شما 

 کلیک نمایید می توانید با استفاده از تقویم زمان آغاز و پایان تخفیف را مشخص نمایید.

 حتماً برای محصول خود پس از وارد کردن نام یک تصویر درج نمایید.

 پیکسل با پس زمینه ی سفید باشد. 500در  500ابعاد تصاویر محصول شما باید 

از تصاویر اختصاصی استفاده نمایید. اگر تصویر اختصاصی ندارید، از تصاویری که دارای هیچ نوشته و تبلیغی 

 .شودهستند استفاده 

برای محصوالت مورد قبول نخواهند تصاویر دارای نماد و نشانه ی خاص که معرف مجموعه ی دیگری باشد 

 ج شده ی شما توسط مجموعه ی بازار شهر تأیید نخواهد شد و به نمایش در نمی آید.بود و محصول در



 

 18 از 10 صفحه

 

در صورتی که دو دکمه ی تصویر فوق را مشاهده نمی کنید تصویر مرورگر خود را با نگاه داشتن دکمه ی 

Ctrl  ( و چرخاندن اسکرول موس از بزرگنماییZOOM .خارج نمایید ) 

جدید به سراغ درج محصول بعدی با ساختار تصویر فوق  و اضافه کردنایجاد با کلیک بر روی دکمه ی 

 خواهید رفت. اما فراموش نکنید که برای یک محصول موارد بسیاری وجود دارند که با کلیک بر روی

 به آن ها دسترسی پیدا خواهید کرد. ایجاد خدماتدکمه ی 

 در ادامه تصویر صفحه ی مورد نظر نمایش داده خواهد شد.

 محصول کامل را معرفی و درج نمایید.نکته ی قابل توجه این است که شما در این صفحه می توانید یک 

تا فراموش نشده باید اعالم کرد امکان طراحی صفحات اختصاصی محصول نیز وجود دارد که برای این 

 د.موضوع با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید و درخواست خود را از آن طریق ارسال نمایی

در هر قسمت با قرار دادن نشانگر موس بر روی عالمت سؤال کنار گزینه ها، توضیحات مختصر و البته 

 مفیدی در مورد آن بخش دریافت خواهید نمود.

که دارای منوی کشویی می باشد رو به رو نوع محصول بعد از عنوان شما در این صفحه با گزینه ای به نام 

 می شوید.

 داخل این منو را توضیح خواهیم داد:در ادامه هر عبارت 

محصولی که دارید هیچ ویژگی ای چون رنگ بندی، اندازه و ... را ندارد در این بخش دسته بندی  اگر ساده:

 می شود و این گزینه را انتخاب نمایید.

 برای درج محصول در این دسته باید محصول شما دارای چندین ویژگی باشد. مثل انواع لباس ومتغیر: 

 کفش که دارای رنگ بندی و اندازه های متفاوت هستند.

این گزینه تنظیمات صفحه به کلی تغییر می کند که جداگانه نوع درج محصول متغیر آموزش با انتخاب 

 داده خواهد شد.

بخش متغیر می باشد با این تفاوت که باید محصول درج محصول در این بخش نیز هم چون  محصول گروه:

 ندی خاصی قرار دهید.را در گروه ب



 

 18 از 11 صفحه

 

 

آموزش را با ثبت محصول ساده ادامه می دهیم و پیش از آن از شما دعوت می شود که تصویر فوق را به 

 دقت مطالعه نمایید.



 

 18 از 12 صفحه

 

 موارد دیگری هستند که شما با آن ها رو به رو خواهید بود. مجازیو  فایل دانلوددو گزینه ی 

هستند و باید دانلود شوند می توانید این گزینه را فعال نمایید تا برای محصوالتی که مجازی  فایل دانلود:

 بالفاصله بعد از تسویه حساب لینک دانلود برای خریدار نمایش داده شود.

فراموش نکنید اگر محصول شما شامل این گزینه شود دیگر امکان ارسال و حمل و تقل برای آن  مجازی:

 وجود ندارد.

 ی نمایید.تصویر زیر را به دقت بررس

 

سایر موارد در برای ثبت محصول ساده در تصاویر توضیح داده شده اند. لطفاً تصاویر را با دقت مطالعه 

 نمایید.

نوع برای درج کردن محصوالت متغیر در فروشگاه خود پس از انتخاب گزینه ی متغیر از منوی کشویی 

 بخش زیر به تنظیمات صفحه اضافه می شود:محصول، 

 

کشویی موجود نوع ویژگی را انتخاب نمایید. اگر ویژگی مورد نظر شما موجود نباشد، می توانید به  از منوی

 بخش پشتیبانی و فنی درخواست ایجاد ویژگی را دهید.

 پس انتخاب گزینه ی مورد نظر از منوی کشویی بر روی افزودن ویژگی کلیک نمایید.



 

 18 از 13 صفحه

 

 است. تصویر زیر ادامه ی کار را برای شما توضیح داده

، منوی کشویی شما را یاری می دهد و پس از انتخاب گزینه های مورد نظرتان بر روی اضافه کردن متغیردر 

 کلیک نمایید تا متغیر های انتخابی هم چون تصویر زیر برای شما اضافه گردند. برودکمه ی 

 

آن دخالتی نخواهید در انتخاب محصول، نوعی دیگر از محصوالت وجود دارد که شما در انتخاب قیمت 

 داشت و گروهی که محصول جدید را به آن نسبت می دهید، قیمت را اعمال می نماید.



 

 18 از 14 صفحه

 

 می باشد. محصول گروهاین گزینه در انتخاب نوع محصول از منوی کشویی 

یعنی شما عمالً در حال اضافه کردن محصولی هستید که دارای ویژگی های خاصی است اما قیمت آن با 

 رفته در آن یکسان می باشد.گروه قرار گ

 

پس اجرای کامل مراحل فوق جهت ثبت محصول جدید، درخواست شما توسط بخش فنی بررسی و در 

 به نمایش در می آید.صورتی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشد محصول شما منتشر و در فروشگاهتان 

الکترونیک / پیامک به شما برای رفع ایرادات اگر هم مشکلی وجود داشته باشد از طریق اعالنات پنل و پست 

 اطالع داده خواهد شد.

 به ادامه ی محتویات صفحه ی محصوالت در پیشخوان بپردازیم.

                                                                                                                                                                                                                                                                 شما بخش زیر را نیز مشاهده خواهید نمود: ) بخش باالیی صفحه ( پس از قسمت فوق

 

 با استفاده از این بخش می توانید به سادگی محصوالت خود را جستجو نمایید.

 هم چنین از بخش اعمال گروهی می توانید به حذف گروهی محصوالت اقدام نمایید.

 تنظیمات محصوالت درج شده است.اصلی، بخش 

 نمایش در خواهد آمد. اگر نشانگر موس را بر روی هر محصول در صفحه ی پیشخوان نگاه دارید مواردی به



 

 18 از 15 صفحه

 

 می نمایید.را مشاهده در تصویر زیر این موارد شما 

 

 با کلیک بر روی این گزینه می توانید به ویرایش محصول درج شده بپردازید. ویرایش:

شاید عالقه داشته باشید یک عمل غیر قابل بازگشت انجام دهید. با انتخاب این گزینه محصول  حذف دائم:

 همیشه حذف می شود و به هیچ عنوان قابل برگشت نمی باشد.درج شده برای 

 برای مشاهده ی محصول در صفحه ی فروشگاه از این گزینه استفاده کنید. دیدن:

 با این گزینه می توانید بسیار سریع، موجودی و روش حمل و نقل و ... را مدیریت نمایید. ویرایش سریع:

ل درج شده برای ایجاد یک محصول دیگر دارید این گزینه در اگر نیاز به کپی کردن از روی محصو کپی:

 اختیار شماست.

 از دیگر اطالعات موجود در این صفحه برای هر محصول می توان به:

وضعیت نمایش در فروشگاه، شناسه ی انبار داری یا محصول، وضعیت موجودی انبار و تعداد محصول، قیمت 

فروش این محصول با کسر پورسانت بازار شهر، نوع محصول )  اصلی و قیمت با تخفیف، درآمد شما بابت

ساده، متغیر و محصول گروه (، تعداد بازدید های انجام شده از محصول در فروشگاه توسط خریداران و هم 

 چنین زمان انتشار محصول اشاره کرد.

 

 

 

 

 



 

 18 از 16 صفحه

 

 پیشخوان فروشندگی سفارشاتمعرفی و آموزش بخش 

 ایجاد شده در فروشگاه خود را می توانید مشاهده و مدیریت نمایید.در این بخش تمامی سفارشات 

 

 کد سفارش که به صورت خودکار توسط سیستم ایجاد و غیر قابل اصالح می باشد را مشاهده می نمایید. ترتیب:

 بابت خرید محصول نمایش داده می شود. ) قیمت محصول و حمل و نقل ( هزینه ی پرداختی مجموع سفارش:

 می توانید به راحتی سفارشات را مدیریت نمایید. معنای هر وضعیت پیش تر توضیح داده شده است. ت:وضعی

 نام و نام خانوادگی مشتری برای شما نمایش داده می شود. مشتری:

 تاریخ و ساعت ثبت سفارشات از این قسمت قابل مشاهده می باشد. زمان:

سفارش وجود دارد می توانید جزئیات سفارش را مشاهده و با کلیک بر روی نماد چشم که برای هر  انجام:

 بررسی نمایید. برای مدیریت سفارشات و تغییر حالت نیز از همین بخش باید اقدام نمایید.

کلیک نمایید سفارش مستقیماً به  تیکمی باشند اگر بر روی نماد  در حال پردازشدر سفارشاتی که با وضعیت 

 تبدیل می شود. این وضعیت به معنای این است که سفارش تأیید و ارسال شده است. تکمیل شدهوضعیت 

 برای مدیریت و مشاهده ی سفارش همان طور که گفته شد بر روی نماد چشم کلیک نمایید.



 

 18 از 17 صفحه

 

 با این کار صفحه ی زیر برای شما به نمایش در خواهد آمد.

 

 فتی را تعیین تکلیف ) تأیید یا رد سفارش ( نمایید.در هنگام مدیریت سفارشات فقط کافیست که سفارش دریا

 بازار شهر برای سفارشات تأیید شده طبق مدت زمان اعالمی مشخص، پیک اختصاصی ارسال خواهد کرد.



 

 18 از 18 صفحه

 

سعی شد بخش های اصلی پیشخوان که ارتباط مستقیم با فروش و کسب درآمد شما دارند، جز به جز توضیح و 

 آموزش داده شوند.

 که توانسته باشیم به شما در این زمینه یاری رسانده باشیم و آموزش مفیدی ارائه کرده باشیم. امیدواریم

 باز هم اگر مشکلی در کار با فروشگاه داشتید با بخش فنی مجموعه ی بازار شهر در ارتباط باشید.

 

 

 به صورت تلفنی و هم چنین در واتس آپ و تلگرام پاسخگوی شما می باشد. 09103808463همراه  شماره 

 بازار شهر، هر آن چه نیاز دارید را برای شما فراهم کرده است.

 

 

 

 

 

 پیروز باشید

 مجموعه بازار شهر

 

 


