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4

راهنمای خرید از وبسایت بعثت الکترونیک

-1-1گام اول :ثبت نام در سایت
برای ثبت نام ،بر روی لینک مشخص شده در تصویر زیر کلیک کنید.

شکل  -1ثبت نام

1

-1-2گام دوم :جست و جوی قطعه

برای این منظور ابتدا در کادر جست و جو ،نام قطعه یا بخشی از مشخصاات آن تایاش شاود ،هرچاه
مشخصات دقیق تر وارد شود ،تعداد نتایج محدودتر و پیدا کردن قطعه آسان تر می شود.

شکل - 2جست و جو
2

5

راهنمای خرید از وبسایت بعثت الکترونیک

 -1-3گام سوم :انتخاب قطعه مورد نظر برای اضافه شدن به سبد خرید
با کلیک بر روی آیکن سبد خرید ،قطعه مورد نظر به سبد خرید شما اضافه می گردد.

3

شکل - 3افزودن قطعه به سبد خرید

 -1-4گام چهارم :مشاهده قطعات موجود در سبد خرید
مطابق تصویر زیر ،با کلیک بر روی آیکن سبد خرید ،به سبد خرید هدایت می شوید.

توجه :در صورتی که خرید شما پایان نیافته است می توانید به جستجو ادامه دهید و قطعات
دیگری را به همین روش به سبد خرید خود اضافه کنید.

6

راهنمای خرید از وبسایت بعثت الکترونیک

4

انتخاب تعداد مورد نیاز از قطعه
(توجه نمایید بعضی از قطعات دارای حداقل تعداد مشخص هستند که از آن تعداد کمتر امکان خرید وجود ندارد)
حذف قطعه از سبد خرید
وارد کردن کد تخیف و اعمال تخفیف (در صورتی که کد تخفیف دارید)
تایید نهایی و ادامه فرایند خرید

شکل  - 4مشاهده و ویرایش سبد خرید

7

راهنمای خرید از وبسایت بعثت الکترونیک

 -1-5گام پنجم :افزودن آدرس تحویل گیرنده سفارش
درصورتی که قبال آدرس خود را وارد کرده باشید ،آخرین آدرس انتخابی شما در محل زیار نماایش
5

داده می شود.
6

شکل  - 5مشاهده ،ویرایش و افزودن آدرس

8

راهنمای خرید از وبسایت بعثت الکترونیک

 -1-6گام ششم :افزودن آدرس ،انتخاب آدرس دیگر و یا ویرایش آدرس فعلی

شکل  - 6انتخاب آدرس ارسال سفارش

با کلیک بر روی داشبورد به صفحه ی زیر هدایت میشوید که میتوانید لیست آدرسهای خود را
مشاهده و اقدام به ویرایش آنها کنید.

شکل  - 7مدیریت آدرس ها

افزودن آدرس

ویرایش و حذف آدرس

راهنمای خرید از وبسایت بعثت الکترونیک

9

شکل  - 8افزودن آدرس

بعد از تنظیم آدرس ها برای خروج از این صفحه ،از منوی سمت راست ،گزینه ی
"بازگشت به صفحه اصلی" را انتخاب کنید.

 -1-7گام هفتم :انتخاب روش ارسال مرسوله
برای ثبت نهایی سفارش و پرداخت فاکتور ،انتخاب یکی از روش های ارسال الزامی است.
توجه  :زمان ذکر شده برای رسیدن مرسوله به دست سفارش دهنده بدون در نظر گرفتن زمان آماده
سازی بسته ارسالی است.

راهنمای خرید از وبسایت بعثت الکترونیک

10

7

شکل  - 9ثبت نهایی پیش فاکتور و پرداخت
9
8

 – 8در این مرحله هنوز پیش فاکتور ساخته نشده است ،در نتیجه اگر نیاز به تغییر سبد خرید خود
دارید ،می توانید از طریق این لینک به سبد خرید بازگردید.
 -1-8گام آخر :ثبت پیشفاکتور و اتصال به درگاه پرداخت بانکی
شماره  9در تصویر باال

