آموزش نحوه ثبت نام در نرم افزار
جیرینگ توسط عاملین

 -1ابتدا وارد سایت  www.jiring-app.irشده.
 -2پس از ورود به وب سایت با پیغام سفید رنگ رو به رو
خواهید شد.جهت اطالع از جشواره ها و تخفیف ها بر روی
دکمه سبز رنگ (آره حتما )کلیک کنید.
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 -2در صفحه اصلی سایت  ،در صورتی که قبال ثبت نام کرده اید با استفاده از کد عاملیت
و گذرواژه ارسال شده به صورت پیامک ،میتوانید وارد پنل کاربری جیرینگ خود شوید.

 -3در صورتی که ثبت نام نکرده اید ،پس از کلیک بر روی دکمه ثبت نام وارد صفحه بعد
می شوید.
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صفحه ثبت نام

مرحله 1

در این صفحه پس از پر کردن موارد خواسته شده شامل:
 -1کد عاملیت  :کد عاملیت معتبر و  6رقمی بدون خط تیره که قبال از واحد فروش کارخانه
برای شما ارسال شده است.
نکته(:درصورت نداشتن کد میتوانید با واحد فروش کارخانه تماس حاصل فرمایید)

 -2نام و نام خانوادگی  :نام و نام خانوادگی ثبت نام کننده عینا باید مطابق با نام و نام
خانوادگی جواز کسب و کارت ملی ارسال شده باشد.
 -3شماره تلفن همراه  :شماره تلفن شخصی هر فرد مختص آن فرد می باشد و کلیه
پیامک ها از قبیل رمز ورود به نرم افزار و پیامک های اطالع رسانی به این شماره ارسال
می گردد.
پس از آن بر رو دکمه ثبت نام کلیک کنید.
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صفحه ثبت نام

مرحله 2
پس از ثبت اطالعات شامل :کد عاملیت  ،نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه و کلیک بر روی گزینه
ثبت نام ،در صورتی که تمام اطالعات وارد شده معتبر باشد پیغام سبز رنگ برای شما نمایش داده می
شود و پیامکی حاوی متن زیر برای شما ارسال می گردد.
به سایت جیرینگ خوش آمدید.کد کاربری:کد عاملیت
وارد شده و رمز عبور :شامل اعداد و حروف
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صفحه ثبت نام

مرحله 3
در صورتی که کد عاملیت معتبر وارد نشود ،پیغام قرمز رنگ برای شما
نمایش داده می شود.
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ورود به جیرینگ

مرحله 4

پس از اینکه در مرحله  3کد عاملیت ،معتبر شناخته شد و پیام سبز رنگ به همراه
پیامک رمز عبور برای شما ارسال شد ،میتوانید جهت ادامه مراحل ثبت نام وارد نرم افزار
شوید.
 -1کد عاملیت  6رقمی که قبال توسط واحد فروش کارخانه برای شما ارسال شده است.
نکته(:درصورت نداشتن کد عاملیت میتوانید با واحد فروش کارخانه تماس حاصل
فرمایید)
 -2گذرواژه پیامک شده به تلفن همراه شما.
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ثبت اطالعات عامل

مرحله 5

1

پس از ورود به نرم افزار موارد خواسته شده را به شرح زیر تکمیل نمایید.
 -1کد عاملیت :که به صورت خودکار توسط سیستم تکمیل شده است.
 -2نام و نام خانوادگی  :که به صورت خودکار توسط سیستم تکمیل شده است.
 -3نام فروشگاه  :نام فروشگاه باید با عکس جواز کسب ارسالی و عکس سردرب فروشگاه منطبق
باشد.
 -4شماره جواز کسب  :شماره جواز کسب باید با عکس جواز کسب ارسالی منطبق باشد.
نکته :در صورت نداشتن جواز کسب میتوانید از شماره  12345استفاده نمایید
 -5تاریخ اعتبار جواز کسب  :تاریخ اعتبار جواز کسب باید با عکس جواز کسب ارسالی منطبق
باشد.
پس از آن بر روی دکمه

کلیک کنید.
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ثبت اطالعات عامل

1

مرحله 6

پس از کلیک بر روی

در صفحه بعد موارد خواسته شده را به شرح زیر تکمیل نمایید.
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 -1استان :استان نماینده خود را انتخاب نمایید.
 -2شهر :شهر خود را انتخاب نمایید.
 -3آدرس  :آدرس خود را به صورت کامل به شرح :خیابان اصلی – خیابان فرعی – کوچه اصلی و
پالک وارد نمایید.
 -4کد پستی  :کد پستی  10رقمی محل فروشگاه خود را وارد نمایید.
 -5تلفن ثابت  :تلفن ثابت فروشگاه به همراه کد  3رقمی شهر خود را وارد نمایید.
 -6تلفن همراه  :که به صورت خودکار توسط سیستم تکمیل شده است.
 -7ایمیل  :ایمیل معتبر خود را وارد نمایید( .مثال )Example@info.com :
نکته در صورت نداشتن ایمیل میتوانید ایمیل  in@in.comرا وارد نمایید
پس از پر کردن اطالعات باال در صورتی که از صحت اطالعات خود اطمینان دارید بر روی دکمه
کلیک کنید.
صورتی که بخواهید به مرحله قبل بازگردید بر روی دکمه
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و در
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ثبت اطالعات عامل

مرحله 7

پس از کلیک بر روی

در صفحه بعد موارد خواسته شده را به شرح زیر تکمیل نمایید.

 -1انتخاب تصویر کارت ملی  :انتخاب عکس کارت ملی به صورت واضح.
 -2انتخاب تصویر جواز کسب  :عکس جواز کسب باید به نام خود عامل ثبت نام کننده و به صورت
واضح باشد.
 -3انتخاب تصویر سر درب فروشگاه  :عکس سر درب فروشگاه باید در نور روز و به صورت
مستقیم و کامل گرفته شده باشد.
پس از پر کردن اطالعات باال در صورتی که از صحت اطالعات خود اطمینان دارید بر روی دکمه
کلیک نمایید.
صورتی که بخواهید به مرحله قبل بازگردید ،بر روی دکمه

نکته  :1تصاویر خواسته شده به صورت اجباری نمی باشد.و شما میتوانید در آینده تصاویر
خواسته شده را ارسال نمایید
نکته  :2در صورت نداشتن تصاویر خواسته شده میتوانید عکس کارت ویزیت فروشگاه را در
هر  3مورد تصویر  ،برای ما ارسال کنید.

و در
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ثبت اطالعات عامل

مرحله 7

پس از کلیک بر روی

در مرحله قبل ،وارد صفحه روبه رو می شوید.

در این صفحه پس از اطمینان از صحت اطالعات وارد شده بر روی دکمه
تا اطالعات شما برای کارشناسان ما ارسال شود.

کلیک کرده

در صورتی که بخواهید به مرحله قبل بازگردید و اطالعات وارد شده خود را ویرایش نمایید بر روی
کلیک کنید.
دکمه
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ثبت اطالعات عامل
مرحله 8

پیام سبز رنگ برای شما نمایش داده می شود و یک
پس از کلیک بر روی
پیامک حاوی متن زیر برای شما ارسال می گردد.
پروفایل شما برای تایید ارسال شده است.روابط
عمومی جیرینگ

پس از ارسال پیامک برای شما  ،کارشناسان ما ظرف  72ساعت پروفایل شما را احراز هویت میکنند.
در صورتی که پروفایل شما با مدارک ارسالی ،مورد تایید کارشناسان ما قرار گیرد .پیامکی حاوی متن زیر برای
شما ارسال میگردد و شما از این پس به جمع فروشندگان ما می پیوندید.

پروفایل شما تایید شد
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بازیابی گذرواژه
مرحله 9

در صورتی که گذرواژه خود را فراموش کرده باشید میتوانید با کلیک بر روی دکمه
بازیابی گذرواژه ،گذرواژه جدیدی از سیستم جیرینگ دریافت کنید.
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بازیابی گذرواژه
مرحله 9

ابتدا کد عاملیت وارد شده در زمان ثبت نام خود را وارد کرده و پس از آن بر روی
کلیک کنید  .پیامکی حاوی متن زیر برای شما
دکمه
ارسال میگردد.
گذرواژه شما برابر است با  :رمز عبور

