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تغییر التسجیل
تغییر المرجعاإلصدارمؤلفالتاریخ

المراجعین
المنصباالسم

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

وثیقة التحكم

توزیع
مخرج االسم نسخة رقم:

إذا تلقیت نسخة إلكترونیة من ھذا المستند وقمت بطباعتھ، فیرجى كتابة اسمك بما یعادل صفحة الغالف، ألغراض التحكم في المستند.

إذا تلقیت نسخة ورقیة من ھذا المستند، فیرجى كتابة اسمك على الغالف األمامي، ألغراض التحكم في المستند.

مالحظة لحاملیھا:

25th Apr 2019مصفر فياليلV1.0اإلصدار األولي

هوم ديفو

موقع إلكترونيدعم البائعالنشر عبر اإلنتدنت
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معلومات عنا

 السوق الشرق اوسطي االلكتروني المختص بتداول موادر البناء واالنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي سواء بین
 الشركات والشركات أو بین الشركات واالفراد، وھو سوق یطمح لتغییر الطریقة السائدة في بیع وشراء مواد البناء من خالل
 تسھیل وصول أصحاب االعمال الى. احتیاجاتھم من مواد البناء وباسعار منافسة معتمدین في ذلك على التكنولوجیا الذكیة

لضمان حریة التسوق من اي مكان والى أي مكان

 نحن موثوقون من - قبل المالیین، ألننا ال نوصل المنتجات فقط إلى عتبة دارك، بل ستحصل مع ھوم دیفو على سعر منافس-
مع خدمة استثنائیة .تجعل تجربة التسوق الخاصة بك سھلة وسلسة قدر اإلمكان

فوائد كونك بائًعا في ھوم دیفو:
الوصول إلى لوحة المسؤول الخاصة بك

استخدم عر ًضا شائًعا لبیع منتجاتك
الحصول على حصتك من األرباح

www.homedevo.com

مرحبا بكم في ھوم دیفو.كوم



sellercentral.homedevo.com

سجل كبائع

للبدء في شراكة األعمال وتحمیل المنتجات ، یجب أن یكون لدى البائع.
حساب مسجل لدى ھوم دیفو

زیارة بوابة البائع:

سیؤدي ذلك إلى إعادة توجیھك إلى صفحة التسجیل كما ھو موضح أدناه, حیث یمكنك فقط إضافة التفاصیل
المطلوبة والبدء في البیع مع ھوم دیفو
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نوع حساب البائع

 ھناك نوعان من حسابات البائع بشكل رئیسي، حساب األفراد والشركة. إذا كنت شركة / متج ًرا مسجًال بھ رخصة التجارة، فاختر حساب الشركة
"إذا كنت ترید بیع / تسجیل البضائع كفرد، فحدد الخیار" فردي

a.
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p.
q.
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امأل جمیع األعمدة المطلوبة كما ھو مذكور أدناه:
االسم األول*: أدخل االسم األول للبائع.

اسم العائلة* :أدخل اسم العائلة للبائع.
الھاتف*: أدخل رقم ھاتف صاًلحا یمكنا التصال به في أي وقت   

 رقمالجوال*: أدخل رقم ھاتف محمول صاًلحا یمكنا التصال به في  
أي وقت

(xyz@gmail.com) البرید اإللكتروني*: أدخل بريد الكتروني صالح
تأكید البرید اإللكتروني*: تأكید البرید اإللكتروني الخاص بك.

العنوان*: أدخل عنوانك الكامل.
الدولة *: اختر الدولة التي توجد بھا من القائمة المنسدلة.

الدولة*: حدد والیتك من القائمة المنسدلة.
الرمز البریدي*: أدخل رقم التعریف الشخصي/الرمز البریدي.        

الھویة اإلمارات*:الرجاء إدخال رقم الھویة الخاص بك.
مثال: 123-1988-1234567-8 

تفاصیل البنك*: یرجى تحمیل الوثائق المصرفیة ذات الصلة من خالل
المتصفح مع قیود الملف أدناه

الخطة*: حدد الخطة التي تناسبك. - خطتھا المجانیة لك افتراضیا.
 اختر الفئة*: الفئة التي ترغب في بیعھا مع ھوم دیفو یرجى تحدید 1

أو خیارات متاحة للبیع
 + ctrl أكثر عن طریق الضغط على

اللغة: حدد اللغة - اللغة اإلنجلیزیة أو اللغة العربیة بمجرد ملء جمیع
المعلومات، یجب علیك قبول االتفاقیة* عن طریق النقر فوق مربع

أخًیرا، انقر فوقا لزر "إرسال" بعد مل ءجمیعا لتفاصیال لمطلوبة
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نوع حساب البائع

 اسم المنظمة / العمل * = < اسم المتجر إلزامي: امأل اسم نشاطك
التجاري

 وصف الشركة: إضافة وصف موجز أو طبیعة العمل في متجرك /
األعمال

العنوان: قدم عنوانك الكامل حیث یقع عملك
الدولة: اختر دولة من القائمة المنسدلة. 

المدينة: حدد المدینة من القائمة المنسدلة مثال: أبو ظبي
الرمز البریدي*: أدخل رقمك البریدي

االسم األول *:ملء االسم األول للشخص المعني
رقم المكتب: أدخل رقم الھاتف الثابت الخاص بالمكتب

 رقم الجوال*: أدخل رقم ھاتف محمول صاًلحا یمكنا التصال بھ في  
أي وقت

رقم الفاكس: أدخل رقم الفاكس الخاص بالمكتب
(xyz@gmail.com) البرید اإللكتروني*: أدخل بريد الكتروني صالح

تأكید البرید اإللكتروني*: تأكید معرف البرید اإللكتروني الخاص بك.
العنوان*: أدخل عنوانك الكامل.

الخطة*: حدد الخطة التي تناسبك. - خطتھا المجانیة لك افتراضیا..
 اختر الفئة*: الفئة التي ترغب في بیعھا مع ھوم دیفو یرجى تحدید 1

أو خیارات متاحة للبیع
اللغة: حدد اللغة - اللغة اإلنجلیزیة أو اللغة العربیة

اسم البنك*: يرى ادخال اسم البنك الذي يرتبط به حساب الشركة٠
 اسم صاحب الحساب*: يرجى ادخال اسم صاحب الحساب كما هو في

البنك
ادخل رقم الحساب الخاص بالشركة

            رقم ال           حسب البنك
رقم الرخصة التجارية*: يرجى ادخال رقم الرخصة التجارية

الھویة اإلمارات*:الرجاء إدخال رقم  الھویة الخاص بك
مثال: 123-1988-1234567-8 

ادخل صورة عن الرخصة التجارية
ادخل صورة عن شهادة الضريبة

*الحد األقصى لحجم الملف: 2 میجابایت، نوع الملف:  
  بمجرد ملء جمیع انقر فوقا لزر "إرسال" بعد ملء جمیع التفاصیل 

المطلوبة
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امأل جمیع األعمدة المطلوبة كما ھو مذكور أدناه:

.(98765432 971+)

IBAN

Pdf,Doc,Jpg
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بمجرد نجاح اإلرسال، ستظھر لك نافذة منبثقة تعرض الرسالة كما ھو موضح أدناه:2.1.1

بمجرد موافقة المشرف على ھوم دیفو تسجیل البائع،
ستتلقى قریًبا رسالة التأكید في معرف البرید اإللكتروني المسجل الخاص

بك مع اسم المستخدم وكلمة المرور للوحة إدارة البائع.



بعد تلقي رسالة التأكید اإللكترونیة مع بیانات اعتماد تسجیل الدخول 
یمكنك تسجیل الدخول إلى لوحة البائع المخصصة حیث یمكنك إضافة تفاصیل منتجك التي یمكن عرضھا في بوابة ھوم دیفو

www.homedevo.com/vendor.php لتسجیل الدخول المذكور في رسالة التأكید اإللكترونیة URL انقر فوق عنوان

 اآلن، أدخل البرید اإللكتروني لتسجیل الدخول وكلمة المرور المستلمة للحصول على تسجیل الدخول إلى لوحة البائعین. یمكنك أًیضا تغییر كلمة
المرور الحقا. بعد إدخال بیانات االعتماد للبرید اإللكتروني وكلمة المرور

تظھر لوحة معلومات البائع على النحو التالي حیث یمكنك الوصول إلى منتجاتك وأوامرك وإضافتھا وتعدیلھا وغیر
ذلك الكثیر. سیسمح لك بإدارة اإلعدادات والمنتجات الخاصة بك. 

9
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اول شيء ستالحظه هو لوحة المعلومات، حيث يمكنك التحقق من احصاءيات المبيعات، و عرض الطلبات الحديثة و تغييرات المنتج

 توفر لوحة التحكم أیضا معلومات من قاعدة البیانات ، مثل عدد المنتجات النشطة والعمالء المسجلین تتضمن لوحات البائع ما یحتاجھ البائعون ویسمح لھم بالتعدیل في
السوق. یمكن للبائعین إدارة

فیما یلي بعض المیزات الخاصة التي یمكنك تنفیذھا في لوحة المسؤول:
     •     إدارة الطلبات والمنتجات والفالتر والخیارات والمیزات

     •     أضف مسؤولي البائع لدیك بمستویات وصول مختلفة إلى لوحة المسؤول
     •     أضف صفحات إعالمیة مختلفة واستطالعات ونماذج وروابط

     •     عرض رصید الحساب
     •     وضع طرق الشحن والضرائب لمنتجاتك

     •     اختر العملة واللغة
          •     استیراد أو تصدیر المنتجات والطلبات

أول شيء ستالحظھ ھو لوحة المعلومات ، حیث یمكنك التحقق من إحصاءات المبیعات ، وعرض الطلبات الحدیثة وتغییرات المنتج .لوحة مخصصة إلدارة منتجاتك.

بعد تسجیل الدخول، یتم تسجیل دخولك إلى لوحة معلومات البائع كإعداد افتراضي. حیث یمكنك إضافة وتحدیث،
راجع حالة الطلب في لوحة البائع.

لوحة التحكم

1.4.  المقدمة:
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بعد تسجیل الدخول، یتم تسجیل دخولك إلى لوحة معلومات البائع كإعداد افتراضي. حیث یمكنك إضافة وتحدیث,
راجع حالة الطلب في لوحة البائع.

لوحة التحكم

اول شيء ستالحظه هو لوحة المعلومات ، حيث يمكنك التحقق من احصاءيات المبيعات، و عرض الطلبات الحديثة و تغييرات المنتج

 توفر لوحة التحكم أیضا معلومات من قاعدة البیانات ، مثل عدد المنتجات النشطة والعمالء المسجلین تتضمن لوحات البائع ما یحتاجھ البائعون ویسمح لھم بالتعدیل في
السوق. یمكن للبائعین إدارة

فیما یلي بعض المیزات الخاصة التي یمكنك تنفیذھا في لوحة المسؤول:
     •     إدارة الطلبات والمنتجات والفالتر والخیارات والمیزات

     •     أضف مسؤولي البائع لدیك بمستویات وصول مختلفة إلى لوحة المسؤول
     •     أضف صفحات إعالمیة مختلفة واستطالعات ونماذج وروابط

     •     عرض رصید الحساب
     •     وضع طرق الشحن والضرائب لمنتجاتك

     •     اختر العملة واللغة
          •     استیراد أو تصدیر المنتجات والطلبات

أول شيء ستالحظھ ھو لوحة المعلومات، حیث یمكنك التحقق من إحصاءات المبیعات، وعرض الطلبات الحدیثة وتغییرات المنتج. لوحة مخصصة إلدارة منتجاتك.

2.4.  اإلحصاء



یمكنك أًیضا اختیار الفترة الزمنیة التي یتم خاللھا عرض المعلومات على لوحة القیادة.
الصفحة واختر الفترة المطلوبة من القائمة المنسدلة. اختیاریا، Custom Range انقر على الفترة في الركن األیمن العلوي من لتحدید الفترة الخاصة بك واضغط

انقر فوق: على تطبیق
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یعرض الرصید الحالي، الدخل الحالي، مبلغ المبیعات، إجمالي عدد الطلبات، ومبالغ الضرائب في متجرك. ظاھر أدناه:

الرصید الجاري في حساب البائع (درھم) كما ھو مو ّضح

الدخل الحالي للبائع )درھم(كما ھو مّوضح

عدد المنتجات النشطة في البوابة

البضائع التي ال تتوفر بالمخزن

لوحة التحكم

مقدار الضریبة للعناصر التي تم تحمیلھا )بالدرھم اإلماراتي( كماھو مّوضح
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كم عدد العمالء المسجلین الذین قاموا بشراء المنتج؟

إجمالي عدد الفئات في البوابة

عدد البائعین

یعرض إجمالي عدد الطلبات ویمكنك التبدیل بین عالمات التبویب لرؤیة الطلبات ذات الحاالت المحددة

لوحة التحكم

یعرض الرصید الحالي، الدخل الحالي، مبلغ المبیعات، إجمالي عدد الطلبات، ومبالغ الضرائب في متجرك. ظاھر أدناه

إحصائیات موجزة عن المتجر: عدد المنتجا، العمالء، الصفحات، إلخ. انقر على عدد العناصر للذھاب إلى الصفحة مع قائمة مفصلة من ھذه
العناصر.

النشاط األخیر یوضح ماھي األنشطة التي تم إجراؤھا في موقع البوابة الخاص بك مؤًخرا مثال لتحدیث وإنشاء المنتجات وجمیع األنشطة األخرى. وما إلى ذلك. 
3.4.  النشاط األخیر

4.4.  الطلبیات األخیرة

إذا كان أي صفحة ویب مرتبطة
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یسرد النظام تلقائًیا جمیع الطلبات من قاعدة البیانات، أي الطلبات التي تم وضعھا ولم یتم حذفھا. تبًعا لإلعدادات االفتراضیة,
یتم ترتیب القائمة وفقا للتاریخ الذي تم فیھ وضع الطلبات، مع أحدث الطلبات في األعلى. ھذا یسمح بـ:

         •  عرض جمیع الطلبات في المتجر، أو فقط الطلبات التي تلبي متطلبات البحث الخاصة بك
   •  عرض الطلبات غیر المكتملة من خالل النقر على زر الترس واختیار الطلبات غیر المكتملة

   •  تغییر حاالت الطلب على الطایر

تحتوي عالمة التبویب "الطلبات" على حقل مثل "عرض الطلبات" وتقاریر المبیعات والشحنات وأرامكس بیك آب

1.5.  مشاھدة الطلبات

الطلبات5.
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یمكن للمشتري عرض الطلبات المستلمة وتغییر حالة الطلب (حالة المعالجة، الحالة الكاملة، الحالة المفتوحة، الفاشلة)

أنواع حالة الطلب:
الحالة المفتوحة: بعد شراء العمیل، ستكون حالة الطلب في حالة فتح

معالجة: بعد تأكید من المورد، سیتم تغییره إلى
معالج مكتمل: بعد أن یستلم العمیل البضائع والمعاملة كاملة، یتغیر إلى مكتمل

 فشل: إذا تعذر إكمال الطلب، فسیتم تغییره إلى فشل 
مرفوض: إذا تم رفض المعاملة أو أي أمر، فسیتم تغییره إلى مرفوض

 رجوع: إذا كان العنصر غیر متوفر، یوفر الخیار للعمیل لحجز العنصر مسبق 
 تم اإللغاء: إذا تم إلغاء الطلب

في انتظار االتصال: في انتظار الرد
أمر مرسل: بعد أن تم تعبئة الطلب وبعد ذلك سیتم شحن العنصر إلى حالة الطلب المرسل
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  یمكنك التبدیل بین عالمات التبویب لعرض تقاریر المبیعات التالیة
• مبیعات المنتجات (جدول التكلفة)

• فئات المبیعات (جدول التكلفة)
• مواقع العمالء األكثر نشاطا

• تكلفة الشحن لكل طلب
• ترتیب الحاالت

تحتوي صفحة تقاریر الطلبات - المبیعات على إحصائیات مفصلة عن المبیعات التي تم إجراؤھا في متجر الویب الخاص بك. یمكن تمثیل اإلحصائیات في
شكل رسوم بیانیة أو جداول. للراحة، یتم تجمیع المخططات في تقاریر منفصلة. 

2.5.  تقاریر المبیعات
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تحتوي عالمة تبویب المنتجات على فئات، ومنتجات، ومیزات، وفالتر، وخیارات.

یعرض القائمة الكاملة للفئات التي یستطیع البائع بموجبھا إضافة المنتجات وتعدیلھا وبیعھا في بوابة ھوم دیفو.

یمكن أن تتضمنك لفئة رئیسیة عًددا غیر محدود من الفئات الفرعیة التي بدورھا یمكن أن تشمل فئاتھا الفرعیة. یشار إلى الفئات الفرعیة غالًبا. بالفئات الفرعیة

كما ھو موضح أدناه، یمكن توسیع الفئات الرئیسیة لمشاھدة الفئات الفرعیة لكل فئة رئیسیة.

1.6.  االقسام

المنتجات6.
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انتقل إلى المنتجات ← المنتجات إلدارة المنتجات في الكتالوج الخاص بك

تحتوي ھذه الصفحة على قائمة المنتجات في متجرك. لتصفیة المنتجات حسب المعاییر نفسھا، استخدم لوحة البحث على یمین القائمة.
یمكن للبائع. تعدیل وإنشاء وتحدیث المنتجات وسماتھا باستخدام عالمة التبویب ھذه

تحتوي قائمة المنتجات على المعلومات األساسیة حول كل منتج:
• الصورة: صورة مصغرة صغیرة لصورة المنتج الرئیسي.

• االسم: اسم المنتج. انقر فوق اسم المنتج أو الصورة لفتح صفحة تحریر المنتج.
.(SKU وحدة حفظ المخزون أو) الرمز: معرف المنتج الذي تستخدمھ في متجرك •

• السعر: سعر المنتج.
• قائمة األسعار: السعر الموصى بھ من قبل الشركة المصنعة. ھذه الخاصیة یمكن استخدامھا إلظھار أن لدیك

    السعر أقل من السعر الموصى بھ.
• الكمیة: عدد المنتجات الموجودة في المخازن.

• الحالة: الحالة الحالیة للمنتج:
• نشط: المنتج متاح على واجھة المتجر.

• مخفي: ال یظھر المنتج على واجھة المتجر، لكن یمكن للعمالء الوصول إلیھ عبر رابط مباشر. س المعاقین
المنتج غیر متوفر على واجھة المتجر.المنتج غیر متوفر على واجھة المتجر.

2.6.  المنتجات

1.2.6.  سمات المنتج والتفاصیل
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2.2.6.  اإلجراءات على المنتجات
إضافة منتجات:

إلضافة منتجات بشكل فردي، انقر فوق الزر + في الجزء العلوي األیمن من الصفحة. یتم شرح ھذا الجزء في القسم 9. إلضافة منتجات بكمیات
كبیرة، انقر فوق زر الترس في الجزء العلوي األیمن من الصفحة واختر إضافة المنتج بالجملة.

تحریر المنتجات:
لتغییر خصائص منتج معین، انقر فوق اسم أو رمز المنتج. بدًال من ذلك، یمكنك النقر فوق زر ترس المنتج (یظھر عند تحریكھ فوق المنتج) واختیار تحریر.

لتغییر خصائص منتجات متعددة في نفس الوقت، حدد ھذه المنتجات من خالل النقر علیھا، ثم انقر فوق تحریر محدد أعلى قائمة المنتجات.

 تتیح لك عالمة التبویب ھذه عرض میزات المنتج. المیزات ھي خصائص المنتج اإلضافیة. یمكنك استخدامھا إلضافة معلومات خاصة بالمنتجات التي
تبیعھا. على سبیل المثال، إذا كنت تبیع الحدید

 فیمكنك إضافة حقل للعالمة التجاریة والشھادات والسماكة وغیرھا. یحتوي قسم المنتجات - المیزات على قائمة بجمیع میزات المنتج المتوفرة في
متجرك

3.6.  میزات:

یمكنك أًیضا البحث من خالل قائمة المیزات عن المیزات المتاحة:
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یتم عرض منتجات المنتج على واجھة المتجر وتمكین عمالئك من العثور بسرعة على المنتجات التي تحتوي على معلمات محددة مثل النطاق
السعري والشركة المصنعة وما إلى ذلك.

4.6.  الفالتر:

5.6.  خیارات:
Products - Options تتیح لك صفحة.  خیارات عرض أي خیارات منتجات عالمیة ومتغیرات الخیار في متجرك 
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العمالء7.

تحتوي عالمة تبویب العمیل على مسؤولي البائعین والعمالء ومركز الرسائل.

1.7.  مسؤول البائع:
یسرد مسؤولي البائع والمستخدمین المسجلین بحساب البائع المرتبط. یمكنك أیضا إضافة مستخدم.

2.7.  العمالء:
یسرد عمالء المتجر، المستخدمین المسجلین لحساب البائع بما في ذلك تفاصیل العمیل.

یمكن للشخص المسجل إضافة مستخدم
بالنقر فوق ھذا الزر
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عالمة تبویب حساب المستخدم .8

تستخدم عالمة تبویب المستخدم بشكل أساسي لتحریر ملف تعریف المستخدم (تغییر اسم المستخدم، تحدیث البرید اإللكتروني لرقم الھاتف، إلخ). 
تسجیل الخروج من الحساب. 

العملة المستخدمة لتغییر نوع العملة. (درھم اإلمارات العربیة المتحدة، الدوالر االمریكي).
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إضافة المنتج9.
یّمكن ھذا الخیار المورد من إضافة منتجاتك إلى مدخل ھوم دیفو ھنا كنوعان من المنتجات:

• المنتج شكلي مع االختالفات• منتج بسیط

• انتقل إلى المنتجات - المنتجات

1.9.  كیفیة إضافة منتج بسیط:
یسرد مسؤولي البائع والمستخدمین المسجلین بحساب البائع المرتبط. یمكنك أیضا إضافة مستخدم.

فیما یلي بعض الخیارات المتقدمة إلضافة وتحریر المنتجات:
التحدیث العالمي: تحدیث جمیع أسعار المنتجات في نفس الوقت.

إضافة منتج مجمعة: یمكن للبائع إضافة منتج متعدد في نفس الوقت.
اشتراك المنتج: یمكن للبائع رؤیة العمالء المشتركین في المنتجات.

یمكن للبائع إضافة منتجات بشكل فردي عن طریق النقر على زر + في الجزء العلوي األیمن من الصفحة.



24

تحریر المنتجات

.سیتم فتح صفحة إنشاء المنتج. قم بتكوین الخصائص المطلوبة للمنتج كما ھو موضح أدناه في الصور. ستتمكن من تعدیل خصائص المنتج الحًقا في أي وقت
الشيء الوحید الذي من األفضل أن تقرره اآلن ھو

سواء إلنشاء منتج بسیط أو قابل للتكوین

• عام أدخل التفاصیل في عالمة التبویب

اسم المنتج بحاجة إلى أن تضاف

یظھر اسم البائع

یمكن للبائع إدخال الفئة التي یرید منتجھ إضافتھا

سعر المنتج بالدرھم (درھم)

حدد حالة المنتج: نشط
سیكون المنتج نشطا على الموقع اإللكتروني: مخفي
سیتم إخفاء المنتج أو تعطیلھ: تم تعطیل حالة المنتج

• یجب على البائع تقدیم وصف مفصل.
• الوصف الكامل للمنتج، والذي یمكن أن یحتوي على 16 777 215 رم ًزا

یجب على البائع تحمیل صورة المنتج التي تحتاج إلى تحدیث في البوابة. یجب أن تكون
الصورة بتنسیق jpg. وأن تكون دقة الوضوح 500 × 500 بكسل.

جمیع الحقول التي ذكرت "*" إلزامیة یجب على البائع ملء جمیع الحقول المطلوبة. مالحظة: یجب أن یذكر البائع
اختالف المنتج: بسیط / مناسب



25

أدخل جمیع التفاصیل كما ھو مذكور في لقطات الشاشة أدناه: حدد
منتج بسیط:

اختیار منتج بسیط

سیتم فتح صفحة إنشاء المنتج. قم بتكوین الخصائص المطلوبة للمنتج كما ھو موضح أدناه في الصور. ستتمكن من تعدیل خصائص المنتج الحًقا في أي وقت. الشيء
الوحید الذي من األفضل أن تقرره اآلن ھو
سواء إلنشاء منتج بسیط أو قابل للتكوین

• أدخل التفاصیل في عالمة التبویب عام

نوع الخیار یحتاج متزامن / متسلسل

نوع االستثناء یحتاج ممنوع / مسموح بھ

یجب على البائع إدخال رموز فریدة لكل منتج

یجب على البائع إدخال ما ھو الحد األدنى لكمیة الطلب لیتم شراؤھا.

الصانع اقترح سعر التجزئة یجب أن تدخل في قائمة األسعار

أدخل كمیة المخزون للمنتج
یجب على البائع إدخال ما یجب فعلھ إذا كان السعر صًفرا

تتبع في كمیة المنتج األسھم التي تناسب البائع.
تتبع بدون خیار /ال تتبع

كمیة الطلب القصوى للمنتج.

أدخل الخطوة الكمیة (غیر إلزامیة)
قائمة كمیة العد (غیر إلزامیة)

إذا كان المنتج خاضًعا للضریبة، فقم بتمكین ھذا الزر
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:أدخل جمیع التفاصیل كما ھو مذكور في لقطات الشاشة أدناه: حدد
منتج بسیط

توافر المستخدمین افتراضیا كل شيء

أدخل تاریخ إنشاء المنتج

أدخل تاریخ توافر المنتج لفترة محدودة

ماذا تفعل إذا كان المنتج من المخزون

الیمكن تطبیقھ. یوضح كیفیة عرض المنتج في البوابة

إضافة وصف قصیر للمنتج

الیمكن تطبیقھ. تعتمد الشعبیة على عدد المشتریات وعدد مرات مشاھدة العمالء
یجب فصل اقتراحات الكلمات التي یستخدمھا العمالء لعرض كلمات المنتج ھذه

بفاصلة.

إذا كان لدیك أي نص ترویجي، یمكنك تعبئتھ. لكن لیس إلزامیا.
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بعد ملء جمیع التفاصیل، انقر فوق إنشاء عالمة تبویب في الجانب العلوي األیمن.

: SEO اسم المنتجاسم

عنوان الصفحة التي یجب عرضھا على المتصفح

أي وصف میتا

اقتراحات الكلمات الرئیسیة التي اعتاد العمالء على
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اسم الخیار (مثال: الحجم، السعة)

إنشاء
متغیر
جدید

اضافة المزید
من التفاصیل

الخیارات: الخیارات ھي سمات المنتج التي سیتم تعریفھا للمنتج إن أمكن.

مثال: إذا كان المنتج من الفوالذ ومتوًفرا بأحجام مختلفة مثل 8مم، 10مم، 12مم، 14مم، 16مم.
یمكننا إضافة اسم الخیارات بالحجم والقیم 8، 10، 12، 14، 16 مم

تغییر الوضع
من المتغیرات

تغییر أوزان المتغیرات

التباین في السعر إذا زاد
من االنخفاض

اسم البدیل
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لوزن الفعلي للمنتج بالطل.
إذا كان یمكن شحن العنصر مجاًنا، فقم بتمكین عالمة التبویب ھذه.

في مربع منفصل

طول الصندوق

عرض مربع
إرتفاع الصندوق

رسوم شحن الشحن بالضبط للمنتج بالدرھم أذكر الحد األدنى
والحد األقصى للمادة یمكن شحنھا

خصائص الشحن:
یمكنك ضبط خصائص الشحن على وجھ التحدید لھذا العنصر إذا لزم األمر.

خصم على الكمیات

إذا كان البائع یرید إعطاء خصم للعمالء الذین یشترون بالجملة. یمكن إدخال نسبة الخصم أو السعر للكمیة المحددة.
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Features

مشتركین
تعرض عالمة تبویب "المشتركین" العمالء المشتركین في المنتج ویمكن للبائع أًیضا إضافتھ.

إضافة مشتركالبحث عن طریق البرید اإللكتروني

نوع من مراجعة

(مالحظة): كلما أردت التغییر إلى الصفحة التالیة، احفظ كل معلومات الصفحة قبل النقر فوق الصفحة التالیة.

خصائص إضافیة: ال تظھر بعض الخصائص أثناء إنشاء المنتج وال تتوفر إال عند تحریر منتج

إنھا میزة اختیاریة یمكن للعمیل أن یرى فیھا المنتج المتعلق بالشراء. یتیح لك الشراء مًعا ربط العدید
یشبھ  خصم إذا تم شراء المنتجات المرتبطة مًعا In Buy Together حزمة Combo من المنتجات وتقدیم
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اسم المرفقات

موقف المنبثقة

حیث لتحمیل الملف من المحلیة /
URL / خادم

الممیزات

مرفقات
سیتمكن العمیل من تنزیل ھذا الملف الذي تم تحمیلھ في عالمة التبویب المرفقات في صفحة تفاصیل المنتج في واجھة المتجر

نوع مجموعة المستخدم یمكنھ استخدام / رؤیة المرفق

یمكن للبائع إضافة المرفقات إن وجدت. تحتوي بعض المنتجات على دلیل أو مستند شھادات أو یمكن إضافة بعض إرشادات دلیل المستخدم في المرفق. بالنقر فوق
إضافة مرفق =< إنشاء
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معرض الفیدیو
یتیح ذلك للبائع إضافة مقاطع فیدیو المنتجات ذات الصلة.

إذا كنت ترید الفیدیو كصورة رئیسیة ، فقم بتمكین عالمة التبویب ھذه

أدخل عنوان الفیدیو

أدخل معرف YouTube لالستیراد

حجم الفیدیو الذي سیتم عرضھ (العرض)

حجم الفیدیو الذي سیتم عرضھ (االرتفاع)

نوع األیقونة للفیدیو

المنتجات المطلوبة
تمكنك ھذه المیزة من تحدید قائمة منتجة من المنتجات التي یجب شراؤھا مع منتج معین. انقر فوق الزر "إضافة منتجات". في النافذة المفتوحة,

اختر المنتجات وانقر فوق إضافة منتجات وإغالقھا
انقر فوق "حفظ" لحفظ التغییرات.

 ،إذا قام أحد العمالء بإضافة المنتج الرئیسي إلى العربة ولم تكن ھناك منتجات مطلوبة لھذا المنتج,
 .فسیضیف النظام جمیع المنتجات المفقودة تلقائًیا

أًیضا إذا قام أحد العمالء بحذف أحد المنتجات المطلوبة
من السلة، فسیحذف CS-Cart المنتج الرئیسي تلقائًیا أًیضا.


