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ثبت نام در پنل فروشندگان طب تولید

1ابتدا در سایت طب تولید حساب کاربری ایجاد کنید                                    1.
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روی ثبت نام شماره موبایل یا ایمیل جهت دریافت کد و ثبت نام در پنل فروشندگان وارد کنید سپس بر. ۲
کلیک کنید
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رت شماره در صورت مغای. کد دریافت شده از طریق پیامک یا ایمیل را وارد و بر روی تأیید کلیک کنید . ۳
موبایل یا ایمیل وارد شده می توانید در کادر سمت چپ آن را تغییر دهید 
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مشخصات خود را وارد کنید  و بر روی ثبت نام کلیک کنید . ۴

نام خود را به 
فارسی وارد کنید

8

نام خانوادگی خود را 
به فارسی وارد کنید

ایمیل معتبر خود 
را وارد کنید

گذرواژه ی خود را به صورت 
کاراکتر وارد نمایید ۵حداقل 
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نید و با پس از ثبت نام یک ایمیل به منظور خوش آمد گویی از طرف شرکت طب تولید دریافت می ک. ۵
کلیک بر روی لینک طب تولید می توانید وارد سایت طب تولید شوید  
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ثبت نام در پنل فروشندگان طب تولید

مجدد درسایت طب تولید بر روی قسمت ورود به پنل کاربری کلیک کنید و وارد حساب کاربری خود شوید                                    . ۶
10
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شماره موبایل یا ایمیل خود را جهت ورود به حساب کاربری خود وارد نمایید . ۷
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.پس از ورود به حساب کاربری خود بر روی ایجاد پنل فروشندگی کلیک کنید. ۷

14



یره روشندگی وارد و ذخمشخصات خود را جهت ایجاد حساب فروشندگی وارد و ذخیره نمایید. ۸
کنید  

نام خود را به فارسی وارد کنید

نام فروشگاه را به فارسی وارد کنید و از هرگونه کاراکتر 
.خودداری کنید... و ٬، ٪عدد ، عالمت 

شناسه ملی شرکت خود را وارد نمایید

توضیحات مربوط به فروشگاه خود را درج 
نمایید

پیکسل آپلود ۳۰۰×۲۰۰لوگوی خود را در قالب 
نمایید
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حساب فروشندگی شما پس از بررسی مشخصات توسط طب تولید تأیید می گردد. ۹
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ی دریافت می پس از تأیید حساب کاربری شما توسط طب تولید یک ایمیل حاوی تأیید حساب فروشندگ. ۱۰
کنید 



تکمیل ثبت نام حساب فروشندگی. ۱۱



یادگیری نحوه استفاده از پنل 

ایل افزودن محصول، محصوالت، پروفبا کلیک بر روی پنل فروشنده وارد صفحه ی زیر می شوید شامل بخش های 
ی مداشبورد، تسویه حساب، فروشنده، ویرایش حساب فروشندگی، تاریخچه تراکنش ها، پرداخت، پیام ها

باشد که در ادامه به شرح هر یک از آن ها می پردازیم



افزودن محصول

وی مرحله ی اول برای فروش در محصول مورد نظر شما محصول گذاری در سایت طب تولید می باشد که با کلیک بر ر
افزودن محصول به این بخش وارد شوید 
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افزودن محصول

قیمت در سر برگ اطالعات شما اطالعاتی را شامل نام محصول و مرجع محصول و قابلیت در دسترس برای سفارش و نمایش
.  را مشاهده می کنید 

نام محصول همراه با برند به زبان 
انگلیسی و مدل محصول درج شود 

محصول درج شود( مدل)کد مرجع جستجو 

با انتخاب این گزینه 
محصول شما موجود و 

قابل سفارش است توسط 
مشتری و با غیر فعال 

کردن این گزینه محصول 
شما در سایت طب تولید 

قابل سفارش نیست

ه با فعال کردن این گزین
قیمت محصول شما در 
سایت نمایش داده می 

شود و با غیر فعال 
کردن آن قیمت 

محصول شما نمایش 
داده نمی شود

الزم به ذکر است 
که در صورت 

موجودی کاال هر 
دو گزینه باید 

فعال باشد و در 
صورت عدم 

موجودی کاال هر 
دو گزینه را غیر 

فعال کنید



عنوان محصول وخالصه و ویژگی های مهم 
گارانتی و .محصول در این قسمت درج شود 

استاندارد های به خصوص محصول نیز در این 
کادر درج شود 

توضیحات کامل محصول شامل معرفی ، کاربرد ، 
.نیز در این کادر درج شود... بررسی ویژگی ها و 

در این قسمت می توانید توضیحات  عناوینی که )
درمورد محصول شما بسیار سرچ می شود را نیز 

(درج نمایید 



در سر برگ قیمت شما میتوانید قیمت فروش محصول خود را تعیین کنید و همچنین میزان سهم فروش خود از محصول 
در . را در این بخش مشاهده نمایید توجه داشته باشید که قیمت محصول را به تومان درج نمایید و سپس ذخیره کنید 

.صورت نیاز به درج مالیات با پشتیبانان کولیس در تماس باشید



دسته بندی ها شما دسته بندی های اصلی محصوالت را مشاهده می کنید و با کلیک بر روی هر کدام می در سر برگ 
توجه کنید که با انتخاب هر . توانید زیر مجموعه های هر دسته بندی را مشاهده و با توجه به محصول خود انتخاب کنید 

. گزینه محصول شما در صفحه ی مربوط به آن گزینه نمایش داده خواهد شد 



پس از انتخاب دسته بندی و زیر مجموعه در قسمت دسته بندی پیش فرض نزدیک ترین گزینه ای که 
مربوط به محصول شما و معرفی آن می باشد را انتخاب و سپس ذخیره نمایید 



در سر برگ موجودی تعداد محصول موجود برای فروش را تعیین و سپس ذخیره نمایید



ه توجه داشت. در سر برگ تصاویر محصول خود را با کلیک بر روی گزینه ی انتخاب فایل و انتخاب عکس مورد نظر درج نمایید 
مگابایت باشد۲پیکسل و حجم فایل انتخابی کمتر از ۸۰۰×۸۰۰باشید که عکس مورد نظر شما در قالب 

.در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به عکس انتخابی را در کادر توضیحات درج نمایید



در سر برگ ویژگی ها می توانید با توجه به محصول خود ویژگی های متناسب با آن را انتخاب کنید و با توجه به ویژگی انتخاب شده
درصورت موجود نبودن مقدار . مقدار آن را وارد نمایید که در این بخش می توانید از مقدار های موجود در سایت استفاده نمایید

) +  در صورت نیاز به افزودن ویژگی بر روی . مورد نظر در کادر مقدار سفارشی می توانید مقدار مورد دلخواه خود را وارد نمایید 
. کلیک کنید( انتخاب ویژگی

. در صورت موجود نبودن ویژگی مورد نظر شما در لیست موجود می توانید با بخش پشتیبانان کولیس در تماس باشید*



حال شما باید در انتظار تأیید محصول برای فروش در 
سایت طب تولید باشید و پس از تأیید، محصول شما

برای فروش در سایت طب تولید همراه با مشخصات 
. فروشنده قرار میگیرد



محصوالت 

در بخش محصوالت می توانید محصوالت ثبت شده ی خود را مشاهده یا ویرایش کنید
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پروفایل فروشنده

.یید در بخش پروفایل فروشنده می توانید اطالعات خود را مشاهده کنید و در صورت نیاز ویرایش نما
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ویرایش حساب فروشندگی

ایش در بخش ویرایش حساب فروشندگی می توانید اطالعات خود را مشاهده کنید و در صورت نیاز ویر
.نمایید 
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تاریخچه تراکنش ها

قابل در بخش تاریخچه ی تراکنش ها هرگونه تراکنش مالی مربوط به حساب فروشندگی شما ثبت و
ی به شما مشاهده می باشدو الزم به ذکر است که پس از ثبت هر تراکنش یک ایمیل به منظور اطالع رسان

ارسال می شود
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پرداخت

یددر بخش پرداخت در صورت درخواست پرداخت و تسویه حساب شماره شبا حساب خود را ثبت نمای
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پیام ها

یدو الزم در بخش پیام ها می توانید پیام هایی که از طرف مشتری برای شما ارسال شده است را مشاهده کن
. به ذکر هست که پس از دریافت هر پیام یک ایمیل به منظور اطالع رسانی به شما ارسال می شود
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داشبورد

های مالی در بخش داشبورد می توانید تمامی اطالعات مربوط به سفارش های ثبت شده، وضعیت تراکنش
.و میزان فروش در بازه ی زمانی دلخواه خود را مشاهده کنید
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تسویه حساب

سویه در بخش آخر تسویه حساب می توانید تراکنش های در انتظار پرداخت خود را مشاهده و درخواست ت
.تومان می باشد۲۰۰۰۰الزم به ذکر است که حداقل مبلغ برای ثبت درخواست تسویه . خود را ثبت نمایید 
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