
 كاال بخش نمايندگي هاي توزيع – وزيع كنندگانتراهنماي كاربري 

 

١ 
 )03نسخه ( شركت نواوران فناوري اطالعات امروز: تهيه كننده 

 

فعال در حوزه تجهيزات  كننده و همچنين اصناف كليه توزيع كنندگان شامل شركتهاي توزيع

در اداره كل تجهيزات  ثبت نام و طي نمودن مراحل بررسي احراز صالحيتنسبت به ابتدا پزشكي مي بايست 

در صورت تاييد صالحيت بر اساس مدارك الصاقي، . اقدام نمايند پزشكي و يا دانشگاه علوم پزشكي استان

هاي ثبت  درخواست .توزيع كاال در اختيار اين گروه قرار خواهد گرفت نمايندگي امكان ثبت درخواست

توليد كننده طرف /شركت وارد كننده ر اختيارد ، جهت بررسينهايي شده توسط صنف يا توزيع كننده

  . شود ده ميشرح داصنف /توزيع كننده  مستند كليه امكانات كاربرِاين در . رار خواهد گرفتققرارداد 

وزيع ت كاربر در دسترس "ضعيت نمايندگيو"در منوي ي توزيع كاال كليه امور مربوط به نمايندگي ها 

  : ادامه به شرح امكانات هر يك از لينك هاي موجود در اين منو پرداخته مي شوددر  .مي باشدكننده 

 :  درخواست نمايندگيبت ث .1

 توزيع كليه مراحل قانوني و عقد قرارداد براي اخذ نماينگي ،توزيع كنندهدر اين مرحله فرض بر اين است كه 

ثبت درخواست جهت توزيع كننده . وارد كننده و يا توليد كننده را طي نموده استنمايندگي از شركت 

ثبت درخواست "لينك ،و يا توزيع كننده واردكننده ك شركتكاالي ي جديد براي نمايندگي توزيعِ

  :دشو در اين صورت فرم زير نمايش داده مي. نمايد انتخاب ميرا  "نمايندگي

  

. واردكننده طرف قراداد خود را از ليست انتخاب نمايد /كننده مي بايست ابتدا نام شركت توليد كنندهتوزيع 

اين صورت چند حرف از نام شركت طرف قرارداد خود را تايپ نموده و سپس شركت مورد نظر را از در 

 ، كليد درخواست ثبت نمايندگي انتخاب مياز انتخاب نام شركت مورد نظرپس . نمايد خاب ميليست انت

  : شود در اين صورت فرم زير نمايش داده مي. شود
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  :باشد ثبت نام كمپاني سازنده كاالهاي درخواستي مينمايندگي،  درخواست بعد در پروسه ثبتمرحله 

  

نام كمپاني از ليست نمايش داده  سپس انتخاب كمپاني سازنده، چند حرف از نام كمپاني ثبت شده وجهت 

بايست با واحد  در صورت عدم وجود نام كمپاني سازنده مورد نظر در ليست، مي. شده انتخاب مي گردد

  . فناوري اطالعات اداره كل تجهيزات پزشكي تماس گرفته شود

بر اساس كاالي مرتبط با اين كمپاني نمايندگي توزيع براي تاريخ اعتبار از تعيين نام كمپاني سازنده، پس 

   :رددگ انتخاب مياز تقويم سيستم رداد في مابين نامه قرا
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  : گردد غير انحصاري براي توزيع كاال انتخاب مي/وضعيت انحصاري سپس 

  

رديده و كليد افزودن گكاالهاي مرتبط با كمپاني از ساختار درختي كاالهاي موجود انتخاب  ،گام بعدير د

  : گردد انتخاب مي

  

  : بسيار مهم براي افزودن كاال به ليستكاتي ن
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در كنار نام هر گروه وسيله  عالمتجهت مشاهده كليه كاالهاي تعريف شده در ساختار درختي ،  •

   .گردد يمپزشكي را انتخاب 

با كاربر مي بايست . چند سطح طبقه بندي شده باشدگروه تجهيزات پزشكي تا  ممكن است •

كاالي مورد نظر  تعريف شده در زير گروه انتخابي، با انتخاب چك باكس مشاهده ليست كاالي

 .د، كاال را به ليست اضافه نمايافزودن خود را انتخاب و سپس با فشردن كليد

درخواست، مي تواند به صورت مكرر انجام قبل از ثبت نهايي  تا درخواست اضافه نمودن كاال بهعمل  •

توليد كننده، امكان ثبت كاالهاي /اين بدان معني است كه با انتخاب يك شركت وارد كننده  .شود

بايست در نظر  يمهمي كه منكته تنها . د دارداعتبار متفاوت وجواني سازنده با تاريخ پچندين كم

 . با اطالعات درخواست مي باشد ،يع الصاقيقرارداد نمايندگي توز امهنتطابق اطالعات  ،گرفته شود

مربوط به سر گروه، كليه كاالهاي زير مجموعه  كه در صورت انتخاب چك باكس شودتوجه  •

  .نظر گرفته خواهد شد درسرگروه انتخابي براي افزودن به ليست 

هاي زير از ليست حذف مي  به روش صورتي كه كااليي به اشتباه به ليست اضافه شده باشد،در  •

  : گردد

o  لينك حذف جلوي هر كاالانتخاب  

o  حذف موارد انتخابيچك باكس كنار هر رديف كاال و انتخاب كليد انتخاب  

چك باكس انتخاب كليه موارد انتخاب شده و سپس كليد حذف صورت نياز به حذف كليه موارد، در  •

  :گردد موارد انتخابي انتخاب مي

  

  : تعهدنامه انتخاب گردد )چك باكس( مي بايست گزينهسپس 
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ثبت موده و كليد نانتها نيز توزيع كننده نسبت به الصاق تصوير نامه قرارداد با فرمت اعالم شده اقدام در 

در كارتابل شركت توليد كننده  ،الكترونيكياين صورت درخواست در . نمايد درخواست را انتخاب مي ينهاي

  . در دسترس خواهد بودجهت بررسي و تاييد واردكننده /

   : مايندگي توزيعنرشيو درخواست هاي آ .2

، هاي مختلف ثبت گرديده است درخواست در اكنون توسط توزيع كنندهتي كه يست كاالهايلدر اين بخش 

  : شود نمايش داده مي

  

اين منظور  براي. وجود دارد ركت واردكنندهشمچنين نام امكان جستجو بر اساس نام كمپاني سازنده و ه

ليست پيشنهادي جهت انتخاب   وهاي مربوطه تايپ در فيلد ر يك راهچند حرف از نام  تا كاربركافي است 

   :ايندگي نيز وجود دارددرخواست نم امكان فيلتر براساس وضعيتهمچنين . مشاهده نمايد ار

  

، كمپاني سازنده، نام فارسي توليد كننده طرف قرارداد/ركت واردكنندهشم در ليست خروجي، عالوه بر نا •

  : شود اطالعات زير نيز نمايش داده مي umdnsكاال، نام انگليسي كاال، كد

o وضعيت :  

  :. شود نمايش داده مي ،مرتبط با كاال درخواست ضعيتو اخرين در اين ستون

o  شركت درخواست توسط توزيع كننده ثبت نهايي شده ولي هنوز توسط  :نهاييثبت

  . داد بررسي نشده استرقراتوليد كننده طرف /واردكننده

o تاييد شده است توليد كننده/واردكننده  درخواست توسط شركتكليات :تاييد .  

o توليد كننده رد شده است/درخواست مرتبط با اين كاال، توسط شركت وارد كننده  :رد .  
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o تاريخ درخواست :  

در اين بخش نمايش داده  ركت طرف قراردادشتاريخ ثبت درخواست توسط توزيع كننده و ارسال به 

  . شود مي

o  تاريخ ثبت نظرنمايندگي :  

  . است، براي رديف كاال ثبت نظر نموده توليد كننده/نمايندگي ركتشتاريخي كه 

o  اعتبارتاريخ :  

 .شود توزيع در اين بخش نمايش داده ميي شده براي كاال در درخواست نمايندگ اعتبار ثبتتاريخ 

براي كاال به توزيع كننده، بر اساس قوانين اداره كل، در صورتي كه اعتبار تاريخ نمايندگي اعطايي 

  .  منقصي در سايت نمايش داده خواهد شداعتبار با وضعيت به پايان برسد، كاال 

o  كارشناستوضيحات:  

توليد كننده، درخواست جهت بررسي و /رخواست توسط شركت وارد كنندهاز بررسي و تاييد دپس 

كارشناسان اداره مهندسي و نگهداري در اداره كل . شود اداره كل تجهيزات ارجاع مييد به يتا

هر يك از كاال ها را د نمايندگي الصاقي، تجهيزات، پس از بررسي و تطابق اطالعات با تصاوير قراردا

نظري ثبت نموده باشد،  ،در صورتي كه كارشناس براي تاييد يا رد رديف كاال. يا تاييد مي نمايند رد

  . شود در اين بخش نمايش داده مي

o ستون وضعيت انتشار : 

نمايانگر وضعيت نمايش كاال در سايت به عنوان محدوده كاالهاي توزيع شده توسط نماينده توزيع 

   .مي باشداستانهاي تاييد شده / در استان

o  پرونده گردش :  

تواند  هاي توزيع مي از طرفي هر يك از درخواست. اين فرم ليست كاالها ، نمايش داده مي شودر د

درخواست مرتبط با نمودار گردش پرونده براي لينك  ،تون اخرسدر . باشد شامل تعداد زيادي كاال

  . شود مي، نمايش داده كاال

  : عتبار نمايندگيادرخواست تمديد  .3
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و اداره كل تاييد و بر  توليد كننده/ركت وارد كننده شتمديد فقط براي كاالهاي حوزه توزيع كه قبال توسط 

زيع كننده متقاضي صادر و درخواست تمديد از جانب تو. روي سايت موجود مي باشد، امكان پذير خواهد بود

پس از ثبت نظر توسط شركت، در صورت تاييد،  .ارسال مي شود توليد كننده/كننده شركت واردبراي 

پس از بررسي درخواست و همچنين تصاوير الصاقي نامه . گردد درخواست به اداره كل تجهيزات ارسال مي

مچنين نوع و ه بار نمايندگي توزيع، تاريخ اعتاداره كل قرارداد نمايندگي، در صورت تاييد توسط كارشناس

براي كاالهاي تاييد شده در سايت اداره كل تجهيزات بروز خواهد ) غير انحصاري - انحصاري(نمايندگي 

  .گرديد

  : فرم زير نمايش داده خواهد شد ،لينك درخواست تمديد اعتبار نمايندگيباانتخاب 

  

 

را از ليست انتخاب خود شركت طرف قرارداد  ،توليد كننده/با درج چند حرف از نام شركت واردكننده بر كار 

با درج چند حرف از نام كمپاني سازنده، كمپاني سازنده مرتبط با شركت نمايندگي را از  سپس  .نمايد يم

ليست درخواست هايي  "جستجوي درخواستها جهت تمديد اعتبار"با انتخاب كليد  .نمايد يمتخاب ليست ان

   .نمايش داده مي شود ،ثبت و تاييد شده است وزيع كنندهتدرفواصل زماني مختلف توسط  كه

  

كاالهاي موجود  صفحه ثبت درخواست تمديد هب "مشاهده جزييات و تمديد اعتبار"با انتخاب لينك كاربر 

  :واهد شدخهدايت  در درخواست
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به همراه تاريخ  انتخابي ليست كليه كاالهاي تاييد شده براي شركت نمايندگي و كمپاني سازندهرم فر اين د

امكان ثبت تاريخ  اربرك. نمايش داده مي شود) انحصاري غير/انحصاري(اعتبار و همچنين نوع نمايندگي 

تعهدنامه، با  پس از الصاق نامه قرارداد و تاييد. ددار براي هر رديف در اختيار جديد را اعتبار و نوع نمايندگي

انتخابي به شركت نمايندگي طرف قرارداد  انتخاب كليد تمديد اعتبار، درخواست تمديد شامل كاالهاي

   .ارسال مي شود

به اداره كل تجهيزات  پس از بررسي درخواست توسط شركت نمايندگي و در صورت تاييد، درخواست

 در صورت تاييد اطالعات توسط كارشناس مربوطه، تاريخ اعتبار و همچنين نوع .مي شود پزشكي ارسال

 .خواهد گرديد براي كاالهاي مورد درخواست در سايت بروز) غير انحصاري / انحصاري( نمايندگي

  : نكات مهم 

نكته مهم  . اي موجود در هر درخواست الزامي نيستثبت درخواست تمديد يكباره براي كليه كااله _

موجود در درخواست تمديد با نامه قرارداد الصاقي مي  در درخواست تمديد، همخواني كاالهاي

رديف كاال توسط نمايندگي و يا  تمديدعدم تطابق اطالعات با نامه قرارداد تمديد،  صورتدر  .باشد

  . اييد نخواهد شدتتجهيزات پزشكي  كل كارشناس اداره

كه رديف كااليي جهت  در صورتي. دزمان امكان ثبت درخواست تمديد را در اختيار دار در هر اربرك _

براي كاال قبال درخواست تمديدي از  ، غير فعال باشد به اين معني است كهثبت اطالعات تمديد

  .نشده است صادر شده كه هنوز بررسي كامل اربركجانب 

 : عتبار نمايندگيادرخواست تمديد آرشيو  .4

  . شود هاي تمديد ثبت شده از جانب كاربر نمايش داده مي ستااين بخش ليست كليه درخودر 
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جستجو و فيلتر بر اساس نام شركت وارد كننده، كمپاني سازنده و همچنين اخرين وضعيت درخواست امكان 

  . فرم نمايش داده شده است همين توضيحات بيشتر درقسمت باالي .  تمديد در اين فرم وجود دارد

  


