مشروع إنشاء و التعرف على نظام غرفة تجارية

وثيقة دليل المستخدم
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تسجيل مستخدم جديد – غرفة تجارية



يقوم المستخدم بالدخول الى صفحة "الغرف التجارية" لتسجيل غرفة تجارية جديدة كما هو موضح في الصورة التالية:

تفاصيل خطوات اإلجراء
يقوم المستخدم بإدخال البيانات الخاصة بنموذج طلب عضوية غرفة تجارية



يقوم المستخدم بادخال كل من الحقول التالية كما هو موضح بالشكل اعاله:
 -1الدولة :قائمة منسدلة بأسماء الدول المسجلة في النظام
 -2المدينة :قائمة منسدلة بأنواع المدن المتوفرة في النظام بناء على اختيار الدولة في حال تم اختيار أخرى سوف يظهر
حقل " الرجاء كتابة اسم مدينتك هنا "
 -3اسم الغرفة التجارية
 -4عنوان الشارع
 -5صندوق البريد
 -6الهاتف
 -7البريد االلكترونى
 -8جهة االتصال (االسم – المنصب -رقم الهاتف المتنقل)

-

ثم يقوم المستخدم بوضع عالمة على "اقر و اتعهد "...
ثم ارسال الطلب عن طريق الضغط على زر ارسال
كما موضح بالشكل اعاله

-

الموافقة على الطلب:
 عند الموافقة على الطلب سوف يتم االتصال بالغرفة التجارية لتحديد موعد حتى يتم توقيع اتفاقية من قبل الغرفة التجارية
والجهة المعنية بالمصادقة ومن ثم يعمل موظف الجهة المعنية بالمصادقة على ارفاق هذه االتفاقية الى النظام.

اكمال عملية التسجيل
يقوم موظف الغرفة التجارية بتفعيل بيانات الحساب على البريد اإللكتروني عن طريق الرابط المرسل على البريد اإللكتروني

في الشكل السابق يقوم المستخدم بادخال البيانات التالية:
-

اسم المستخدم :يكون باللغة اإلنجليزية فقط الرموز الخاصة والفراغات غير مسموحة.
تأكد من االسم :عند الضغط هنا يقوم النظام بالتحقق من اسم المستخدم المدخل فيما اذا كان مستخدم من قبل أم ال
كلمة المرور :كلمة المرور يجب أال تقل عن  8خانات وأال تزيد عن  17خانة ،وتحتوي على رقم ،وحرف كبير على األقل
تأكيد كلمة المرور :يجب أن تكون قيمة هذا الحقل مطابقة لقيمة حقل كلمة المرور
الرجاء ادخال الرمز (االرقام في الصورة)



بعد ان يقوم مدير النظام او الجهة المعنية بالمصادقة بتفعيل الحساب يقوم مستخدم الغرفة التجارية بتسجيل الدخول
بالحساب كالتالى:

 -1اسم المستخدم
 -2كلمة المرور ثم الضغط على دخول



يقوم المستخد بالضغط على اسم المستخدم للدخول الى شاشة لوحة التحكم للغرفة التجارية كما يلى



و تكون لوحة التحكم كالتالي:

إضافة حساب فرعي لغرفة تجارية
تتيح للغرفة التجارية إمكانية تسجيل حساب فرعي لالستفادة من خدمات بوابة إكسبورتل

مع مراعاة القواعد التالية:
 .1جميع الحسابات الفرعية التابعة لحساب غرفة تجارية رئيسي تأخذ التوقيع اإللكتروني المعتمد للحساب الرئيسي ،وال
يتمكن أي مستخدم فرعي من حذفه أو التعديل عليه.
 .2في حال تم تعديل التوقيع اإللكتروني من قبل موظف الغرفة التجارية (الرئيسي)_وبعد موافقة موظف الجهة المعنية
بالمصادقة على التوقيع الجديد_ يقوم النظام باعتماد التوقيع الجديد لجميع الحسابات الفرعية آلياً.
 .3تتمثل صالحية حساب الغرفة التجارية الفرعي باالستفادة من جميع الخدمات المتاحه لحساب الغرفة التجارية الرئيسي
على البوابة ،ولكن تقتصر صالحيته على ذلك فقط ،أي أنه ليس لديه أي صالحية في التعديل على بياناته أو بيانات غيره
من الحسابات االخرى (من نوع غرفة تجارية) ،وأيضا ً ليس لديه أي صالحية الضافة ،تعديل ،أو حذف التوقيع
اإللكتروني الخاص بالغرفة التجارية.
 .4ال يستطيع صاحب الحساب الفرعي (من نوع غرفة تجارية) تعديل بياناته ،وفي حال رغبته بذلك يقوم بتقديم طلب تعديل
بيانات.



يقوم المستخدم بالضغط على اضافة مستخدم فرعى جديد

يقوم المستخدم بإدخال البيانات التالية :
-1
-2
-3
-4

رقم الجوال
البريد اإللكتروني
اسم الموظف
المنصب



بعد الموافقة على طلب التسجيل عن طريق الجهة المعنية بالمصادقة يتم ارسال رباط الى المستخدم الفرعي لتفعيل
الحساب



يقوم المستخدم الفرعى بادخال كل من ( اسم المستخدم – كلمة المرور – اعادة كلمة المرور – البريد االلكترونى –
االرقام بالصورة) ثم الضغط على موافق



بعد تفعيل الحساب و قبول التوقيع اإللكتروني يستطيع المستخدم الفرعي الدخول بحسابه

بيانات الفواتير

رقم الفاتورة :يتم ادخال رقم الفاتورة المراد البحث عنها
التاريخ :البحث ضمن فترة زمنية محددة

الحالة :يتم االختيار ما بين اذا كانت الفاتورة مرفقة مع شهادة ام ال
عرض :عند الضغط عليها يتم االنتقال الى صفحة بيانات الفاتورة و التي تمكنك من طباعة الفاتورة

إدارة شهادات المنشأ
يقوم موظف جهة المصادقة باستعراض الشهادات الموجودة على النظام من خالل هذه الشاشة.

رقم الشهادة :يستطيع مدير النظام ادخال رقم شهادة معينة للبحث عنها

حالة الشهادة :قائمة منسدلة تحتوي جميع حاالت الشهادات الموجودة في النظام
تاريخ الشهادة :البحث ضمن فترة زمنية محددة ،مع مالحظة أن الشهادات التي لم تصدر بعد ال يوجد لها تاريخ

المدينة :قائمة منسدلة تحتوي أسماء المدن الموجودة في النظام
ملف  :PDFعند الضغط هنا فتح ملف الشهادة األصلي في حال كانت الشهادة قد صدرت ،وفي حال كانت الشهادة لم تصدر بعد
وقد تم الدفع فان الملف يقوم بعرض نموذج وثيقة الشهادة ،اما إذا كانت حالتها "لم يتم الدفع" فلن يتم فتح أي ملف،

نسيت كلمة المرور
في حال عدم قدرة المستخدم على تسجيل الدخول وذلك لنسيانه كلمة المرور ،يمكنه إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة
بحسابه ،وذلك من خالل الضغط على رابط "نسيت كلمة المرور" ،ليقوم النظام بإرسال رابط إلى البريد االلكتروني الذي
يقوم المستخدم بإدخاله ،فيقوم المستخدم بالدخول إلى الرابط المرسل إليه إلعادة تعيين كلمة المرور الخاصة به.

البريد اإللكتروني :حقل إجباري
األرقام بالصورة :حقل إجباري
تظهر هذه الشاشة للمستخدم عند دخول المستخدم على الرابط المرسل إليه:

كلمة المرور :حقل إجباري
تأكيد كلمة المرور :حقل إجباري ,يجب أن تكون خانة تأكيد كلمة المرور مساوية تماما لخانة كلمة المرور.
األرقام بالصورة :حقل إجباري

تغيير كلمة المرور
يقوم المستخدم بتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابه ،وذلك من خالل الضغط على رابط "تغيير كلمة المرور"

بعد ادخال كلمة المرور القديمة ثم ادخال كلمة المرور الجديدة و تأكيدها ,يقوم المستخدم بالضغط على زر تغيير كلمة
المرور.

تظهر الشاشة السابقة للتأكيد على تغيير كلمة المرور بنجاح

