فرایند جدید ثبت نام (احراز هویت) و خرید خودرو
درسامانه فروش اینترنتی گروه خودروسازی سایپا

الف  :فرایند جدید ثبت نام (احراز هویت)
نکات قابل توجه :
 جهت خرید خودرو حتما بایستی ثبت نام(احراز هویت) مشتری انجام شده باشد و مشتری نام
کاربری (کد ملی) و رمز عبور از سامانه فروش سایپا دریافت نماید.
 جهت ثبت نام  ،شممماره همراه (موبایل) مشممتری می بایسممت بنام خود ایشمماب باشممد در ر
اینصورت امکاب احراز هویت مشتری وجود ندارد.


فرآیند احراز هویت از طریق سممامانه امتا (مربوب به مرکز توسممجه تجارت الکترون کی وزارت
صمت) انجام می شود.

ثبت نام /ورود (احراز هویت)

 -1انتخاب گزینه "ورود/ثبت نام" در منوی صفحه اول سامانه

تصویر شماره  -1نمایی از صفحه نخست فروش محصوالت

 -2هدایت مشتری به فرم ورود /ثبت نام در سامانه فروش اینترنتی سایپا
-

کد ملی را وارد نمای د.

-

مشممتری محترم  ،در صممورت که تا کنوب ثبت نام نکرده اید  ،جهت احراز هویت وسممپث ثبت وروفایل در
سامانه ،گزینه "تاکنوب ثبت نام نکرده اید؟" را انتخاب نمای د( .مرحله بعد  ،تصویر شماره )3
در صووورتی ه مشووخصووات شووما از با در سووامانه احراز گردیده باشوود ،رمت تعوو رمز بور به فرم "بازیابی کلمه عبور"
هدایت خواهود شد( .مرحله بعد  ،تصویر شماره )8

-

همچنو در صورتی ه لمه بور خود را فراموش نموده اید ،گزینه "بازیابی کلمه عبور" را انتخاب نمایود  ،در صورتی ه
بال احراز شده و رمز بور گرفته اید به صفحه بازیابی لمه بور هدایت خواهود شد( .تصویر شماره ) 8
همچنو اگر احراز شده اید ولی لمه بور انتخاب ننموده اید ،به فرم "بازیابی لمه بور" هدایت می شوید( .تصویر شماره )8

تصویر شماره  -2نمایی از صفحه ورود /ثبت نام

 - 3صفحه اخذ تلف همراه مشتری
نکته :شماره تلفن همراه م شتری می بای ست متجلق به وی بوده و همچن ن فجال ن ز با شد .در ر این صورت
احراز هویت امکاب وذیر نخواهد بود.
در ای فرم با وارد نمودن شماره تلف همراه خود و انتخاب گزینه ادامه  ،یک د احراز به شماره همراه وارد شده ارسال میگردد و به
صفحه بعد هدایت می گردید( .مرحله بعد  ،تصویر شماره )4

تصویر شماره  -3نمایی از صفحه اخذ تلف همراه اربر (سامانه امتا)

تصویر شماره  -3نمایی از صفحه ورود شماره تلف همراه (سامانه امتا)

 -4صفحه تکموا اطال ات و احراز شماره تلف همراه
در ای فرم رمت تکموا اطال ات خود ،د ملی ،تاریخ تولد و د احراز ارسال شده به تلف همراه خود را وارد نموده و گزینه "ثبت و
تایود" را انتخاب نمایود( .مرحله بعد  ،تصویر شماره )5
در صورتی ه تلف همراه ثبت شده با د ملی شما همخوانی ندا شته با شد ،پوغام خطایی مبنی بر تغوور شماره تلف همراه به شما
نمایش داده می شود.

تصویر شماره  -4نمایی از صفحه تکموا اطال ات و احراز شماره تلف همراه (سامانه امتا)

 -5صفحه ا طای مجوز ورود یکپارچه
در ای فرم توضوحاتی در خصوص طرح ورود یکپارچه اربران به سامانه فروش اینترنتی شر ت سایپا و سطوح دسترسی های سامانه
فروش به اطال ات شما نمایش داده شده است.
-

با انتخاب گزینه "ا طای مجوز ورود یکپارچه"  ،به فرم تعوو رمز بور در سووامانه فروش اینترنتی گروه خودروسووازی سووایپا
هدایت می شوید( .مرحله بعد  ،تصویر شماره )6

-

در صورتی ه از ادامه فرایند منصرف شده اید ،با انتخاب گزینه " دم ا طای مجوز یکپارچه" ،به صفحه ورود /ثبت نام هدایت
خواهود شد.

تصویر شماره  -5نمایی از صفحه ا طای مجوز ورود یکپارچه (سامانه امتا)

 -6صفحه تعوو رمز بور برای اربر
در ای فرم رمز بور دلخواه را وارد نمایود سپس تکرار آنرا نوز ثبت و آیتم تایود را انتخاب نمایود .مرحله احراز به اتمام رسوده و شما
رمت تکموا پروفایا خود به مرحله بعد هدایت می شوید( .مرحله بعد  ،تصویر شماره )7
توجه  :از این وث با کد ملی و رمز عبور می توان د برای فرایند خرید خودرو اقدام نمای د.

تصویر شماره  -6نمایی از صفحه تعوو رمز بور

 -7صفحه تکموا اطال ات اربر (اطال ات مکانی و تماس)
-

در ای مرحله تعدادی از فولد های هویتی و شووناسوونامه ای با اسووتعالم از ثبت احوال به شووما نمایش داده می شووود و غور ابا
ویرایش می با شد  .شما موتوانود سایر فولد های ضروری مانند اطال ات شخ صی  ،آدرس و اطال ات تماس خود را تکموا
نمایود.

-

پس از تکموا بخش های مربوطه  ،گزینه "ثبت اطال ات" را انتخاب نمایود.

تصویر شماره  -7نمایی از صفحه تکموا اطال ات توسط اربر

بازیابی کلمه عبور
در ای فرم د ملی و شماره تلف همراه خود را وارد نمایود .با انتخاب گزینه "ار سال د تایود" ،د تایودی برای شماره همراه
ارسال می گردد .در انتما با وارد نمودن د تایود ادر خواهود بود رمز ردیدی برای خود تعوو نمایود.

تصویر شماره  -8نمایی از صفحه بازیابی لمه بور

ب  :فرایند جدید خرید خودرو در سایت فروش اینترنتی گروه سایپا
نکات قابل توجه :
 جهت خرید خودرو حتما بایستی ثبت نام(احراز هویت) مشتری انجام شده باشد و مشتری نام
کاربری (کد ملی) و رمز عبور از سامانه فروش سایپا دریافت نماید.

خرید خودرو

 -1انتخاب گزینه "ورود/ثبت نام" در منوی صفحه اول سامانه

تصویر شماره  -1نمایی از صفحه نخست فروش محصوالت

 -2هدایت مشتری به فرم ورود /ثبت نام در سامانه فروش اینترنتی سایپا
-

کد ملی و رمز عبور را وارد نمای د .

-

گزینه "ورود" را انتخاب نمای د در صورت که رمز عبور صح ح باشد شما می توان د نسبت به انتخاب خودرو
و ادامه فرآیند اقدام کن د.

در صورت که قبال ثبت نام و احراز هویت نشده اید لطفا با توجه به قسمت اول فایل راهنما نسبت به ثبت نام
اقدام فرمائ د.

تصویر شماره  -2نمایی از صفحه ورود /ثبت نام

