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 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 شیشد و ب سیتأس 79ارائه خدمات پرداخت درکشور در سال  نهیشرکت درزم نی)پککو( بعنوان اول انیپارس کیشرکت تجارت الکترون

و  یگاهکارتخوان فروش یادستگاه هاز  یبانی، نصب و پشت نیتأم لیدر کشور از قب یکیتروندهه در حوزه خدمات پرداخت الک کیاز 

ده تمرکز نمو رشیپذ یابزارها نیمتصل به ا یبانک یاز حساب ها یو تلفن همراه و نگهدار نترنتیا قیپرداخت از طر یسامانه ها

 یرداخت و اعتبارپ شیپ یانواع کارت ها یبانیام به صدور و پشتاقد انیاز بانک پارس ابتیخود به ن تیمدت فعال یط نکهیاست. ضمن ا

ت تجارت شرک ینموده است.در حال حاضر شبکه پرداخت فروشگاه یخودپرداز برون شعبه ا یاز دستگاه هاو پشتیبانی نصب  زیو ن

مورد  یبانیعال بوده و خدمات پشتشهر کشور ف 724در بالغ بر  یدستگاه کارتخوان فروشگاه 900000به  کیبا نزد انیپارس کیالکترون

محصوالت و خدمات  یو دولت یخصوص زمانهزاران سا نیگردد. همچن یم هیکشور ارا یاستان ها یدر تمام یندگینما 35 قیاز طر ازین

، IMI100 یرتبه بند نی.بر اساس آخرندینما یتلفن همراه( ارائه م ای نترنتیشرکت )ا یپرداخت مجاز یسامانه ها قیخود را از طر

 .قرار گرفته است رانیا یاسالم یشرکت برتر جمهور 400در جمع  انیپارس کیشرکت تجارت الکترون

ما در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت بانک میباشد بر آن شدیم تا با ترکیب توانایی 

در این دو حوزه  طرح جدیدی را برای توزیع و ارائه خدمات به مشترکین کین برق با متخصصین نرم افزار های خدمات مشترهای خود 

 برق بر روی سامانه های موبایلی ارائه دهیم. 

 

 )موبایل برق( خدمات مشترکین همراهسامانه 
ن مراجعه ومی مورد نیاز را بدوبتوانند تمامی خدمات عمتا مشترکین با ثبت نام در این سامانه  این امکان را ایجاد مینماید این نرم افزار

 ماید.از هر نقطه ای ،دریافت ن از طریق گوشی تلفن همراه خود در هر زمانی و تنها و و یا دفاتر خدمات مشترکین  به شرکت توزیع برق

ست از مکن امشترکینی میتوانند همزمان اطالعات مربوط به چندین اشتراک را در این سامانه مشاهده نمایند که این اشتراک های م

ین ا نظر جغرافیایی در شهرها و استانهای مختلف باشد و به محض صدور قبض برای هریک نسبت به پرداخت به موقع آن اقدام نماید

 .نرم افزار در دو فاز تولید خواهد شد که فاز اول آن سامانه رویت قبوض مشترک میباشد که تولید شده و قابل استفاده میباشد 

مشترکین همراه برای دریافت و ارسال اطالعات از بستر اینترنت استفاده مینماید حجم اطالعات دریافتی اندک بوده سامانه خدمات *

 و هزینه بسیار ناچیزی را به مشترک از این محل تحمیل می نماید.

 یباشد.در حالتی که نیاز به ارسال و دریافت اطالعات نباشد سامانه بدون اتصال به اینترنت قابل استفاده م
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 نصب سامانه

 Aboutبرای اینکه از منوی تنظیمات گزینه  بیشتر میباشد 4.2نسخه اندروید شما از  گردید کهاز نصب برنامه بایستی مطمئن قبل 

phone   را انتخاب کنید و سپس عدد مربوط بهAndroid Version  .را مشاهده کنید 

از اینکه نصب انجام شد یک بعد  .انجام دهید را دانلود کنید سپس مراحل نصبزیر  نرم افزار را از آدرسبرای نصب سامانه ابتدا 

 آیکون برنامه به شکل زیر در لیست نرم افزارهای گوشی و یا تبلت شما قرار خواهد گرفت

https://tavanir.pec.ir/adpmobile/download/apk/CustomerService.apk 

 

 آیکون نصب برنامه روی صفحه گوشی 1

  .با باز کردن سامانه اقدام به ثبت نام و پیکربندی آن بنمایدمیتواند کاربر اکنون 

  

https://tavanir.pec.ir/adpmobile/download/apk/CustomerService.apk
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 اطالعات اولیه

 صفحه زیر نمایش داده میشود اجرا گرددرا روی گوشی یا تبلت  سامانه ی اولین بار که برا

 

 

 اطالعات اولیه نرم افزار2

 

چپ به  هدر این صفحه اطالعات اولیه راجع به کاربرد نرم افزار ارائه میشود کاربر با کشیدن انگشت خود روی صفحه از سمت راست ب

 صفحه ثبت نام راهنمایی میگردد
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 ثبت نام

د قسمت مربوطه بای، کاربر بایستی در این صفحه اطالعات شخصی خود را وارد نماید.در صورتی که کاربر قبال برنامه را نصب کرده باشد

 د موده و دکمه ثبت نام را لمس نمایکه در زیر دکمه ثبت نام توضیح داده شده است را انتخاب کند و در غیر اینصورت اطالعات را وارد ن

 اطالعات کاربر جدیدثبت 

صفحه برای کسانی میباشد که برای اولین بار از سامانه استفاده می کنند یا اینکه برای با خط تلفن همراه جدیدی میخواهند از این 

 ده نمایندسامانه استفا

همراه خود را وارد کند. این اطالعات برای شرکت صادر کننده شناسه  اینجا کاربر باید نام،نام خانوادگی ، کد ملی و شماره تلفندر 

  اطالعات ارسال می گردد.و کنترل کمیل قبض برای ت

 

 دیجد کاربران نام ثبت3
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 اطالعات کاربر قدیمیت ثب

 میشوند دایته صفحه این به" قبال ثبت نام نموده ام"همانطور که گفته شد برای کاربرانی که نصب مجدد انجام میدهند با انتخاب 

 هک کاربری برای همچنین کند لمس را ورود دکمه سپس و نماید وارد را خود موبایل شماره باید کاربر صفحه این در

 .یباشدمامکان پذیر  ورد دکمه زیر عبارت لمس با نام ثبت صفحه به بازگشت امکان است آمده صفحه این به اشتباه به

 

 صفحه ثبت نام برای کاربرانی که نصب مجدد انجام میدهند4
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 ثبت کد ورود

که کاربر در مرحله قبل اطالعات الزم را وارد نمود به صفحه ثبت کد ورود هدایت میگردد در این فاصله کاربر باید منتظر بماند بعد ازاین

روی شماره ای که درصفحه ثبت نام وارد نمود دریافت نماید و بعد از اینکه  50002318تا یک پیامک از سمت مرکز و از خط شماره 

د وارد نماید.به محض اینکه کاربر کد ورو "کد ورود"کاربر بایستی پیامک دریافت شده را در این قسمت این پیامک دریافت گردید 

 که در ادامه توضیح داده شده است. صحیح را وارد نمود عملیات ثبت نام کامل میگردد و ادامه عملیات آغاز میگردد

 

 

 ثبت کد ورود5
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 ضافزودن شناسه قب

در صورتی که کاربر برای اولین بار این نرم افزار را نصب نموده است بالفاصبه بعد از ثبت نام به صفحه ثبت شناسه قبض هدایت 

 :میگردد

 

 ثبت شناسه قبض6
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اشد که در قبض های برق به رقمی میب 13در این صفحه کاربر میتواند شناسه قبض خدماتی خود را وارد کند که معموال یک عدد 

 شکل زیر قابل مشاهده میباشد

 

 نمونه قبض برق7

 

در این صفحه کاربر باید شناسه قبض خود را از روی قبض خدماتی وارد نماید یا اینکه با استفاده از دکمه بارکد خوان تعبیه شده در 

 سمت چپ محل ورود شناسه قبض آن را اسکن کند

 

 استفاده از بارکد خوان8
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 اسکن بارکد از روی قبض9

 

 تا کند سلم را" افزودن قبض جدید"بعد از اینکه کاربر شناسه قبض را به یکی از روشهای گفته شده وارد کرد بایستی دکمه 

" یباشدشناسه قبض وارد شده نا معتبر م" پیام سامانه باشد اشتباه قبض شناسه اگر. گردد ثبت سیستم در قبض شناسه

 تحت شرکتهای لیست در کننده صادر شرکت در و باشد معتبر شده وارد قبض شناسه که صورتی در .میدهد نمایش را

در صفحه اصلی سامانه موبایل سامانه اطالعات مربوطه را از سامانه مرکزی دریافت  باشد اصلی سامانه پوشش

 .نمایش می دهدبه کاربر  برق

 

 نگهداری شناسه قبض ها در مرکز اصلی سامانه

ثبت میگردد و در صورتی  اصلی سامانه شناسه قبض )هایی( که کاربر در سامانه ثبت مینماید همزمان در مرکز *

که اطالعات روی گوشی کاربر از بین برود و کاربر مجددا اقدام به نصب برنامه نماید اگر با همان شماره تلفن 

همراه قبلی ثبت نام نماید همه شناسه قبض های ثبت شده قبلی در سامانه قابل مشاهده میباشد و نیاز به وارد کردن 

 دوباره این اطالعات نمی باشد
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 یل برقواصلی سامانه مصفحه 

مربوط به شناسه قبض کاربر در صفحه اصلی سامانه و در سه قسمت مجزا نمایش داده میشود که در شکل زیر قابل اطالعات 

 مشاهده میباشد

 

 نمونه اطالعات قبض برق10

 

 این سه قسمت اطالعات عمومی و کاربردی مربوط به قبوض نمایش داده شده است که در ادامه به شرح هرکدام میپردازیمدر 

 اطالعات انشعاب

در این صفحه که صفحه اصلی میباشد اطالعات کلی انشعاب مربوط به شناسه قبض ثبت شده نمایش داده میشود درقسمت باالی 

یح داده ضصفحه عنوان شناسه قبض )کاربر میتواند برای هر شناسه قبض یک عنوان تعریف کند که در قسمت مدیریت قبوض تو

 میشود( نام صاحب انشعاب و شناسه قبض وارد شده نمایشد داده میشود.

 خود را برای انشعاب وارد شده انتخاب نمایدتصویر دلخواه زیر همچنین کاربر میتواند با لمس تصویر 
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 تصویر شناسه قبض قابل تغییر میباشد11

انشعاب ثبت شده و مهلت پرداخت آن نمایش داده میشود. در صورتی که مهلت پرداخت این  در قسمت میانی صفحه آخرین بدهی

 بدهی گذشته باشد این تاریخ به رنگ قرمز نمایش داده میشود.

در قسمت پایین این صفحه سایر اطالعات انشعاب مانند نام شرکت توزیع برق ،سریال کنتور و فاز آمپر تعرفه و قدرت قراردادی نمایش 

اده میشود . کاربر میتواند با لمس صفحه و کشیدن آن به پائین به باال اطالعات رو بصورت کامل مشاهده نماید که در شکل زیر د

 نمایش داده شده است

 

 ادامه اطالعات انشعاب12
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 پرداخت بدهی

ت مربوط به پرداخت بدهی بصورتی قرمز رنگ نمایش داده در صورتی که بدهی مربوط به انشعاب بیشتر از هزار ریال باشد قسم

 میشود که کاربر با لمس دکمه پرداخت بدهی میتواند نصبت به پرداخت قبض اقدام نماید.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بهره میبرد در صورتی که این سامانه بر  تاپاین سامانه برای تمامی پرداخت ها از سامانه کمکی 

ل زیر به کاربر نمایش داده میشود و از کاربر میخواهد تا سامانه را از روی کیا تبلت مشترک نصب نشده باشد پیامی به ش روی موبایل

 مسیر داده شده نصب نماید.

 

 نصب پایانه بانکی13
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گام ا روی گوشی یا تبلت خود نصب کند. در صورتی که هنکاربر بایستی در اینجا دکمه دریافت برنامه را انتخاب نماید تا سامانه تاپ ر

 را انتخاب کنید OKدریافت برنامه تاپ با پیامی مشابه شکل زیر مواجه شدید دکمه 

 

 اخطار نصب برنامه تاپ14

 

ن را بر اساس توضیحات گفته شده از پائی بعد از اینکه سامانه تاپ را نصب گردید به سامانه موبایل برق بر گردید و دکمه پرداخت

. با انتخاب پرداخت بدهی ابتدا صفحه زیر نمایش داده میشود که اطالعات کلی از پرداخت صفحه اطالعات انشعاب انتخاب کنید

 میباشد
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 اطالعات قبض قبل از پرداخت15

ک هدایت میگردد که در تصویر زیر نمایش داده شده استبا تایید این صفحه کاربر به صفحه پرداخت بان  

 

 صفحه پرداخت بانک16
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وقتی کاربر دکمه پرداخت را انتخاب نمود به صفحه زیر هدایت میشود که در این صفحه اطالعات مربوط به کارت بانکی خود که 

د. شماره کارت وارد شده بصورت رمز نگهداری میگردد و در دفعات بعدی پرداخت میتواند هر کارت بانکی عضو شتاب باشد را وارد نمای

 نیازی به وارد کردن مجدد شماره کارت نمیباشد ولی رمز دوم در هر بار باید وارد شود.

 

 وارد کردن اطالعات کارت بانکی17
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دکمه پرداخت را انتخاب نمود اگر عملیات پرداخت با موفقیت انجام گردد به سامانه  بعد ازاینکه کاربر اطالعات الزم را وارد نمود و

د در شکل نمایش داده میشود که میتوانیدر حال تایید موبایل برق بر میگردد. این بار در صفحه اصلی سامانه مبلغ پرداخت شده بصورت 

 زیر ببینید

 

 د از پرداختصفحه موبایل برق بع18

)که ایام تعطیل نیر به آن اضافه ساعت مورد نیاز میباشد 48تا  24از آنجایی که در عملیات بانکی پرداخت قبوض یک فاصله زمانی 

تا پول از طریق بانک به شرکت صادر کننده قبض واریز گردد مبلغ پرداخت شده تا زمان واریز شدن این پول به حساب شرکت  میشود(

ل تایید نمایشد داده میشود و به محض اینکه پول پرداخت شده در حساب شرکت واریز گردید سامانه بدهی کسر شده را بصورت در حا

 .ریال خواهد بود 721نمایش میدهد که در مورد شکل باال عدد 
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 نیز قابل مشاهده میباشد که در شکل زیر میبنیدگزارش پرداخت همچنین قبض پرداخت شده در صفحه 

 

 گزارش پرداخت قبل از واریز پول به حساب شرکت19

همانطور که در شکل نمایش داده شده این پرداخت از طریق بانک پارسیان و در تاریخ نمایش داده شده انجام گرفته شده است و این 

 اطالعات قابل استناد میباشد .
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 گزارش مصرف

قسمت اطالعات مربوط به تمامی قبض های صادر شده برای انشعاب ثبت شده را مشاهده نمایند.این کاربران میتوانند با ورود به این 

 اطالعات شامل اطالعات کلی از قبض های صادر شده در دوره های مختلف از زمان نصب انشعاب میباشد

 

 گزارش مصرف 20

طرفین بصورت افقی اطالعات بیشتری را مشاهده نماید. اگر کاربر بخواهد این کاربر میتواند با لمس صفحه و کشیدن آن به 

 مشاهده نماید می تواند در قسمت باال و سمت چپ صفحه گزینه نمودار را انتخاب نمایدنموداری  اطالعات را بصورت

 

 گزینه نمودار21
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 صورت نمودار نمایش داده میشود که در شکل زیر نمایش داده شده استقبوض مشترک ببا انتخاب این گزینه اطالعات 

 

 نمودار بر اساس مبلغ قبض22

مس لمبلغ دوره این نمودار به بر اساس مصرف و مبلغ دوره نمایشد داده میشود که برای عوض کردن حالت نمودار کاربر باید عنوان 

 ایش داده شده نمودار مورد نظر را انتخاب نماید تا از گزینه های نم

 

 تعیین نوع نمودار23

 نماید و در صورتی که بخواهد به حال لیست برگردد باید گزینه مربوطه را از باال و سمت چپ صفحه انتخاب نماید 

 

 تسیل حالت به بازگشت24
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 گزارش پرداخت

ن کاربر میتواند تمامی مبالغ پرداخت شده برای قبض وارد شده را مشاهده نماید.که مبالغ به همراه تاریخ پرداخت و بانک همچنی

 عامل نمایش داده میشود

 

 سوابق پرداخت 25

 یز شده است اطمینان حاصل نمایدبا مشاهده این جدول کاربر میتواند از اینکه پرداخت هایی انجام شده به حساب شرکت وار
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 سامانه  امکانات

  عالوه بر اطالعات اولیه قبض امکانات دیگری نیز در این سامانه گنجانده شده است که کاربر میتواند با لمس عالمت 

 و درکنار عبارت خانه قرار گرفته است به این امکانات دسترسی پیدا کندر باال و سمت چپ صفحه که د

 

 

 دسترسی به امکانات سامانه26
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 وقتی که کاربر دکمه امکانات را لمس کند صفحه ای به شکل زیر نمایش داده میشود که در ادامه شرح آن توضیح داده میشود

 

 صفحه امکانات سامانه27

 باشدامکانات تعبیه شده در این سامانه شامل موارد زیر می

 مدیریت قبوض 
  درخواست ها 
  ارسال گزارش 
 اعالم خاموشی 
 اعالم قرائت 
 تنظیمات 
 ارتباط با ما 
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 مدیریت قبوض

این سامانه به گونه ایی طراحی شده است که کاربر بتواند بیش از یک شناسه قبض را به آن اضافه کند و همچنین شناسه قبض های 

رسی به این قسمت کافی است کاربر قسمت باالی صفحه را لمس کند ،که در شکل زیر نشان اضافه شده را کم یا زیاد کند.برای دست

 ، با لمس مجدد این قسمت کاربر به صحفه امکانات سامانه بر میگرددداده شده است 

 

 هر قسمت از این صفحه که لمس شود منوی مدیریت قبوض نمایش داده میشود28

 کجای این صفحه یک منو به شکل زیر به کاربر نمایش داده میشود که شامل موارد زیر میباشد با لمس هر

 

 صفحه مدیریت قبوض29
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 همانطور که در شکل قبلی  میبینید کاربر در این صفحه دارای سه امکان زیر میباشد

 شناسه قبضافزودن  .1
 حذف شناسه قبض .2
 مدیریت قبض ها .3

 افزودن شناسه قبض

منزل  ،بطور مثال کاربر میتواند قبضهمانطور که گفته شد کاربر میتواند بیش از چند شناسه قبض را هم زمان در سامانه مشاهده کند

کارگاه یا کارخانه در استان یاشهری دیگر و یا قبض ویال خود را در این سامانه داشه باشه و به محض اینکه قبض آنها خود ،قبض 

 صادر شد از آن مطلع گشته و نسبت به پرداخت آن اقدام نماید

 مود صفحه ای به شکل زیر به کاربر نمایش داده میشودرا انتخاب ن افزودن شناسه قبضبعد از اینکه کاربر گزینه 

 

 اضافه کردن شناسه قبض جدید30

ده شتوضیح داده شد.بعد از اینکه این شناسه قبض اضافه گردید اطالعات آن سرور دریافت  قسمت مربوطهکه روال انجام این کار در 

 و به کاربر نمایش داده میشود

 سامانه اضافه می گردد که در شکل زیر نمایش داده شده استلیست قبوض و این شناسه قبض جدید به 
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 قبض جدید به لیست قبوض اضافه میگردد31

بض قآن قبض را مشاهده نماید و این قبض به عنوان کاربر برای اینکه با انتخاب هر کدام از این قبوض میتواند اطالعات مربوط به 

 سامانه در نظر گرفته میشود که عملیات مختلف در سامانه بر اساس آن انجام خواهد شدجاری 
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 حذف شناسه قبض

 همچنین کاربر میتواند از لیست شناسه قبض های اضافه شده مواردی را حذف کند اینکار در حالتهایی که بطور مثال شخص منزل

  قبوض منوی مدیریتاستیجاری خود را ترک میکند و یا یک اشتراک را واگذار می نماید کاربرد دارد.برای اینکار کافی است کاربر از 

 گزینه حذف شناسه قبض را انتخاب نماید

 

 حذف شناسه قبض32

ا انتخاب نمود یک پیام تایید به شکل زیر به کاربر نمایش داده خواهد شد که در صورت تایید این شناسه وقتی کاربر این گزینه ر

 قبض از لیست شناسه قبض های کاربر حذف خواهد شد
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 پیام تایید حذف شناسه قبض33

 نیز حذف میگردد.  مرکز اصلی سامانهدر صورتی که کاربر یک شناسه قبض را حذف نماید این شناسه قبض از 
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 مدیریت قبض ها

قبض هایی که وارد نموده است یک عنوان تعریف کند و یا یک عکس برای هریک از  در قسمت مدیریت قبض ها کاربر میتواند

مدیریت قبض ها را انتخاب نماید که بعد ازاینکار صفحه ای به  دلخواه را برای آن نمایش دهد.برای اینکار کافی است کاربر گزینه

 شکل زیر به کاربر نمایش داده میشود

 

 مدیریت قبض34

 در این صفحه کاربر میتواند عملیات زیر را انجام دهد

 ثبت تصویر 
 ثبت عنوان 
 حذف شناسه قبض 

 

 تصویر ثبت

 با لمس این قسمت کاربر میتواند یک عکس دلخواه را به عنوان عکس مربوط به این شناسه قبض تعیین کند
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 ثبت عنوان

کاربر میتواند برای هر شناسه قبض یک عنوان در نظر بگیردرای اینکار کافی است قسمت مربوطه را لمس نماید و سپس عنوان مورد 

 نظر را وارد نماید

 حذف شناسه قبض

 توضیح داده شد کاربر میتواند شناسه قبض را از سیستم حذف نماید قسمت قبلیهمانطور که در 

 دبه صفحه اصلی سامانه منتقل شوبازگشت گوشی  یا دکمه    →دلخواه را انجام داد با زدن دکمه بعد از اینکه کاربر تغییرات

 درخواست ها

این نسخه از سامانه غیر فعال میباشد و هدف از آن انجام درخواست های خدمات پس از فروش از طریق تلفن همراه  این قسمت در

 و یا تبلت میباشد

 ارسال گزارش

در صورتی که کاربر بخواهد گزارشی از وضعیت انشعاب خود بطور مثال خرابی کنتور آتش سوزی یا ... به شرکت مربوطه ارسال نماید 

 وارد این صفحه شده و مانند شکل زیر اطالعات مورد نظر را ارسال نمایدمیتواند 

 این صفحه از قسمت های زیر تشکیل شده است

 انتخاب شناسه قبض 
 عنوان گزارش 
 تاریخ گزارش 
 محل گزارش 
 متن گزارش 

 انتخاب شناسه قبض

راجع به آن میخواهد گزارش بدهد را انتخاب  کاربر با لمس این قسمت میتواند به از لیست شناسه های موجود شناسه قبضی را که

 نماید
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 ارسال گزارش به شرکت35

 عنوان گزارش

 کاربر میتواند برای گزارش خود یک عنوان در نظر بگیرد تا کار دسته بندی گزارشات برای شرکت راحت تر گردد

 تاریخ گزارش

ش میباشد را در این قسمت وارد کند و بطور پیش فرض سامانه تاریخ روز را در نظر خواهد کاربر میتواند تاریخی که مربوط به گزار

 گرفت
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 محل گزارش

آدرس دقیق محل را  کاربر باید آدرس محل وقوع گزارش را در این قسمت وارد نماید،همچنین کاربر میتواند با لمس گزینه 

 ازروی نقشه انتخاب کند

 

 انتخاب آدرس از روی نقشه36

اینکه کاربر محل دقیق را انتخاب کند بایستی ابتدا روی نقشه محل را پیدا نموده سپس انگشت خود رای روی آن نقطه برای برای 

 تا عالمت مربوطه روی صفحه پدیدار شود سپس با زدن دکمه تایید مختصات محل ثبت خواهد شدچند لحظه نگه دارد 

 متن گزارش

 کاربر باید متنی را به عنوان شرح گزارش در این قسمت وارد کند 

وسط و ت بعد از اینکه کاربر موارد خواسته شده را وارد نمود باید دکمه ارسال گزارش را انتخاب نماید تا گزارش به مرکز ارسال گردد

 شرکت بررسی و اقدام شود.
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 اعالم خاموشی

در صورتی که برق مشترک قطع شده باشد و خاموشی در منطقه ایی که شناسه قبض در آن قرار دارد اتفاق افتاده باشد کاربر میتواند 

 از طریق سامانه آن را به شرکت اعالم نماید

 

 اعالم خاموشی 37

اعالم گزارش میباشد ضمن اینکه کاربر میتواند ساعتی که خاموشی  همانطور که درشکل باال می بینید اعالم خاموشی همانند فرم

 اتفاق افتاده است را به شرکت اعالم نماید
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 اعالم قرائت

در صورتی که در هنگام مراجعه مامور به محل اشتراک کاربر بنابه دالیلی مامور قادربه خواند اطالعات کنتور نگردید کاربر میتواند 

 تور کرده و نتیجه را به شرکت ارسال نمایدخود اقدام به قرائت کن

 

 اعالم قرائت 38

 همانطور که در شکل میبینید این صفحه دارای قسمت های زیر میباشد

 انتخاب شناسه قبض 
 تانتخاب تاریخ قرائ 
 اطالعات قرائت کنتور 

o شیفت شب( کم باری( 
o معمولی( میان باری( 
o اوج بار( پر باری( 

 ارسال کارکرد 
 که در ادامه به توضیح هر کدام میپردازیم
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 انتخاب شناسه قبض

شد کاربر میتواند با استفاده از این گزینه شناسه قبضی را که میخواهد قرائت را برای آن انجام  همانطور که در قسمت های قبلی گفته

 نمایش داده میشودشناسه قبض جاری دهد را از اینجا انتخاب کند و بطور پیش فرض 

 انتخاب تاریخ قرائت

 نمایددر این قسمت کاربر باید دقیقا تاریخی که قرائت کنتور را انجام داده را مشخص 

 اطالعات قرائت کنتور

کاربر بایستی به روشی که در ادامه توضیح آن داده خواهد شد کنتور برق را قرائت نموده و اعداد مربوط به کم باری ،میان باری و پر 

 باری را ثبت نماید

 کنتور های به دو دسته آنالوگ و دیجیتالی تقسیم میشوند که قرائت هرکدام از آنها متفاوت میباشد

 کنتور آنالوگ

کنتور های آنالوگ که در شکل زیر یک نمونه از آن نشان داده شده است معموال یک عدد پنج رقمی در وسط صفحه آن قابل 

 مشاهده میباشد که کاربر باید این عدد را خوانده و در قسمت میانباری وارد نماید

 

 قرائت کنتور آنالوگ 39
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 یتالکنتور دیج

کنتور های دیجیتال بجای شمارنده رقمی آنالوگ شمارنده دیجیتال دارند و میتوانند مضرف برق در بازه های زمانی مختلف را اندازه 

گیری نمایند. این بازه های زمانی به سه دسته میانباری ،کم باری و پرباری تقسیم شده است بطور مثال شمارنده میانباری مصرف 

ز و شمارنده میانباری مصرف مشترک در شب تا نیمه شب و شمارنده کم باری مصرف مشترک بعد از ساعت مشترک در ساعت رو

نیمه شب را اندازه میگیرد که نرخ برق در هر فاصله متفاوت میباشد. بدین ترتیب که ساعت پر باری یا اوج بار برق بیشترین میزان 

شد لذا مصرف کننده میتواند با مدیریت مصرف خود در این بازه های زمانی قیمت و در ساعت کم باری کمترین قیمت را دارا میبا

 هزینه کمتری را پرداخت نماید.

 در شکل زیر یک نمونه از کنتور دیجیتال را مشاهده می کنید

 

 نمونه کنتور برق دیجیتال 40

 نحوه قرائت کنتور برق دیجیتال

ر شما گردد . کنتو یشود هر کدام توسط کد ، مشخص م یظاهر م یبطور چرخش یجیتالکنتور د یشه نماصفح یکه بر رو یاطالعات

عات یا .این اطالیداست اعداد مقابل هر کدرا ثبت نمائ یباشد . لذا جهت قرائت شماره کنتور کاف یرا دارا م یلاز پنج نوع کد ذ یکی

یا اینکه کاربر باید با زدن دکمه تعبیه شده روی کنتور هر کدام از این اعداد جدول در بازه زمانی کوتاه روی کنتور نمایش داده میشود 

 زیر را یادداشت نماید

کارکرد اوج 

 (kwhبار)

 یانکارکرد  م

 (kwh)یبار

کارکرد کم 

 (kwh)یبار

جمع 

 (kwhکارکرد)

  یوراکت

1 2 3 ▼ -  
 - ╘ rate 1 rate 2 rate 3 تکفاز

T1 T2 T3 t - 
1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.0 3.8.0  

 P1 P2 P3 p╘ reac سه فاز
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داده شده  از مدل های موجود در بازار نمایش برخینحوه قرائت  ادامه از آنجایی که کنتور های برق مدل های مختلفی دارند لذا در 

دول قبل مایش اعداد از پنج عدد جاگر کنتور مشترک در لیست زیر نباشد قرائت آن با روشهای گفته شده مشابه میباشد و نحوه ن است

 خارج نخواهد بود

  فاز تكAMPY اَمپي دیجیتالي كنتور قرائت نحوه 

و  Rate2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد Rate1مقدار کارکرد میان باری با کد با فشار دادن متوالی کلید مشکی )سمت چپ کنتور(

 جهت قرائت می بایست هر سه عدد ثبت شودنمایش داده میشود Rate3 مقدارکارکرد کم باری با کد

 

 کنتور امپی تکفاز 41

 فاز تك ELSTER اِلستر دیجیتالي كنتور قرائت نحوه

و  1.8.2کد ، مقدار کارکرد اوج بار با 1.8.1مقدار کارکرد میان باری با کد کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند LCD مقادیر روی

 نمایش داده میشودجهت قرائت می بایست هر سه عدد ثبت شود 1.8.3 مقدارکارکرد کم باری با کد

 

 کنتور دیجیتالی الستر تک فاز 42

 

 فاز تك اكتاریس دیجیتالي كنتور قرائت نحوه

و مقدارکارکرد کم  2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1 یان باری با کدمقدار کارکرد م با فشار دادن متوالی کلید آبی )سمت راست کنتور(

 جهت قرائت می بایست هر سه عدد ثبت شود نمایش داده میشود3 باری با کد
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 کنتور اکتاریس تکفاز 43
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 JAM200آزما افزار دیجیتالي كنتور قرائت نحوه

و  1.8.2، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.1مقدار کارکرد میان باری با کد )سمت راست کنتور(A با فشار دادن متوالی کلید آبی

 شودجهت قرائت می بایست هر سه عدد ثبت  نمایش داده میشود 1.8.3 مقدارکارکرد کم باری با کد

 شود

 JAM200آزما افزار 44

آزما افزار دیجیتالي كنتور قرائت نحوه JM110B  

و مقدارکارکرد کم  T2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کدT1 مقدار کارکرد میان باری با کد )سمت راست کنتور(A با فشار دادن متوالی کلید

 ثبت شود جهت قرائت می بایست هر سه عدد  نمایش داده میشودT3 باری با کد

 

 JM110Bآزما افزار  45
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 فاز تك صاایران دیجیتالي كنتور قرائت وهنح

و مقدارکارکرد  2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1 مقدار کارکرد میان باری با کد کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند LCD مقادیر روی

 نمایش داده میشودجهت قرائت می بایست هر سه عدد ثبت شود3 کم باری با کد

 

 فاز تک صاایران 46

فاز تك دیجیتالي كنتور قرائت نحوه EVAN1010 

و مقدارکارکرد  2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1 مقدار کارکرد میان باری با کد کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند LCD مقادیر روی

 جهت قرائت می بایست هر سه عدد ثبت شود نمایش داده میشود3 کم باری با کد

 

 EVAN1010فاز تک دیجیتالی کنتور47

  فاز تك Intech اینتچ دیجیتالي كنتور قرائت نحوه

و  1.8.2، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.1مقدار کارکرد میان باری با کد کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند LCD مقادیر روی

 ایش داده میشودجهت قرائت می بایست هر سه عددثبت شودنم 1.8.3 مقدارکارکرد کم باری با کد
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 فاز تک Intech اینتچ دیجیتالی کنتور48

Actarisنحوه قرائت کنتور دیجیتالی اکتاریس ازف سه   

و  P2 اوج بار با کد، مقدار کارکرد P1 مقدار کارکرد میان باری با کد کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند LCD مقادیر روی

 جهت قرائت می بایست هر سه عددثبت شود نمایش داده میشودP3 مقدارکارکرد کم باری با کد

 

 فاز سه Actarisاکتاریس دیجیتالی کنتور49

 فاز سه AMPY اَمپي دیجیتالي كنتور قرائت نحوه

و  r02 ، مقدار کارکرد اوج بار با کدr01 مقدار کارکرد میان باری با کد دکنتور بطور اتوماتیک تغییر می کن LCD مقادیر روی

 جهت قرائت می بایست هر سه عدد ) بدون ممیز ( ثبت شود نمایش داده میشودr03 مقدارکارکرد کم باری با کد
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 فاز سه AMPY اَمپی دیجیتالی کنتور 50

 

 فاز سهIntech اینتچ دیجیتالي كنتور قرائت نحوه

و  1.8.2، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.1مقدار کارکرد میان باری با کد کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند LCD مقادیر روی

 جهت قرائت می بایست هر سه عدد ثبت شود نمایش داده میشود 1.8.3 مقدارکارکرد کم باری با کد

 

 فاز سهIntech اینتچ دیجیتالی رکنتو51
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 ACE2000 مدل ACTARIS تکفاز نتورک قرائت نحوه

باالی عبارت تعرفه رویت شود مقادیر خوانده شده مطابق جدول مقادیر مصرف در تعرفه های پر  1،2،3در صورتی که هریک از اعداد 

 دباری یا میان باری یا کم باری میباش

 

 ACE2000 مدل ACTARIS تکفاز52

چنانچه کاربر هنگام وارد کردن اطالعات اعداد نامعقولی وارد نمود سامانه اخطارهای الزم را به کاربر میدهد و از درج اطالعات غلط 

 جلوگیری میکند

 ارسال کارکرد

اطالعات را به مرکز شرکت ارسال مینماید و بعد از اینکه کاربر اطالعات خواسته شده را وارد نمود با لمس گزینه ارسال کارکرد این 

 شرکت با بررسی و کنترل این اطالعات نسب به صدرو قبض مشترک بر اساس اطالعات داده شده اقدام خواهد کرد
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 تنظیمات

 ه شده استدبا وارد شدن به این صفحه کاربر میتواند اقدام به پیکر بندی سامانه نماید.در شکل زیر صفحه تنظیمات سامانه نمایش دا

 

 

 تنظیمات 53

 این صفحه دارای بخشهای زیر میباشد

 ارسال و دریافت قبض جدید 
 بروزرسانی قبض ها به هنگام ورود به برنامه 
 نوتیفیکیشن 
  بروزرسانی 
 بروزرسانی برنامه 
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 ارسال و دریافت قبض جدید

 ادر شده برای شناسه قبض های ثبت شده را مدیریت کند کاربر میتواند نحوه ارسال و دریافت قبض های ص

 

 تنظیمات دریافت قبض جدید 54

  (گزینه پیامک در این نسخه غیر فعال میباشدکه در تصویر میبینید کاربر دو گزینه در اختیار دارد )همانطور 

 چاپ 
 نوتیفیکیشن 
 

 چاپ

اربر گزینه چاپ را غیر فعال نمود دیگر شرکت برای این شناسه قبض هیچ قبضی چاپ نمی کند و قبض های جدید کقتی و

 شدبرروی همین سامانه ارسال خواهد 
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 نوتیفیکیشن

ر د به پیامهایی گفته میشود که از مرکز برای نرم افزار ها ارسال میگردداصطالحا در نرم افزارهای مبتنی بر تلفن همراه نوتیفیکیشن 

و در عین   وتیفیکشن را انتخاب نمود قبض های جدید به محض صدور برای این سامانه ارسال میگردداین سامانه اگر کاربر گزینه ن

 داده میشود که کاربر بایستی نسبت به پرداخت آن قبض اقدام نمایدحال به کاربر بصورت تصویر و صوت اخطار الزم 

کشن جدید برای کاربر ارسال گردد یک پیام بر روی گوشی یا تبلت کاربر به شکل زیر نمایش داده خواهد محض اینکه یک نوتیفیبه 

 شد که همرا با پخش صدا میباشد

 

 پیام قبض جدید 55
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 خود نماید پرداخت قبضبا لمس این پیام به سامانه مشترکین هدایت خواهد شد و میتواند اقدام به کاربر 

 

 بروزرسانی قبض ها به هنگام ورود به برنامه

 انتخاب این گزینه هر دفعه که کاربر سامانه را باز میکند ،سامانه به مرکز وصل شده و آخرین اطالعات را دریافت میکندبا 

 وتیفیکیشنن

ین اتنطیم این گزینه کاربر میتواند تعیین کند که تا چند روز قبل از اتمام مهلت پرداخت قبض سامانه هشدار الزم را به او بدهد با 

 در تصویر زیر نمایش داده شده است.ه و یا هیچوقت باشد. کگزینه ها میتواند از چند هفته یا چند روز 

 

 تنظیم زمان اخطار 56
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 بروزرسانی 

شده است یا  افزار بروز رسانیاین گزینه فعال باشد به هر بار که کاربر نرم افزار را باز می کند این سامانه کنترل میکند که آیا نرم اگر 

 اینکه نسخه جدید تر این نرم افزار در سامانه مرکزی موجود باشد اقدام به نصب نسخه جدید می نمایددر صورت  خیر

 بروزرسانی برنامه

 آخرین نسخه سامانه را نمایش میدهدتاریخ 

 

 با ماتماس 

کانات نوی امدر مه قسمت ارتباط با ما ب یا کنید مراجعه "سامانه موبایل برق"تماس با ما میتوانید به گروه تلگرام برای 

 مراجعه کنید.


