
 

 

 

 

 

 جواز ایرانمعرفی سیستم همکاری در فروش 

 

 زا یکی است، بوده ها سایت مدیران از بسیاری اصلی دغدغه همواره سایت وب از مختلف های شیوه به آمد در کسب

 مدیر روش این در باشد، می فروش در همکاری های سیستم از استفاده سایت وب طریق از درآمد کسب های زمینه

 پایانه یک ودننم تنظیم با و نماید می فروش در همکاری سیستم در نام ثبت به اقدام دارد که امکاناتی به توجه با سایت

 سایت مدیر که است این روش این مزیت نماید، می خدمات و محصوالت فروش به اقدام خود سایت روی بر فروش

 به نیاز بدون اندتو می خاطر همین به شود نمی مشتریان پشتیبانی و کاال تامین فروش، بستر طراحی فرایند درگیر خود

 .بپردازد زایی آمد در به زمان صرف حتی و گذاری سرمایه

 به توجه با که کرد، اشاره موبایل شارژ فروش های سایت به توان می فروش همکاری های سیستم رایج های نمونه از

 انونیق الیسنس همانند مجازی محصوالت دیگر فروش اما ندارند چندانی سود بازار این در شدید رقابت و آن پایین سود

 .سته توجه قابل گیرند می نظر در فروش عاملین برای تولیدکنندگان که سودی حاشیه به توجه با ها افزار نرم

 ما کاری شیوه

 ساب یک یقهدق چند در است کافی فقط ندارد فنی دانش یا و سرمایه هیچ به نیاز فروشگاه چنین ایجاد برای سایت مدیر

 این. مایدن اندازی راه را خود اختصاصی فروشگاه فروش در همکاری سیستم در نام ثبت با و بسازد خود تیاس در دامنه

 ندارد شتریانم پشتیبانی و کاال تامین به نیازی سایت مدیر که کند می عمل شارژ فروش های سایت مانند دقیقاً فروشگاه

 فروش ازای به و باشد می خود الیسنس فروشگاه سمت به سایت کاربران تشویق و تبلیغ دهد انجام باید که کاری تنها و

 به بلغم نماید وجه واریز درخواست سایت مدیر که زمان هر و شود می ثبت و محاسبه سیستم در سایت سهم محصول هر

 .گردد می واریز سایت مدیر حساب

 

 

 مراحل ایجاد فروشگاه

 

 .شوید  Simple DNS Zone Editorو سپس وارد قسمت  خود وارد شود سایت  cPanelبه  -1



 

 

 

 سپس دامنه مورد نظر را انتخاب کنید. -2

 با نامی که در نظر دارید برای فروشگاه خود انتخاب کنید بسازید.   A Record یک  -3

 به عنوان مثال:

license.p30download.com 

lic.mihandownload.com 
 و یا ....

4- IP  موجود در تصویر را در فیلد مربوط وارد کنید 

 

 
 



 وارد لینک زیر شوید: -5

http://panel.javaziran.com 

 و سپس ثبت نام نمایید.

 ات بعد برای واریز پول به حساب شما استفاده خواهد شد.توجه داشته باشید اطالعات خود را با دقت و به درستی وارد نمایید، از این اطالع

 

 پس از اتمام ثبت نام وارد محیط کاربری خود شوید و دکمه ایجاد فروشگاه جدید را بزنید. -6

 
 

 مشخصات فروشگاه خود را بر اساس نام ساب دامنه ایی که انتخاب کرده بودید، وارد نمایید. -7

 
 

 ساعت زمان الزم است تا فروشگاه شما تائید و فعال شود. 48-24اه، بین پس از ثبت درخواست فروشگ -8

 بعد از فعال شدن، فروشگاه الیسنس سایت شما آماده استفاده می شود. -9

http://panel.javaziran.com/


 
 

 یابیبازار

وی وشگاه در منبا قرار دادن لینک فر پس از راه اندازی شما برای آشنایی کاربران سایتتان با فروشگاه الیسنس و فروش هرچه بیشتر می توانید

اه الیسنس ن را با فروشگاصلی سایت و همچنین در کنار لینک دانلود نرم افزار هایی که الیسنس اصلی آنها در فروشگاه موجود است، کاربرا

 و به خرید تشویق نمایید. خود آشنا

 

 گزارش فروش

 وش می توانید گزارشی از فروش خود داشته باشید.هر زمان که بخواهید با وارد شد به سیستم همکاری در فر

 
 

 تسویه حساب

به ساعت  48-24طی ود را بدهید تا هر زمان که موجودی پورسانت شما به حد نصاب رسید می توانید در خواست دریافت پورسانت های خ

 حساب شما واریز شود.



 
 

 

 پشتیبانی

 د را ارسال نمایید.ند درخواست خوفروشگاه می توان مراجعه به قسمت پشتیبانیدر صورتی که مشتریان نیازی به پشتییانی داشته باشند، با 

 پشتیبانی بر اساس سیستم پیشرفته تیکت می باشد، که تا رفع عیب کامل مشتریان را همراهی خواهد کرد.

 

 


