
 سامانه کارا –وها ربه روز رسانی قیمت دا

جْت برٍزرسبًی لیوت ّب از سبهبًِ کبرا ابتذا از اطالعبت خَد پطتیببًی تْیِ ًوبییذ. جْت گرفتي پطتیببًی ازهٌَی اهکبًبت 

بییذ ٍ . یک هسیر ٍ ًبم جْت رخیرُ ی فبیل پطتیببًی تعییي ًوهذیریتی گسیٌِ پطتیببًی سبل هبلی جبری را اًتخبة ًوبییذ

 سپس رٍی دکوِ ی اجرا کلیک ًوبییذ.

 

 HIXاز هٌَی سبهبًِ  HIXهطوئي ببضیذ. برای هطبّذُ ٍضعیت سرٍیس  HIXلبل از برٍز رسبًی از فعبل بَدى سرٍیس 

 تٌظیوبت ثبت ًبم را اًتخبة ًوبییذ

 

 از هٌَی اطالعبت پبیِ گسیٌِ برٍز رسبًی لیوت دارٍّب از طریك سبیت را اًتخبة ًوبییذ حبل

 

 کٌیذ:اًببر هَرد ًظر را اًتخبة  ابتذا بز ضذُسپس از پٌجرُ ی ب

 

 

 



 :ْت برٍزرسبًی را اًتخبة ًوبییذّوچٌیي ًَع کذ دارٍ ج

 

کذ اختصبصی  اهکبى اًتخبة اختصبصی برای دارٍّبٍ تعریف کذ ارائِ ی کذّبی هختلف تَسط سبزهبى ّبی بیوِ گربب تَجِ بِ 

بب اًتخبة ایي گسیٌِ پٌجرُ ای هبًٌذ ضکل زیر ًوبیص دادُ هیطَد در ایي لسوت هیببیست بب  سبزهبى یب کذ هلی ٍجَد دارد.

 :رسبًی، آى سبزهبى را از لیست ببز ضذُ اًتخبة ًوبییذ تَجِ بِ سبزهبى هَردًظر جْت برٍز

 

 ک ًوبییذ.کلی "سبمبوٍ کبرا"رٍی دکوِ  حبل هیببیست

 



پٌجرُ ای هبًٌذ ضکل زیر ببز هیطَد سِ سبزهبى اصلی کِ ضبهل تبهیي اجتوبعی، خذهبت درهبًی ٍ ًیرٍّبی هسلح را هطبّذُ 

 هیکٌیذ. سبزهبًی را کِ هبیل بِ برٍزرسبًی لیوت هیببضیذ را اًتخبة ًوبییذ.

 

ًوبییذ، تبریخچِ لیوت دارٍّب را کِ در سبهبًِ لرار گرفتِ است را  کلیکرٍی دکوِ لیست تبریخچِ لیوت  درصَرتیکِ کِ

 هیتَاًیذ هطبّذُ ًوبییذ

 

 دریبفت آخریي لیوت ّبی سبزهبى اًتخببی را کلیک ًوبییذ. سپس پیبهی هبٌی بر رٍی دکوِبرای بِ رٍز رسبًی لیوت 

 پس گسیٌِ ّبی زیر فعبل هیگردد:سهطبّذُ هیکٌیذ.  "در حبل دریبفت قیمت داريَب از سبمبوٍ کبرا " 

 تٌْب اسبهی دارٍّب را ًوبیص هیذّذ : "ومبیص َمٍ" (1

 لیست دارٍّبیی کِ تغییر لیوت ًخَاٌّذ کرد را ًوبیص هیذّذ. :"ومبیص بذين تغییر" (2

 .لیست لیوت دارٍّبی بیوِ ای را کِ تغییر لیوت داضتِ اًذ را ًوبیص هیذّذ  :"تغییر قیمت داريَبی بیمٍ ای" (3

بیوِ ای را کِ تغییر لیوت داضتِ اًذ را ًوبیص لسوتی لیست لیوت دارٍّبی : "ییر قیمت قسمتی بیمٍ ایتغ" (4

 هیذّذ



 

گسیٌِ ی کذ اختصبصی سبزهبى یب هلی را اًتخبة کردُ ببضیذ سبزهبى ضوب اًتخبة ضذُ است ٍ دیگر ًیبزی بِ درصَرتی کِ 

بب  کردُ ببضیذ را اًتخبة زهبًیبی کذ هلی ،کذبرًذ،کذ اصلی یب کذ فراس سیٌِگ ضذ ٍلی درصَرتی کًِوی بب اًتخبة سبزهبى

بر اسبس "سپس پٌجرُ ای هبًٌذ ضکل زیر ًوبیص دادُ هیطَد. رٍی گسیٌِ از اًتخبة گسیٌِ ی تغییر لسوت بیوِ ای

را  خذهبت درهبًیبزهبى )در صَرتی کِ سًی اًتخببی را اًتخبة ًوبییذ. بهربَط بِ سبزه سبزهبىکلیک ًوبییذ ٍ  "سبزمبن

 را اًتخبة ًوبییذ( کبرهٌذی سبزهبى خذهبتاًتخبة کردُ ایذ در ایي پٌجرُ هیببیست 

 

 

کِ افسایص لیوت داضتِ  ی لسوتی بیوِ ایسپس رٍی دکوِ ًوبیص اطالعبت کلیک ًوبییذ. ببفطردى ایي دکوِ توبهی دارٍّب

 اًذ را ًوبیص هیذّذ

 . 

وت خَاٌّذ کرد کِ ضبهل دارٍّبیی هی ببضذ کِ افسایص لیوت ٍ کبّص لیوت خَاٌّذ سپس لیست دارٍّبیی کِ تغییر لی

 .داضت را ًوبیص هیذّذ

 .را اًتخبة ًوبییذ "اعمبل وطًد"یب  "اعمبل ضًد"رٍی ردیف دارٍ کلیک ًوبییذ ٍ حبلت  بِ ًبم دارٍ ٍ ًبم التیي آى تَجِبب  

پس از بررسی کبهل  . بِ ضوب ًطبى دادُ هیطًَذ سبس روگصَرت  دارٍّبیی کِ لیوت پبیِ آى ّب کبّص پیذا هیکٌٌذ بِ

 را مطبلعٍ ومبییذ( 2)ابتذا وکتٍ را اًتخبة ًوبییذ "دکمٍ اعمبل تغییرات"لیست دارٍّب 



 

 هٌَیی هبًٌذ زیر ًوبیص هیذّذکلیک ًوبییذ،   زهبًی کِ رٍی دکوِ یوکتٍ

 کِ در زیر بِ تَضیح آى هیپردازین: 

 .: ّن افسایص لیوت ّن کبّص لیوت پبیِ ّوسهبى اًجبم هیگردددیفُباعمبل َمٍ ر-1

 .تٌْب افسایص لیوت پبیِ اًجبم هیگردداعمبل َمٍ بٍ جس مًارد کبَص قیمت پبیٍ اوببر: -2

 .:تٌْب کبّص لیوت پبیِ اًجبم هیگردداعمبل مًارد ضبمل کبَص قیمت پبیٍ اوببر-3

ظبّر هی  "آیب برای اعمبل تغییرات مطمئه َستیذ"هی ظبّر هیطَد پیب "دکمٍ اعمبل تغییرات "دکوِ بب فطردى 

 کلیک ًوبییذ. " Yes". رٍی دکوِگردد

 در هرحلِ آخر پٌجرُ ی زیر ًوبیص دادُ هیطَد:

 



اعمبل "پیذا هیکٌذ را بِ ضوب ًوبیص هیذّذ. درصَرتی کِ رٍی دکوِ  تغییردر ایي لیست دارٍّبیی کِ لیوت پبیِ آى ّب 

اعمبل قسمتی بیمٍ ای بذين  "پیذا هی کٌذ. بب اًتخبة دکوِ تغییروت پبیِ دارٍ کلیک ًوبییذ لی "پبیٍتغییر قیمت 

 ایي دارٍّب بِ لسوتی بیوِ ای تبذیل هیطَد ٍلیوت پبیِ تغییری ًخَاّذ کرد.  "تغییر قیمت پبیٍ

  : 1وکتٍ

    رایبوٍ کبرا برای گريٌ بىذی سبزمبن َب بٍ صًرت زیر میببضذ: دپیطىُب

 تبهیي: تبهیي عبدی،ٍة عبدی،ٍة خبظ،ٍة ضیوی درهبًی،ٍة پیًَذ،ٍة ام.اس،ٍة هبهب 

 رهٌذی،الطبر،ایراًیبى،رٍستبئی،ٍة ام.اس،ٍة پیًَذ،ٍة دیبلیسخذهبت: کب

 هسلح :هسلح عبدی،هسلح خبظ

 هسلح جبًببز: فمط هسلح جبًببز

 هسلح عبئلِ جبًببز: فمط هسلح عبئلِ جبًببز

 

 :2وکتٍ

 پیطىُبد رایبوٍ کبرآ ایه است کٍ داريخبوٍ مبىبی قیمت فريش خًد را بٍ صًرت زیر تعییه کىذ:

 ريش داريَب را برمبىبی سبیت تغییر میذَیذ :اگر قیمت ف

 اًتخبة تبهیي اجتوبعی از سبهبًِ کبرا-1

  یا وِیب یلسوت وتیل رییتغ ٌِیاًتخبة گس-2

  یعبد یاجتمبع هیاوتخبة سبزمبن تبم -3

 اًتخبة اًببر سطح فرٍش -4

 اطالعبت صیًوب ٌِیاًتخبة گس -5

 یاز هَارد کبّط ریغ فْبیّوِ رد راتییاعوبل تغ ٌِیًتخبة گسا-6

  از اضتببُ یریجْت جلَگ تیسب یٍ ًبم کبالّب ستنیس یدلت بِ ًبم کبالّب-7

  راتییاعوبل تغ ٌِیاًتخبة گس-9

 لیوت پبیِ رییاداهِ اعوبل تغ ٌِیببز ضذُ اًتخبة گس یدر صفحِ بعذ 11

 هراحل زیر را اًجبم دّیذ:  وبًذُیببل یدارٍّب یبرا****سپس 

 یا وِیب یلسوت وتیل رییتغ ٌِیاًتخبة گس-1

 ية مبمب یضبمل عبد یاجتمبع هیسبزمبن تبم یاوتخبة گريَ -2

 اطالعبت صیًوب ٌِیاًتخبة گس-3

 فْبیّوِ رد راتییاعوبل تغ ٌِیاًتخبة گس -4



  از اضتببُ یریجْت جلَگ تیسب یٍ ًبم کبالّب ستنیس یدلت بِ ًبم کبالّب-5

  راتییاعوبل تغ ٌِیاًتخبة گس -6

 ِیپب وتیل رییبذٍى تغ یا وِیب یاعوبل لسوت ٌِیببز ضذُ اًتخبة گس یبعذ در صفحِ -7

 تغییر میذَیذ :فبکتًر ضرکتُب اگر قیمت فريش داريَب را برمبىبی 

 اًتخبة تبهیي اجتوبعی از سبهبًِ کبرا-1

  یا وِیب یلسوت وتیل رییتغ ٌِیاًتخبة گس -2

 ة هبهبٍ یضبهل عبد یاجتوبع يیسبزهبى تبه یاًتخبة گرٍّ-3

 اًتخبة اًببر سطح فرٍش -4

 اطالعبت صیًوب ٌِیاًتخبة گس-5

  فْبیّوِ رد راتییاعوبل تغ ٌِیاًتخبة گس -6

  از اضتببُ یریجْت جلَگ تیسب یٍ ًبم کبالّب ستنیس یدلت بِ ًبم کبالّب-7

  راتییاعوبل تغ ٌِیاًتخبة گس-8

 ِیپب وتیل رییبذٍى تغ یا وِیب یاعوبل لسوت ٌِیببز ضذُ اًتخبة گس یدر صفحِ بعذ-9

 نیضرکت ًذار یآًْب فبکتَر رسو رییتغ یچَى برا نیذّیاًجبم ًو یکبر وبًذُیببل یدارٍّب یبرا ---

 :3وکتٍ

 پیطىُبد رایبوٍ کبرآ برای بريزرسبوی دقیق تر ایه است کٍ :

 یذ چَى هوکي است در یک سبزهبى هثالاگر برای اٍلیي ببر برٍزرسبًی اًجبم هیذّیذ ابتذا بصَرت گرٍّی ایي کبر را اًجبم ًذّ

 تبهیي اجتوبعی بیي ًَز ّبی آى لیوت ّبی هتفبٍت ببضذ کِ برای یکسبى سبزی آى ایٌکبر الزم است .

 "مطبَذٌ قیمت سبزمبوُب  " لسوت گسارضبت ، گسارش از

 ، بِ صَرت زیر کپی لیوت بسًیذ: "کپی قیمت"بخص 

 

 درهبًیٍة ضیوی  -2ٍة عبدی -1بِ :  تبهیي عبدی -

 ٍة خبظ ، ٍة پیًَذ ، ٍة ام.اس ٍ ٍة هبهب را ببیذ جذاگبًِ برٍزرسبًی کٌیذ ،

 آًْب بب ّن فرق هیکٌذ . چَى درصذ ٍ ضرایط

 رٍستبئی-3ایراًیبى-2الطبر-1بِ:  خذهبت عبدی کبرهٌذی -

 ٍة پیًَذ،ٍة دیبلیس،ٍة ام.اس را ببیذ جذاگبًِ برٍزرسبًی کٌیذ ،

 ن فرق هیکٌذ .چَى درصذ ٍ ضرایط آًْب بب ّ

 لببل کپی کردى بِ ّیچ ًَزی ًیست. : هسلح عبدی -

 هسلح جبًببز،عبئلِ جبًببز ٍ خبظ را ببیذ جذاگبًِ برٍزرسبًی کٌیذ ،

 چَى درصذ ٍ ضرایط آًْب بب ّن فرق هیکٌذ .

 

  


