راهنمای سامانه فروش محصوالت سازمان نقشه برداری

نشانی مرکز آموزش مجازی فناوران پیشخوان:
تهران،میدان توحید،ستارخان،پاتریس لومومبا،خیابان یکم،پالک  2طبقه دوم کد پستی1443794764:
www.epishkhan.ir

با عرض سالم و خسته نباشید  ،در این فایل آموزشی قصد داریم تا شما را با ثبت سفارش در سامانه
فروش محصوالت سازمان نقشه برداری آشنا کنیم.
سازمان نقشه برداری بعنوان مرجع رسمی اطالعات موقعیت مکانی در سراسر کشور  ،ارائه دهنده
این اطالعات در قالب محصوالت متنوعی به عموم مردم می باشد.
متقاضیان با توجه به نیازمندی های خود برای تهیه انواع محصوالت این سازمان از جمله نقشه ها /
چارت ها/تصاویرو سایر محصوالت می توانند با ثبت نام در این سامانه اقدام به ثبت سفارش نمایند .
در ابتدا نیاز است پس از ورود به لینک سایت به آدرس
eshop.ncc. org.ir
در سامانه عضو شوید برای عضویت در سامانه
بر روی گزینه مشخص شده کلیک نمایید

با توجه به نوع کاربر(حقیقی/حقوقی) اطالعات خواسته شده را تکمیل نمایید
شماره موبایل بدرستی وارد گردد  ،کد تاییدیه جهت ورود به سامانه پس از ثبت نام به شماره همراه
وارد شده پیامک میگردد
حتما دقت فرمایید با توجه به اینکه تمامی مدارک و محصوالت به آدرس متقاضی ارسال(پست)
میگردد اطالعات مربوط به آدرس و کد پستی بدرستی وارد گردد.
کلمه عبور مورد نظر(حداقل8رقمی) جهت ثبت نام و ورود به سامانه در فیلد مربوطه وارد گردد.
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تیک مربوط به ربات نبودن ثبت نام کننده و پذیرش قوانین را زده و بر روی عضویت کلیک نمایید.

در اولین ورود به سامانه کد تاییدیه به شماره همراه ارسال میگردد آن را در فیلد مورد نظر وارد
کرده و جهت ورود به سامانه بر روی ارسال کلیک نمایید
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فرم ثبت سفارش
مرحله اول :دسته بندی و موقعیت مکانی محصول
اطالعات اصلی مربوط به دسته بندی و موقعیت مکانی محصول و همچنین اطالعات تخصصی
کارشناسی محصول را ثبت نمایید.
به منظور انتخاب کالس اصلی از دسته بندی مشخص شده گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید
با انتخاب هر یک از دسته بندی های اصلی  ،کالس های فرعی مرتبط با آن نمایش داده می شود
((به طور مثال اگر متقاضی دریافت یک عکس آنالوگ با مقیاس xهستید باید در کالس اصلی
عکس ها و تصاویر انتخاب و در کالس فرعی گزینه عکس آنالوگ انتخاب گردد))

در صورتی که برای درخواست نامه یا دستوری از ارگان بخصوصی دارید آنرا در فیلد مربوطه
بارگزاری نمایید (الزامی نیست)
در قسمت مربوطه به دلیل درخواست  ،علت درخواست را مشخص نمایید.
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موقعیت مکانی که یکی از فاکتور های اصلی در این فرم محسوب میگردد مشخص گردد.
برای ثبت موقعیت مکانی محصول چهار ابزار در سامانه در نظر گرفته شده است که میتوانید از هر
یک از آن ها استفاده نمایید
-1استفاده از نقشه -2مختصات -3 utmمختصات -4 lat/longآپلود فایل shp
-1در صورتی که برای مشخص نمودن موقعیت مکانی از نقشه استفاده نمودید ابتدا نقشه نمایان
شده را با استفاده از آیکون مشخص شده ماکسیمایز(بزرگ) نمایید

با استفاده از اسکرول موس بر روی نقطه مورد نظر زوم نمایید و با زدن آیکون مشخص شده در
باالی نقشه با نقطه گذاری  ،محدوده مورد درخواست را انتخاب نمایید  ،امکان ثبت  6نقطه بر روی
نقشه فراهم است و پس از مشخص نمودن محدوده به منظور ثبت  ،ابتدا راست کلیک کرده سپس
بر روی همان آیکون انتخاب نقاط  ،کلیک نمایید و مجدد صفحه را مینیمایز(کوچک) نمایید
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-2مختصات  : utmبا استفاده از این گزینه و در دست داشتن اطالعات مربوطه نیز میتوان موقعیت
مکانی محصول را مشخص نمود  ،امکان افزودن موقعیت  utmبا استفاده از گزینه افزودن در این
بخش فراهم می باشد

-3مختصات  : lat/longبا انتخاب این گزینه و داشتن مختصات  latو longنیز می توانید
موقعیت مکانی محصول خود را مشخص کرده  ،امکان افزودن موقعیت بیشتر در این گزینه نیز
فراهم می باشد
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-4آپلود شیپ فایل  : shapefileبا انتخاب این گزینه امکان بارگزاری فایل مورد نظر فراهم
میگردد

پس از مشخص نمودن موقعیت مکانی محصول به منظور سهولت کار کارشناسان در بخش مربوطه
آدرس مکان محدوده سفارش را وارد نمایید و به منظور ادامه فرآیند ثبت درخواست  ،بر روی بعدی
کلیک نمایید
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مرحله دوم :مشخصه ی محصول
این مرحله مربوط به اطالعات تخصصی بر اساس کالس اصلی و فرعی محصول انتخاب شده شما
می باشد
تکمیل تمام فیلد ها توسط شما الزامی نمی باشد و فقط فیلد هایی را تکمیل نمایید که اطالعات
ان موجود است  ،درخواست شما پس از بررسی توسط کارشناسان در صورت نیاز ویرایش شده و
اطالعات تکمیلی مورد نیاز توسط کارشناسان وارد میگردد.
امکان وارد کردن موارد بیشتر در صورت وجود  ،در این بخش فراهم است.
در انتها بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید تا وارد درگاه بانکی شوید.
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هزینه ای که از طریق درگاه
پرداخت می نمایید مربوط به
ثبت سفارش اولیه و بررسی
کارشناسی درخواست شما
می باشد
پس از پرداخت موفق  ،محصول ثبت و از طریق منوی پرداخت  ،بخش پرداختی های کارمزد اول
می توانید محصول ثبت شده و شماره درخواست خود را مشاهده نمایید از طریق گزینه جزییات نیز
می توانید اطالعات درخواست ثبت شده ی خود را مشاهده نمایید

در این مرحله باید منتظر بمانید تا کارشناسان مربوطه درخواست شما را بررسی نمایند سفارش های
شما توسط کارشناسان به دقت بررسی شده و در صورت نیاز به تغییر ،ویرایش در آن صورت میگیرد.
پس از تایید سفارش شما توسط کارشناسان پیامکی حاوی اطالعات سفارش به شماره همراه ثبت
شده در زمان ثبت نام ارسال میگردد.
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بعد از تایید سفارش شما توسط کارشناسان و دریافت پیامک مربوطه الزم است که شما مجددا با
استفاده از نام کاربری و کلمه رمز وارد سامانه شوید و از بخش مربوط به پرداخت سایر هزینه های
سفارش محصول خود را پرداخت نمایید
دو مرحله پرداخت دیگر باید انجام پذیرد مرحله اول "پرداخت کارمزد دوم" که شامل هزینه ارسال
پستی محصول و رسیدگی به سفارش ثبت شده می باشد و دیگری "پرداخت نهایی" که شامل هزینه
مربوط به تولید محصول شما در سازمان نقشه برداری میباشد.
ابتدا بر روی پرداخت کارمزد دوم کلیک کنید  ،جزییات محصول را حتما یکبار دیگر چک نمایید زیرا
ممکن است درخواست شما توسط کارشناسان متخصص ویرایش شده باشد پس از مشاهده و تایید
سفارش گزینه پرداخت را انتخاب نمایید و از طریق درگاه بانکی با یکی از کارت های عضو شتاب
هزینه مربوطه را پرداخت نمایید

9

پس از تکمیل پرداخت کارمزد دوم درخواست وارد منوی پرداخت نهایی شده در این بخش می توانید
شماره سفارش خود و جزییات سفارش خود را مشاهده نمایید در بر روی "محاسبه" کلیک کرده تا
هزینه نهایی را پرداخت نمایید.
اطالعات محصول نمایش داده می شود در صورت تایید پرداخت را بزنید تا وارد درگاه شوید
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پس از پرداخت موفق  ،سفارش شما بعنوان یک محصول نهایی شده وارد منوی سفارشات میگردد و
با انتخاب گزینه بررسی می توانید از فاکتور پرداختی خود پرینت  ،جزییات سفارش خود را بصورت
 pdfدانلود  ،اطالعات سفارش خود و وضعیت مربوط به آن را مشاهده نمایید

11

سفارش نهایی به منظور تکمیل شدن دارای سه مرحله می باشد که در "وضعیت" قابل مشاهده
است
ثبت سفارش/آماده سازی/پست
پس از آماده سازی و ارسال درخواست توسط سازمان از بخش مربوط به "وضعیت" می توانید کد
رهگیری پستی محصول سفارش داده خود را جهت پیگیری از سامانه اداره پست مشاهده نمایید

ممنون از حسن توجه شما
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