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ورود به اپلیکیشن
وقتی کاربر برای اولین بار اپلیکیشن #هایپرنت_شو را نصب
میکند با صفحه روبرو مواجه میشود .با وارد کردن شماره
همراه خود و زدن دکمه ورود به صفحه بعد وارد میشود.

ارسال کد تایید
بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه ،کد تاییدیه به شماره
تلفن همراه پیامک میشود .با وارد کردن کد تاییدیه و زدن
دکمه ارسال کد در صورت صحیح بودن کد ارسالی ،به
صورت کاربر مهمان وارد اپلیکیشن میشود.
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ورود به عنوان کاربر مهمان
پس از ورود موفقیت آمیز در اپلیکیشن ،به عنوان کاربر
مهمان امکان مشاهده برندهای ثبت نام شده و فروشگاههای
عضو هایپیرنت شو فراهم است .در این صفحه اپلیکیشن ،دو
تب وجود دارد که یکی با عنوان فروشگاه ها مشخص شده
است و دیگری با عنوان برندها .تمام مناطق تهران مشخص
شدهاند که با زدن بر روی عنوان هر منطقه ،لیست
فروشگاههای موجود در آن منطقه نشان داده میشود .در
بخش برندها ،برندهای ثبت شده در #هایپرنت_شو دیده
میشوند که با انتخاب هر برند ،محصوالت ثبت شده مربوط
به برند رویت میشود.

در صففففحه برندها غراا هایی باالی لوبو برند به رنا های
قرمز ،زرد و سبز وجود دارد که به معنی زیر است:
قرمز :اطال عات مربوط به بر ند نا موجود و بدون قابل یت
سفارش کاال
زرد :اطالعات مربوط به بر ند موجود اسفففت بدون قابل یت
سفارش کاال به آن برند
سبز :اطالعات مربوط به برند موجود است با قابلیت سفارش
کاال به آن برند
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پس از کلیک بر روی یک برند و هر یک از محصوالت ،کاربر
وارد جزییات آن محصول می شود

در تب فروشگاهها ،مناطق نشان داده میشوند .با لمس عنوان
هر منطقه ،لیست فروشگاههای موجود در آن منطقه نمایش
داده میشوند .در حال حاضر برای کاربر مهمان ،نام فروشگاه
و منطقه نشان داده میشود.
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ارتقاء حساب کاربری
پس از مشاهده برندهای ثبت شده و فروشگاه های عضو،
میتوانید حساب کاربری خودتان را به یکی از حاالت زیر
ارتقا دهید:
 مدیریت فروشگاه
 مدیر شرکت
 بازاریاب
 مصرف کننده
با زدن بر روی هر یک از بزینهها به صفحه ثبت نام مربوطه
هدایت میشوید.

ثبت نام شرکت (صاحب برند)
ثبت برند در سه مرحله انجام میشود.
مرحله اول :در این مرحله صاحب برند ،نام کاربری و رمز
عبور را وارد میکند .پروتکل همکاری را مطالعه نموده و
پس از تکمیل اطالعات با زدن دکمه "ثبت و رفتن به
مرحلهی بعد" به مرحله مشخصات شرکت وارد میشود.
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مرحله دوم :در این مرحله صاحب شرکت ،مشخصات شرکت
خود را وارد میکند و برای ثبت نام برند ،میان برندهای ثبت
شده توسط #هایپرنت_شو جستوجو میکند و در صورت
موجود نبودن برند ،آن را به عنوان برند جدید ثبت میکند.

مرحله سوم :در این مرحله ،کاربر برای ثبت لوبو شرکت ،باید
حق عضویت به مبلغ  200.000تومان بپردازد .پس از کلیک
بر روی دکمه "پرداخت آنالین" و پرداخت حق عضویت،
کاربر به صفحه ثبت لوبو هدایت میشود.

مرحله غهارم :پس از پرداخت موفق حق عضویت برند ،و
انجام موفق عملیات .کاربر(صاحب شرکت) ،لوبوی برند را
که ابعاد آن در محدودهی مجاز است آپلود کرده و با زدن
دکمه ارسال ،ثبت نام با موفقیت پایان مییابد.

به همین ترتیب و با مبالغ کمتر ،صاحبان فروشگاه ،بازاریاب
و مصرفکننده نهایی ثبت نام خود را انجام داده و به امکانات
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مخصوص کاربری خود در اپلیکیشن دسترسی مییابند.

امکانات اختصاصی اپلیکیشن صاحبان کاال
دراور منو
منو در این اپلیکی شن به صورت دراور منویی ا ست که در
همهی صفحات برای دسترسی سریع قرار داده میشود.

پنل سفارشات
کاربر در پنل سفار شات با لی ستی از فرو شگاه های مناطق
روبرو میشففود که تعداد سفففارشففات هر منطقه روبروی آن
ن مایش داده میشفففود .جزت یات اطال عات سففف فارشفففات
فروشففگاههای هر منطقه با انتخاب آن منطقه نشففان داده
میشود.
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مدیریت کاال
کاربر در اپلیکیشن برند می تواند لیست محصوالت خود را
ببینید و همینطور با توجه به اعتبار کیف پول خود ،محصول
اضافه کند.
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تاریخچه سفارشات
در تاریخچه سفارشات ،وضعیت سفارشات قابل رویت است.
فیلتر سفارشات دارای حالتهای مختلفی است که در زیر
نشان داده شده است.
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ویرایش و نمایش پروفایل
از طریق ویرایش و نمایش پروفایل در صفحه مربوطه،
اطالعات کاربری قابل تغییر است.
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اپلیکیشن فروشگاه
صاحبان فروشگاه با ثبت نام در اپلیکیشن فروشگاه ،میتوانند
امور فروشگاه خود را الکترونیک کنند .برای مثال ارسال
سفارش ،مشاهده تاریخچه سفارشات ،سبد خرید و انبار از
امکانات این اپلیکیشن است.

صفحه برندها
در این صفحه برندهای هایپرنت شو قرار دارند که فروشگاه
میتواند از میان آنها کاالی مورد نظر را پیدا کند و سفارش
خرید را ارسال کند.

انتخاب محصول
در این قسمت از اپلیکیشن کاربر فروشگاه میتواند از میان
محصوالت موجود در یک برند خاص آن را به سبد خرید خود
اضافه کند.
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انتخاب محصول بر اساس دسته بندی
در این قسمت فروشگاه میتواند محصوالت مورد نظر
خود را بر اساس دستهبندی انتخاب کند

منو فروشگاه
دراور منو در اپلیکیشن فروشگاه به صورت روبرو است.
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پنل سفارشات مشتری
در پنل سفارشات مشتری ،سفارشات مشتری که هنوز از
سمت فروشگاه پاسخی دریافت نکرده اند نشان داده میشود.
جزتیات سبد خرید مشتری به صورت شکل سمت غپ است.

سبد خرید
فروشگاه در صفحه اصلی از میان کاالها میتواند کاالی مورد
نیاز خود را سفارش دهد .پس از سفارش کاالها به سبد خرید
اضافه میشوند .پس از تایید سبد خرید درخواستها به
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برندهای مربوطه ارسال میشوند.

فروشگاه من
در فروشگاه من ،صاحب فروشگاه کاالهایی که از طریق
هایپرنت شو سفارش داده است و به تایید برند مورد نظر
رسیده است ،دیده میشود .موجودی کاالهای هایپرنتی به
همراه مشخصات فروشگاه در این صفحه موجود است.

تاریخچه سفارشات
در تاریخچه سفارشات ،آن دسته از سفارشاتی که توسط برند
تایید یا رد شده اند یا هنوز در حال بررسی است نشان داده
میشود به همراه دلیل رد کردن سفارش.
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اپلیکیشن بازاریاب
در سیستم هایپرنت شو ،بازاریاب ها هم نقش مهمی بر عهده
دارند .برای مثال بازاریاب ها میتوانند شرکت یا فروشگاههای
غیر فعال را ثبت کنند و آنها را فعال کنند و از تمام
تراکنشهای آنها درصدی را به خود اختصاص دهند.

لیست برندها
در این قسمت بازاریاب می تواند لیست برندها
و جزییات محصوالت را مشاهده کند

لیست فروشگاهها
در این قسمت بازاریاب می تواند لیست فروشگاه ها را بر
اساس منطقه مشاهده کند.
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منو بازاریاب
منو بازاریاب به این صورت است و شامل بزینه های زیر است.

شرکتهای من
بازاریاب میتواند شرکتهای زیر مجموعه خودش را ثبت
کند و آن شرکتها را ثبت نام کند و پس از آن در هر تراکنش
از سمت شرکت ،درصدی را به خود اختصاص دهد.

فروشگاههای من
بازاریاب میتواند فروشگاههای زیر مجموعه خودش را ثبت
کند و آن فروشگاهها را ثبت نام کند و پس از آن در هر
تراکنش از سمت فروشگاه به مصرف کننده نهایی ،درصدی
را به خود اختصاص دهد.
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تراکنشها
در این صفحه بازاریاب میتواند تراکنشهای شرکتها یا
فروشگاههای عضو و مقدار دریافتی خود را ببیند.
در این بخش درآمد بازاریاب را که شامل دریافت پورسانت از
شرکتها و فروشگاههای زیر مجموعه است قابل مشاهده
میباشد.
پورسانت هایپربوک معادل  %10حاشیه سود هر کاال (تفاوت
قیمت عمده فروشی و خرده فروشی) میباشد %5 .از این
پورسانت هنگام خرید فروشگاه از شرکت ،از شرکت مورد نظر
دریافت میشود و  %5دیگر هنگام خرید مصرف کننده نهایی
از فروشگاه ،از فروشگاه دریافت میشود .پورسانت بازاریاب
معادل  %25پورسانت هایپرنت شو به ازای خرید زیرمجموعه
های خود است.
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اپلیکیشن مصرف کننده
لیست برندها
در این مرحله از اپلیکیشن مصرف کننده لیست برندها را
مشاهده می کند که با انتخاب هر برند لیست محصوالت آن
برند نمایش داده می شود و در صورت فعال بودن آن برند
مصرف کننده می تواند محصوالت مورد نیاز خود را به سبد
خرید اضافه کند.

انتخاب بر اساس دسته بندی ها
در این قسمت مصرف کننده میتواند کاال های مورد نیازخود
را بر اساس نوع دسته بندی انتخاب کند
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منو کشویی مصرف کننده
منو مصرف کننده به این صورت است و شامل بزینههای زیر
است.

سبد خرید مصرف کننده
در این قسمت از اپلیکیشن مصرف کننده سبد خرید خود را
می تواند مشاهده کند که برای ارسال سبد خرید باید
موقعیت مکانی خود را از روی نقشه انتخاب کند تا بر اساس
موقعیت مکانی 20 ,فروشگاه نزدیک را شناسایی و سبد خرید
را برای آنها ارسال میکند.
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