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 )هنگام عضویت کاربر(آدرس : نمیتوان ویرگول و یا عدد وارد کرد <<عضویت

ی نمایش داده نمیشود و شخص میبایست مجدد قپر میشود اما در هنگام تایید اطالعات هیچ اطالعات حقو در هنگام عضویت اطالعات حقوقی

 بار تست گردیده است(چند ی را وارد نمایید)این مورد قاز پنل کاربری اطالعات حقو

 <<تیکت)ادمین(

اما هم در پنل کاربر و هم در پنل ادمین محل بارگذاری عکس وجود دارد و ابلود   -در تیکت   طبق هماهنگی میبایست عکس را پیوست کرد

 میشود اما در دو طرف محلی برا دانلود عکس ارسالی وجود ندارد

 ت شده وجود نداشتکاربر تیکت با پیوست عکس ارسال شد اما در پنل ادمین هیچ محلی برای نمایش عکس پیوست تیکاز پنل 

 هیچ محلی برای نمایش عکس پیوست تیکت شده وجود نداشت کاربر از پنل ادمین جواب تیکت با پیوست عکس ارسال شد اما در پنل

 ...!ه شدن تیکت برای کاربر ارسال میشودتبررسی را میزنیم پیامک بسدر حال تیکتی را باز میکنیم دکمه ادمین : 

 

 پیام عمومی  <<تیکت  

)دکمه عدم نمایش و حذف حذف کرد و یا غیر قابل نمایش کردنمی توان پیام عمومی را می نویسیم از لیست پیام های عمومی هیچ پیامی را 

 ا کل پاک کنیمپیام های عمومی کار نمیکند( : شاید بخواهیم پیامی ر

حتی وضعیت عدم نمایش پیام را میزنیم وارد صفحه مدیریت نظرات میشویم و نمایش پیام عمومی تغییر وضعیت نمایش   -)پیام عمومی 

 نمیدهد(

 

داده عکس را نمیشود ویرایش و تغییر داد ) عکس جدید با وجود اپلود شدن اما در سایت نمایش  <<مدیریت اسالید ها  <<هدر <<ادمین 

 نمیشود(

عکس را نمیشود ویرایش و تغییر داد ) عکس جدید با وجود اپلود شدن اما در سایت نمایش داده  <<مدیریت همکاران  <<هدر <<ادمین 

 در تست حتی عکس را ویرایش نکردم و فقط متن را ویرایش کردم اما عکس اپلود نشده و در سایت نمایش داده نمیشد... – نمیشود(

 

فایل پیوست ایمیلی که ارسال میشود با هر فرمتی  برای کاربر غیر قابل نمایش است) از این  <<ارسال ایمیل  <<پیامک و ایمیل  <<ادمین 

ابقه سیستم موجود لی در سو فایل ارسا طریق هدف ارسال فایل فاکتور برای کاربر بود اما ایمیل ارسال میشود ولی فایل فاکتور ارسال نمیشود(

 نیست...

در دسته پیامک ها هر کاربر تمام پیامک های ارسالی سیستم که حتی برا عضوهای دیگر  <<پیامک های ارسالی <<پیامک و ایمیل << مین اد

 است هم نمایش داده میشود)در دسته بندی قرار بود پیامک های هر کاربر تفکیک از کاربر دیگر در دسته خود قرار بگیرد...!(

 

 ( نمیشود عضو اضافه کرد...! )صفحه تغییر لوگوی درباره ما باز میشود <<و افزودن عض <<اعضای سایت 

)هرچی دکمه پیش فاکتور زده میشه پیامی برای اپلود پیش فاکتور نمایش دادهخ صدور پیش فاکتور  <<پیش فاکتور  <<فاکتور ها  <<ادمین 

 نمیشه و صفحه هنگ میکند )این مورد روی دوتا سیستم چک شده(

بشود اپلود کرد فاکتور پرداخت شده اما دکمه برای صدور فاکتور رسمی که فاکتور رسمی را  <<فاکتور پرداخت شده  <<فاکتورها  <<ادمین 

 ) هم دو مرحله ای و هم تک مرحله ای( نمایش داده



خود به خود پیش فاکتور دو کلیک ویرایش زده میشود  <<پیش فاکتور تک مرحله  <<پیش فاکتور های صادر شده  <<فاکتورها  <<ادمین 

 مرحله ای از همان تک مرحله ای ساخته میشود...!

با زدن دکمه ویرایش هم پرداخت دو مرحله ای و هم پرداخت دو مرحله  <<پیش فاکتور صادر شده  <<فاکتور ها  <<مربوط به باال : پنل کاربر 

 ش نباید پرداخت دو مرحله روشن شود(ای روشن شده است )در پرداخت تک مرحله با وجود کلیک بروی ویرای

 

پرداخت مرحله دوم)دو مرحله ای( انجام میشود )صفحه را رفش میکنم  باید پرداخت  <<فاکتور های پرداخت شده  <<فاکتورها  <<ادمین 

 دوم سبز شود اما باید کالن صفحات را ببندم و مجدد وارد پنل ادمین شوم تا پرداخت دوم سبز شود

پرداخت مرحله دوم انجام میشود می بایست دکمه برای اپلود فاکتور رسمی نمایش داده  <<فاکتور های پرداخت شده  <<فاکتور ها  <<ادمین 

 شود اما نمی توان فاکتور رسمی را اپلود کرد...!

میشود باید پردپاخت دوم از قسمت مرحله ای( انجام میشود فرایند خرید تکمیل  ۲وقتی پرداخت دوم ) <<پیش فاکتور  <<فاکتورها <<کاربر

 پیش فاکتور کامل حذف شود چرا که دیگه پرداختی وجود نداره اما پرداخت مرحله دوم در این قسمت باقی میماند

 فرایند پرداخت دو مرحله نمایش داده میشود )کاربر(نکته : در قسمت فاکتورهای پرداخت شده

 

 


