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راهنمای استفاده از نرم افزار 

موبايل

نگین خودرو
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از ورود، صفحــه روبــرو ظاهــر  پــس 
می شــود. با كلیك بر روی دكمه ورود، 

وارد صفحه اصلی برنامه می شويد.

الزم به ذكر است كه در هنگام ورود در 
صورت برقــراری ارتباط اينترنت كلیه 
قســمت های برنامه به غیــر از اطالعات 

خودروها به روزرسانی می شوند.

ورود
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نحوه كار اين برنامه به اين شــكل اســت كه با درگ كردن )كشــیدن انگشــت بر روی صفحه اصلی برنامه( به ســمت 
راســت و چــپ، و يا با كلیك بر روی آيكون های پايین صفحه می توانیــد بین منوها حركت كنید. در نهايت با كلیك بر 

روی  هر كدام از تصاوير وارد صفحه مربوط با آن منو خواهید شد.
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به روز رسانی

از ايــن بخــش برای بــه روزرســانی و 
دريافت آخريــن اخبار، نظرســنجی ها، 
پرسش و پاسخ ها، اطالعات جديدترين 
نمايندگی هــا  اطالعــات  و  خودروهــا 

استفاده كنید.

برای شروع بر روی تصوير كلیك كنید 
تا وارد اين بخش شويد.
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به روز رسانی

روی  بــر  كلیــك  بــا  صفحــه  ايــن  در 
اخبــار،  آخريــن  بروزرســانی،  دكمــه 
نظرسنجی ها، پرسش و پاسخ ها، اطالعات 
مربوط به خودروهــای جديد و اطالعات 

نمايندگی ها دريافت خواهند شد.
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تماس

در صورتــی كه نیاز به تمــاس با دفتر 
مركــزی شــركت نگین خودرو داشــته 
تمــاس  بخــش  از  می توانیــد  باشــید 

استفاده كنید.

برای شروع بر روی تصوير كلیك كنید 
تا وارد اين بخش شويد.
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تماس

بــا ورود به صفحه تمــاس، به اطالعاتی 
از جملــه آدرس، تلفــن و فكــس دفتر 
مركزی نگین خودرو دسترســی خواهید 

داشت.
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درباره نگین خودرو

در ايــن بخــش می توانیــد تاريخچــه و 
اطالعاتی در مورد شركت نگین خودرو 
و همچنیــن اطالعاتی در مورد توســعه 

دهنده نرم افزار بدست بیاوريد.

برای شروع بر روی تصوير كلیك كنید 
تا وارد اين بخش شويد.
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درباره نگین خودرو

بــا ورود بــه بخــش دربــاره، بــا كلیك 
بــر روی لوگــوی نگیــن خــودرو  و يــا 
روياگران، می توانید اطالعات هر كدام 

را مشاهده و مطالعه كنید.
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پیگیری وضعیت قرارداد

بــرای دريافت اطالعاتــی از قبیل مبلغ 
پرداخت شــده ، تاريخ و وضعیت بیمه 
، كد پرداخــت و وضعیت  قرارداد و... 
بــر روی تصوير كلیك كنید تا وارد اين 

بخش شويد.
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پیگیری وضعیت قرارداد

*توجه:
تنهــا در صورتــی بــا وارد نمــودن كد 
قرارداد و كد ملی ،پاســخی از سیستم 

دريافت خواهد شد كه:

1-حداقل يــک هفته از تاريخ  پذيرش 
گذشته باشد.

2-پیــش قرارداد توســط دفتر مركزی 
فروش نگین خودرو تايید شده باشد.

در كادر مقابل كد قرار داد ذكر شــده 
در قرار داد راوارد نمايید.
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باشگاه مشتريان
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باشگاه مشتريان

باكلیــک بــر روی ايــن گزينــه صفحــه 
ارسال پیام برای شما نمايش داده می 

شود.

برای مشــا هده پیام های ارسال شده 
از طرف شركت بر روی  گزينه صندوق 

پیام كلیک نمايید.

جهــت اســتفاده از امكانــات "پروفايل 
مــن" و باشــگاه مشــتريان ابتــدا بايد 

خودروی خود را ثبت نمايید.
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پروفايل من

بعــد از ثبت خودرو دسترســی نمايش 
اين صفحه برای شــما امــكان پذير می 

گردد .

نام مســتعار نام نمايش داده شــما در 
صفحــه كلوپ اعضــا ی نگین خودرومی 

باشد.

بــا تكمیــل اطالعــات مــا را در خدمات 
رسانی بهتر همراهی نمايید.
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صندوق پیام ها

الزم به ذكر اســت پیام ارســال شــده 
بعــد از تايیــد مديــر سیســتم نمايش 

داده می شود.

پیام های ارســال شده توســط اعضای 
كلوب  در ايــن صفحه نمايش داده می 

شود.
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نظرات

با وارد كــردن متن مورد نظر و انتخاب 
ثبت نظر می توانیــد پیام خود را ثبت 

كنید. 

نظــرات ثبت شــده در اين قســمت  را 
پس از ثبت مدير سیســتم در صندوق 

پیام ها می توانید مشاهده كنید.
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لیست قیمت

جهت دريافت لیســت قیمت و شــرايط 
فروش خودرو ها  كلیک نمايید.
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اطالعات خودرو

لیســت  می توانیــد  بخــش  ايــن  در 
از  كــدام  هــر  اطالعــات  و  خودروهــا 
خودروهــا به همــراه عكــس، ويديو و 

دفترچه های راهنما را مشاهده كنید.

برای شروع بر روی تصوير كلیك كنید 
تا وارد بخش اطالعات خودروها شويد.
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اطالعات خودرو

در ايــن صفحــه لیســتی از خودروهای 
داده  نمايــش  شــده  انتخــاب  برنــد 

می شود.
برای مشــاهده بقیه لیســت، به سمت 

پايین اسكرول كنید.
برای مشاهده اطالعات هر خودرو، روی 

عكس آن كلیك كنید.
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اطالعات خودرو

با كلیك بر روی عكس خودرو در صفحه 
قبلی، به صفحه اطالعات خودروی مورد 

نظر وارد می شويد.
در ايــن صفحــه اطالعــات فنــی خودرو 

نمايش داده می شود.
همچنین امكان مشاهده فايل راهنما و 
ويديويــی از خودرو مذكور )در صورت 

موجود بودن( وجود دارد.
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نمايندگی ها

لیســت  می توانیــد  بخــش  ايــن  در 
نمايندگی های فــروش، خدمات پس از 
فروش و تعمیرگاه ها را مشاهده كنید.

برای شروع بر روی تصوير كلیك كنید 
تا وارد اين بخش شويد.
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نمايندگی ها

در ايــن صفحــه می توانیــد بر حســب 
نیــاز يكــی از گزينه هــای: نزديكترين 
ســاير  تعمیــرگاه(،  و  )نمايندگــی 

نمايندگی ها را انتخاب كنید.
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نمايندگی ها

با ورود بــه صفحه اطالعات نماينده، به 
اطالعاتی از جمله آدرس، تلفن و فكس 

نمايندگی دسترسی خواهید داشت.

در اين صفحه امــكان برقراری تماس 
بــا نمايندگی )از طريــق كلیك بر روی 
دكمــه تمــاس(، درخواســت بازديد و 
همچنیــن نمايش موقعیــت جغرافیايی 
نمايندگــی مذكــور بــر روی نقشــه و 

مسیريابی وجود دارد.
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نظرسنجی

در صفحه نظرســنجی، ســواالت مربوط 
نمايش داده م ی شــوند. پس از انتخاب 
گزينه مورد نظر برای هر نظرسنجی، بر 

روی ثبت كلیك كنید.
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پرسش و پاسخ های متداول

در ايــن بخــش می توانیــد پرســش و 
پاسخ های متداول در مورد محصوالت، 
خدمات و شــركت ايرتويــا را به همراه 
پاسخ به ســواالت مطرح شده كاربران، 

مشاهده كنید.
همچنیــن در اين بخش ايــن امكان به 
شــما داده می شــود كه پرسش خود را 
نیز ارسال و پاسخ آن را مشاهده كنید.

برای شروع بر روی تصوير كلیك كنید 
تا وارد اين بخش شويد.
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در اين قســمت پرســش و پاســخ های 
متداول را مشاهده می كنید.

با كلیك بر روی هر پرســش، پاسخ آن 
را مشاهده خواهید كرد.

با اســتفاده از دكمه »ارسال پرسش« 
می توانید پرســش خود را مطرح كنید. 
دقــت كنیــد زمانــی قــادر به ارســال 
پرســش هستید كه خودروی خود را از 

طريق نرم افزار ثبت كرده باشید.

بــا كلیــك بــر روی »انتخــاب گــروه«، 
می توانیــد گــروه مــورد نظــر خــود را 
از لیســت گروه های پرســش و پاســخ 

نمايش داده شده انتخاب كنید.
الزم به ذكر اســت كه پرســش های من 
در گروه »همه« نمايش داده نمی شود.

پرسش و پاسخ های متداول
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اخبار و اعالنات

برای اطــالع از آخرين اخبــار، اعالنات، 
فروش هــای ويــژه و ... می توانیــد در 

خبرنامه عضو شويد.

برای شروع بر روی تصوير كلیك كنید 
تا وارد اين بخش شويد.
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اخبار و اعالنات

بــا ورود به صفحه اخبــار و اعالنات دو 
گزينه مشاهده می كنید.

بــا كلیك بر روی عضويــت در خبرنامه، 
وارد صفحه مربوطه خواهید شد.
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اخبار

در صفحــه اخبار و اعالنات، لیســتی از 
خبرهــا را )بــه همــراه تاريخ انتشــار( 
مشــاهده می كنید. با كلیك بر روی هر 
خبر يا اطالعیــه، متن كامل خبر و لینك 

خبر نمايش داده می شود.
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در اين صفحه می توانید شــماره تلفن 
همــراه و يــا ايمیل خــود را وارد كنید  
و بــا كلیــك بــر روی دكمه ثبــت، عضو 
دريافت كنندگان خبرنامه نگین خودرو 

شويد.

عضويت در خبرنامه
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درخواست ها

در صــورت بروز خرابی و نیاز به امداد 
خــودروی ايرتويــا و يــا نیاز بــه قطعه 
می توانید از اين بخش استفاده كنید. 
همچنین درخواســت نوبت بازديد نیز 

از طريق همین بخش انجام می شود.

برای شروع بر روی تصوير كلیك كنید 
تا وارد اين بخش شويد.
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درخواست ها

بــا ورود به صفحه درخواســت ها، ســه 
گزينه مشاهده می كنید.

در صــورت نیــاز بــه امــداد خــودرو، 
درخواســت قطعه و يا درخواست نوبت 
بازديد خودرو، گزينه مورد نظر خود را 

انتخاب كنید.
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درخواست قطعه

در اين صفحه بايد مشخصات خودرو و 
قطعه مورد نظر را وارد نمايید و سپس 
بــر روی دكمــه ثبت كلیك كنیــد تا در 
خواســت شــما به نگین خودرو ارسال 

شود.
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درخواست امداد خودرو

در ايــن صفحــه كافیســت تــا پــس از 
مشخص كردن محل خودرو روی نقشه، 
دكمه ثبــت را كلیك كنیــد تا موقعیت 
جغرافیايــی خــودرو شــما بــرای امداد 

خودروی ايرتويا ارسال شود.
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ثبت خودروی من

اطالعــات  بايــد  خــودرو  ثبــت  بــرای 
درخواســتی را وارد نمايیــد. در ايــن 
قســمت بايــد شــماره موبايــل را بــه 
صــورت كامــل وارد نمايیــد. همچنین 
ورود آدرس ايمیل اختیاری است ولی 
وارد كردن شــماره شاســی خــودرو به 

صورت كامل اجباری می باشد.
پــس از ورود اطالعــات دكمــه ثبت را 

بزنید.

الزم بــه ذكــر اســت كــه پــس از ثبت 
خودرو بايد منتظر تائید خودرو توســط 
شــركت ايرتويا باشید. پس از تائید و 
 (End Task) خروج كامل شما از برنامه
در ورود بعــدی پیغامــي مبنی بر تائید 

كاربر مشاهده می فرمايید.

با كلیــك بر روی اين دكمــه می توانید 
گزارش آخرين ســرويس را مشــاهده 

كنید.
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ثبت خودروی من

با كلیك بر روی دكمه »خودروهای من« 
پنلی باز می شــود كه شــماره 17 رقمی 
VIN و نام خودرو ثبت شــده شــما را 

نمايش می دهد.
با كلیك بر روی هر آيتم، خودرو مورد 
نظر شــما بــه منظــور نمايــش گزارش 

آخرين سرويس انتخاب می شود.


