
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولیه ثبت نام -1

با فشردن دکمه ثبت نام و تکمیل  www.khodrosar.comورود به سایت  از پس

 .نماییدایجاد خودروسار فرم فوق، پنل شخصی خود را در 

 

 

 

 ایجاد پنل فروش کاال در خودروسار -2

 ثبت نام فروشندهپس از ورود به سایت و پنل کاربری، می توانید با فشردن لینک 

 در منوی سایت، وارد فرم درخواست فروشندگی در خودروسار شوید.

http://www.khodrosar.com/


 

 

 ثبت نام فروشندهدرخواست  -3

شما می توانید با تکمیل فرم فوق و ارسال اطالعات درخواستی در این فرم، کاالی 

 بفروشید.خود را در خودروسار 

الزم بذکر است که پس از بررسی و تایید اطالعات ارسالی توسط کارشناسان 

ل فروشندگان با درگاه اختصاصی در اختیار شما قرار خودروسار، دسترسی به پن

 میگیرد.

 

 

 



 ورود به پنل فروشنگان  -4

پس از تایید و اختصاص پنل فروشندگان به کاربری شما، میتوانید با فشردن دکمه 

 مدیریت در منوی فوق وارد پنل شده و اقدام به درج کاال نمایید.

 

 

 درج محصول -5

پس از ورود به پنل فروشندگان می توانید در فیلد های فوق اطالعات محصول را 

 بشرح ذیل وارد نمایید.

 ونام کامل محصول شامل مشخصات انحصاری و نام خودر -1

 بارکد اختصاصی محصول -2

 به صورت پیش فرض قابل جستجو می باشد. انتخاب نوع برند خودرو که -3

جستجو  لانتخاب دسته محصوالت مانند پلیمری و ... که بصورت پیش فرض قاب -4

 می باشد.

 (تک فروشیاز محصول )  واحد 1تعیین قیمت برای  -5

 تعیین بازه حداقل و حداکثر برای سفارش کاال -6

 توضیحات الزم برای کارشناسان درباره محصول  -7



 

 (اجباریتوضیحات اجمالی و مختصر محصول )  -8

 توضیحات تکمیلی و مشخصات دلخواه -9

 

 موجود در انبار فروشندهدقیق تعداد  -10

 برای اطالع از کمبود موجودی تعیین حداقل مقدار جهت هشدار به فروشنده -11

 تعیین کمترین مقدار خرید توسط مشتری -12

 تعیین بیشتری مقدار خرید توسط مشتری -13



 

 (اختیاری تعیین ابعاد و وزن محصول در جعبه تک و کارتن مادر )  -14

 

با استفاده از گزینه آپلود می توانید تصویر کاال را وارد نمایید. در نظر داشته  -15

در باالی صفحه را ذخیره باشید بعد از جستجو و انتخاب فایل مورد نظر حتما دکمه 

 بفشارید تا تصویر در پنل آپلود شود.

این صفحه با استفاده از این گزینه میتوانید هر تعداد عکس در صفحه ضمنا در 

 محصول آپلود نمایید.

  زمینه سفید و بدونه نوشته لطفا توجه داشته باشید که تمامی عکس ها باید با

فایل را در اسم بوده و در صورتی که از فضای مجازی دانلود نموده اید حتما 

 ض نمایید.یتعورایانه خود قبل از آپلود در پنل 



 پس از آپلود نام محصول در این کادر وارد می نمایید. -16

 پس از آپلود نام محصول در این کادر وارد می نمایید. -17

 پس از آپلود نام محصول در این کادر وارد می نمایید. -18

در در این کادر تمامی تصاویری که آپلود کرده اید را مشاهده می کنید و  -19

 نها را جهت ترتیب نمایش در سایت عوض کنید.صورت نیاز می توانید جای آ

 

 

 

 

 

در این منو می توانید اطالعات دلخواه جهت اطالعات تکمیلی و یا فروش عمده  -20

 را با انتخاب فیلد مورد نظر انتخاب نمایید.



 

 در این فیلد مدل خاص محصول را می توانید وارد کنید. -21

عرضه کننده را وارد  در این فیلد می توانید برند یا شرکت تولید کننده یا -22

 کنید.

نتی دهنده را ادر این فیلد نوع گارانتی، میزان گارانتی و شخص یا شرکت گار -23

 وارد کنید.

 در این فیلد می توانید نام کشور سازنده محصول را وارد نمایید. -24

در این فیلد می توانید نوع خودروهای مشابهی که این محصول برای آنها نیز  -25

 خص کنید.استفاده می شود را مش

مثل عدد ، دست در این فیلد تعداد در بسته بندی تک محصول را همراه واحد  -26

 مشخص نمایید.و ... 

 همراه ذکر واحد مشخص نمایید.تعداد در کارتن مادر را بدر این فیلد  -27

این فیلد مخصوص فروش عمده محصوالت بوده که ضمن تعیین چندین بازه  -28

تخفیف را بر حسب ریال مشخص نمایید تا  تعدادی مورد نظر می توانید تا چندین

در هنگام خرید، مشتریان با انتخاب تعداد در هر یک از سطوح، تخفیف مورد نظر 

 در فاکتور اعمال گردد.

  الزم بذکر است پس از تعیید شرط اول حتما یکبار باید محصول را ذخیره

 نموده تا فیلد شرط های بعدی قابل اعمال گردد.

ه می توانید به هر میزان فیلد شرطی جهت اعمال تخفیف با فشردن این دکم -29

 ایجاد نمایید.

 در این فیلد میتوانید نام فروشگاه خود را وارد کنید. -30



 

برای محصول با تخفیف منحصر  ی باالتر از یک واحدبازه تعداددر این مثال چند  -31

 به هر بازه مشخص شده است.

واحد  200تا  101ریال و از 30.000واحد محصول  100تا  2به این معنی که از 

ریال تخفیف شامل خریدار می  80.000واحد به باال  201ریال و از  50.000نیز 

 گردد.

 

 

 قطعات محرکه خودروسار


