ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد ﺧﻮد ،وارد داﺷﺒﻮرد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه )ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ( و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺘﻢ ﻫﺎ )آﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻮز اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ( و ﭘﺮداﺧﺖ
آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد دارد.
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در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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 :در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و

ﻟﻮﮔﻮی ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﺎژول ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد
را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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:در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای آﯾﺘﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎری آﯾﺘﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد.
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:در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎژول ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ

ﻗﺴﻤﺖ ﻟﯿﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده )درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای
آن ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای آن
ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(.
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: () " ) *+در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ،ﻗﺮاردادﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ،

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ،اﻃﻼﻋﺎت وارﯾﺰ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﺎژول ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ واﺳﻂ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮاه ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

