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 :عنوان  

ستاره جهت  ینرم افزار سر یآموزش لیفا

 اینترنتی اعتبار شیرزرو و افزا

 شرکت فناوران جهان گستر
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 سامانه سری ستاره جهان گستر 

  "ینترنتیاعتبارا شیستاره جهت رزرو و افزا ینرم افزار سر یآموزش لیفا"

  .در مرحله اول نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور خود به اپراتور مراجعه نمایید1

 .و کنید لینک سامانه اتوماسیون تغذیه را در مرورگر خود جستج2

ام نورود به نرم افزار  بعد از جستجوی سامانه اتوماسیون تغذیه وارد صفحه زیر شده و در فیلد 3

رمز عبور خود را وارد می کنید و کد امنیتی که به صورت حروف نوشته شده آن را به  کاربری و

 عدد وارد نمایید.

 ورود به نرم افزار :

 

 

 

 ها :اطالعیه 

در صورت انتشار هرگونه اطالعیه از طرف مرکز، پیام ها همراه با موضوع و تاریخ انتشار در 

  .این بخش نمایش داده می شود

 نام کاربری را در این بخش وارد نمایید

را در این بخش وارد نمایید رمز عبور  

کد امنیتی را به عدد  در این بخش وارد 

 نمایید
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 پنل کاربری شامل تب های زیر بوده که هرکدام را به تفضیل توضیح خواهیم داد.

 پیشخوان .1

 رزرو غذا .2

 روز فروش  .3

 افزایش اعتبار  .4

 عملکرد گزارش غذا  .5

 دانلود نسخه اندروید .6

 

 پس از ورود به سامانه اتوماسیون تغذیه با صفحه زیر روبرو می شویم :

 پیشخوان 

 تاریخ انتشار پیام 

 موضوع پیام 
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رزرو شده  یمانند تعدا کل غذا ها  یگزارش از عملکرد کل کیتواند  یقسمت کاربر  م نیا در

 ها را مشاهده نماید .کل تراکنش  زانیو م

  

 افزایش اعتبار : 

 نماید . ا شارژر میتواند جهت رزرواسیون پنل خودردر این قسمت کارب

   

 

 

یا به  ودر این تصویر مشخصات مربوط به تراکنش مالی)مبلغ اعتبار ،نام بانک ،تاریخ و ساعت (

تایید و ادامه داده می شود برای ادامه برروی کلید  مایشن عبارتی تراکنش موفق یا ناموفق

  .کلیک می کنیمت اخپرد

:مبلغ مورد نظر را انتخاب می کنیم1  

:اگر مبلغ دیگری مورد نظرمان 2

بود در این قسمت مبلغ را وارد 

 می کنیم

بانکی را انتخاب می کنیم:درگاه 3 پرداخت  در نهایت بر روی کلید :4 

 کلیک می کنیم 
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  .در تصویر زیر مشخصات مربوط به کارت را وارد کرده و برروی پرداخت کلیک می کنیم

 

تغذیه هدایت می شوید که  سامانهاز اتمام مراحل پرداخت در صفحه بانک به صفحه زیر در  پس

پس از بررسی اطالعات پرداخت  نتیجه تراکنش از سمت بانک به این صفحه ارسال می شود

 کلیک فرمایید. "ثبت و تایید سیستم"روی گزینه 

 

 رزرو غذا : 

از بررسی اطالعات پرداخت پس 

ک یروی گزینه ثبت و تایید سیستم کل

 فرمایید )اجباری(
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تنظیماتی که از قبل اپراتور  انجام داده مانند :) برنامه غذایی در این قسمت کاربر با توجه به 

 ،سلف مجاز و ...( میتواند رزرواسیون خود را انجام دهد .

 
 

 

 نتیجه

 

 

 

  .درخواست از طریق این پیغام نمایش داده می شود 

 

 این پیغام روبرو شود:  در صورتی که فردی بخواهد غذای دوم رزرو کند ممکن است با

در این بخش هفته مورد نظر را انتخاب می :1

کنیم باید به این نکته توجه داشت که امکان رزرو 

 برای هفته قبل وجود ندارد 

مورد نظر را  در مرحله دوم روز:2

ه باشید امکان شتتوجه دا انتخاب کرده

 رزرو غذا برای روز قبل وجود ندارد 

براساس وعده مورد نظر از منو تعریف :3

سلف را انتخاب کرده و  و لیستشده غذا 

کلیک می فزودن به سبد خرید برروی کلید ا

 کنیم 
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وم هم رزرو غذای د سبد خرید کلیک نماییدتایید نهایی در اینصورت در فیلد سبد برروی کلید 

  .انجام خواهد شد

 

 

 روز فروش :

در صورت  رزرو انجام دهدبه هر دلیل نتوانست در زمان تعیین شده  کاربردر این قسمت اگر  

تنظیمات و وعده های فعال  به فعال بودن این آیتم  میتواند رزرو خود را  در همان روز با توجه

 انجام دهد.
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 پیگیری تراکنش : 

 می نماید .خود را مشاهده در این قسمت کاربر می تواند گزارشی از لیست تراکنش های مالی 

 

 

 عملکرد :

ن قسمت فرد می تواند باتعیین بازه زمانی یک گزارش کلی از رزرواسیون ،پس دادن ، یدر ا

  زایش اعتبار را مشاهده نماید .اف

  

 گزارش رزرواسیون :

در این قسمت فرد با توجه به تعیین بازه زمانی و کلیک روی گزینه جستجو می تواند گزارش از 
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ساعت تحویل و تعداد ، قیمت ،  تاریخ ،وعده ، غذا ،سلف،مشخصه های   را با رزرواسیون خود

 ده نمایید.ه... را مشا

 

   

 

 

 

 

 دانلود نسخه اندروید :

به جهت همه گیر شدن استفاده از گوشی های تلفن همراه هوشمند و دسترسی آسان برای 

 قابل بارگیری و استفاده می باشد. شده در قالب نسخه اندروید  قابلیتهای ذکر کاربران
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 باتشکر از توجه شما
 اطالعات تماس با ما :

آدرس : تهران ، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی، 

 22خیابان شاهد، کوچه وحدت چهارم پالک 

 : آدرس سایت 

www.jahan-gostar.com  

 آدرس ایمیل :

info@jahan-gostar.com 

 021- 4552و  021-44000251:  تماس  تلفن

  021- 44006014فاکس : 

 

http://www.jahan-gostar.com/

