
 

 

 

 :تهيه كننده
 مدیر پشتیبانی مشترکین

 :كنندهتایيد
 پشتیبانی مشترکین عاونم

 :تصویب كننده
 ریزی و نظارت راهبردیبرنامه  معاون

 صفر  شماره ویرایش: 17/03/1395 : تاریخ تهيه اوليه SS-GL-04كد سند :  

 كيفيت سيستم مدیریت

 ir.1544 راهنمای آموزش ثبت نام مشتری

 

 
 

: داخلیسطح محرمانگی  



 

كيفيت سيستم مدیریت  
 ir.1544 راهنمای آموزش ثبت نام مشتری در

انتقال داده های آسياتک شركت    
 

 صفر یرایش:و 8 از 2 صفحه SS-GL-04 كدسند:

 

 جدول شرح تغییرات
 

ف
دی

ر
 

 شماره اصالحیه
 منشاء ویرایش شرح تغییر تاریخ ویرایش

 شماره ویرایش فعلی

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

     

     

     

     

     

     



 

كيفيت سيستم مدیریت  
 ir.1544 راهنمای آموزش ثبت نام مشتری در

انتقال داده های آسياتک شركت    
 

 صفر یرایش:و 8 از 3 صفحه SS-GL-04 كدسند:

 

 .كليک كنيد  +ADSL2و بر روی ثبت نام  شده ir.1544وارد سایت باید  جهت ثبت نام

 
 سپس كد شهر و شماره تلفن را ثبت نمایيد.

 
مربوطه مت در قس و هشماره موبایل مشترک را گرفت می شود که بایدصفحه زیر نمایش داده  ،چنانچه مرکز مخابراتی محدودیت داشته باشد 

 .دشخواهد  رفتهگتماس  ایشاناز واحد فروش با  مربوطه ، مهیا شدن امکان سرویس دهی در مرکز گردد به محض و به مشترک اعالم  ثبت 

 
در  یل و آدرس را،ایمراه شماره تلفن هم ،کد ملی  ، ام و نام خانوادگی خریدارنچنانچه  مرکز مخابراتی محدود نباشد اطالعات مشتری شامل 

 .صفحه مربوطه تکمیل کنید



 

كيفيت سيستم مدیریت  
 ir.1544 راهنمای آموزش ثبت نام مشتری در

انتقال داده های آسياتک شركت    
 

 صفر یرایش:و 8 از 4 صفحه SS-GL-04 كدسند:

 

 
 خواهد شد. SMSبا ثبت اطالعات فوق ، برای مشترک پنل ایجاد شده و نام کاربری و پسورد برای ایشان 

 
 کنید.بر روی تیک مربوط به پذیرفتن قوانین آسیاتک کلیک در این مرحله 

 
ف، ،پین تخفی DSL-BOXاستفاده از سرویس های خاص ) "مشترک بخواهد از پین های تخفیف استفاده کند تیک گزینه  چنانچه

  پین کد را در قسمت مربوطه وارد کنید تا پین اعمال شود. و انتخابرا  "قراردادهای سازمانی ... ( 



 

كيفيت سيستم مدیریت  
 ir.1544 راهنمای آموزش ثبت نام مشتری در

انتقال داده های آسياتک شركت    
 

 صفر یرایش:و 8 از 5 صفحه SS-GL-04 كدسند:

 

 
 اطالعات از مشتری تکمیل کنید:و در غیر این صورت موارد زیر را با دریافت 

 نامحدود( -)حجمینوع سرویس  .1

  سرعت .2

اه های چقدر م اعالم شود که هر ایشانمدت زمانی که مشترک در نظر دارد سرویس را خریداری کند که در این مرحله باید به  .3

 .خریداری بیشتر باشد از تخفیف بیشتری استفاده خواهند کرد

 نام سرویس  .4

 
رفته و و به مرحله بعد  کردهبر روی ادامه کلیک با انتخاب این موارد میزان تخفیف و قیمت خام سرویس نمایش داده خواهد شد. سپس 

 اطالعات زیر به صورت دقیق تکمیل کنید. ) به هیچ عنوان اطالعاتی که مربوط به مشترک نمی باشد ثبت نگردد.(

ثبت شود.() شماره مشتری کارشناس .اپراتور فروش 1  

حقوقی(-)حقیقی. نوع اشتراک 2  

.نوع مالکیت 3  

.ملیت 4  

.جنسیت 5  

.سند هویت 6  

.(شود به صورت اتوماتیک نمایش داده می).شماره تلفن مشترک 7  

.نام خریدار 8  

. نام خانوادگی خریدار 9  

 .نام پدر خریدار 10

 .کد پستی خریدار11



 

كيفيت سيستم مدیریت  
 ir.1544 راهنمای آموزش ثبت نام مشتری در

انتقال داده های آسياتک شركت    
 

 صفر یرایش:و 8 از 6 صفحه SS-GL-04 كدسند:

 

 
.شماره شناسنامه خریدار12  

.کد ملی خریدار13  

.تاریخ تولد خریدار14  

.محل تولد خریدار15  

.نام صاحب خط16  

.نام خانوادکی صاحب خط17  

.کد ملی صاحب خط18  

( مشاهده می شود.به صورت اتوماتیک ) .آدرس 19  

انتخاب  را "خودم شخصا اقدام میکنم"گزینه داشته باشد را اگر مشترک توانایی الزم جهت کانفیگ مودم  ) .کنیدمشخص را . نحوه نصب 20

اطالع رسانی  ایشانبه تومان به فاکتور  15000کارشناس حضوری درخواست نماید باید اضافه شدن برای کانفیگ مودم  ایشاناگر لی وکنید 

 شود.(

 



 

كيفيت سيستم مدیریت  
 ir.1544 راهنمای آموزش ثبت نام مشتری در

انتقال داده های آسياتک شركت    
 

 صفر یرایش:و 8 از 7 صفحه SS-GL-04 كدسند:

 

 
 درج خواهد شد.. مبلغ امور رانژه به صورت اتوماتیک 21

 خواهد شد..ایمیل مشترک به صورت اتوماتیک نمایش داده 22

 خواهد شد. شماره موبایل مشترک به صورت اتوماتیک نمایش داده 23

 .د.نحوه آشنایی مشترک را با آسیاتک مشخص کنی24

 

 



 

كيفيت سيستم مدیریت  
 ir.1544 راهنمای آموزش ثبت نام مشتری در

انتقال داده های آسياتک شركت    
 

 صفر یرایش:و 8 از 8 صفحه SS-GL-04 كدسند:

 

 
 بروید.به مرحله بعد سپس در انتها بر روی تایید و ثبت اطالعات اولیه کلیک و 

 کلیه اطالعات مشترک در جدولی نمایش داده می شود.در این صفحه 

رداخت فاکتور از در این جدول نمایش داده می شود، مشترک را جهت پ  ussdاخت مشترک برای پرداخت از طریق کد های شناسه پردتوجه: 

 طریق شناسه به طور کامل راهنمایی نمایید.

 
  


