
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 :ه كنندهیته

 مدیر پشتیبانی مشترکین

 :كنندهتایید

 معاون پشتیبانی مشترکین

 :ب كنندهیتصو

 راهبردیمعاون برنامه ریزی و نظارت 

 صفر شماره ویرایش: 05/10/1392  تاریخ تهیه اولیه: SS-GL-33  كد سند:

 سیستم مدیریت كیفیت

 استفاده از بن كارت هدیه یراهنما
 

 

 عمومیسطح محرمانگی: 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 2 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 جدول شرح تغییرات 
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 بازنگری موردی ecare.asiatech.irبه  asiatech.ir.1544تغییر آدرس سایت از  15/06/1397
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 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 3 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 ،ضمن تشکر از حسن انتخاب شما

بن های تخفیف در دو دسته کلی طبقه بندی می شوند، بن خرید اولیه که فقط برای ثبت نام جدید در سیستم قابل استفاده هستند و بن تمدید 

 سرویس که در زمان تمدید یک سرویس مورد استفاده قرار می گیرد. 

  شرکت آسیاتکانواع بن های ارائه شده توسط 

  بن تخفیف در هنگام خرید محصوالتDlink  وGLX  هستند در این نوع بن عالوه بر سریال بن، شماره  12دارای پیش شماره که

 عموما خرید اولیه هستند(.) سریال محصول نیز باید ثبت شود

 .)... ،بن تخفیف دریافتی در نمایشگاه ها )کتاب، الکامپ 

 ( بن تخفیف دریافتی از سایت هاnetbarg، goldtag.).... تخفیفان و ، 

 .بن تخفیف در مناسبت های مختلف 

 بسته های رنگی شرکت آسیا( تکDSLBOX )جدید و خرید اولیه هستند. که منحصر به ثبت نام 

 تک نمی باشیدمشترک آسیا .1
بر روی خط تلفن می باشد که  ADSLاستفاده از بن کارت هدیه نیازمند خرید سرویس  .شما تنها مجاز به استفاده از سری بن های خرید اولیه هستید

 به شرح زیر می باشد: انجام این فرآیند

 "+ADSL2ثبت نام  "و ورود به قسمت   ecare.asiatech.ir مراجعه به سایت

 

 

 "تایید "انتخاب کد شهر و وارد کردن شماره تلفن در باکس مربوطه و کلیک بر روی دکمه 

 سرویس دهی در این مرکز امکان پذیر نمیباشد "ا ورود شاره تلفن و کد شهر و کلیک بر روی دکمه تائید پیغام درصورتی که ب" 

 نمایش داده شد ، متاسفانه شرکت قادر به سرویس دهی به این شماره نمی باشد.



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 4 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 

 

 "ایجاد حساب کاربری"بر روی دکمه  تکمیل نمودن فرم ایجاد حساب کاربری )ساخت پنل( و سپس کلیک       

  توجه داشته باشید نام کاربری و کلمه عبور پنل ایجاد شده به تلفن همراه و ایمیل وارد شده در این فرم ارسال خواهد شد. لذا از صحیح

 .بودن اطالعات وارد شده در این فیلدها اطمینان حاصل نمائید

 قبال شخصی با این کد ملی پنلی را ایجاد کرده در صورتی که  "بت شده باشد پیغامدرصورتی که کد ملی وارد شده قبال در سیستم ث

 نمایش داده خواهد شد. " شما ان فرد نمی باشید با پشتیبانی آسیاتک تماس حاصل نمایید

 

 

 "ادامه"مشاهده نام کاربری و کلمه عبور و کلیک بر روی دکمه 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 5 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 الزامیست()حفظ اطالعات زیر برای ورود به پنل 

 

 

 و قرار دادن این گزینه در حالت انتخاب ADSLمطالعه قوانین و مقررات مربوط به دریافت خدمات اینترنت پرسرعت 

 
و سپس وارد نمودن اطالعات بن در باکس  " ...) (،پین تخفیف، قراردادهای سازمانی BOX-DSL( استفاده از سرویس های خاص "انتخاب گزینه 

 جهت بررسی اعتبار بن  مربوطه و کلیک بر روی آیکون 

 

 
 .توجه داشته باشید ، شما تنها مجاز به استفاده از سری بن های خرید اولیه هستید 

  معتبر است ، آیا تمایل دارید بدون در کد تخفیف نا  "ودر غیر این صورت پیغام  "پین لحاظ گردید"در صورت معتبر بودن بن وارد شده پیغام

نمایش داده خواهد شد. )بدیهی است که تنها در صورت تائید اعتبار بن ، مبلغ تخفیف بن در  "نظر گرفتن کد تخفیف سرویس انتخاب کنید؟

 فاکتور خرید سرویس اعمال خواهد گردید. (



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 6 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

  نا معتبر است ، آیا تمایل دارید بدون در نظر گرفتن کد تخفیف سرویس  کد تخفیف "درصورتی که سریال بن را اشتباه وارد نموده و پیغام

جهت بررسی اعتبار بن کلیک  را مشاهده کردید، میتوانید سریال بن را تصحیح نموده و مجدد بر روی آیکون " انتخاب کنید؟

 نمائید.

 

 انواع بن های ارائه شده توسط مجموعه : 

 

  هستند در این نوع بن عالوه بر سریال بن، شماره  12شرکت های همکار که دارای پیش شماره بن تخفیف در هنگام خرید محصوالت

 سریال محصول نیز باید ثبت شود )عموما خرید اولیه هستند(.

 .)... ،بن تخفیف دریافتی در نمایشگاه ها )کتاب، الکامپ 

 ( بن تخفیف دریافتی از سایت هاnetbarg، goldtag.).... تخفیفان و ، 

 تخفیف در مناسبت های مختلف. بن 

 ( بسته های رنگی شرکت آسیا تکDSLBOX.که منحصر به ثبت نام جدید و خرید اولیه هستند ) 

استفاده می کنید، عالوه بر سریال بن باید شماره سریال محصول را نیز وارد کنید ) با تایپ پیش  محصوالت شرکت های همکاربن تخفیف در صورتی که از 

 جهت بررسی اعتبار بن کلیک نمائید.  شد( وسپس بر روی آیکون  در دیگری برای ورود شماره سریال محصول نمایش داده خواهدکا 12شماره 

  
 

 انتخاب نوع سرویس

 

 

 انتخاب سرعت دلخواه



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 7 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

  

 "ادامه" روی دکمهو کلیک بر  نام سرویس ، مدت سرویس انتخاب 

  های بلند مدت می تواند از تخفیفات ویژه مربوط به سرویس های بلند مدت بهره الزم به ذکر است که مشترک با انتخاب سرویس

 مند گردد.

 

 
" تائید و ثبت و کلیک بر روی دکمه  ADSLهمچنین بارگزاری مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست تکمیل اطالعات موجود در فرم ثبت اطالعات، 

 اطالعات اولیه "
 

  مصرف، خانگی و یا تجاری انتخاب نمایید.نوع اشتراک را منوط  به مورد 

  جهت نصبADSL .دو گزینه پیش رو دارید ، 

 "احتیاج به نیروی فنی حضوری دارم" 

 "خودم شخصا انجام می دهم" 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 8 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 در حالت اول نصب و راه اندازی مودم توسط کارشناسان آسیاتک در محل انجام خواهد شد.

 انجام می شود.درحالت دوم نصب و راه اندازی از سمت مشترک 

  
  در این توجه داشته باشید کلیه ایمیل ها و پیامک های اطالع رسانی مرتبط به این شماره به ایمیل اطالع رسانی و موبایل اطالع رسانی وارد شده

 لذا از صحیح بودن اطالعات وارد شده در این فیلدها اطمینان حاصل نمائید.فرم ارسال خواهد گردید. 

 

 بارگذاری مدارک و ارسال مدارک ثبت نام شامل :  تصویر کارت ملی و تصویر قبض تلفن 

 ارسال همزمان تمامی مدارک امکان پذیر می باشد.

  کلیک کرده و فایل مورد نظر را انتخاب و سپس  روی گزینه  "انتخاب فایل"جهت بارگذاری مدارک برروی گزینهopen .کلیک نمائید 

  کلیک کنید."ارسال مدارک" یل های مدارک بر روی دکمه سپس جهت ارسال  فا

 .درصورتی که از مشترکین ماهانی آسیاتک )دانشجویان( می باشید بایستی کارت دانشجویی خود را نیز در این قسمت آپلود کنید 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 9 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 

 
 ارسال مدارک اجباری نیست. 

 

 نام و تکمیل ثبت "پرداخت"مشاهده اطالعات ثبت نام وکلیک بر روی گزینه 

  قادر به انجام این کار می باشد.  "پرداخت"ثبت نام نهایی شما منوط به پرداخت فاکتور می باشد.که در اینجا با کلیک بر روی گزینه

 شما همچنین می توانید در زمان دیگری با ورود به پنل خود اقدام به پرداخت فاکتور نمایید.

 

 

دكلیه كارتهای بانکی فراهم می باش امکان پرداخت فاكتور در تمامی درگاه ها برای  

 

 

 
 : تک هستید آسیامشترک 

 د حساب کاربری خود شویداراستفاده از بن کارت هدیه وشما تنها مجاز به استفاده از سری بن های تمدید هستید. برای 

 ورود نام کاربری و پسورد و ecare.asiatech.irمراجعه به سایت 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 10 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 
 
 

 در صفحه اصلی "تمدید سرویس"انتخاب گزینه  تغییر سرویس از بخش خدمات سرویس یا –انتخاب تمدید 

 

 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 11 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 
 

 انتخاب نوع تمدید و زمان شروع سرویس ) از همان روز و یا از انتهای سرویس(

 ( انجام دهد بایستی در قسمت م )و یا همان سرعت با حجم دیگریدر صورتی که مشترک بخواهد تمدیدی با سرعت فعلی و همان حج

 با انتخاب گزینه تمدید فعلی نسبت به تمدید اقدام کند. "تغییر سرویس –تمدید "

 در صورت تمایل به برقراری سرویس جدید از همان روز، بایستی گزینه شروع از امروز انتخاب گردد .

 رسید زمان سرویس فعلی( داشته باشد و سرویس فعلی ایشان در صورتیکه مشترک تمایل به تمدید سرویس پیش از موعد مقرر )پیش از سر

 شروع از"دارای حجم باقیمانده باشد، ایشان می بایست گزینه از انتهای سرویس را انتخاب نماید در غیر اینصورت و در صورت انتخاب گزینه 

 حجم و زمان باقیمانده از سرویس فعلی از بین خواهد رفت. "امروز

  
 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 12 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 
 معلق باشد بایستی به ترتیب زیر عمل شود:-دت زمان سرویس به پایان رسیده باشد و سرویس تمدیددر صورتی که م

  از زمان سرویس جدید کسر می  معلق بودنچنانچه گزینه اول انتخاب شود سرویس از تاریخ معلق شدن آغاز و مدت زمان

 شود.

 ریال به صورت روز شمار به مبلغ تمدید  15000مبلغ  چنانچه گزینه دوم انتخاب شود به ازای هر ماه سپری شده از سرویس

 اضافه شده و تاریخ شروع سرویس از همان روز تمدید خواهد بود.

 

 

 
 جهت استفاده از بن تخفیف "استفاده از سرویس های خاص "گزینه  انتخاب  

 

  از منوی کشویی "بن تخفیف"انتخاب گزینه 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 13 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 

 

  



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 14 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 کلیک بر روی گزینه سبز رنگ وارد کردن سریال بن در کادر مربوطه و 

 

 محصوالت  یداریمحصول خر یدرج شده بر رو فیکه از بن تخف یدر صورت( شده خودDlink  وGLXاستفاده م )یستیبن با الیعالوه بر سر د،یکن ی 

 داده خواهد شد. شیمحصول نما الیورود شماره سر یبرا یگریکادر د 12شماره  شیپ پیکه با تا دیوارد نمائ زیمحصول را ن الیشماره سر

 

 

 .پس از مشاهده عبارت پین کد لحاظ گردید، پروسه تمدید را طبق روال معمول ادامه دهید 



 

 سیستم مدیریت كیفیت

 هدیه تاستفاده از بن كار یراهنما

  های آسیاتکشركت انتقال داده
 

 ویرایش: صفر 15 از 15 صفحه SS-GL-33  كد سند:

 

 
 انتخاب گزینه پرداخت

 

 


