راهنمای سامانه رتبهبندی کسب و کارهای اینترنتی
اعتماد ابزار اساسی برای موفقیت در حوزه تجارت الکترونیکی است .روشن است که عوامل متعددی موجب بروز اعتماد در خریداران
آنالین نسبت به کسب و کارهای اینترنتی می شود .در همین راستا ،سوابق عملکرد مناسب و توانمندی کسب و کارها از جمله عوامل
اصلی در بروز اعتماد محسوب می شوند .سامانه رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی با سنجش سوابق عملکرد و توانمندی های
کسب و کارها در فضای تجارت الکترونیکی ،ابزاری فراهم نموده که با استفاده از آن کسب و کارهای اینترنتی امکان سنجش عملکرد
خود را خواهند داشت و در نتیجه کسب و کارهایی که عملکرد مناسبی دارند میتوانند از مزایای رتبه و امتیاز برتر خود جهت کسب
جایگاه بهتر در فضای بشدت رقابتی تجارت الکترونیکی بهره مند گردند .بعالوه کسب و کارهایی که عملکرد ضعیف تری داشتند نیز
با دریافت بازخورد ازین سیستم می توانند چارچوب مشخصی برای بهبود عملکرد خود دریافت کرده و نسبت به ارتقا جایگاه رقابتی
خود اقدام نمایند.
مالک کسب و کار محترم جهت ثبت درخواست رتبه بندی برای کسب و کار خود میبایست از طریق کارتابل اینماد خود اقدام نمایید.
پس از ثبت درخواست رتبهبندی در کارتابل اینماد ،به صفحه زیر منتقل میشوید.

انتخاب کنید

جهت مشاهده لیست دامنههای خود ،وضعیت امتیازات برای دامنه هایی که قبال برای آنها درخواست رتبهبندی ثبت
کردهاید و در نهایت شروع فرایند ثبت درخواست رتبهبندی میبایست دکمه درخواست رتبهبندی را انتخاب نمایید.

پس از انتخاب دکمه درخواست رتبه بندی به صفحه زیر منتقل شده و لیست دامنههای تحت مالکیت خود را مشاهده
خواهید کرد.

در این صفحه لیست دامنهها و وضعیت امتیازات رتبهبندی برای هر یک از آنها قابل مشاهده است .الزم به ذکر است در
صورتی که تاکنون برای دامنهای درخواست رتبهبندی ثبت نکرده باشید ،امتیاز سطوح مرتبط صفر نمایش داده میشود.
با انتخاب دکمه شروع فرایند برای هریک از دامنهها میتوانید درخواست رتبهبندی در هر یک از سطوح پیشرفت و
توسعه را ثبت نمایید.

با انتخاب دکمه شروع فرایند ،شما به صفحه ای منتقل میشوید که در آن امکان مشاهده سطوح رتبهبندی و شاخصهای
مرتبط وجود دارد .الزم به ذکر است در صورتیکه دامنه کسب و کار شما دارای اینماد باشد ،شما  100امتیاز مرتبط با
سطح پذیرش را دریافت کردهاید.

بازه امتیاز سطح پیشرفت بین  0تا  300و بازه امتیاز سطح توسعه بین  0تا  600است .در گام کنونی رتبهبندی ،سطح
تعالی انجام نشده و در گام بعدی امتیازدهی این سطح برای کسب و کارهای متقاضی انجام خواهد شد.
با کلیک بر روی هر یک از تب های مرتبط با سطوح رتبهبندی میتوانید شاخصهای مرتبط را مشاهده کرده و در
صور تیکه قبال درخواست رتبه بندی برای ان سطوح را ثبت کرده باشید امتیازات محاسبه شده را مشاهده خواهید کرد.

شاخصهای ناحیه پیشرفت

شاخصهای ناحیه توسعه

با انتخاب دکمه ثبت درخواست میتوانید نسبت به انتخاب سطح مورد نظر برای رتبه بندی و پرداخت هزینه برای ثبت
نهایی درخواست خود اقدام نمایید.

الزم به ذکر است در هر بازه رتبهبندی ،انتخاب هر یک از سطوح تنها یکبار امکانپذیر است .برای مثال در صورتی که
شما یکبار درخواست رتبه بندی در سطح پیشرفت ثبت کرده باشید ،تا زمانیکه محاسبه امتیاز و رتبه بندی شما در این
سطح به اتمام نرسیده باشد امکان ثبت درخواست مجدد در این سطح وجود ندارد .همچنین تا زمانیکه درخواست رتبه
بندی برای سطح پیشرفت ثبن نشده باشد امکان ثبت درخواست برای سطح توسعه وجود ندارد.
با اینحال ،شما میتوانید همزمان نسبت به انتخاب سطح پیشرفت و توسعه اقدام نمایید.

با انتخاب گزینه محاسبه هزینه میتوانید از میزان هزینه ای که برای ثبت درخواست در سطوج انتخابی نیاز است اطالع پیدا کرده
و با ثبت دکمه پرداخت به صفحه پرداخت درگاه بانکی منتقل شوید.

