راهنمای خرید آنالین محصوالت کسپرسکی از سایت شرکت مهندسی شبکه نانوپیوند

 -1بر روی لینک فروش آنالین در منوی اصلی سایت کلیک نمایید :

 -2محصول مورد نظر خود را می توانید از تب های فروش ویژه  ،برای کاربرهای خانگی  ،برای ادارت کوچک و برای کسب و
کار انتخاب نمایید.با کلیک بر روی هر تب می توان لیست محصوالت آن دسته را مشاهده نمود.
هر محصول شامل دو لیست کشویی می باشد که از لیست کشویی اول می توان تعداد کاربر و از لیست کشویی دوم مدت
زمان استفاده از آن محصول را تعیین نمایید .با انتخاب تعداد کاربر و مدت زمان قیمت محصول انتخابی بر اساس این دو
ایتم نمایش داده می شود.

 -3پس از انتخاب محصول با کلیک بر روی دکمه خرید می توان آن را به لیست خرید اضافه نمود.لیست خرید در سمت
راست صفحه قابل مشاهده می باشد .برای تکمیل خرید پس از اینکه محصول مورد نظر به کارت خرید اضافه گردید بر
روی دکمه سبد خرید کلیک نمایید.

 -4در صفح ه سبد خرید لیست محصوالت اضافه شده به کارت خرید را بهمراه قیمت واحد و قیمت کل قابل مشاهده می
باشد.


جهت افزایش تعداد محصول کافیست تعداد مورد نظر از آن محصول را در فیلد تعداد وارد نموده و سپس بر
روی تصویر به روز رسانی

کلیک نمایید.



جهت حذف محصول از سبد خرید کافیست بر روی تصویر

کلیک نمایید.



جهت خالی نمودن کارت خرید بر روی دکمه

کلیک نمایید.

 -5مبلغ قابل پرداخت که در پایین جدول قابل مشاهده می باشد شامل مبلغ محصول به اضافه  6درصد مالیات بر ارزش
افزوده میباشد.
جهت ادامه روند خرید بر روی دکمه تکمیل خرید کلیک نمایید.

 -6در فرم اطالعات خریدار مشخصات خود را با توجه به راهنمای درج شده در کنار فیلد ها به دقت وارد نمایید.و بر روی
دکمه ثبت و ادامه کلیک نمایید.

 -7در این مرحله وارد صفحه مربوط به پرداخت آنالین بانک ملت شده و پس از ورود اطالعات کارت خود با کلیک بر روی
دکمه پرداخت  ،عملیات پرداخت به اتمام می رسد.سپس یک ایمیل شامل فاکتور خرید انجام شده با ایمیلی که در
مرحله قبل وارد نموده اید ارسال می گردد.
پس از پایان عملیات پرداخت شماره پیگیری و شماره درخواست به شما نشان داده خواهد شد .تا زمان دریافت الیسنس
محصول از آنها نگهداری نمایید.
حداکثر  11دقیقه پس از دریافت فاکتور ،یک ایمیل از  key_system_administrator@kaspersky.comدریافت
خواهید کرد که حاوی یک فایل با میباشد و الیسنس شما را در بر دارد و فایل دیگر که با فرمت  txtمی باشد و
Activation Codeشما که یک کد  21رقمی می باشد در آن وجود دارد.
شما در پایان نصب باید  Activation Codeخود را وارد نمایید.
موفق باشید.
شرکت مهندسی شبکه نانو پیوند.

