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 حيث يقوم بتسجيل بياناته لمراجعتها وتفعيلها الحقاً 

أو عن طريق البريد  SMSإما عن طريق رسالة 

 

 

حيث يقوم بتسجيل بياناته لمراجعتها وتفعيلها الحقاً  التاجر/ المستخدم ابهأول مرحلة يقوم 

 التأكد من الحساب

 

إما عن طريق رسالة  Verificationق جر بتحديد كيفية التحقالتا
 اإللكتروني ومن ثم يتم إرسال كود التحقق إلتمام العملية

 

 التسجيل

أول مرحلة يقوم وهى 

التأكد من الحساب

التا/ المستخدميقوم 
اإللكتروني ومن ثم يتم إرسال كود التحقق إلتمام العملية
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 إتمام عملية التحقق يتمكن التاجر من الدخول عن طريق إدخال رقم الموبايل وكلمة المرور

  :خالل هذه الشاشة يتمكن التاجر من مشاهدة العروض التي قام بتسجيلها وهى تنقسم إلى جزئين

 وهى النقاط التي يحصل عليها العميل عند شراء سلعة معينة
 وهى النقاط التي يحصل عليها العميل عند الشراء بقيمة معينة

 

 

 

  

إتمام عملية التحقق يتمكن التاجر من الدخول عن طريق إدخال رقم الموبايل وكلمة المرور

 الشاشة الرئيسية

 

 

 

 

 

 

  

خالل هذه الشاشة يتمكن التاجر من مشاهدة العروض التي قام بتسجيلها وهى تنقسم إلى جزئين

وهى النقاط التي يحصل عليها العميل عند شراء سلعة معينة: مباشرة
وهى النقاط التي يحصل عليها العميل عند الشراء بقيمة معينة: على المشتريات

 

 شاشة الدخول

إتمام عملية التحقق يتمكن التاجر من الدخول عن طريق إدخال رقم الموبايل وكلمة المروربعد 

الشاشة الرئيسية

خالل هذه الشاشة يتمكن التاجر من مشاهدة العروض التي قام بتسجيلها وهى تنقسم إلى جزئينمن 

مباشرةنقاط  -1
على المشترياتنقاط  -2
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 األساسية

 

  :المهام التي يمكن أن يقوم بها التاجر، وتشمل األتي

 عرض جديد
 نقاط من العميل

 تريات للعميلقيمة مش
 نقاط مجانية للعميل

 إضافة عرض جديد

  

 

 

األساسيةالمهام 

المهام التي يمكن أن يقوم بها التاجر، وتشمل األتيهى و

عرض جديدإضافة  -1
نقاط من العميلخصم  -2
قيمة مشإضافة  -3
نقاط مجانية للعميلإضافة  -4

إضافة عرض جديد
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 بسلعة أو خدمة معينة

 

 

  من العميل

  

بسلعة أو خدمة معينةيقوم التاجر بخصم نقاط من العميل إلستبدالها خالل هذه الشاشة 

  إضافة قيمة مشتريات للعميل

  

 )قيمة الفاتورة(بإضافة قيمة مشتريات للعميل يقوم التاجر خالل هذه الشاشة 

 

من العميلخصم نقاط 

خالل هذه الشاشة من 

إضافة قيمة مشتريات للعميل

خالل هذه الشاشة من 
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 الموبايل الخاص بالعميل وقيمة النقاط المطلوبة

 

  إضافة نقاط مجانية للعميل

 

الموبايل الخاص بالعميل وقيمة النقاط المطلوبةية ألي عميل من خالل إدخال رقم للتاجر إضافة نقاط مجان

  القائمة الرئيسية

 

 

  

إضافة نقاط مجانية للعميل

للتاجر إضافة نقاط مجانيمكن 

القائمة الرئيسية
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  بها عمالء المحل

 

 

بها عمالء المحل التنبيهات التي تصل للتاجر من خالل العمليات والطلبات التي قام

 

 

  اإلشعارات

التنبيهات التي تصل للتاجر من خالل العمليات والطلبات التي قاموهى 

 المساعدة


