
 سامونراهنمای نرم افزار امالک 

 :صفحه نخست

گین نموده می این صفحه همانطور که در تصویر باال میبینید شامل آیکون منوی اصلی، مشخصات امالک ثبت شده و به اشتراک گذاشته شده و اطالعات کاربر ال

 باشد.

امالک به اشتراک  نمایش داده می شود. سایر همکارانتوسط امالک به اشتراک گذاشته  ملک آخر ثبت شده بصورت اسالید بهمراه 20مشخصات در این صفحه 

  ”مشاهده مشخصات نمی باشد“ گذاشته شده توسط سایر همکاران دارای دکمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صفحه ثبت مشخصات ملک

 سربرگ با مشخصات زیر وجود دارد 3در این صفحه برای وارد نمودن مشخصات ملک 

 اطالعات مالک .1

 ثبت می گردد. ملکمشخصات مالک  گدر این سربر •

را انتخاب نمایید ملک ثبت شده در صفحه جستجوی ملک  "فقط همکارهای امالک من"در فیلد نحوه نمایش در صورتیکه گزینه  •

که من در  و در اسالید صفحه اصلی برای سایر همکاران در امالک من نمایش داده می شود.)فقط کاربران موجود در همان امالکی

 آن هستم(

ملک ثبت شده در صفحه جستجوی ملک و در اسالید صفحه اصلی فقط برای شخص خودم نمایش  "فقط خودم"با انتخاب گزینه  •

 داده می شود.



 اطالعات ملک .2

 مشخصات مربوط به ملک ثبت می شود گسر بردر این  •

 می باشد. گدر این سر بر "نوع ملک"بعدی وابسته به فیلد  گامکانات نمایش داده شده در سر بر •

 

 امکانات .3

 با توجه به انتخاب نوع ملک امکانات ملک قابل انتخاب می باشد. گسر بردر این  •

 

 



 صفحه جستجوی ملک

قادر به جستجوی امالک ثبت شده و اشتراک گذاشته توسط سایر همکاران  مشخصات ثبت شده ملک کاربردر این صفحه با توجه به یکسری از  •

 می باشد.

روز باید دوباره تاریخ  20روز نمایش داده می شود و بعد از  20الزم به ذکر است که اطالعات در صفحه اصلی و جستجوی اطالعات فقط تا  •

نمایش  زرد با رنگ شده روز نمایش مانده باشد بلوک نمایش داده  20روز تا اتمام  5روز دیگر تمدید نمود. در صورتیکه  20نمایش را برای 

 شود. داده می

 

 د.روزه نمایش می باش 20قادر به تمدید ، کاربر )تصویر فوق(موجود در باکس هر مشخصه با استفاده از دکمه سبز رنگ  •

 و بایگانی خواهد شد. مشخصات ملک دیگر نمایش داده نخواهد شدموجود در باکس هر مشخصه )تصویر فوق(، با استفاده از دکمه قرمز  •

 به همه آنها را مشاهده نمود. ”تاریخ اعتبار نمایش“ روز از نمایش آن گذشته با انتخاب مقدار 20ایگانی شده یا برای نمایش مشخصات امالک ب •

 مشخصات ملک را با سایر همکاران به اشتراک گذاشت. دمی توانموجود در باکس هر مشخصه )تصویر فوق(، کاربر با استفاده از دکمه آبی  •

 نحوه به اشتراک گذاشتن مشخصات ملک با سایر مشاورین امالک )سایر همکاران در شهر( بصورت زیر می باشد: •



 با کلیک بر روی دکمه آبی  o نمایش داده شده در تصویر زیر نمایش داده می شود.

 

نمایش داده می شود و با مشخصات همکار   با وارد نمودن نام امالک یا نام مالک آن و کلیک بر روی دکمه ذره بین سپس 

 کلیک بر روی دکمه ثبت دسترسی مشخصات ملک با جزییات کمی در صفحه اصلی و جستجوی همکار نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صفحه گزارش اشتراک گذاری امالک

این از مشخصات به اشتراک گذاشته با سایر همکاران نمایش داده می شود که با کلیک بر روی دکمه حذف مشخصات  در این صفحه لیستی

 دیگر برای همکار مربوطه نمایش داده نمی شود.اطالعات 

 

 

 صفحه تغییر کلمه عبور

 قادر به تغییر کلمه عبور نام کاربری خود می باشید. کاربردر این صفحه 

 

 افزار امالک سامون ویژگی های نرم

 در تلفن، تبلت، کامپیوترونمایش بهینه طراحی شده بصورت واکنش گرا برای استفاده  .1

 استفاده از ذخیره سازی ابری برای امنیت و کارایی بیشتر .2

 سخت افزارهیچگونه عدم نیاز به  .3

 عدم وابستگی به سیستم عامل .4

 اینترنتاز طریق و مکان در دسترس بودن اطالعات در هر لحظه  .5

 کارایی ، امنیت و سرعت باال .6

 رایگان ماهه 6اشتراک  .7

 حذف دفاتر ثبت و به اشتراک گذاری اطالعات با سایر همکاران .8

9.  

10. ... 

 


