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 کار با سامانه برای مدیران کلینیکاهنمای ر

و تکمیل فرم در سامانه عضو شوید. با اینکار  http://petdatachip.com/clinic/registerابتدا با ورود به صفحه  .1

 یک ایمیل تاییدیه برای شما ارسال شده که با کلیک بر روی لینک ارسالی می توانید اکانت خود را فعال نمایید.

 

وارد پنل مدیریت خود  http://petdatachip.com/clinic/loginپس از فعال نمودن اکانت، از بخش ورود به آدرس  .2

 شوید.

http://petdatachip.com/clinic/register
http://petdatachip.com/clinic/login
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ضمن اینکه در بخش باال سمت چپ،  در صفحه داشبورد و پنل سمت راست به امکانات سامانه دسترسی خواهید داشت. .3

سامانه را مشاهده اطالع رسانی های خاصی برای شما نمایش داده خواهد شد. با کلیک بر روی اسم خود نیز دکمه خروج از 

 خواهید کرد.
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ا ر "تجهیزات کلینیک"و  "ساعات کاری"،  "تصاویر کلینیک"، بخش های  "تکمیل پروفایل"در مرحله اول از بخش  .4

 تکمیل نمایید.
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، دامپزشکان همکار خود را اضافه نمایید. این بخش به قدری مهم می باشد که در  "دامپزشکان"در ادامه حتماً از بخش  .5

ت عدم اضافه نمودن دامپزشکان، حیوانات کلینیک شما توسط مالکانشان قابلیت ثبت در سیستم را نخواهند داشت صور

ه مهم دیگر آن است که ممکن است اسم دامپزشک قبال توسط ت ندارند. ضمنا نکتزیرا دامپزشکی برای انتخاب در لیس

و  در صورت عدم وجود نام آن، اسم ز لیست انتخاب نمایید.کلینیک دیگری ثبت شده باشد و شما تنها کافیست نام آن را ا

ر کلینیک نیز در صورت انجام فعالیت نکته قابل ذکر دیگر این است که مدی شماره نظام دامپزشکی آن را وارد نمایید.

 و بالینی، باید اسم خود را از همین بخش به عنوان دامپزشک اضافه نماید. دامپزشکی
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گزینه  "ترانسفر حیوان"سال کردید، از بخش وان را برای شرکت اربرای ایجاد پرونده ترانسفر، زمانی که نمونه آزمایش حی .6

و در انتها فرم را  تکمیلرا  اطالعات درخواست شدهرا انتخاب نمایید. حیوان را انتخاب،  "ایجاد پرونده ترانسفر جدید"

 مالک آن ثبت شده و تایید شده باشد.ارسال کنید. توجه نمایید که حیوان مربوطه حتما باید قبال در سیستم توسط 

 

سپس در  را انتخاب نمایید و "قال هالیست تمامی انت"، گزینه  "ترانسفر حیوان"برای پیگیری وضعیت ترانسفر کافیست از بخش 

کلیک نمایید تا جزییات مرحله به مرحله ترانسفر را مشاهده کنید. ضمن اینکه  "عملیات"بر روی دکمه ستون ،  جدول ترانسفرها

 شما از طریق پیامک اطالع رسانی خواهد شد. ، بهوضعیتدر صورت تغییر 

 ر ادامه به صورت کوتاه سایر بخش های پنل سمت راست را شرح خواهیم داد:د

 :پیام های دریافتی از طرف مدیران را مشاهده می کنید. پیام ها 

  در این بخش لیست حیواناتی که در زیر مجموعه کلینیک شما ثبت شده اند را مشاهده  حیوانات ثبت شده: <حیوانات

 می کنید و به شناسنامه آنالین و شناسنامه بهداشتی آنها دسترسی خواهید داشت.

 :در این بخش می توانید با چند کلیک به راحتی گواهینامه سالمت حیوان برای خروج آن از کشور را  گواهینامه سالمت

 در نموده و پرینت کنید.صا

 :میکروچیپ های خریداری شده از شرکت را مشاهده خواهید کرد. میکروچیپ ها 

 :در این بخش می توانید در هر زمینه ای، سوال، مشکل، ارور و ... با کارشناسان سایت در تماس باشید و برای  پشتیبانی

 آنها تیکت جدیدی ارسال نمایید تا موضوع توسط آنها بررسی شده و در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.

 


