2018
دليل استخدام موقع مرصد قطاع المفروشات

الشمال
دليل استخدام موقع مرصد قطاع المفروشات يف لبنان
ي
Observatory website User Guide

المحتويات
الئحة الصور 2 ..............................................................................................................................
عن المرصد 3 ...............................................................................................................................
اكتشاف خدمات المرصد 3 ...............................................................................................................
تعديل البيانات الخاصة بالمؤسسة 5 ...................................................................................................
المناسبات والخدمات التدريبية 9 .......................................................................................................
البحث يف بيانات المرصد 9 ...............................................................................................................
تحميل دليل االستخدام 11 ...............................................................................................................
تغيي كلمة المرور 12 .......................................................................................................................
تسجيل الخروج 13 ........................................................................................................................
التواصل مع إدارة المرصد 14 ............................................................................................................

Contact
06-425605/6/7
اتصل بنا
Us
biat@biatcenter.org
جميع الحقوق محفوظة Copyrights © 2018 Expertise France -

Developed by

1

الشمال
دليل استخدام موقع مرصد قطاع المفروشات يف لبنان
ي
Observatory website User Guide

الئحة الصور

ر
ون 3 .............................................................................................................
صورة  -1الموقع االلكي ي
صورة  -2القائمة الرئيسية ،وفيها يظهر رابط تسجيل الدخول 3 ...................................................................
صورة  -3إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 4 ......................................................................................
صورة - 4الئحة الخدمات بعد تسجيل الدخول 4 ....................................................................................
صورة  5الئحة الخدمات باللغة االنكليية 5 ............................................................................................
صورة  -6الئحة الخدمات باللغة العربية 5 .............................................................................................
صورة  -7الصفحة الخاصة بمؤسستك ،تظهر عند الضغط على اسم المؤسسة 5 .................................................
صورة  - 8الغالف ،كما يظهر في التطبيق 6 ..........................................................................................
صورة  -9خيارات تعديل بيانات المؤسسة 6 ..........................................................................................
صورة  -10إدارة ألبوم الصور 7 ...........................................................................................................
صورة  -11زر تعديل صورة الغالف 8 ...................................................................................................
صورة  -12تعديل صورة الغالف 8 ......................................................................................................
صورة  -13المناسبات والخدمات التدريبية9 ..........................................................................................
صورة  -14البحث يف المرصد 10 ........................................................................................................
صورة  -15قنوات البحث 10 ............................................................................................................
صورة  -16البحث عن مصنعي 11 .....................................................................................................
صورة  -17تحميل دليل االستخدام 12 .................................................................................................
صورة  -18تغيي كلمة المرور 12 .........................................................................................................
صورة  -19خيارات تغير كلمة المرور 13 ..............................................................................................
صورة  -20تسجيل الخروج 14 ..........................................................................................................
صورة  -21التواصل مع إدارة المرصد 14 ..............................................................................................

Contact
06-425605/6/7
اتصل بنا
Us
biat@biatcenter.org
جميع الحقوق محفوظة Copyrights © 2018 Expertise France -

Developed by

2

الشمال
دليل استخدام موقع مرصد قطاع المفروشات يف لبنان
ي
Observatory website User Guide

عن المرصد
لقد تم بناء هذا الموقع كمرصد ُيعن بجمع وتصنيف
المعلومات المتعلقة بقطاع معالجة األخشاب
وصناعة المفروشات يف مدينة طرابلس وجوارها
بهدف المساعدة يف بناء قدرات وكفاءات المؤسسات
المتناهية الصغر والصغية والمتوسطة ،وبما يسهم يف
تعزيز التواصل فيما بينها .يقدم لكم الموقع العديد من
ر
الن تساعدكم عىل تطوير أعمالكم والوصول
الخدمات ي
إل أسواق جديدة.
يرافق الموقع تطبيقا متاحا عىل الهواتف المحمولة
بنظام أندرويد وأيفون ويمكن تحميله مجانا
العاملة
ي
عي هذا الرابط http://onelink.to/9hkm74
ر
يمثل التطبيق والموقع فرصة ممية لتطوير أعمالك
عي تسهيل وصولك لمستفيدين جدد من
وتوسيعها ر
خدمات مؤسستك.

ر
ون
صورة  -1الموقع االلكي ي

اكتشاف خدمات المرصد
يقدم المرصد خدمات متعددة للزوار ولكن العديد من الخدمات خاصة فقط باألعضاء المسجلي  .التسجيل يف
المرصد متاح فقط للعاملي يف قطاع صناعة المفروشات كصاالت العرض والمصنعي والمصممي أو للمؤسسات ال ر ين
تقدم خدمات لقطاع المفروشات كالجامعات والنقابات.
لتسجيل الدخول ،ر
اخي "تسجيل الدخول" من القائمة الرئيسة عىل الموقع
يعن موافقتك عىل رشوط االستخدام وسياسة الخصوصية
مالحظة :استخدامك لخدمات المرصد ي

صورة  -2القائمة الرئيسية ،وفيها يظهر رابط تسجيل الدخول

عند الضغط عىل رابط "تسجيل الدخول" ،ستظهر لك صفحة تسجيل الدخول حيث بإمكانك الدخول عىل الموقع
بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
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صورة  -3إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ثم اضغط عىل "تسجيل الدخول"

بعد تسجيل الدخول ،بإمكانكم الوصول إل جميع
عي الضغط عىل اسم
خدمات المرصد المقدمة لكم ر
المستخدم الخاص بكم إلظهار الئحة الخدمات

صورة - 4الئحة الخدمات بعد تسجيل الدخول
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Edit your business profile
تعديل البيانات الخاصة بمؤسستك

Search the observatory database
ابحث في قاعدة البيانات الخاصة بالمرصد
Download the user guide
تحميل دليل االستخدام

Change your password
تعديل كلمة المرور

Logout
تسجيل الخروج

صورة  -6الئحة الخدمات باللغة
العربية

صورة  5الئحة الخدمات باللغة
االنكليية

صورة  -7الصفحة الخاصة بمؤسستك ،تظهر عند الضغط على اسم المؤسسة

تعديل البيانات الخاصة بالمؤسسة

 -1ر
اخي اسم المؤسسة من القائمة لتعديل بيانات المؤسسة الخاصة بك
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لدى الضغط عىل اسم المؤسسة ،ستظهر لك الصفحة الخاصة بك وجميع البيانات
المتعلقة بالمؤسسة.
عي الضغط عىل زر "إدارة معلومات المؤسسة" المبي يف
بإمكانك تعديل البيانات ر
الصورة أعاله
ر
الن ستظهر لمن يبحث عن مؤسستك يف
وه الصورة ي
نالحظ أيضا صورة الغالف ،ي
التطبيق أو عىل الموقع
 -2اضغط عىل "إدارة معلومات المؤسسة"
عند الضغط عىل "إدارة معلومات المؤسسة" ستظهر جميع المعلومات المتعلقة
ر
والن بإمكانك تعديلها.
بمؤسستك ي

صورة  - 8الغالف ،كما يظهر في التطبيق

ر
ه اسم المؤسسة ،أرقام الهاتف وعنوان المؤسسة مع تحديد موقعها بدقة
الن ننصحك بتدقيقها ي
من أهم المعلومات ي
عىل الخريطة ،لما يف ذلك من تسهيل وصول الناس إليك.
ر
الن تصنعها.
بإمكانك أيضا إضافة صفحة الفيسبوك الخاصة بك ،وتعديل المنتجات ي

صورة  -9خيارات تعديل بيانات المؤسسة
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مالحظة :من واجبكم إدخال معلومات صحيحة وااللتام بتحديث البيانات يف حال حصول أي تعديل عليها.
ر
والن ننصح باختيارها هو السماح بظهور المؤسسة عند البحث عىل المرصد ألن ذلك يعزز
من الخيارات المهمة ي
فائدتكم من وجود الموقع والتطبيق كما ويساعد عىل وصولكم لزبائن جدد.

 -3ألبوم الصور
يوفر لك المرصد إمكانية رفع صور لعرض المنتجات الخاصة بك وستظهر هذه الصور يف الموقع والتطبيق .ننصحكم
باختيار صورا لمنتجات جميلة لجذب الزوار وزيادة فرصتكم بالوصول إل زبائن جدد.
ر
حن زمن كتابة هذا الدليل ،وإلتاحة الفرصة لجميع المستخدمي ،بإمكانك رفع  5صور فقط كحد أقىص.

لرفع وتعديل الصور ،اضغط عىل "إدارة األلبوم"

صورة  -10إدارة ألبوم الصور
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 -4صورة الغالف

عي الضغط عىل "تعديل صورة الغالف"
بنفس الطريقة ،بإمكانكم تعديل صورة الغالف ر

صورة  -11زر تعديل صورة الغالف

يكف رفع الصورة الجديدة الستبدال
ثم رفع صورة جديدة لتحل محل القديمة .بما أن هناك صورة واحدة للغالف ،ي
القديمة وال حاجة لحذف الصورة القديمة قبل رفع الجديدة
يف حال لم يكن لديك صورة للغالف ،بإمكانك رفع صورة بنفس الطريقة وستظهر تلقائيا يف الموقع والتطبيق بعد
الموافقة عليها من قبل إدارة المرصد.

صورة  -12تعديل صورة الغالف
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مالحظة :جميع الصور والملفات الن ترفعها عىل الموقع تخضع للمراجعة من قبل إدارة المرصد قبل ر
نشها يف
ي
الموقع والتطبيق .من الطبيع أال تظهر التعديالت بشكل ر
.
وف حال واجهتكم أي مشكلة أو إن كان لديكم أي
مباش
ي
ي
استفسار ،بإمكانكم التواصل مع إدارة المرصد

المناسبات والخدمات التدريبية
يقدم لكم المرصد العديد من المناسبات الداعمة لقطاع المفروشات والعديد من الفرص التدريبية .بإمكانكم الوصول
عي زيارة رابط المناسبات ،أو رابط الخدمات التدريبية الموجود يف الصفحة الخاصة بكم
إليها ر

صورة  -13المناسبات والخدمات التدريبية

البحث يف بيانات المرصد

تعتي هذه الخدمة من أهم الخدمات ألنها تسهل لكم الوصول إل
يوفر لكم المرصد خدمة البحث يف بيانات المرصد .ر
مؤسسات أخرى أو ر
حن مصممي بهدف تنوي ع منتجاتكم أو تطويرها.
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صورة  -14البحث يف المرصد

للوصول إل خيارات البحث ،اضغط عىل رابط "بحث" من قائمة الخدمات الخاصة بك
عند الضغط عىل زر البحث ،ستظهر لكم هذه القائمة:

صورة  -15قنوات البحث

 -1البحث عن مصنعي
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صورة  -16البحث عن مصنعي

عي الضغط عىل السهم المبي يف الصورة أدناه
مالحظة :تظهر يف كل مرة  10نتائج فقط ،وبإمكانكم إظهار المزيد ر

تحميل دليل االستخدام
عي الضغط عىل رابط " دليل
بإمكانكم تحميل دليل االستخدام (هذا الدليل الذي تقرؤونه اآلن) يف أي وقت ر
االستخدام"
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صورة  -17تحميل دليل االستخدام

ر
يفيض وجود برنامج قارئ للملفات بصيغة PDF

تغيي كلمة المرور
لتغيي كلمة المرور ،اضغط عىل رابط "تغيي كلمة المرور"

صورة  -18تغيي كلمة المرور
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بعد الضغط عىل الرابط ،ستظهر لك خيارات تعديل كلمة المرور .ر
نفيض أنك تعرف كلمة المرور القديمة .قم بكتابة
كلمة المرور القديمة ثم أدخل كلمة المرور الجديدة يف الخانة المناسبة ،واكتبها مرة أخرى يف خانة تأكيد كلمة المرور
الجديدة ،ثم اضغط عىل "حفظ".

صورة  -19خيارات تغير كلمة المرور

تسجيل الخروج
عي الضغط عىل زر تسجيل الخروج .بعد تسجيل الخروج ،لن تتمكن من الوصول إل
بإمكانك تسجيل الخروج ر
ر
الن أوضحناها سابقا يف هذا الدليل.
الخدمات المخصصة لألعضاء إال بعد تسجيل الدخول مرة أخرى باتباع الخطوات ي
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صورة  -20تسجيل الخروج

التواصل مع إدارة المرصد

ف حال حاجتكم إل المزيد من المساعدة أو كان لديكم ر
اقياحات لتطوير المرصد أو إن كان لديكم أي استفسارات أخرى
ي
ر
عي رابط "اتصل بنا"
الن يقدمها ،بإمكانكم التواصل معنا ر
تتعلق بالمرصد والخدمات ي

صورة  -21التواصل مع إدارة المرصد

عي الهاتف عىل األرقام  06425605 :أو  06425606أو 06425607
كما بإمكانكم التواصل معنا ر
ر
الييد biat@biatcenter.org :
كما يرسنا استقبال رسائلكم االلكيونية عىل ر
Contact
06-425605/6/7
اتصل بنا
Us
biat@biatcenter.org
جميع الحقوق محفوظة Copyrights © 2018 Expertise France -

Developed by

14

