پذیرنده گرامی:
شرکت تاپ در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به شما عزیزان،
امکـان دریافت رسیـد الکترونیکـی تراکنش های انجـام شده تـوسط
کارتخوان های شما را در نرم افزار تاپ فراهم آورده است.
با ثبت نام در سامانه رسید الکترونیکی از طریق نرم افزار تاپ،
می توانید از این پس رسید همه تراکنش های انجام شده در کارتخوان های
خودتان را به صورت الکترونیکی و در لحظـــه انجام تراکنش از طریق
نرم افزار موبایلی تاپ دریافت نمایید.

با دریـافت رسیــد الکترونیکـی ،مــی توانید از هــدر رفت میلیــاردها تومان
منابع کشور برای تولید کاغذ و قطع درختان جلوگیری نموده و از این
پس گـزارش همه تراکنـش های کارتخوان خودتان را مستقیما روی
موبایل دریافت نمایید.
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مراحل ثبت نام و فعالسازی رسید الکترونیکی کارتخوان های تاپ در نرم افزار موبایلی تاپ
پذیرنده گرامی ،مراحل انجام این کار بسیار ساده است .با تاپ همراه باشید:
 -1نصب نرم افزار موبایلی تاپ
چنانچه نرم افزار تاپ را بر روی تلفن همراه خود ندارید ،برای نصب آن می توانید از روش های زیر استفاده نمایید:
الف) دارندگان گوشی های اندروید:
 -1به یکی از مارکت های نرم افزار معتبر ایرانی و یا خارجی بروید و تاپ را جستجو و نصب کنید.

 -2مراجعه به وب سایت TOP.ir
 -3ارســال عدد  1از طریق پیامک به شــماره  30007171و دریافت پیامک حاوی لینک دانلود
ب) دارندگان گوشی های اپل :
 -1برای نصب آخرین نسخه نرم افـزارتاپ برای سیستـم عامـل  iosو ثبت نام در این سـامانه به سیب اپ مـراجعه
فرمایید.
 -2مراجعه به وب سایت  TOP.irو کلیک روی نصب از طریق سیب اپ
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شما با نصب نرم افزار تاپ می توانید عالوه بر استفاده
ازامکانات بخش پذیرندگان ،از سایر خدمات نرم افزار نظیر
کارت به کارت ،پرداخت قبض ،خرید شــارژ ،بلیط قطار،
بلیط اتوبوس ،بیمه آتش سوزی ،بیمه شخص ثالث و  ...نیز
بهره مند گردید.

 -2ثبت نام در بخش پذیرندگان:
پس از نصب و فعالسازی نرم افزار تاپ ،از طریق گزینه منو (

) وارد بخش پذیرندگان نرم افزار تاپ شوید.

الف -در این صفحه ابتدا کد ملی و سپس شماره موبایل خودرا وارد نمایید.
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توجه مهم:
در این صفحه مـی بایست حتما کد ملـی و شمـاره مـوبایل پذیـرنده اصلـی که در زمان اقدام به انعقـاد قـرارداد با
شرکت تاپ و دریافت کارتخوان اعالم نموده اید ،وارد شود.
کد تایید ثبت نام در سامانه صرفا برای موبایل پذیرنده اصلی ارسال می شود و امکان ثبت نام برای شماره
موبایل غیروجود ندارد.
در صورت نیاز به تغییر شماره تلفن همراه متصل به کارتخوان خود با شماره  021-2318و یا یکی از نمایندگان
شرکت تاپ در استان ها تماس بگیرید.
ب -در صورت صحت اطالعـات وارد شده  ،صفحه ذیل را مشاهـده مـی کنید .در این هنگام یک کد تاییـد به مـوبایل
شما ارسال می شود ،الزم است این کد را در صفحه نمایش داده شده وارد نمایید.

 -3ورود به سامانه
تبریک می گوییم! شما با موفقیت در سامانه رسید الکترونیکی تاپ ثبت نام
نموده اید و این صفحه را مشاهده می نمایید.
از این پس ،بعد از انجام هر تراکنش روی کارتخوان شما ،یک رسید الکترونیکی
در همان لحظه بعد از انجام تراکنش برای شما ارسال می شود.
هم چنین می توانید با ورود به بخش رسید الکترونیکی کارتخوان از امکانات
موجود در آن استفاده کنید.
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امکانات موجود در سامانه پذیرندگان تاپ
الف -مدیریت کارتخوان های من
 -1با ورود به این بخش کلیه پایانه هایی که به نام شما در سامانه تاپ ثبت شده است را مشاهده می نمایید.
(تصویرمقـابل)
کارتخوان مد نظر را از لیست این صفحه انتخاب نمایید.
 -2با انتخاب هر شمـاره پـایانـه می توانید یک شماره موبایل به آن پایانه اختصاص داده که از این پس رسید های
الکترونیکی برای موبایل اعالم شده ارسال می شوند.
همچنین می توانید جهت شناسایی بهتر پایانه ها ،برای هر یک از آنها یک نام به دلخواه انتخاب نمایید(.تصویر مقابل)
در صفحه مقابل در بخش ورود شماره موبایل  ،موبایلی که قصد
دارید  ،رسید الکترونیکی کارتخوان را دریافت نماید ،وارد کنید.
هم چنین در بخش ورود نام دلخواه ،یک نام دلخواه برای این
کارتخوان ثبت نمایید.
 -3در نهایت روی دکمه ثبت اطالعات کلیک نمایید .در صورت
ثبت موفق ،پیام مربوطه برای شما به نمایش در می آید.

توجه مهم:
شمـا مـی توانید  ،شمـاره مــوبایل هر فرد دلخـواه (صندوقـدار،
مدیر فروشگاه و  )...را برای دریـــافت رسید الکترونیکی کارتخوان های خودانتخاب نمایید.
شما همیشه می توانیدبا مراجعه مجدد به این بخش نسبت به اصالح این اطالعات اقدام نمایید.
با ثبت نام در ســامانه پذیرندگان تاپ و دریافت رســیدهای الکترونیکـــی بر روی
نرم افزار تاپ ،در جلوگیری از قطع صدهاهزار درخت درهر سال مشارکت کنید.
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ب -رسید الکترونیکی
شما همیشه می توانید با ورود به بخش رسید الکترونیکی کارتخوان و انتخاب تاریخ دلخواه ،کلیه تراکنش های
انجام شده از طریق کارتخوان های تاپ خود را مشاهده و دریافت کنید.
نسبت به اشتـراک گذاری رسید از طریـق ایمیل  ،شبکه های اجتماعـی و  ...با
شما می توانید با کلیک روی
دیگران اقدام فرمایید.
راهنمای استفاده :
 -1شما می توانید از منوی باالی صفحه یکی از پایانه هایی که در سامانه به نام شما ثبت شده است را انتخاب
نمایید.
 -2سپس بازه زمانی که برای دریـافت رسیـد های الکترونیکـی و گزارش عملکردکارتخوان خود مد نظر دارید را
وارد نمایید.
 -3در نهایت دکمه اعمال فیلتر را لمس نمایید.
رسید های الکترونیکی کارتخوان شما در تاریخ
انتخابی برای شما نمایش داده می شود.
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ورودبه عنوان فرد دعوت شده
در صورتیکه شــما در بخش مدیریت کارتخوان های من ،شــماره موبایل افراد دیگر را برای دریافت رســید
الکترونیکی کارتخوان خود معین کرده باشید ،فرد دعـوت شده می تواند با کلیک روی ورود به عنـوان فرد
دعوت شده در بخش پذیرندگان و ورود کد تایید ارسالـی به موبایل وی ،وارد این سامانه شود و رسید های
الکترونیکی مربوط به پایانه تعیین شــده را مشــاهده کند.
توجه مهم:
فرد دعوت شده می بایست آخرین نسخه نرم فزار تاپ را بر روی تلفن همراه خود نصب کرده باشد.
مراحل ورود فرد دعوت شده به سامانه:
-1در هنگامی که شما (پذیرنده اصلی ) شماره موبایل شخص دیگری را برای دریافت رسید الکترونیکی در
بخش مدیریت کارتخوان های من ثبت می نمایید ،یک کدتایید برای وی ارسال می شود .توجه نمایید که این
کد تایید برای مدت  5دقیقه فعال می باشد.
 -2فرد دعوت شـده مـی بایست با ورود به بخـش پذیرندگان تاپ  ،ورود با کد دعوت را انتخاب نماید.
-3در صفحه نمایش داده شده ،کد تایید دریافت شده ازسامانه را وارد
نموده و روی دکمه استعالم و ثبت نام کلیک می نماید.
 -4در صورت ثبت نام موفق کاربر صفحه رسید الکترونیکی کارتخوان
مشاهده می شود.از این پس فرد دعوت شده می تواند در بخش رسید
الکترونیکی ،رســید های الکترونیکی کارتخوان تعیین شــده را همانند
پذیرنده اصلی مشاهده و دریافت نماید.
نکته  :در صورت تغییر شماره موبایل فرد دعوت شده
توسط پذیرنده اصلی ،زین پس گزارشات تنها برای فرد
و شماره جدید قابل رویت می باشد.
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نحوه دریافت رسید الکترونیکی در لحظه انجام تراکنش
پذیرنـده گرامی از این پس ،می توانید در لحظه انجام تراکنش در صورت اتصال به اینترنت و استفاده از
نرم افزار تاپ رســید الکترونیکی را به شــیوه زیر دریافت کنید.
پس از انجام تراکنش و همزمان با خروج رســید اول از دســتگاه کارتخوان ،یک اعالن ()NOTIFICATION
کلیـــک کنید می توانید اطالعـــات کامل رسید
روی مـــوبایل شما نمایش داده می شود .اگر روی عالمت
الکترونیکی را مشاهده واز انجام موفقیت آمیز خرید اطمینان حاصل نمایید.
توجه مهم:
در صورتی که چند تراکنش انجام شــده داشــته باشــید و رســید های الکترونیکی آنها را مشــاهده نکرده
باشید ،تاپ اطالعات این رسید ها را نگهداری کرده و به همراه رسید آخرین تراکنش ،چنین پیامی به شما نمایش
داده می شود:
« کاربر گرامی ،شــما  Xپیام خوانده نشــده دارید»
در این صورت برای مشــاهده رســید های الکترونیکی مشــاهده نشده
خودمــی توانیــد روی اعالن کلیک کنید و باهدایت به صفحه رســید های
الکترونیکی  ،اطالعات کامل همه رسید های دیده نشده را مشاهده نمایید.
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