راهنمای استفاده از نرم افزار سهام یار :

در ابتدا فایل نصبی نرم افزار سهام یار با پسوند (  ) apkرا دانلود کرده و آن را نصب کنید .
هنگام ورود به نرم افزار سهام یار با صفحه ورود مواجه می شوید که اطالعات زیر را از شما سهامدار گرامی درخواست میکند :
 .1سه حرف اول فامیلی ( به صورت فارسی وارد شود )
 .2قسمت عددی کد بورسی
 .3شماره شناسنامه

بعد از وارد کردن اطالعات ،شما به صفحه اصلی نرم افزار ( خانه ) وارد می شوید که در اینجا با سه سرتیتر زیر مواجه میشوید :

 .1اطالعیه ها
که در آن تمامی اطالعیه های شرکت قابل مشاهده می باشد و که با کلیک بر روی هرکدام از اطالعیه ها ،آن اطالعیه به
صورت فایل  PDFقابل دانلود می باشد .
 .2اخبار
که در آن تمامی اخبارهای شرکت در آن قرار میگیرد و به صورت آنالین قابل مشاهده می باشد .
 .3اطالعات TSE TMC
در این سرتیتر شما اطالعات بورسی شرکت را درحال حاضر مشاهده میکنید .

در گزینه ی فهرست شما بقیه ی قابلیت های نرم افزار سهام یار را مشاهد می فرمایید که آنها را مرور میکنیم :

 .1خانه
شما با استفاده از این گزینه به صفحه ی اصلی هدایت می شوید .
 .2تغییر رمز عبور
با استفاده از این گزینه شما می توانید رمز عبورتان را تغییر دهید ،به این صورت که شما در ابتدا رمز عبور قبلی را وارد
می کنید ( رمز عبور به صورت پیش فرض شمالره شناسنامه شما می باشد ) ادامه در دو خانه بعدی رمز عبور جدیدتان
را وارد کنید.

 .3کاردکس مالی
دراین گزینه  ،اطالعت واریز سود و پرداخت سود از طرف شرکت و همچنین میزان مانده و بدهکار و بستانکار را مشاهده
میکنید.

 .4کاردکس خرید و فروش ( معامالت )
اطالعات انتقاالت از قبیل خرید و فروش و افزایش سرمایه را مشاهده میکنید .

 .5اطالعات بانکی
در این گزینه از منو شما اطالعات مربوط به بانک خود را مشاهده می فرمایید ،برای تغییر اطالعات بانکی خود از گزینه
بعدی منو استفاده کنید .

 .6تغییر اطالعات بانکی

برای تغییر بانک و شماره حساب و شماره موبایل خود از این گزینه استفاده کنید .

 .7اطالعات شخصی
این مورد برای مشاهده و بررسی اطالعات شخصی استفاده می شود ،برای تصحیح و تغییر اطالعات خود از گزینه ی
تغییر اطالعات شخصی استفاده کنید .

 .8تغییر اطالعات شخصی
برای تغییر اطالعت شخصی از قبیل کد ملی ،آدرس ،کدپستی ،تلفن ،تلفن همراه و پست الکترونیکی این گزینه مورد
استفاده قرار میگیرد .

 .9اطالعیه ها
که در آن تمامی اطالعیه های شرکت در آن قرار میگیرد و به صورت فایل  PDFقابل دانلود می باشد .

 .10اخبار
که در آن تمامی اخبارهای شرکت در آن قرار میگیرد و به صورت آنالین قابل مشاهده می باشد .

 .11اطالعات TSE TMC
در این سرتیتر شما اطالعات بورسی شرکت را درحال حاضر مشاهده میکنید .

 .12خروج
برای خروج از برنامه از گزینه ی خروج که در باالی منو و همچنین در پایین صفحه اصلی قرار دارد ،مورد استفاده قرار
میگیرد.

با سپاس فراوان
شرکت راویان نسل نو

