بها ر 1931

اریدن ،پای گاه و شبکه اجتماعی دندا ن زپشکی اریانیان

شرکت های بازرگانی در پایگاه ایردن و شبکه اجتماعی لبخند
ایردن ،پایگاه دندان پزشکی ایرانیان  ،با داشتن بخش های متنوع مرتبط با دندان پزشکی به زبان فارسی ،مورد بازدید روزانه حدود صدهزار نفر
بوده و به طور منظم ماهنامه های الکترونیک آن برای ده ها هزار مخاطب مرتبط با دندان پزشکی ارسال میگردد .اولین "شبکه اجتماعی دندان
پزشکی فارسی" جهان نیز با نام "کالب لبخند" در ایردن راه اندازی شده که موقعیت مناسبی برای حضور عالقمندان در یک محیط دندان پزشکی
را فراهم کرده است.
این پایگاه از چند سال قبل بخش بازارچه را با هدف گردآوری متمرکز اطالعات بازرگانی دندان پزشکی ایجاد نمود که اطالعات جامعی از شرکت ها و
همچنین اطالعات علمی معرفی کاالها در آن قرار گرفت و در این سال ها مرجع بسیاری از مراجعین بوده است .در سال های اخیر ،سایت های
متعددی در زمینه معرفی کاالی شرکت های بازرگانی دندان پزشکی اقدام نموده و اغلب حذف شده یا با موفقیتِ اندک ،ادامه حیات میدهند.
ایردن بر آن شد که در کنار سایت های ارزنده و معدود دیگری که به این کار مشغول هستند ،ضمن آمادگی کامل برای تشریک مساعی با این عزیزان،
با هدف تمرکزبخشی به اطالعات پایه شرکت ها و کاالها ،غرفه رایگانی در اختیار هر شرکت قراردهد .ایردن درصدد راه اندازی فروش آنالین نبوده و در
محل بازارچه ،تنها موقعیتی فراهم می کند که اطالعات شرکت ها با تفکیک های مختلف در اختیار کاربران دندانپزشک و عالقمند قرار گرفته و برای
هرگونه اطالعات یا خرید ،با خود شرکت تماس بگیرند.
شرکت های بازرگانی عالقمند می توانند با ارسال اطالعات پایه شرکت خود به ایردن ،غرفه رایگانی برای معرفی خود و عرضه کاالهای شرکت
درخواست نمایند و در هرزمان و به هرصورت که تمایل داشته باشند ،اطالعات اجناس را خود مدیریت نمایند .مسوولیت اطالعات کاالها و بروزرسانی
آن بر عهده شرکت خواهد بود.
اطالعات پایه شرکت برای درخواست غرفه رایگان در بازارچه ایردن:

این اطالعات می تواند از طریق ایمیل  bazarche@irden.comو رونوشت به  parisa@irden.comارسال گردد.

•نام شرکت  :فارسی  /انگلیسی | لوگوی شرکت | شماره ثبت
•اسامی مدیران شرکت
•آدرس شرکت | تلفن ها /فکس شرکت | تلفن همراه مدیر /مدیران
•وب سایت شرکت | ایمیل شرکت | ایمیل شخصی مدیر یا مدیران

لطفا این اطالعات را در یک ایمیل ،همراه با تصویر (اسکن) "درخواست غرفه در بازارچه ایردن" که در سربرگ شرکت نوشته شده و مهر و امضا
شده باشد ارسال نمایید تا در کمتر از ۸۴ساعت غرفه ایجاد شده و نام کاربری و رمز عبور موقت به ایمیل شرکت ارسال گردد .پس از آن بر اساس این
راهنما ،مدیر شرکت امکان مدیریت اطالعات کاالها را خواهند داشت.
در صورتی که شرکتی نیاز به آموزش یکی از کارکنان یا رفع مشکالت احتمالی در بازارچه را داشته باشد ،کافی است که با ارسال ایمیل به آدرس
از پشتیبانی رایگان این پایگاه برخوردار شود .ایردن همواره از طریق این ایمیل ،آماده ارائه هرگونه اطالعات آموزشی و
پاسخ به پرسش های فنی می باشد.
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راهنمای حضورشرکت های بازرگانی در پایگاه و شبکه اجتماعی ایردن ،لبخند
این راهنما ،برای مدیران و دست اندرکاران محترم شرکت های بازرگانی که در بازارچه ایردن غرفه دارند تدوین شده تا بتوانند به راحتی در بخش های
مختلف این پایگاه فعالیت داشته باشند.
در پایگاه دندان پزشکی ایردن ،برای شرکت های بازرگانی و کاالهای مورد نیاز دندان پزشکان ،چند جایگاه وجود دارد که عبارتند از "بازارچه عرضه
کاال"" ،پروفایل شرکت بازرگانی"" ،گروه اجتماعی شرکت ها"" ،آشنایی علمی با کاالها" و "آگهی و خدمات وب" .در این راهنما ،بخش
های مذکور به اختصار توضیح داده می شوند و در عین حال همواره کاربران محترم این پایگاه می توانند از طریق ایمیل ایردن ،هرگونه پرسش و
پیشنهاد خود را ارسال کنند.

الف) بازارچه ایردن
هر شرکت بازرگانی که کاالیی برای عرضه به دندان پزشکان داشته و از نظر قوانین ایران ،منعی برای فعالیت بازرگانی نداشته باشد ،میتواند در بازارچه
ایردن یک غرفه پایه به صورت رایگان درخواست کند .پس از تخصیص غرفه ،از طریق مراحل زیر ،اطالعات شرکت مدیریت می شود:
یک) ورود به ایردن -برای دسترسی به بخش اطالعات غرفه ،باید ابتدا با وارد کردن "نام کاربری" و "رمز عبور" ،به ایردن وارد شد.

برای ورود ،در قسمت کشویی باالی صفحه ،نام کاربری و رمز عبور را نوشته ،روی "ورود" کلیک کنید( .تصویر.)1

تصویر یک – نحوه ورود به ایردن

نام کاربری و رمز عبور ،در ابتدای کار از طرف ایردن به ایمیل شرکت ارسال می گردد .مدیر شرکت در هر زمان می توانند از طریق "ویرایش پروفایل"
نسبت به تغییر رمز اقدام کنند.
رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
هر چند وقت یکبار رمز خود را تغییردهید.
"نام کاربری شخصی" مدیران با "نام کاربری شرکت" تفاوت دارد.
اطالعات کاالهای غرفه ،تنها با "نام کاربری شرکت" قابل ویرایش است.

اگر درست وارد شده باشید ،باید نام شرکت شما در باال یا کنار همه صفحات دیده شود و در کنار آن کلمه "خروج" باشد.
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دو) بخش مدیریت اطالعات کاالها -در قسمت منوی سمت راست بازارچه ،لینک به بخش "مدیریت اطالعات کاال" وجود دارد(تصویر.)2

تصویر -2لیست غرفه های بازارچه و منوی ورود به بخش ویرایش اطالعات کاال

سه) روش ایجاد و ویرایش فایل معرفی کاال -در صفحه جدید می توانید روی "افزودن کاال" و یا "ویرایش کاال" کلیک نموده و جدیدترین
اطالعات کاالی شرکت را وارد نمایید (تصویرهای 3و.)۸

تصویر 3و  -4باال :واردکردن یا ویرایش اطالعات یک کاال | پایین :روش تکمیل فیلدها در پروفایل کاال

www.irden.com | Email:info@irden.com | TEL/SMS:+91989MEMENTO | TEL:+91-98-11007788

3

بها ر 1931

اریدن ،پای گاه و شبکه اجتماعی دندا ن زپشکی اریانیان

ب) پروفایل شرکت بازرگانی
در بخش شبکه اجتماعی دندان پزشکی ایردن که به نام "کالب لبخند" (باشگاه لبخند) نام گذاری شده ،همه اعضای ایردن دارای پروفایل اختصاصی
هستند .اعضا شامل دو نوع هستند ،اشخاص حقیقی (افراد) و اشخاص حقوقی (مراکز) .اشخاص حقوقی یا مراکز دندان پزشکی ،در ایردن به این گروه ها
تقسیم شده اند:
مراکز علمی -صنفی (دانشکده ها ،انجمن ها)،
مراکز درمانی و پارادرمانی (کلینیک ها ،رادیولوژی و آزمایشگاه)،
مراکز کارگاهی (البراتوارهای پروتز ،مراکز مهندسی تجهیزات)،
مراکز بازرگانی (فروشندگان و شرکت های بازرگانی).
بر این اساس ،به هریک از مراکز فوق یک پروفایل تخصیص داده می شود که به کاربران شناسانده شوند .مدیران شرکت های بازرگانی می توانند ضمن
اطمینان از وجود پروفایل شرکت خود در کالب،

ابتدا بررسی کنند که در لیست "حرفه تایید شده"

هستند یا خیر .اگر خیر ،الزم است که یک تصویر

از پروانه خود را با ایمیل به ایردن ارسال فرمایند.

مدیران شرکت می توانند در هر زمان ،با ورود به

قسمت "ویرایش اطالعات" ،نسبت به تکمیل و یا

اصالح اطالعات شرکت اقدام کنند تا در

جستجوی وب ،معرفی درستی از ایشان نمایش داده

شود.
در پروفایل شرکت ،امکان تغییر تنظیمات و نام گذاری برخی منوها هست که با رفتن به قسمت های ویرایش ،می توان آن
ها را بر اساس سلیقه خود تغییر داد .همچنین لوگو و مشخصات شرکت نیز قابل تعریف است...

پ) گروه شرکت های بازرگانی

در شبکه اجتماعی دندان پزشکی ،کالب لبخند

گروه شرکت های بازرگانی در کالب لبخند ،تنها برای عضویت شرکت های بازرگانی ایجاد شده که اشخاص حقیقی ،حتی مدیران شرکتها نیز با نام
کاربری شخصی خود نمی توانند عضو گروه شوند .هدف این است که گروه کامالً تخصصی به مسائل شرکت
های بازرگانی بپردازد .امکانات این گروه عبارتند از فروم برای گفتگو و تبادل نظر  ،یادداشت برای درج
گزارشات و اخبار داخلی و گالری برای ایجاد آلبوم های عکس و به اشتراک گذاشتن مواردی که برای سایر
اعضا مفید باشد  .همچنین از طریق عضویت در این گروه ،امکان ارسال پیام گروهی برای همه یا برخی
همکاران ،اطالع رسانی آنالین ،فراخوان و فعالیت هایی که جنبه اجتماعی در این حوزه را داشته باشد ،وجود
دارد و به آسانی و سرعت ،پیام به مخاطبین می رسد.

در حال حاضر ،مدیرگروه از سوی ایردن تعیین شده تا در انجام امور آن هماهنگی کافی با بخش فنی ایردن
ایجاد شود .با افزایش اعضا و اعالم آمادگی ایشان برای پذیرفتن مسوولیت گروه ،این سِمَت به خود شرکت ها واگذار می شود که
مانند یک گروه معمول ،با روشی دموکراتیک مدیر یا مدیران و همچنین برنامه های آن توسط خود اعضا تعیین شود .نقش اصلی
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ایردن تنها مهیاکردن امکانات نر م افزاری و فضای مطلوب برای گروه های حرفه ای است .از آنجا که عضویت در این گروه تنها با دعوت (و یا پذیرش
درخواست کاربر) از سوی مدیر یا مدیران امکانپذیر است ،برای شروع فعالیت ،از سوی مدیر گروه شرکت های بازرگانی کالب لبخند برای همه شرکت
هایی که در بازارچه غرفه دارند ،یک دعوتنامه آنالین ارسال می شود که بایستی آن را "قبول" بزنند تا عضو این گروه شوند .برای این کار ،کافی است
در همان زمان که وارد سایت شده اند ،به پروفایل شرکت خود رفته و در پیامی که برای این منظور می رسد ،روی دکمه "قبول" کلیک کنند .از این
پس مدیر شرکت می تواند در بخش های مختلف گروه فعالیت کرده ،در جریان نظرات سایر همکاران قرار گیرد و ایده های خود را با همکاران ،دندان
پزشکان و مدیران دندان پزشکی به اشتراک بگذارد .تصویر  5را مالحظه کنید.

تصویر –5پاسخ به دعوت نامه یا ارسال درخواست عضویت در گروه
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ت) آشنایی با کاالهای دندان پزشکی
در بخش آموزش ایردن ،یک بانک اطالعاتی به معرفی علمی کاالهای دندان پزشکی اختصاص داده شده که برای دانشجویان ،عالقمندان و حتی دندان
پزشکانی که با کاالیی آشنایی کاف ی ندارند ،اطالعاتی در مورد هر ماده ،ابزار یا تجهیزات دندان پزشکی داده شده است .این بخش جنبه تجاری ندارد و
اجناس را از دید آموزش معرفی می کند اما در انتهای مطالب ،این امکان گذاشته شده که فروشندگان آن کاال معرفی شده و به غرفه آن ها لینک
گذاشته شود .مدیران مح ترم شرکت های بازرگانی اگر تمایل داشته باشند ،می توانند اطالعات موجود را بررسی نموده و مطالب اصالحی یا تکمیلی
خود را برای قرار گرفتن در این بخش ارسال کنند .این اقدام نه تنها تالش مثبتی برای یک خدمت فرهنگی و موجب ارتقای دانش همکاران و
عالقمندان است ،بلکه با آشناکردن دندان پزشکان با کاالهای نو و یا اطالعات دقیقتر ،بر روش خرید آن ها تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرانی که عالقمند به داشتن لینک غرفه خود در کاالهای این بخش هستند می توانند موضوع را از طریق تماس با ایردن مطرح کنند.

ث) آگهی و خدمات وب
از آنجا که شرکت های بازرگانی به معرفی خود از طریق مراکز مجازی و حضور در فضای وب نیاز دارند ،ایردن این امکان را فراهم کرده است که با
هزینه ای منطقی ،آگهی شرکت ها به طور وسیع و سریع د ر اختیار گروه هدف کاملن تخصصی قرار گیرد ،از مراکز بازرگانی نیز انتظار دارد با توجه
ویژه به ایردن ،ما را همراه خود بدانند .از طریق ایردن خدمات مختلفی مانند موارد زیر امکانپذیر است:
بنر در کنار صفحات ،بنر در صفحات خاص ،بنر در خبرنامه ها ،انتشار خبرنامه ویژه ،ایجاد صفحه ویژه در سایت* و امکانات متنوع دیگری که بر اساس
نیاز خاص هر مشتری فراهم خواهد شد.
* که از میان صدها هزار کاربر روزانه ی ایردن ،اشخاص زیادی به آن خواهند رفت و از آنجا با شرکت آشنا و به آن ارجاع می شوند.

در پایان ذکر این نکته مهم است که کاربران ،پس از ختم کار در ایردن ،بایستی با کلیک بر خروج که کنار نام شرکت است ،از اکانت خود خارج شوند
که دسترسی آن ها مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
امید آن که با همکاری مشترک ایردن و همکارانِ مراکز بازرگانی ،بتوان تمرکزی در اطالعات این حوزه ایجاد کرد که راستی و درستی را در فعالیت
های بازرگانی دندان پزشکی بیشتر کرد و از این طریق ،با جلب نظر مشتریان اصلی که دندان پزشکان هستند ،به کار بازرگانان صادقی که شفاف و
قانونی و آشکار فعالیت می کنند رونق بیشتری بخشید .منتظر حضور گرم شما در بازارچه ایردن و همچنین کالب لبخند هستیم.
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