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معرفی سامانه
«سامانه مدیریت توزیع کاال» با هدف شفافسازی و رصد کاال در شبکه توزیع کشور ،تسهیل روند صدور مجوز شرکتهای فعال و
همچنین کاهش رفت و آمد متقاضیان طراحی و راه اندازی شده است .شرکتهای پخش متقاضی مجوز (صدور  /تمدید  /اصالح)
باید نسبت به ثبت اطالعات شرکت خود اقدام و رمز کاربری و کد رهگیری شرکت خود را از این سامانه دریافت نمایند.

ورود به سامانه
برای ورود به سامانه آدرس زیر را در مرورگر خود وارد نمایید:

https://sdpms.ir

در صورتی که آدرس را صحیح وارد نمایید وارد صفحه ای مشابه صفحه زیر خواهید شد:
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ثبت نام
به منظور ثبت نام در سامانه بر روی منوی ثبت نام یا گزینه ثبت نام کلیک نمایید تا به صفحه زیر منتقل شوید:

اطالعات خواسته شده در این بخش را تکمیل نمایید.

 دقت نمایید که کد ملی ،شناسه ملی شرکت و شماره تلفن همراه را به صورت صحیح وارد نمایید.
 ش ناسه ملی شرکت از طریق سرویس استعالم ثبت شرکت ها تایید می شود و در صورتی که شناسه ملی مورد تایید نباشد
امکان ثبت نام وجود ندارد.
 اطالعات کد ملی با سرویس استعالم ثبت احوال تایید می شود .در صورتی که کد ملی با اطالعات درج شده مطابقت نداشته
باشد امکان ثبت نام وجود ندارد.

در صورتی که ثبت نام با موفقیت انجام شود در صفحه بعدی نام کاربری و رمز عبور شما نمایش داده می شود .برای ادامه فرآیند
ثبت نام تکمیل اطالعات به کارتابل شرکت وارد شوید.
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ورود به کارتابل شرکت ها
به منظور ورود به کارتابل شرکت می توانید از طریق منوی ورود کاربران بخش ورود شرکت ها را انتخاب نمایید یا از طریق لینک
زیر وارد شوید:

https://sdpms.ir/Members/Login
صفحه ورود شرکت ها مطابق تصویر زیر می باشد:

به منظور ورود به کارتابل شرکت نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار شما قرار داده شده است را وارد نمایید .همچنین کد امنیتی
را مطابق تصویر درج شده در صفحه ورود وارد نمایید و دکمه "ورود" را کلیک نمایید.

در صورتی که اطالعات ورود شما صحیح باشد به صفحه کارتابل مطابق تصویر زیر منتقل خواهید شد.
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معرفی کارتابل
3

4
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 -1منو
در این قسمت منوهای مختلف کارتابل را مشاهده می نمایید .برای شروع ابتدا از طریق منوی "اطالعات شرکت" اطالعات
مربوط به شرکت را تکمیل نمایید .برای ورود به سایر منوها تکمیل اطالعات شرکت الزامی می باشد.
از طریق منوهایی که در این قسمت مشاهده می نمایید می توانید اطالعات پرونده خود را تکمیل نمایید.

 -2محتوا
فرم ها و اطالعاتی که در هر منو مورد نیاز است در این قسمت نمایش داده می شود .به پیام های سیستم که در این بخش
نمایش داده می شود دقت نمایید.

 -3نمایشگر زمان
برای حفظ امنیت کارتابل در صورتی که بیش از  30دقیقه کارتابل شما غیرفعال باشد و عملیاتی انجام ندهید سامانه به
صورت خودکار از کارتابل خارج می شود .در این قسمت زمان باقیمانده نمایش داده می شود.

 -4خروج
به منظور خروج از کارتابل حتما بر روی گزینه خروج کلیک نمایید.
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تغییر رمز عبور
به منظور تغییر رمز عبور خود از طریق کارتابل ،بر روی منوی "تعییر رمز عبور" کلیک نمایید تا صفحه مشابه صفحه زیر باز شود:

در این قسمت رمز عبور فعلی خود و رمز عبور جدید را در فیلدهای مربوطه وارد نمایید و دکمه "تغییر رمز عبور" را کلیک نمایید .در
صورتی که عملیات تغییر رمز با موفقیت انجام شود پیام سبز رنگ با عنوان "رمز عبور با موفقیت تغییر یافت" نمایش داده می شود.

بازیابی رمز عبور
در صورتی که رمز عبور خود را فراموش نموده اید از طریق گزینه بازیابی رمز عبور می توانید رمز عبور خود را تغییر دهید .به منظور
تغییر رمز عبور بر روی منوی "ورود کاربران شرکت ها" کلیک نمایید .در صفحه باز شده بر روی گزینه "بازیابی رمز عبور" کلیک
نمایید.
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صفحه تغییر رمز عبور مشابه تصویر زیر است:

به منظور تغییر رمز عبور نام کاربری (شناسه ملی شرکت) و کد ملی (کد ملی که با آن ثبت نام نموده اید) را وارد نمایید .کد امنیتی
را نیز مطابق تصویر نمایش داده شده وارد نمایید سپس بر روی گزینه "تایید و ادامه" کلیک نمایید .در صورتی که نام کاربری و
کدملی صحیح باشد وارد صفحه ای مطابق تصویر زیر خواهید شد و یک پیامک حاوی کد بازیابی برای شما پیامک می شود.

کد پیامک شده را در قسمت کد بازیابی درج نموده و رمز عبور جدید را وارد نمایید .بر روی گزینه "تایید و تغییر رمز" کلیک نمایید.
در صورتی که عملیات تغییر رمز با موفقیت انجام شود به صفحه ورود منتقل خواهید شد و می توانید با نام کاربری و رمز عبور جدید
وارد شوید.
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