
 

 نشترى اآلأخاصية 

 

ان  ) المشترى (من خاللها ان المتابع  يستطيع) البائع (  هى امكانية يضيفها األدمن للمستخدم العارض أشترى اآلنخاصية 

الذى يظهر نشطاً امام  أشترى اآلنمن خالل موقع بورصة السلع من خالل الضغط رابط للشراء يقوم بعمل طلب اون الين 

الل من خ) البائع ( و تظهر طلبات الشراء للعارض  خالل فترة صالحية العرضالسلع التى قام العارض بتحديث اسعارها 

من الطلب  وذلك لمتابعة حالة ميستشركة ا فى نافذة اخرى لمسؤلى متابعة الطلبات بنافذة يستقبل عليها الطلبات و تظهر ايض

 التاليةخالل التفاصيل 

 )البائع(اوال : العارض 

 يتم عمل دمج بين قائمتى السلع و تحديث االسعار كما يلى

  



  السلعقائمة 

 التفاصيل بيـــان

 ذرة  اسم السلعة

 ) امكانية تكرار السلعة (ذرة 

 محلى %46كسب صويا 

 ردة خشنة محلى

 محلى ....... –برازيلى  –ارجنتينى  المنشأ 

 درجة ثانية ........ –درجة اولى  وجدت () ان الدرجة 

 وصال                        مكان التسليم

 ميناء االسكندرية

 ميناء الدخلية

 ميناء دمياط ...... 

 ( TEXT) اخرى ....... 

 ارض المخزن نظام التسليم ) الشحن سابقاً (

 مباشر من سطح المركب

 معبأ نظام التعبئة

 صب

 ........ بالة

 طن الوحدة

 كيلو

 جركن .....

 الدفع عند التحميل طريقة السداد

 الدفع عند االستالم

 مقدماً فى البنك

 1,234,567باالرقام  الكمية المتاحة

 من الوحدة المحددة 000.00الكمية باالرقام  الحد االدنى للتنفيذ

 123,456.00باالرقام  السعر

 اليوجد خصم كمية

قيمة الخصم 
  20باالرقام 

 (and( الكمية باالرقام ) ≥ ≤اختيار العالقة المنطقية ) < > = 
 AND  <1000 500 ≤          مثال

قيمة الخصم 
 30باالرقام 

 (and)( الكمية باالرقام  ≥ ≤اختيار العالقة المنطقية ) < > = 

 صالحية العرض
 

 متعدداختيار 

 ) افتراضى (                                      حتى نهاية اليوم               
 حتى نفاذ الكمية

 حتى تاريخ محدد
 صالح حتى االلغاء

 TEXT مالحظات
 

 مالحظات :

 يجب اظهار رسالة تأكيد بجميع تفاصيل العرض قبل اعالنها ) حفظها ( -
 وجود امكانية لتعديل العرض -
 ترتيب العروض حسب رغبة العارض امكانية -
ة الكمي–الخصم ان وجد  –السعر  –االخذ فى االعتبار انه سيتم احتساب قيمة الصفقة من خالل ) الكمية المتاحة  -

 من جانب المشترى ويجب ان تكون فى حدود الحد االدنى و المتاحة ( المطلوبة

  



 شركة ميستثانيا :

 

 ادرارة التطوير

 من واقع البيانات و الوظائف الجديدةالمتابع  و المطلوبة على العارض تقوم بعمل التعديالت -1
 

تحتوى على قائمة مصورة بالسلع االساسية تندرج تحتها قائمة  مميزة ) اشترى اآلن (تقوم بعمل صفحة جديدة  -2

لرئيسية و ان من السلعة التركيز على صنف معي) المشترى ( التى تتيح للمتابع مصورة باصناف السلعة االساسية 

 ويستطيع من خاللها االختيار من معرفة افضل اسعارها عند كل العارضين لها خالل فترة صالحية العروض فقط

السعر ( و يكون  –الكمية المتاحة  –نظام السداد  –نظام التعبئة  –نظام التسليم   -) مكان التسليم  محددات عددة

 ( الكلوضعها  االفتراضى على ) 
 

 تظهر النتائج للمتابع المشترى من خالل خاليا او نوافذ صغيرة بها 

 صورة السلعة -
 اسم الشركة العارضة -
 الكمية التاحة  -
 السعر -
 المزيد للتفاصيل -

 

و مسؤل المتابعة بشركة ) البائع ( و العارض ) المشترى ( لكل من المتابع ) طلباتى ( تقوم بعمل صفحة جديدة  -3

 ميست 
 ( مل اكت - ملغى - فى الطريق –مطوب مستندات  –استلم و تحت التنفيذ الة الطلبات ) حو تحديث  لمتابعة -

 

 السجل التجارى او ما شابة ذلك –تتيح ارفاق مستندات مثل اشعار السداد  -
 

 اتاحة البيانات التاريخية للطلبات للرجوع اليها  -
 

 الحاجةتسجيل كل عمليات العارض كمرجع لشركة ميست للرجوع لها عند  -

 تعديل بيانات التسجيل -4
ليصبح الى عضو مسجل القدرة على االطالع على جميع اقسام و قطاعات اختيار القطاعات منها بالغاء   -

 الموقع  و اختصار عملية التسجيل

 

 يقوم األدمن بتسكين العارض فى القطاع الخاص به فقط  -
 

 فتراضى ( عمل امكانية الضافة اكثر من عنوان و تحديد العنوان ) اال -
 

 مسئول االستالم (  0100000000اضافة امكانية الضافة اكثر من رقم تليفون و توصيفه مثل )  -

 الشكاوى (  01200003333)  التشغيل ( 0101234556)  

 أدمن الموقع

 يقوم بتغذية قاعدة البيانات بالتالى

 فترة الصالحية  -  طرق السداد  -  الوحدات  -  انظمة التعبئة  -  اماكن التسليم االساسية  -   اسماء السلع -

 تفعيل حساب العارض و تحديد قطاعات العرض له

 تفعيل حساب العارض بخاصية اشترى االن



 ) المشترى ( ثالثا : المتابع 

غيرمطلوب سوى ان تعرض البيانات و الروابط بشكل جذاب وملفت لالنتباة و سهولة التفاعل مع التحديثات  -

 الموبايلخصوصا من خالل 
 

يقوم بادخال الكمية المطلوبة من محددات العارض  لمشترىافان  )البائع (اذا كان الطلب من خالل صفحة العارض  -

 و تحديد عنوان االستالم و بيانات االتصال من عناوينه و ارقامه  فى حالة االوردر الوصال )البائع(
 

باختيار العرض المناسب من خالل المحددات ثم ادخال  رى () المشتيقوم المتابع اشترى االن اما اذا كان من صفحة  -

 و تحديد عنوان االستالم و بيانات االتصال من عناوينه و ارقامه  فى حالة االوردر الوصال الكمية المطلوبة
 

 )البائع(يجب ظهور رسالة تأكيد على تفاصيل طلب الشراء قبل ارساله الى العارض  -

 

 


