بنام خدا

راهنمای شارژ سریع (بدون رمز)
سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات ایران

مدیـریت تجـاری مخابـرات منطقه کـردستان
اداره خدمات پس از فروش – فواد رحیمی

پائیز 1396

شــــارژ ســـریع

(بــدون رمـــز)

با وارد کردن آدرس  ADSL.Tci.irدر مرورگر فایر فکس وارد سامانه مدیریت مشتریان اینترنت می شویم.
در صورتی که حجم یا زمان شما به اتمام رسیده است و نام کاربری و رمز عبور ورود به سامانه را فراموش کرده اید و هیچ نوع
دسترسی به اپراتورهای  2020ندارید می توانید از این قسمت اینترنت خود را فوری شارژ نمایید.

بر روی عکس شارژ سریع (بدون رمز) کلیک کنید

با کلیک کردن بر روی عکس شارژ سریع (بدون رمز) پنجره ی زیر باز می شد
در این صفحه دو گزینه داریم باید آنها را وارد کنیم
شماره تلفن اینترنت  :در اینجا شماره تلفن با کد شهرستان را وارد م کنیم
کد امنیتی  :کد طراحی شده را در داخل کادر وارد می کنیمو اگر کد ناخوانا بود بر روی گزینه اینجا کلیک کنید.

همانند شکل زیر

نام کاربری و متن تصویر را
همانند شکل وارد می کنیم و
سپس گزینه بررسی اطالعات
و ورود به سامانه شارژ سریع
می شویم

با وارد کردن شماره تلفن و متن تصویر وارد صفحه زیر کنترل تلفن می شویم.
در این صفحه فقط کنترل می کنیم که آیا شماره تلفن وارد شده برای شارژ همان شماره تلفن یا سرویس اینترنتی است که ما داریم یا
نه .اگر چنین بود و مشکلی نداشت گزینه خرید سرویس را می زنیم

ادامه در صفحه بعد

بعد از صحت اطالعات بر روی گزینه خرید سرویس می رویم تا پنجره زیر باز شود

در این قسمت فقط کافی است فلش رو به پایین گزینه سرویس مورد نظر را کلیک کنیم تا کلیه تعرفه های اینترنت را برای ما بیاورد تا بسته به مصرف
خود یکی از تعرفه ها را انتخاب می کنیم .سپس ثبت سفارش (همانند شکل زیر)

بعد از ثبت سفارش پنجره زیر باز می شود

یکی از بانک های انصار و یا تجارت را انتخاب می کنیم و سپس گزینه پرداخت را می زنیم

ادامه در صفحه بعد

بعد از کلیک بر روی گزینه پرداخت پنجره زیر باز میشود

مشخصات کارت عابر بانک خود را پر کنید و در نهایت دکمه پرداخت را کلیک کنید

«به همین آسانی و به راحتی می توانید حجم و زمان دلخواه خود را در کمترین زمان خریداری کنید»

