
 

 

 کاال صیترخ – سناتک

دیکن تیریمد و کنترل شکل نیبهتر به را خود شرکت یکاال صیترخ  

 یها پرونده کامل اطالعات کردن فراهم با ستمیس نیا. دیکن نهیبه را خود یکاال صیترخ یندهایفرا سناتَک یکاال صیترخ ستمیس با

 سود و صیترخ تیظرف و داده ارتقا  را خود صیترخ ندیآفر سرعت و دقت تا دهد یم امکان شما به پرونده هر یکار تیوضع و صیترخ

.دیده شیافزا را خود خدمات  

 پرسنل و دفاتر ان،یمشتر با بهتر تعامل جهت نترنتیا بستر از توانند یم ها شرکت ،سناتَک یکاال صیترخ پرتال از استفاده با

 کی جادیا ضمن ستم،یس نیا از یبردار بهره با. ندینما استفاده سودآورتر و تر راحت یکاال صیترخ به یابیدست جهت خود

 را خود پرسنل و انشانیمشتر با خود تعامالت زمان، و نهیهز نیکمتر با توانند یم ها شرکت آسان، یکاال صیترخ یبرا بستر

 . کنند تیریمد

 مراحل  از کی هر ثبت  پرونده، هر مدارک و اسناد عیتجم و انیمشتر سفارش پردازش و ثبت با سناتَک یکاال صیترخ پرتال

 گمرک؛ از کاال خروج و یگمرک سبز پروانه تا گرید مراحل و یرانیکشت و هیصیترخ سفارش، ثبت ، بارنامه اظهارنامه، پروفرما،

 .کند یم کمک شرکت درآمد و ییکارا زانیم شیافزا به و کرده یسامانده را شما کاال صیترخ یندهایفرا تمام

 ارجاع ای و فیتعر ستمیس جادیا ها، پرونده یکار روال کنترل پرسنل، یکار روال کنترل امکان کردن فراهم با ستمیس نیا 

 و ثبت گرهمکاران،ید و یفرد یگذار هشدار ستمیس جادی،ا(یمنش... کاران، صیترخ ت،یریمد)مختلف پرسنل نیب یکار مراحل

 تعهدات مناسب تیریمد با سازد یم قادر را کاال صیترخ رانیمد  ان؛یمشتر و شرکت پرسنل-ها پرونده یمال یها روال نظارت

 . برسانند حداقل به را یکاال صیترخ یها نهیهز ان،یمشتر به نسبت خود



 

 

  حمل و نقل و انبار ، ،صادرات یخارج دیخر یها ستمیس با کپارچهی ارتباط یبرقرار با کاال صیترخ ستمیس ن،یا بر افزون

 .دهد یم پاسخ شرکت یکار یها بخش هیکل تیریمد در را ها شرکت ارشد رانیمد ازین سناتَک

 ایمزا و تیقابل

 کاال صیترخ یکار مراحل با پرونده لیتشک یها هیرو یساز متناسب 

 کی جادیا در یموثر کمک صیترخ یها پرونده در مختلف یها مولفه فیتعر امکان ارائه با سناتَک یکاال صیترخ ستمیس

 پروفرما، جمله از کاال صیترخ مراحل از کی هر تیریمد و ثبت. دینما یم کاال صیترخ هر در یاصول و کامل پرونده

 و یگمرک سبز پروانه مرحله تا ارزش، نر،یکانت ییجا ،جابهیرانیکشت و هیصیترخ استاندارد، سفارش، ثبت ، بارنامه اظهارنامه،

 .گردد یم کاال صیترخ پرونده هر یکار مراحل قیدق نمودن یط  و مدون ستمیس کی جادیا باعث گمرک از کاال خروج

 صیترخ پرونده هر یکار تیوضع از موقع به و قیدق اطالعات ارائه  

 مستقر شرکت یکار دفاتر یحت و پرسنل نیب یگذرا هشدار و امیپ، کار دستور ارجاع اطالعات، تبادل با کاال صیترخ ستمیس

 پرتال در کپارچهی ارتباط قیطر از که انیمشتر به پرونده هر یکار تیوضع یرسان اطالع زین و مختلف ییایجغراف نقاط در

 .دهد یم قرار رانیمد اریاخت در را پرونده هر یکار تیوضع از یموقع به و قیدق اطالعات شود، یم انجام کاال صیترخ

 

 



 

 

 خود یاصل یها تیمسئول به یدگیرس در رانیمد  به کمک 

 با ارتباط در  را الزم خاطر نانیاطم پرسنل، نیب و ها پرونده در قیدق و منسجم یکار روال کردن فراهم با کاال صیترخ پرتال

 میتنظ نیهمچن و انیمشتر به بهتر مشاوره ارائه به خاطر  فراغ با تا دینما یم جادیا رانیمد  یبرا پرسنل و ها پرونده یکار روال

 نیع در ، پرسنل سنجش به رانیمد زمان عمده اختصاص یجا به بیترت نیبد. بپردازند یکار پرونده هر در بهتر یراهکارها

 به بهتر یرسان خدمت یراستا در توانند یم و  داشت خواهند ها پرونده از یتر قیدق یآگاه  ،یبهترکار یها راهکار فیتعر

 .بردارند گام خود شرکت در زاتیتما جادیا و انیمشتر

 ،کشور ای شهر هر از   کاال، صیترخ یکار روال یریگزارشگ و تیریمد ثبت 

 در واقع مختلف دفاتر ارتباط در کاال صیترخ یها شرکت  ازین با هماهنگ کامال سناتک بودن وب تحت و نیآنال ساختار

 .دیتما یم فراهم را رانیمد کشور خارج یسفرها نیح در یحت کامل تیریمد امکان نیهمچن مختلف، گمرکات و ها شهر

 .باشد یم سریم یکشور ای شهر هر از وتریکامپ و تاپ لپ تبلت، ل،یموبا قیطر از سناتک از استفاده

 ها آن تیرضا شیافزا و انیمشتر با مناسب یتجار ارتباط یبرقرار به کمک 

 میتنظ ، کاال صیترخ آنالین مشاوره افتیدر امکان نیهمچن ، سناتک تیسا وب در انیمشتر پنل جادیا با کاال صیترخ پرتال

 حساب صورت و نهیهز صورت ارائه ان،یمشتر به صیترخ پرونده هر تیوضع و مراحل یرسان اطالع ان،یمشتر یبرا پروفرما

 و انیمشتر توقعات کامل صورت به گرید یموارد و انیمشتر و شرکت نیب مختلف یها امیپ تبادل ان،یمشتر به نیآنال

 .دینما یم یسازمانده  را نیماب یف تعامالت



 

 

 کاال صیترخ یکار روال درباره رانیمد یگذار تاسیس به کمک 

  یها پرونده در یکار تیوضع و مراحل جمله از کاال صیترخ درباره الزم اطالعات کردن فراهم با کاال صیترخ ستمیس

 شرکت مختلف یها بخش در نهیبه تیفعال نحوه مورد در مرحله هر یکار حجم به توجه با کند یم کمک رانیمد به مختلف

 .کنند یگذار استیس و  یریگ میتصم

 پرسنل یکار یها نهیهز کاهش 

 جداگانه صورت به پرسنل یها نهیهز از کی هر ثبت نیهمچن و شرکت، پرسنل  از کی هر به یپرداخت تنخواه درج به توجه با

 نیبد.رسد یم حداقل به پرسنل و شرکت نیماب حساب اختالف بروز امکان گمرک، ای شهر هر از پرونده هر با ارتباط در و

 یسنت یها روش به شرکت به پرسنل ی ها نهیهز یرسان اطالع جهت نهیهز و روزه چند زمان صرف به یازین تنها نه بیترت

 .افتی خواهد کاهش زین یمال تلفات زانیم بلکه ستین

 انیمشتر یوفادار و تیرضا شیافزا  

 سهولت و خود یکاال صیترخ تیوضع از افتنی اطالع زمان کاهش بواسطه انیمشتر یبرا شده جادیا افزوده ارزش به توجه با

 خواهد شیافزا انیمشتر تیرضا کاال، لیتحو زمان کاهش تینها   در و کاال صیترخ درخواست یریگیپ و ثبت در آمده بوجود

 .افتی

 



 

 

 یمشتر توسط یده سفارش ندیفرا یساز نهیبه 

 صورت به را خود ازین مورد اطالعات نه،یهز نیکمتر با و زمان نیتر عیسر در تواند یم پرتال انیمشتر پنل از استفاده با یمشتر

 حضور جهت زمان صرف به مجبور نکهیا بدون کند، ثبت را خود مشاوره ای کاال صیترخ درخواست و مشاهده یا لحظه

 کاال لیتحو  مرحله تا را خود پرونده تیوضع ممکن زمان نیتر عیسر در تواند یم مشتری. باشد صیترخ شرکت در وستهیپ

 .کند یریگیپ

 خدمات و شرکت جامع یمعرف  

 با و انیمشتر یازسنجین اساس بر که است ساخته قادر را ما ،یبازرگان و کاال صیترخ شناخت در سناتَک ی تجربه و دانش

 پاسخ خود یکار ستمیس و  خدمات ، شرکت گسترده یمعرف در صیترخ شرکت ازین به روز، یافزار نرم یها یفناور نیتر تازه

 شرکت و انیمشتر یارتباط پنل.  باشد یم شرکت با کاال صاحبان و انیمشتر ارتباط مرجع ،تیسا وبیک  آن بر عالوه .دهد

 .ردیگ یم قرار تیسا وب درنیز 

  



 

 

 سناتَک در یک نگاه:پرتال ترخیص کاالی  امکانات

  کاال صیترخ یها پرونده  عیتجم و  جادیا •

 کاال صیترخ پرونده هر به مربوط یها مجوز و مدارک اسناد، ثبت •

 شبنم طرح کد، رانیا از اعم سفارش ثبت روال تیریمد •

 صیترخ هر به مربوط یگمرک روال ثبت امکان •

 کاال صیترخ ندیفرا طول در یمال یندهایفرا تیریمد •

 پرونده هر کیتفک به کاال صیترخ یمال اطالعات ثبت و ییشناسا •

 ها بارنامه تیریمد و ثبت •

 هیصیترخ مشخصات و بار اعالم زمان ثبت •

 نریکانت ییجا جابه مشخصات و زمان ثبت •

 استاندارد هیجواب و یبردار نمونه و یابیارز سیسرو اطالعات تیریمد •

 کاال صیترخ پرونده هر  سبز پروانه اطالعات تیریمد و ارزش ثبت •

 (کاال یاحتمال مشکالت و یکمبودها ثبت همراه به) یانباردار پرداخت و بار اعالن ثبت  •



 

 

 کاال لیتحو محل و کاال نقل و حمل روال انبارگمرک، از کاال خروج ثبت •

  صیترخ پرونده هر یکار جدول میتنظ حادیا •

 مختلف موارد اساس بر صیترخ یها پرونده یجستجو  •

 انیمشتر به یگمرک خدمات و پروفرما میتنظ مشاوره ثبت •

   مناسب یدسترس حقوق نییتع و انیمشتر یبرا یکاربر نام و عبور کلمه نییتع امکان  •

  یمشتر توسط کاال ترخبص استدرخو ثبت امکان  •

   یا لحظه صورت به کاال ترخبص تیوضع یریگیپ امکان  •

  شده ثبت یکاال ترخبص سوابق شینما امکان  •

 ترخبص پرونده مختلف یها یژگیو اساس بر جستجو امکان  •


