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نصب نرم افزار



نصب نرم افزار



نصب نرم افزار



نصب نرم افزار



نصب نرم افزار



راهنمای استفاده از نرم افزار ارسال مانیفست



راهنمای استفاده از نرم افزار ارسال مانیفست



تنظیمات اولیه

شناسه ملی شرکت صادر کننده بارنامه 
(کریر یا فورواردر)الکترونیک

شناسه ملی نماینده شرکت حمل که 
می توان همان شناسه ملی شرکت 

حمل را درج کرد



مانیفستبارگذاری اطالعات 

شناسه ملی شرکت صادر کننده بارنامه 
(کریر یا فورواردر)الکترونیک

شناسه ملی نماینده شرکت حمل که 
می توان همان شناسه ملی شرکت 

حمل را درج کرد

...(کشتی و )نام وسیله ی حمل کننده

...(کشتی و )شناسه وسیله ی حمل کننده

IRIKAکد محل تخلیه، مثال 

تاریخ دریافت یا تحویل

لتعداد جابه جایی وسیله ی حم

بصورت پیش فرض باشه

تمقدار این فیلد همواره برار صفر اس

دأ  شماره مانیفست مب فا امکان اصالح این گزینه وجود ندارد لط
.در پر کردن آن دقت کنید

جهت اطمینان از از دست 
نرفتن اطالعات، فایل 

.خود را ذخیره کنید



بارگذاری اطالعات بارنامه



بارگذاری اطالعات بارنامه

Career                               : شماره بارنامهHouse
شماره بارنامه

Forwarder                              : شماره بارنامهMaster

شماره شرکت حمل واسط در رویه ترانزیت

شماره نماینده شرکت حمل واسط در رویه ترانزیت

کد سه حرفی محل اصلی ارسال کاال

کد سه حزفی محل اصلی بارگیری

IRIKAکد  پنج حرفی محل تخلیه، مثال 

کد پنج حرفی مقصد نهایی کاال

Import ،Transshipment
:کد محموله ها 

F: FCL Container 
L: LCL Container
M:  Empty Container
B: Bulk Solid
Q: Bulk Liquid
R: Roll-on/roll-off Unit
P: Passenger
G: General Cargo 
(Break Bulk)

هکد دو حرفی کشور مبدا بارنام

هنام گیرنده اصلی بارنام

مهآدرس گیرنده اصلی بارنا

االنام فرستنده ک

آدرس فرستنده کاال

شناسه ملی گیرنده کاال
LCمنظور صاحب کاالس نه 

مثال در رویه.در بارنامه مشخص است
ت ترانزیت گیرنده شرکت حمل ترانزی

ر این ولی گیرنده کاال د. کننده می باشد
قسمت مشخص می شود یا در رویه 

بانکی



بارگذاری اطالعات بارنامه

به التین مارک و سریال کاال

شماره تعرفه کاال

شرح تجاری کاال

تعداد بسته های کاال

نوع بسته بندی کاال

کد بسته بندی کاال

(همون وزن ناخالص درج شود)وزن حجمی کاال 

وزن ناخالص کاال

در صورتی که بارنامه بیش از
8تا 8یک تعرفه داشته باشد 

.وارد شود

در صورتی که بارنامه بیش از
کاال ها  Andیک کاال داشت با 

.را وارد کنید

در بارنامه ها هوایی وزن حجمی 
کاال و در بارنامه های زمینی و 

.درج شود1دریابی  



کانتینربارگذاری اطالعات 



کانتینربارگذاری اطالعات 

شماره کانتینر
BULK123456-1در بارنامه های زمینی 
BULK123456-7در بارنامه های هوایی  

در بارنامه دریایی شماره کانتینر 

وزن خالی کانتینر
1در بارنامه های زمینی  
1در بارنامه های هوایی 

در بارنامه دریایی وزن خالی کانتینر 

شماره پلمپ کانتینر
1در بارنامه های زمینی  
1در بارنامه های هوایی 

در بارنامه دریایی شماره پلمپ کانتینر 



کانتینربارگذاری اطالعات 



کانتینربارگذاری اطالعات 

عالمت مارک و شماره کاال
-: در صورت عدم وجود

؟؟؟

توضیحات و شرح تعرفه کاال

کد تعرفه کاال

تعداد بسته های کاال

نوع بسته بندی کاال

کد بسته بندی کاال

تعداد پالت ها

وزن ناخالص کاال

وزن حجمی

آیا گاال خطرناک است یا خیر؟

ر؟آیا کاال نیازمند یخچال است یا خی



ویرایش اطالعات کاال



ویرایش اطالعات کاال



تایید و ثبت نهایی



”txt.“ذخیره فایل به صورت 



”zip.“ذخیره فایل به صورت 



:نکته

فایل با توجه به ایرادات نرم افزار تعداد بسته ها پس از ذخیره صفر می شود، کافی است
zip ذخیره  شده را با نرم افزارnotepadباز کرده و تعداد بسته ها را ویرایش کنید.

ه بندیانتهای خط بین نام تجاری کاال و نوع بستتعداد بسته ها در خط دوم فایل باز شده 
.می باشد



تطول فیلد ها در نرم افزار مانیفس



تنوع فیلد ها در نرم افزار مانیفس



ارسال مانیفست



1

2

3

4

از صحت اطالعات موجود در این قسمت اطمینان حاصل کرده و جهت نهایی کردن مانیفست
.  مراجعه نماییدنهایی کردن مانیفست از منوی کاربر به زیر منوی 
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.شویدمی توانید از وضعیت مانیفست های ارسالی شرکت خود مطلع"لیست مانیفست ها "با استفاده از تب 



خطا ها در ارسال مانیفست



ابتدا فایل مانیفست را با . 1Notepad  کنیدباز

در . .کنیدرقم های بخش های بعدی را بررسی تعداد ، ”VOY“خط اول بعد از بخش 2

در . یازده شناسه  Line Codeمی بایست در بخش یازده رقم بود کمتر از  Voyage Agent Codeو  Line Codeصورتی که ارقام 3

.یازده رقمی شرکت حمل صاحب کشتی را وارد کنیدشناسه  Voyage Agent Codeرقمی شرکت حمل خود و در قسمت 

سپس دوباره فایل اصالح شده را بارگذاری کنید. 4.

اشکال در آپلود مانیفست•
.معتبر نمی باشد voyage agent codeمقدار وارد شده برای فیلد •



.نشده انددهی اجباری مقدار های برخی از فیلد 

• Error in saving file..

• This item is mandatory line.2 Item 29

• Error in saving file..

• Maximum length exceeded  line.2 Item 29

.(  در اسالید های قبلی سقف مجاز فیلد ها بیان شده است)اطالعات عدم رعایت سقف کارکتر مجاز در ورود 

• Error in saving file..

• This value is not convert able to a number line.463 item 6 

مغایرت داده ورودی در فیلد یا فیلد ها با نوع فیلد

اچ اس حداقل یکی از کاال های بارنامهکد  : Xرقمی معتبر وارد کنید 8کد اچ اس لطفا . نامعتبر می باشد•

.کد تعرفه ورودی نامعتبر می باشد

الزامیست“” وارد کردن •

عدم انتخاب شرکت حمل



.باشدخط خالی بین خطوط فایل خروجی درج شده یک -1

.ناقص باشد ”CON”,”CTR”,”BOL”,”VOY“فیلد های اول هر خط -2

.تعدادی از فیلد های ردیف بارنامه،کانتینر یا کاال به خط بعد منتقل شده باشد-3

• Error in saving the file...

• Wrong file format Line 263 item0

.  شده استثبت Cدر مانیفست شماره قبال  Aشرکت حمل برای Xبارنامه با شماره •

.باشد” -“شماره بارنامه ها نباید شامل •

.وزن یا تعداد هیچ کدام از کاال ها نباید صفر باشد•
Bبارنامه شماره •

Cکانتینر •

.تکرار شده استچندبار  Bبارنامه در  xشماره کانتینر •
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را به پس از ثبت ترخیصیه میتوانید رسید ثبت ترخیصیه
.خدمت گیرنده ارائه دهید



.مانیفست مورد نظر ثبت نهایی نشده است یا اطالعات وارد شده را صحیح می باشد

.نامه صحیح نباشدهمچنین ممکن است شماره مانیفست یا شماره بار. شما برای صدور ترخیصیه نیاز به ارائه ی مانیفست دارید•

.ا مشخص نماییدلطفا در پنل ویرایش بارنامه صاحب ترخیصیه ر. برای صدور ترخیصیه باید صاحب ترخیصیه مشخص باشد•

.شده باشندفرامرزی تعریفواحد تجارت افرادی می توانند به عنوان صاحب بارنامه یا ترخیصیه ثبت گردند که در پنجره تنها : نکته

.می باشدMوزن کل بارنامه برابر Nمجموع وزن کاالهای کانتینرها باید برابر وزن کل بارنامه باشد، مجموع وزن کاالها برابر •

کاالهای بارنامه برابر  Consignment Weightدر هدر بارنامه باید برابر با مجموع وزن فیلد  Gross Weightوزن فیلدمقدار : نکته

.باشد



نحوه ی واگذاری ترخیصیه:



نحوه ی واگذاری ترخیصیه:

شاید اشتباه کرده باشم

کامالَ اطمینان دارم این دستور باید اجرا شود

هستید؟...به نام ... به صاحب جدید به شماره ملی ... به نام ... آیا مایل به انتقال ترخیصیه از صاحب کاالی کنونی با شماره ملی 

و دقت کنید اگر کد ملی
نام صاحب جدید صحیح 

بود تایید نمایید

ودنبکد ملی و نام صاحب جدید صحیح اگر 

بودکد ملی و نام صاحب جدید صحیح اگر 

.افتانتقال ب... با کد ملی ... ترخیصیه با موفقیت به •

راحل اظهار اقدام نموده و سپس مپرینت قبض انبار الکترونیک صاحب جدید ترخیصیه میتواند نسبت به اخذ 
.آغاز نماید( در رویه واردات ) کاال را از طریق منوی دوراظهاری واردات با بارنامه 



امرزی باشدپنجره واحد تجارت فردر سامانه یا صاحب کاالی مورد نظر ، فاقد حساب کاربری اید کد ملی صاحب کاال را اشتباه وارد کرده 

.کد ملی صاحب جدید اشتباه می باشد•

.می باشدXشما اجازه انتقال این ترخیصیه را ندارید این ترخیصیه متعلق به شرکت صاحب کاال با شناسه ملی •

.صاحبان ترخیصیه و کاربرانی که از ایشان وکالت کارمندی دارند ، مجاز به واگذاری ترخیصیه می باشند

.می باشد0شناسه ملی با -شما اجازه انتقال این ترخیصیه را ندارید این ترخیصیه متعلق به •

می باشدکد صاحب کاالی ثبت شده در بارنامه توسط شرکت حمل فاقد اعتبار 



 ترخیصیهوضعیت ثبت بررسی



 ترخیصیهوضعیت ثبت بررسی

.تترخیصه شما با موفقیت در سیستم ثبت شده اس•

:صاحب کنونی ترخیصیه•

.می باشد. ....با شناسه ملی ...... شما اجازه انتقال این ترخیصیه را ندارید، این ترخیصیه متعلق به •

ازالزمنیکیالکترووکالتدارد،راالکترونیکترخیصیهواگذاریقصدکهکاربریکهاستمعنیاینبه
.نداردراترخیصیهصاحب

یاوبودهصیهترخیصاحبکهباشدمیالکترونیکترخیصیهواگذاریبهمجازکاربریباشیدداشتهدقت
.باشدداشتهترخیصیهصاحبازکارمندیالکترونیکیوکالت



:نکته

.استهترخیصیدرموجوداطالعاتثبتبهمنوطکاالحملوترخیصتشریفاتسایر

برعالوهفرامرزیتجارتواحدپنجرهدراظهارنامهتنظیملحظهدرمثالعنوانبه

صاحبملیکد/شناسهاطالعاتثبتبهمنوطکهترخیصیهصاحباطالعاتبررسی

یستمستوسطمشابهمواردوکاالکدتعداد،وزن،قبیلازمواردسایرباشد،میکاال

ادامهازگمرکیاظهارنامهبامغایرتگونههروجودصورتدروشدخواهدبررسی

دورحوالهصقبیلازکاالخروجتشریفاتوحملداشتهتوجه.شودمیجلوگیریفرآیند

هایرلکنت،بارنامهصدور،گمرکخروجدربازکاالخروجانبار،بیجکثبت،بارگیری

.باشدمیبارنامهاطالعاتصحتبهمنوطگمرکیمحوطهازخارجامنیتینیروهای



بارنامه

ویرایش بارنامه•

تفکیک بارنامه•
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.تغییرات بارنامه با موفقیت انجام شد



باشداشته حمل دمجاز به ویرایش بارنامه می باشد که در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی وکالت کارمندی از شرکت کاربری : نکته

.شما اجازه ویرایش این بارنامه را ندارید•

.گیرنده کاال باید در سامانه ثبت نام کند•

.شده باشندفرامرزی تعریفواحد تجارت افرادی می توانند به عنوان صاحب بارنامه یا ترخیصیه ثبت گردند که در پنجره تنها : نکته

.می باشدMوزن کل بارنامه برابر Nمجموع وزن کاالهای کانتینرها باید برابر وزن کل بارنامه باشد، مجموع وزن کاالها برابر •

کاالهای بارنامه برابر  Consignment Weightدر هدر بارنامه باید برابر با مجموع وزن فیلد  Gross Weightوزن فیلدمقدار : نکته

.باشد

.این بارنامه قابل ویرایش نمی باشد•

.ویرایش بارنامه های اظهار یا ابطال شده مقدور نمی باشد: نکته



تفکیک بارنامه قبل از اظهار

1

2
3

ترخیصیه یا صاحبشرکت حمل از وکالت کارمندی باشد و یا صاحب ترخیصیه که کاربری : نکته
.دارد مجاز به تفکیک بارنامه می باشد



تفکیک بارنامه قبل از اظهار

(و به همین ترتیب برای بارنامه های بعدی)اضافه می شود ”01-“انتهای بارنامه جدید 

12

3

01-9701503/22: شماره بارنامه جدید

.دبارنامه جدید با موفقیت ذخیره ش•
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