ﭘﺎﯾﺎه داﻧﺶ < ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات < ﭼﻮﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک« را ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎﻟﻢ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻢ؟

ﭼﻮﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک« را ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎﻟﻢ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ آﭘﺎرات ‐  ‐ 14-03-2021ﭘﺨﺶ زﻧﺪه و روﯾﺪادﻫﺎی آﭘﺎرات
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوش اﺷﺘﺮاک ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻤﺮﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻃﻼﯾ و اﻟﻤﺎس آﭘﺎرات ﻓﻌﺎل ﻣﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﺳﻄﺢ ﻃﻼﯾ ﯾﺎ اﻟﻤﺎس ،وارد داﺷﺒﻮرد ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺧﻮد ﺷﺪه و از ﺗﺐ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺷﺘﺮاک«،
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺞﻫﺎ و اﻣﻮﺟﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺞﻫﺎو اﻣﻮﺟﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺳﺎﯾﺰ  ۵۶در  ۵۶ﭘﯿﺴﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﯾﺰ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺬاری ،ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺞﻫﺎ و اﻣﻮﺟﻫﺎ
ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ آنﻫﺎ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک« ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﮔﺮدد.
در ﻫﻨﺎم ﺑﺎرﮔﺬاری اﻣﻮﺟﻫﺎ ،ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾ ﮐﺪ ﯾﺘﺎ )ﻏﯿﺮ ﺗﺮاری( ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی اﻧﻠﯿﺴ ﯾﺎ اﻋﺪاد ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ و
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻣﻮﺟﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧ ﺧﻮد در ﺗﺐ »ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺮداﺧﺖ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺮرﺳ ﺷﺪه و ﻃ ۱۰ روز ﮐﺎری ﺑﻌﺪ ،وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺮﺳﺪ ،درآﻣﺪ آن ﻣﺎه ﺷﻤﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺷﻤﺎ وارﯾﺰ ﻣﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧ ،درآﻣﺪ ﻣﺎه ﺟﺎری ﺷﻤﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﮔﺮدد.

در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺮداﺧﺘ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ »ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺟﻬﺖ ﭘﯿﯿﺮی ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰ ﺷﺪه از ﺑﺎﻧ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﺣﺴﺎب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

در ﺑﺨﺶ درآﻣﺪ اﺷﺘﺮاک ،اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻧﻈﯿﺮ درآﻣﺪ ﮐﻞ ،درآﻣﺪ ﻣﺎه ﺟﺎری ،درآﻣﺪ روز و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻌﺎل ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻧﻤﻮدار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ درآﻣﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﯿ ﻧﻮع اﺷﺘﺮاک و آﺧﺮﯾﻦ اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺨﺶ آﺧﺮﯾﻦ اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﺮوﺟ اﮐﺴﻞ آن را از ﺳﯿﺴﺘﻢ
داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺮای داﺷﺘﻦ درآﻣﺪی ﺛﺎﺑﺖ ،اﺷﺘﺮاک ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮی دو ﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ اﺷﺘﺮاک ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻤﺮ در ﻃﻮل ﺷﺶ و ﻫﺮ
ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل ﯾ اﺷﺘﺮاک ﯾ ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

