
آموزش استفاده از

برنامک رانندگان ترابرنت



برنامک رانندگان ترابرنت مخصوص رانندگان دارای

ماشین های سنگین از خاور تا تریلی (تناژ بار از حداکثر

5 تن تا حداکثر 27 تن می باشد و برای رانندگان

نیسان/ یخچالی و بونکر فعال باری روی برنامک نداریم.

 

برنامک ترابرنت از استورهای نصب اپلیکیشن اندروید

شامل کافه بازار، مایکت و گوگل پلی در دسترس

است همچنین می توانید از لینک زیر که لینک کافه

بازار است، برای دانلود کردن برنامک استفاده کنید.

 
https://click.adtrace.io/l3f58pi

 
 

https://click.adtrace.io/l3f58pi


بعد از نصب برنامک با صفحه زیر مواجه میشویم بعد

از وارد کردن شماره موبایل و کد تایید ارسالی

میتوانیم مراحل ثبت نام را انجام دهیم.

 





در صفحه بعدی برنامک از

شما میخواهد که نوع بارگیر

خود را از منو انتخاب کنید 

در این صفحه خاور یا تریلی

بودن را انتخاب میکنید و با

توجه به اینکه خاور و تریلی

انواع خاصی دارد مثال (خاور

روباز، مسقف و تریلی

شامل چادری کفی بغلدار ،

در زیر منوی بعدی باید نوع

دیگر هم انتخاب شود مثال

سایز بارگیر تریلی کفی دو

نوع است 12.60 و 13.60

در این زیر منو نوع کفی خود

هم انتخاب میکنیم. 

 



در این صفحه سه منو میبینیم حساب کاربری و

نوبت گیری و اعالم بار در ادامه یک به یک این موارد

را بررسی میکنیم 

 

گزینه حساب کاربری

با انتخاب این گزینه ما

میتوانیم اطالعات ثبت

شده در حساب کاربری را

مشاهده کنیم:

 



گزینه نوبت گیری 

 

با فشردن دکمه ی نوبت

گیری ما منوی زیر را

مشاهده میکنیم در ادامه

می توانید توضیحات را در

تصویر ببینید:

 



مرحله بعدی را در تصویر زیر می بینید:

 



با فشردن نام هر استان

در تصویر باال پیامی که

در تصویر زیر آورده

شده است به راننده

نمایش داده میشود.

 

وقتی راننده دکمه ی

باشه در تصویر باال

را بزند درخواست

نوبت گیری او ثبت

میشود 

 



 گزینه ی اعالم بار 

در گزینه ی اعالم بار ما همه ی بارهای موجود که از طریق

ثبت آگهی وارد برنامک شده اند را مشاهده میکنیم میزان

عمر هر آگهی روی برنامک در حال حاضر 18 ساعت است

یعنی بعد از گذشتن 18 ساعت از ثبت آگهی به طور

خودکار از برنامک حذف میشود این 18 ساعت هم با توجه

به دیتای فعلی تنظیم شده است و ممکن است در آینده

تغییر داشته باشد 

راننده با ورود به منوی اعالم بار مطابق تصاویر زیر آگهی ها

را مشاهده میکند

 





بعد از تایید دسترسی تصویر زیر را می بیند 

 



بعد از فشردن دکمه ی اعالم آمادگی برنامک پیام زیر را به

راننده نشان میدهد 

 


