راهنماي رتبه بندي

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستاي انجام مأموریتهاي خود در حوزه ساماندهی و رتبهبندي کسب و کارهاي الکترونیکی
با هدف فرهنگ سازي و کمک به ارتقاء کیفیت فضاي تجارت الکترونیکی کشور و حمایت از حقوق فعاالن این حوزه به ویژه
مصرفکنندگان و خریداران ،اقدام به امتیازدهی و رتبهبندي کسب وکارها نموده است .این امتیازدهی به منظور افزایش سطح
آگاهی مصرفکنندگان از میزان ریسک معامله با کسب و کار و افزایش سطح اعتماد خریداران در حوزه خرید اینترنتی انجام شده
است.
جهت مشاهده امتیازات رتبه بندي وب سایت ابتدا وارد پنل کاربري خود در اینماد به آدرس  reg.enamad.ir/Panelشوید.

پس از ورود به پنل کاربري در قسمت مدیریت کسب وکار بخش رتبه بندي قابل مشاهده می باشد.

الزم به ذکر است که اولین امتیازات رتبه بندي پس از گذشت  3ماه از زمان اخذ اینماد نمایش داده میشود.

پس از کلیک بر روي گزینه "شاخص هاي رتبه بندي"  ،شاخص ها  ،راهنماي شاخص ها و درخواست پشتیبانی مشاهده می
شود.

در فاز نخست رتبهبندي ،کسب و کارها در دو محور اصلی سوابق عملکرد کسب کار و توانمندي کسب وکار امتیازدهی شده اند.
جزئیات و نحوه محاسبه امتیازات در قسمت "راهنماي رتبه بندي" قابل مشاهده می باشد .چنانچه در رابطه با رتبه بندي ،
شاخص ها و امتیازات سوالی وجود داشته باشد ،با کلیک بر روي گزینه "درخواست پشتیبانی" به صفحه پشتیبانی هدایت شده
و در صفحه مذکور امکان ارسال درخواست وجود دارد.

د ر صفحه مذکور درصورت نیاز امکان بارگذاري فایل نیز براي کاربر وجود دارد .درانتها پس از درج توضیحات ،جهت ارسال پیام
برروي گزینه ارسال تیکت کلیک میشود.

هر کدام از دو محور اصلی داراي شاخص هایی می باشند که با کلیک بر روي هرکدام از دسته بندي ها  ،زیرمجموعه ها نمایش
داده می شوند .

پس ازکلیک بر روي شاخص ها میتوان جزئیات مربوط به امتیاز هریک را مشاهده کرد.

شاخصهاي امتیازدهی مرتبط با هر یک از محورهاي فوق در ادامه معرفی و توضیح داده شده است.

محور سوابق عملکرد
مسئولیتپذیري مالی(بازه امتیازي  0تا  :)000این شاخص ،بر مبنای اینکه شخصیت حقیقی یا حقوقی در گذشته چگونه در قبال
تعهدات مالی خود ،ایفای مسئولیت نموده است ،در قالب شاخص مسئولیتپذیری مالی امتیازدهی اعتباری ناظر به وضعیت
گذشته وی ،نمود پیدا میکند.
سطوح امتیازات به شرح ذیل میباشد:

 : A+امتیاز برابر با 011
:A
: A: B
: C
: D

امتیاز برابر با 01
امتیاز برابر با 01
امتیاز برابر با 01
امتیاز برابر با 01
امتیاز برابر با 01

شاخص سوابق پاسخگویی به شکایات(بازه امتیازي از  323به  : ) 0این گروه شاخص با تمرکز بر نحوه تعامل کسب وکار با مصرف
کننده در مواجهه با شکایت دریافتی از وی تعریف شده است.
-

عدم پاسخگویی به شکایت(بازه امتیازي از  200به  : )0درصورت گذشت سه فرصت  00ساعته و عدم پاسخگویی کسب
وکار ،شکایت بدون پاسخ درنظرگرفته میشود.

-

تاخیر در پاسخگویی(بازه امتیازي از  23به  : )0در هرمرحله از فرآیند رسیدگی به شکایت( تعامل مستقیم با
مصرفکننده یا تعامل با میانجیگر) درصورت گذشت فرصت 00ساعته و عدم پاسخگویی کسب و کار به شکایت دریافت
شده ،تاخیر لحاظ میشود.

-

شکایات حل نشده (بازه امتیازي از  000به  :)0شکایتی است که پس از ارائه راه حل توسط میانجیگر(برای مثال اتحادیه
کسب و کارهای مجازی و غیره) ،راهحل مورد نظر توسط کسب وکار مورد پذیرش و اجرا قرار نگرفته باشد.

شاخص سوابق تخلف/جرایم(بازه امتیازي از  0تا  :)-000سوابق تخلف طبق دستورالعمل اینماد شامل :قاچاق ،صنفی ،محکومیت
کیفری تجاری و غیره بوده و براساس دستورالعمل مذکور تخلفات در  0سطح تعریف شده و امتیازات محاسبه میشود .جهت
مشاهده جزئیات مربوط به تخلف میتوان برروی گزینه " جزئیات بیشتر" کلیک کرد.

شاخص سابقه فعالیت الکترونیکی(بازه امتیازي از  0تا  : )23این شاخص از زمان دریافت مجوز( اینماد /ساماندهی) محاسبه
میشود .شاخص مذکور براساس مدت زمان مفید دارا بودن مجوز سنجیده میشود.

محور توانمندي
توانایی مالی کسب وکار(بازه امتیازي از  0تا  :)230این گروه از شاخص به وضعیت مالی کسب وکار پرداخته و به عنوان عاملی
موثر در ارائه کاال و خدمت توسط کسب وکار درنظر گرفته میشود.
شاخص نسبت جاري(بازه امتیازي  0تا  :)023شاخص نسبت جاری برابر است با حاصل تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای
جاری( راحت ترین نسبت نقدشوندگی).
امتیازات در قسمت نسبت جاری به شرح ذیل می باشد:
 :Aامتیاز برابر با 001
 :Bامتیاز بین  06تا 001
 :Cامتیاز بین  01تا 06
:Dامتیاز بین  1تا 01

شاخص دارایی جاري(بازه امتیازي  0تا  :)023دارایی جاری عبارت است از وجه نقد و یا داراییهای دیگری که به طور معقول انتظار
میرود در طی چرخه عادی عملیاتی واحدتجاری و یا دوره مالی ،هرکدام که طوالنی تر باشد ،به وجه نقد تبدیل شده و یا مصرف
شوند یا آنکه فروخته شود.
امتیازات در قسمت نسبت جاری به شرح ذیل می باشد:
 : A+امتیاز برابر با ( 001دارایی جاری بیش از  111میلیون تومان)
 : Aامتیاز بین 011تا 001
 : Aامتیاز بین  51تا 011 : Bامتیاز بین  11تا 51
 : Cامتیاز بین  01تا 11
 :Dامتیاز بین  1تا 01

جهت مشاهده جزئیات مربوط به شاخص ها به راهنماي موجود در پنل کاربري قسمت رتبه بندي مراجعه نمایید.

