Webová aplikace pro prodejce MLM ZetClub Znovu
Základní obrazovka umožňuje přihlásit se již registrovanému prodejci, nebo registraci nového
prodejce:

K přihlášení je třeba znát své číslo a Pin.
Pokud se chcete přihlásit jako administrátor webu, klepněte na odkaz Admin vpravo dole, pak je
třeba zadat jméno a heslo administrátora. Poté je možné měnit texty v aplikaci:

Pokud se přihlásíte číslem a Pinem prodejce:

zobrazí se nabídka pro prodejce:

V horním pruhu vidí prodejce své základní údaje (body své a své sítě v daném měsíci)

V menu Údaje je možno měnit personální data prodejce:

V nabídce Provize celé je přehled údajů o provizích prodejce v jednotlivých měsících:

Pokud se klepne na ikonu dokumentu

, zobrazí se sestava o provizích za zvolený měsíc:

Položka nabídky Síť zobrazí struktur prodejců registrovaných pod přihlášeným prodejcem (do určité
úrovně, která se dá v aplikaci nastavit) :

V sestavě jsou vidět body za nákupy, které prodejce uskutečnil tento měsíc a současně bodová
pozice, které zatím v tomto měsíci dosáhl.

Nabídka e-shop umožňuje prodejcům provádět objednávky:
Nejprve se zvolí kategorie výrobků (pokud jsou kategorie definované, není to povinné):

Po výběru kategorie se zobrazí zboží, jež je možno přidávat do košíku (zobrazuje se název zboží,
popis, cena a bodová hodnota):

V košíku je zobrazeno vybrané zboží, to je zde možno upravit (změnit množství, odstranit položku). Je
třeba vybrat způsob doručení (a platby). Je možno zadat poznámku k objednávce.
Volitelně lze stanovit automatické přičítání poštovného (při platbě na účet) nebo doběrečného (u
dobírky). V tom případě lze nastavit hranici celkové ceny, od níž se poštovné nebo doběrečné
nepočítá.

Po odeslání objednávky obdrží prodejce mail s rekapitulací objednávky (případně číslo účtu a
variabilní symbol, pokud si zvolil platbu převodem). Pokud v databázi prodejce svůj mail nezadal,
musí jej zadat nyní:

Prodejce pak obdrží mail s rekapitulací objednávky:

Registrace nového prodejce:
v Úvodní obrazovce se klepne na odkaz Registrace, pak se vyplní údaje o novém prodejci (hvězdičkou
označené údaje jsou povinné)

K registraci musí znát číslo svého sponzora (volitelně lze označovat jako Sponzor nebo Garant) a musí
zadat jedinečnou e-mailovou adresu. Musí odsouhlasit obchodní podmínky, které lze zobrazit
(libovolný text v PDF formátu).

