Lietošanas instrukcija

PORTĀLA LIETOTĀJIEM
Ievads

www.timbermarket.lv ir vieta, kur satiekas kokrūpniecības nozares uzņēmumi un to klienti. Ar šīs platformas
palīdzību var ātri atrast vajadzīgo informāciju, izmantojot ģeogrāfisko atrašanās vietu. Šī sistēma Jums palīdzēs ātri
atrast tuvāko un izdevīgāko vietu produkta vai pakalpojuma iegādei vai realizācijai.
Šī lietošanas instrukcija Jums sniegs ieskatu portāla funkcijās un veiksmīgi uzsākt tā lietošanu.
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1. Sākuma skats
Sākuma skats izstrādāts tā, lai visa informācija ir viegli pārskatāma un uztverama:
1.1. Uzņēmumu saraksts
Kamēr nav uzstādīti filtri, visi uzņēmumi ir kopējā sarakstā. Vienmēr augšā būs uzņēmums, kas pēdējais ir
atjaunojis informāciju. Tas motivē uzņēmumus biežāk ienākt platformā un aktualizēt savus datus, cenas utt.
1.2. Kartes skats
Sākuma skatā kartē attēloti visi uzņēmumi, jo nav atlasīti filtri. Karti var ērti pietuvināt vai attālināt un vizuāli
apskatīt katra uzņēmuma kartiņu, spiežot uz ikonas.

2. Filtru iestatīšana
Nepieciešamā produkta vai pakalpojuma meklēšana sākas ar filtru iestatīšanu. Secība, kādā tiek iestatīti filtri nav
svarīga. Var filtrus iestatīt, sākot ar preču/pakalpojumu izvēli, bet var sākt arī ar atrašanās vietas izvēles.
2.1. Es vēlos: Pirkt, Pārdot, Pakalpojumi
Sākumā atzīmējiet, kuru no darbībām vēlaties veikt – Es vēlaties “Pirkt”, “Pārdot” vai “Pakalpojumi”.
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2.2. Atlasīt pēc pakalpojuma
Iestatiet filtru “Atlasīt pēc pakalpojuma”. Atveras sortimenta izvēle, kur varat atzīmēt sev interesējošās
preces/pakalpojumus neierobežotā skaitā;
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2.3. Atlasīt pēc atrašanās vietas
Iestatiet filtru “Atlasīt pēc atrašanās vietas”. Atveras logs, kurā jānorāda interesējošais reģions vai konkrēta vieta,
kurā vēlaties nopirkt vai pārdot preci/pakalpojumu. Vēlamo lokāciju var meklēt divējādi:

-Atrašanās vietu var meklēt pēc reģiona;

-Atrašanās vietu var meklēt konkretā rādiusā no vēlamā ģeogrāfiskā punkta;
Var ierakstīt kādas apdzīvotas vietas nosaukumu un atzīmēt rādiusu km no tās.
Vai var izvēlēties simbolu
un ielikt konkrētu punktu kartē, norādot rādiusu km no konkrētās vietas;
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2.4. Meklēšana caur karti
Meklēšanu var sākt arī ar konkrēta ģeogrāfiska punkta iestatīšanu kartē. Tādā gadījumā lapas sākuma, kartes labajā
augšējā stūrī izvēlas
simbolu un novieto kartē punktu, no kura tiek mērīts attālums. Tad ievada vēlamo rādiusu
km. Nospiež “Saglabāt”.

Un tālāk turpina meklēšanu kā punktos 2.1. un 2.2., ievadot vēlamo operāciju (Pirkt, Pārdot vai Pakalpojumi) un
izvēloties vēlamo preču vai pakalpojumu sortimentu.
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3. Meklēšanas rezultāti
Pēc vajadzīgo filtru atlases kartē un sarakstā parādās meklēšanas rezultāti.
Kreisā pusē saraksts parāda atlasītās kompānijas saraksta veidā, kuras atbilst meklēšanas kritērijiem.

Kartē rezultāti tiek atspoguļoti vizuāli un pārskatāmi. Kartes atspoguļojuma skaidrojums ir sekojošs:
- Ikona spilgtā krāsā parāda “fiksētos tirdzniecības punktus, kuri atrodas vēlamajā teritorijā. Blāvi iekrāsotās
ikonas nozīmē, ka vēlamajā teritorijā atrodas tirdzniecības punkts, bet tas nepiedāvā preces/pakalpojumus
pēc meklētajiem filtriem;

-

Simbols “+1” norāda, ka vēlamajā rādiusā strādā kompānijas, kas piedāvā meklēto preci/pakalpojumu, bet tām
nav fiziska piesaiste konkrētai vietai – kompānijas, kuras strādā reģionā. Simbols “+1” norāda kompāniju skaitu
konkrētajā meklējumā. Uz simbola uzspiežot, atveras saraksts ar kompānijām, kuras darbojas reģionā bez
konkrētas fiziskas piesaistes.
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4. Uzņēmuma profils
Atverot atlasīto uzņēmumu profilu, var iepazīties ar uzņēmuma piedāvātajiem precēm/pakalpojumiem, redzami
uzņēmuma kontakti un cita informācija.
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VEIKSMI PORTĀLA LIETOŠANĀ!
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