Lietošanas instrukcija

REĢISTRĒTIEM KLIENTIEM

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 atrast
jaunus klientus, kā arī jaunus produktu/pakalpojumu realizācijas kanālus.
Šī lietošanas instrukcija Jums palīdzēs reģistrēties platformā un veiksmīgi uzsākt tās lietošanu.
Lai veicas biznesā!
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1. Reģistrācija platformā
Reģistrējiet savu e-pastu un paroli sistēmā, spiežot “Reģistrēties”.
Portāla administrācija saņems Jūsu pietiekumu un piešķirs Jums aktīva lietotāja statusu.
Sagaidiet admina apstiprinājumu e-pastā. Pēc tam varēsiet piekļūt portālam un izveidot sava uzņēmuma profilu.

2. Datu ievade
Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas, dodieties uz portālu www.timbermarket.lv un augšā labajā stūrī spiediet
“Mans konts” un tad “Ienākt”.

Aizpildiet savus rēģistrētos datus un laipni lūgti platformā!
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2.1. Uzņēmuma dati
Aizpildiet datus par uzņēmumu un spied “Saglabāt”

2.2. Tirdzniecības punktu pievienošana
Aizpildiet datus par uzņēmuma tirdzniecības punktiem, kuri var atrasties fiksētā vietā vai reģionā.
Izvēlieties “Pievienot tirdzniecības punktu”
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Aizpilda informāciju par tirdzniecības punktu, ja tas atrodas FIKSĒTĀ VIETĀ.
“Fiksēta vieta” ir tirdzniecības punkts ar konkrētu jeb fiksētu ģeogrāfisko atrašanās vietu.
Lai precīzi norādītu tirdzniecības punkta atrašanās vietu, izvēlēties “Iezīmēt precīzu lokāciju kartē”.
Kartē var ielikt fizisku punktu vai iekopēt precīzas koordinātas.
Var pievienot maksimums 3 bildes līdz 5MB izmērā.
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Aizpilda informāciju par tirdzniecības punktu, ja STRĀDĀJAT REĢIONOS.
“Strādāju reģionos” nozīmē, ka tirdzniecības punkts neatrodas vienā konkrētā vietā, bet uzņēmums pērk, pārdod vai
sniedz pakalpojumus vienā vai vairākos reģionos bez konkrētas fiziskas piesaistes noteiktai vietai. Tā var būt preču
piegāde, izbraukumu pakalpojumu sniegšana u.c.
Izvēlieties reģionu/-us, kuros strādājat.
Var pievienot maksimums 3 bildes līdz 5MB izmērā.

Spiediet “Saglabāt un pāriet uz nākamo soli”
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Aizpildiet informāciju par precēm, kuras iepērkat vai pārdodat vai pakalpojumus, kurus sniedzat konkrētajā
tirdzniecības punktā.
-Aktivizējiet pakalpojumu;
-Atzīmējiet “iepērku”, “pārdodu” vai “pakalpojumi”;
-Izvēlieties konkrēto sortimentu no saraksta;
-Aizpildiet datus teksta laukā ar tabulām vai tekstu par konkrēto produktu;
Varat konkrētajā tirdzniecības punktā pievienot neierobežotu skaitu preces attiecīgajā sadaļā “iepērku”, “pārdodu”
vai “pakalpojumi”

Spiediet “Saglabāt un publicēt”
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Tirdzniecības punkts ir veiksmīgi izveidots!
Jebkurā laikā varat to ērti labot vai izdzēst pavisam.
Ja vēlaties labot tirdzniecības punkta informāciju, to var izdarīt nospiežot uz simbola
.
Ja vēlaties labot preču sortimentu konkrētajā tirdzniecības punktā, spiediet “Labot pakalpojumu”.
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2.3. Apakšlietotāju pievienošana
Aizpildiet “Lietotāji” sadaļu. Šeit var dot piekļuvi un tiesības personām, kuras galvenais lietotājs pilnvaro rīkoties
konkrētā tirdzniecības punktā. Lietotāja tiesības jebkurā brīdī var pārtraukt, atjaunot un tikpat ērti var pievienot
jaunus lietotājus, kuriem ir tiesības rīkoties konkrētā tirdzniecības punktā (mainīt, pievienot, dzēst datus utt.).
Pēc datu ievades jānospiež “+” un pilnvarotais apakšlietotājs kļūs aktīvs.
Apakšlietotājam ir dotas tiesības mainīt informāciju tikai tajos tirdzniecības punktos, kuros to ir pilnvarojis galvenais
lietotājs.

2.4. Uzstādījumi
Šajā sadaļā lietotājs var mainīt savu paroli un iestatīt lapas valodu pēc noklusējuma.
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VEIKSMI PORTĀLA LIETOŠANĀ!
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