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Felhasználói segédlet a
Szuper-Felhasználó részére
Tisztelt Partnerünk!
Ezúton szeretnénk megismertetni Önnel a megújult
eShop fejlett, többfelhasználós funkcióit.
Ezen lehetőséget kifejezetten azok számára ajánljuk, akik
rendeléseiket interneten bonyolítják, és szeretnék egy
kézben tudni felhasználóik, és rendeléseik
adminisztrációját.
A szolgáltatást partnereink számára egyedi elbírálás
alapján tudjuk biztosítani.
Kérjük bővebb információért keresse területi képviselőjét,
vagy kapcsolattartóját!
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1. A többfelhasználós használatról, és a
Szuper-Felhasználóról
Regisztrált, és bejelentkezett felhasználóink bejelentkezés
után számos személyre szabható funkcióhoz férhetnek
hozzá, melyek nagyban megkönnyítik a kiválasztott
termékek kezelését, a rendelések összeállítását.
A személyes listák, a kívánságlista és a kosár a
felhasználónévhez kötődik, így az elmentett beállítások, de
még a kosár tartalma is hozzáférhető, bárhonnan,
bármilyen eszközről jelentkezzen is be.
Amennyiben többen parhuzamosan próbálnak egy
felhasználói bejelentkezéssel az eShop-ban dolgozni, adott
esetben egymás listáit, beállításait módosíthatják, mely a
rendelésekkor hibákhoz vezethet.
A fentiek miatt nem javasoljuk a profilok megosztott
használatát.
Az eShop kialakítása lehetővé teszi Partnereink számára,
hogy több felhasználót regisztráljanak, így minden
munkatársuk elkülönített felületen állíthatja össze saját
kosarát, rendelési dokumentumait és kívánságlistáját.
(A nem használt fiókokat kérésükre adminisztrátoraink
távolíthatják el rendszerből)
Meglévő partnerként az eShop leírásában ismertetett
módon, teljes jogú felhasználóként regisztrálhatnak, így az
összes felhasználói funkcióhoz korlátozás nélkül férhetnek
hozzá, beleértve a rendelések feladását is.
Az egy céghez tartozó regisztrációk száma nem
korlátozott, azonban kérjük kísérjék fokozott figyelemmel,
cégüknél kik férhetnek hozzá az eShop fiókokhoz, kik
rendelkeznek megrendelési jogosultsággal.
Többfelhasználós használat esetén lehetőség van egy
vagy több regisztrált felhasználót korlátozott
adminisztrációs jogokkal felruházni, így lehetősége lesz
az adott vevőszám alá regisztrált felhasználók kezelésére,
hozzáférésük és adataik módosítására.
Ezen adminisztrációs jogokkal rendelkező felhasználót
nevezzük rendszerünkben Szuper-felhasználónak.
A Szuper-felhasználóknak lehetőségük van saját
vevőszámuk alatt új felhasználókat regisztrálni, vagy
törölni. (Ezekről a műveletekről adminisztrátoraink
értesítést kapnak)
Saját felhasználói számára meghatározhatja a látható
funkciókat, témaköröket, árakat, valamint korlátozhatja,
illetve egyedi elbíráláshoz vagy összeghatárhoz kötheti
megrendelési jogosultságukat.
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2. Szuper-Felhasználói felület ismertetése
Bejelentkezés után a Szuper-Felhasználók, a Beállítások
menüpontban férhetnek hozzá a csak számukra elérhető
felhasználói adminisztrációt biztosító funkciókhoz.
A [Saját adatok] fület felváltja a
[Szuperfelhasználó adatok] fül, mely alatt a saját adatok és
beállítások módosítására nyílik lehetőség.
Megjelenik egy új [Felhasználók] feliratú fül is, mely alatt a
vevőszámhoz tartozó összes felhasználó adminisztrációja
végezhető el.
A felhasználói listában Szuper-Felhasználók nem jelennek
meg.

3. Felhasználók regisztrációja
A [Felhasználók] fül alatt lehetősége van vevőszámához új
felhasználókat regisztrálni.
Az Szuper-felhasználóként indított regisztrációk
aktiválásához nem szükséges adminisztrátoraink
jóváhagyása, azonban a rendszer minden regisztrációról
értesítést küld részükre.
A létrehozott felhasználók teljes jogú felhasználóként
használhatják az eShop-ot, egyetlen felhasználói funkció
sincs alapértelmezetten korlátozva számukra, ezért
kérjük fokozottan figyeljen a jogosultságok kiosztására, és
a Szuper-felhasználói bejelentkezési adatok biztonságos
tárolására.
A Fairtool Kft. nem tud felelősséget vállalni a
Szuper-felhasználói jogosultsággal történő
visszaélésekből eredő károkért.
Az eShop használatával a felhasználók elfogadják
Általános Üzleti Feltételeinket.
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4. Adminisztráció
- Felhasználói adatok
A Szuper-felhasználóknak lehetőségük van megváltoztatni
felhasználóik adatait.
Ha a felhasználók listájában, a „Beállítások” oszlop
[változtat] feliratára kattint a kíválasztott felhasználónév
mellett, az oldal középső részén új rétegként jelennek meg
a felhasználó beállításai.
Ezen a felületen állíthatók a személyes adatok,
visszaigazolások, és alapértelmezett fejléc adatok is.
Ezen beállítások a felhasználó számára a [Beállítások]
menüpontban továbbra is elérhetők és módosíthatók.
Igény esetén a felhasználók e-mail címére a
Szuper-felhasználó, az adminisztrátorokhoz hasonlóan
egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldhet ki.

- Rendeléstörténet és árinformáció

Szuper-felhasználóként, saját felhasználóink elől
elrejthetjük az oldal bizonyos funkcióit, információit.

- Rendelés történet elrejtése
A felhasználó számára nem lesz látható a
[Rendeléstörténet] menüpont és annak tartalma.
- Listaár elrejtése
A felhasználó számára az oldal nem jeleníti meg
a listaárat.
- Saját ár elrejtése
A felhasználó számára az oldal nem jeleníti meg
kedvezményes árainkat.
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4. Adminisztráció
- Rendelési szabályok
- Nincs
A felhasználó megrendelési jogosultsága nincs
korlátozva.

- Rendelés zárolva!
A felhasználó számára a megrendelés nem
engedélyezett.

- Szuper-Felhasználót értesíteni
A felhasználó megrendeléseiről a
Szuper-felhasználó értesítést kap.

- Szuper felhasználó általi jóváhagyás mindig szükséges
A felhasználó megrendelései csak a
Szuper-felhasználó engedélyével kerülnek
elküldésre.
A megrendelésről a Szuper-felhasználó e-mail
értesítést kap, melyben engedélyezheti, vagy
elutasíthatja a megrendelést feladását.
Az elutasított megrendelések a felhasználónál egy
új rendelési dokumentumban jelennek meg, az új
kosár későbbi könnyebb összeállítása érdekében.

- Szuper felhasználó általi jóváhagyás költségvetés
túllépése esetén
A felhasználó megrendelései a beállított
limitösszegek erejéig nincsenek korlátozva, ezek
elérése esetén azonban Szuper-felhasználó
jóváhagyására van szükség a rendelés
feladásához.
Limitösszeg beállítható:
tételenként, rendelésenként, valamint időszakhoz
kötötten: naponta; hetente; havonta;
negyedévente; évente

Módosításait ne feledje elmenteni!
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4. Adminisztráció
- Választék korlátozása
A felhasználó számára elrejthetők bizonyos
termékcsoportok, így csak azon kategóriák
termékeit láthatja, melyekhez a
Szuper-felhasználó engedélyt adott.
A letiltott kategóriák termékei a keresésekben sem
jelennek meg.

5. Felhasználók törlése
A Szuper-felhasználónak lehetősége van saját felhasználóit
törölni, így a felhasználónévvel együtt az összes beállítás
is eltávolításra kerül rendszerünkből.
Egy felhasználó törléséhez nyissa meg a felhasználók listáját, majd a kiválasztott felhasználónév mellett kattintson a
jobb oldali oszlopban lévő kuka ikonra.
A törlés nem visszavonható, és nem érinti a feladott és
feldolgozott megrendeléseket.
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Tisztelt Partnerünk!
Bízunk benne, tájékoztatónk hasznos segítséget nyújt az eShop használatával
kapcsolatban, és hamarosan rendszeres online vásárlóink között köszönthetjük Önt!
Ha elégedett, ossza meg másokkal, ha hibát tapasztal, jelezze nekünk!
Üdvözlettel:
Fairtool Kft.

1101 Budapest, Kőbányai út 47/b
Levélcím: 1476 Budapest, Pf. 237.
Telefon: (36-1) 260-8025
Fax: (36-1) 261-9561
E-mail: fairtool@fairtool.hu
Internet: www.fairtool.hu
https://www.facebook.com/fairtool

A tájékoztatóban található képek és információk, a kiadvány elkészítésekor aktuális állapotot tükrözik.
Amennyiben oldalunk fejlesztése szükségessé teszi, kiadványunkat az új fejlesztéseknek megfelelően aktualizáljuk,
és ismételten elérhetővé tesszük.
A kiadványban található képek és szövegek a Fairtool Kft. tulajdonát képezik, az innen
származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő
megváltoztatása és ismételt megjelentetése, előzetes írásbeli engedélyünk nélkül tilos!
2014.06.11 Fairtool Kft.
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