Pentru a putea deveni membru si a beneficia de sistemul de recomandare clienti pe baza cupoanelor de reducere, accesati pagina
www.smesonline.eu, sectiunea Despre ImmOnline:

Accesand hiperlegatura Creeaza-ti profilul tau web (1), aveti posibilitatea completarii formularului destinat paginii personale a firmei
dumneavoastra in calitate de membru ImmOnline (1) sau puteti accesa pagina demonstrativa completata cu date fictive (2):

Completand campurile descrise in formularul Pagina Web
Personalizata (1) si executand click pe butonul Submit (3),
primiti adresa URL aferenta paginii dvs:

De exemplu:

Accesand apoi legatura URL aferenta paginii .dvs sau
hiperlegatura Pagina completata (2), obtineti pagina sablon de
mai jos:

Optiunile din panelul din dreapta al paginii firmei .dvs (de la 1 la 6) pot fi accesate numai logandu-va folosind adresa e-mail si parola
furnizata de la adresa office@smesonline.eu in urma completarii formularului de la pasul anterior. Optiunile permit urmatoarele:
1. Actualizazarea paginii firmei utilizand un formular fara CUI-ul firmei. Acesta nu poate fi actualizat decat adresandu-va
administratorului.

2. Emiterea de cupoane, folosind urmatorul formular:

Nota: Procentul de reducere (1) este cel recomandat. Nu este
obligatoriu pentru firma care accepta cuponul emis de .dvs sa
aplice acelasi discount! Numele, prenumele si data nasterii (2)
apartin clientului .dvs. Sunt obligatorii intrucat nu permit
emiterea de mai multe cupoane pe acelasi nume intr-o
perioada data!

3. Cupoanele emise pot fi vizualizate intr-un raport cu
facilitati de cautare in vederea imprimarii (1), de
exemplu:

4. Optiunea verificare cupoane permite vizualizarea
informatiilor atasateunui cupon (de tipul emitent, data,
nume si prenume client) dupa numarul cuponului emis
(1):
Nota: Cupoanele emise si utilizate nu apar in rezultatul cautarii,
deci ele nu pot fi validate la pasul urmator (5)

Rezulta urmatoarea informare:

5. Validarea cuponului implica aplicarea unei reduceri
acceptate (1) si schimbarea starii cuponului care il va
face inutilizabil a doua oara:

6. Cupoanele validate pot fi vizualizate in cadrul unui raport (6):

