
                      Інструкція користувача системи

                                     1. Реєстрація на сайті

Для доступу до модуля «Пропозиції», необхідно пройти реєстрацію на сайті. Реєстрація 
виконується одноразово. Для здійснення реєстрації необхідно перейти за посиланням 
«Реєстрація», у верхній частині сайту.

У реєстраційній формі, необхідно заповнити зазначені поля і натиснути кнопку 
«Зареєструватися».

Після цього, на е-mail вказаний при реєстрації, системою буде відправлено листа, для 
підтвердження реєстрації. Після переходу за посиланням зазначеної в листі, процес 
реєстрації завершений.



                                       2. Вхід в систему (авторизація)

2.1   Авторизація користувача

Якщо користувач вже зареєстрований, то для входу в авторизований режим йому досить 
виконати авторизацію в розділі «Вхід», яка доступна на всіх сторінках сайту в правому 
верхньому куті екрану.

                           Діалоговий блок для вказівки параметрів входу в систему:

                                         

Для авторизації достатньо ввести реєстраційні дані: е-mail та пароль, після чого натиснути 
на кнопку «ОК». При введенні пароля вводяться символи відображаються у вигляді 
«зірочок».

При відповідних настройках браузера, значення параметрів, зазначених у даному 
діалоговому вікні, можуть запам'ятовуватися на клієнтській машині, і використовуватися 
при наступному вході в систему.

2.2 Авторизація користувача, який забув пароль

У разі якщо користувач забув пароль необхідно пройти процедуру відновлення пароля. 
Для цього пройдіть по посиланню «Забули пароль?» У нижній частині блоку реєстрації 
користувачів.



У формі, введіть e-mail, вказаний при реєстрації, дайте відповідь на питання та натисніть 
кнопку «Відправити пароль". На вказаний при реєстрації e-mail-адреса буде висланий 
новий сформований пароль, який можна використовувати для входу в систему.

                                                      3. Робота в системі

                                                       3.1 Особистий кабінет

Після авторизації система ідентифікує користувача, що буде зазначено у відповідному 
полі.

При натисканні на дане поле, здійснюється перехід в особистий кабінет, де доступна 
можливість редагування особистих даних.



                                               3.2 Модуль «Пропозиції»

Для початку роботи з модулем «Пропозиції», необхідно натиснути на відповідну вкладку у 
верхній частині сайту.

                                    3.2.1 Перегляд існуючих пропозицій.

На стартовій сторінці, для перегляду доступні раніше опубліковані пропозиції. Для 
детального перегляду конкретної пропозиції, необхідно натиснути кнопку «Детальніше», 
після чого користувачеві буде доступна докладна інформації із зазначенням контактів для 
зв'язку з автором пропозиції.

                               3.2.2 Створення нової пропозиції користувачем.

Після відкриття стартової сторінки модуля «Пропозиції», користувач може створити свою 
пропозицію про продаж препаратів або насіння для розміщення на сайті. Дане 
розміщення, проводиться безкоштовно.

Для створення нової пропозиції, необхідно натиснути кнопку «Створити пропозиція»:

Далі, після відкриття форми створення нової пропозиції, вибрати тип створюваного 
пропозиції:

- на препарати;

- на насіння.



                         Створення пропозиції типу «На препарат»

У формі створення пропозиції, необхідно заповнити наступні поля:

- назва пропозиції;

- назва препарату;

- діюча речовина;

- виробник;

- кількість запропонованого препарату або його фасування;

-  запропоновану вартість;

- дату закінчення дії даної пропозиції;

- форму оплати;

- розташування товару і можливість його доставки.



Якщо пропозиція комплексна і містить інформацію про декілька препаратах, для 
додавання наступного препарату в пропозицію, необхідно натиснути кнопку «Додати 
препарат» і заповнити всі раніше зазначені поля.

Для завершення створення пропозиції, необхідно натиснути кнопку «Зберегти».

Після перевірки, пропозицію буде розміщено на сайті.

                  Им   Створення пропозиції типу «На насіння»

Даний тип пропозиції створюється аналогічно з пропозицією попереднього типу.

У формі створення пропозиції, необхідно заповнити наступні поля:

- сорт;

- культура;

- заявник;

- кількість;

- запропоновану вартість;

- дату закінчення дії даної пропозиції;

- форму оплати;

- розташування товару і можливість його доставки.



Для завершення створення пропозиції, також необхідно натиснути кнопку «Зберегти».

Консультації з використання системи: 095-254-18-47; 097-305-91-72

З повагою та найкращими побажаннями, команда агропорталу 

«PESTICIDOV.NET»


