Instrukcja obsługi sklepu no
– name Inspirion Polska

Uzyskanie dostępu do sklepu no-name
• W celu uzyskania dostępu do sklepu no – name należy napisać
wiadomość email na adres Wojciech.Morawski@inspirion.pl
• Temat wiadomości powinien być stworzony według schematu:
nazwa firmy – sklep no-name
• W treści należy wpisać pod jaką nazwą powinien znajdować się
sklep no-name: przykładowanazwa.produkty-promocyjne.pl

Logowanie do sklepu no-name
• Wymagane jest aktywne konto na platformie B2B Inspirion
• Po zalogowaniu na platformę należy przejść do zakładki narzędzia
agencji
• Następnie należy przejść do zakładki konfiguracja
• I zalogować się do sklepu no-name. Dane do zalogowania są
identyczne jak w przypadku Platformy B2B

Główne ustawienia sklepu no-name
Ustawienia logo – w celu
załadowania własnego logo
należy wybrać odpowiedni plik
z graficzny z dysku (polecany
format PNG
Ustawienia ikony skrótu – jest to
ikona pojawiająca się w pasku
adresowym przed właściwym
adresem strony.

Główne ustawienia sklepu no-name
Pokaż ceny – zezwala na wyświetlanie cen
w sklepie no – name
Pozwól na składanie zamówień –
umożliwia składanie zamówień przez
klienta końcowego do agencji reklamowej.
Zamówienie takie trafia na adres email
zdefiniowany w ustawieniach sklepu noname.
Pozwól na kalkulację nadruków –
uruchamia moduł kalkulacyjny nadruków,
podobny do bazowego modułu platformy,
ale bez szczegółowego rozbicia kosztów.
Kolor – pozwala zdefiniować kolor tła w
sklepach no-name.

Dodatkowe ustawienia
Ustawienia konta administratora
– możliwość zmiany adres konta
administratora sklepu. Uwaga ta
operacja zmieni również adres,
do którego przypisana jest
platforma.
Ustawienia
adresu
email
–
możliwość ustawienia adresu email,
na który wysyłane są zapytania ze
sklepu
no-name.
Dodatkowo,
możliwość zdefiniowania landing
page (strony, która otworzy się po
wpisaniu bazowego adresu)

Zbiorcza zmiana cen
• Bazową ceną, od której robione są kalkulacje jest cena webshop
• Możliwość zmiany cen o wybrany procent lub kwotę
• Możliwość modyfikowania cen pojedynczych produktów lub wielu pozycji
jednocześnie

FAQ

Q: Czy można narzucać swoją marżę na nadruki ?
A: Obecnie nie, natomiast ta możliwość zostanie wprowadzona w pierwszej połowie 2014
r. Istnieje możliwość całkowitego wyłączenia kalkulacji nadruków w ustawieniach sklepu
no-name.
Q: Czy można modyfikować kategorie produktów lub wybierać, które produkty znajdą się
w sklepie ?
A: Obecnie nie, w przyszłości zostanie dodane specjalne menu pozwalające na
modyfikację tych aspektów
Q: Czy można dodawać własne produkty ?
A: Nie i nie przewidujemy takiej możliwości. Sklep no-name służy wyłącznie do
promowania produktów z oferty katalogowej firmy Inspirion Polska
Q: Dlaczego widzę ikonki dodaj do zamówienia / ofertownika / porównywarki na liście
produktów w sklepie no-name ?
A: Wynika to z bycia zalogowanym jak administrator sklepu. W celu powrotu do widoku
dla klienta końcowego należy kliknąć przycisk wyloguj w prawym górnym rogu.
Q: Jak testować sklep no-name ?
A: Żeby testować sklep no-name należy być z niego wylogowanym. W innym przypadku
zostanie złożone standardowe zamówienie tak jakby to się stało w przypadku bycia
zalogowanym na platformę.

Zapraszamy do korzystania !

Zespół Inspirion Polska

