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Date cont:

Datele persoanele se pot modifica din formular.
Se completeaza campurile parola si repeta parola doar daca doriti modificarea parolei.
Se bifeaza/debifeaza checkbox-ul daca doriti sau nu sa fiti abonat la Newsletter.
Alerte:

Aceasta sectiune este populata de DaReclama cu alerte catre utilizatori.
Formatul tabelului vine in ajutorul utilizatorului pentru a putea ordona sau cauta.
Ex: (fonduri insuficiente, website cazut, bannere incompatibile etc..)
Tichete:

Adaugarea unui tichet se face selectand

. Se alege departamentul , se completeaza titlul tichetului si continutul acestuia.

Tichete pot avea 3 status-uri:
- Inchise ( gri )
- In asteptare ( verde )
- Necitit ( rosu )

Cand selectati tichetul dorit, acesta se deschide. In partea de sus aveti un formular pentru a putea raspunde. Daca apasati butonul de
raspunde se va deschide o casuta in care puteti completa continutul tichetului. Apoi se apasa pe butonul TRIMITE.
Un tichet se poate inchide doar de catre ADMIN. Tichetele cu statusul inchis se redeschid automat atunci cand adaugati un raspuns.
Credite:

In acest tab gasiti istoricul creditelor primite sau retrase in/din contul dumneavoastra
Pragurile de creditare sunt specificate in contul utilizatorului. (la cate afisari se retrag
Feedback:

In aceasta sectiune va puteti exprima parerea legata de anumite aspecte din sistemul DaReclama. Aveti posibilitatea de a raspunde la
intrebari initiale o singura data. Raspunsurile dumneavostra vor fi rasplatite cu credite (numarul creditelor va fi specificat mereu in cont).

Adauga website:

Adaugare unui website in sistem se face in 3 pasi simpli:
1. Completarea adresei website-ului dumneavoastra, respectand formatul afisat.
2. Selectarea tipului de website dorit. (Aceasta atribuire se poate modifica ulterior)
3. Selectarea categoriei din care face parte website-ul. Acordati atentie selectarii domeniului de activitate al website-ului deoarece
bannerele vor fi afisate dupa acest criteriu.Nu permitem inserarea bannerelor din aceeasi categorie pe websiteuri concurente.
Personal/Mix/Business:

Dupa introducere veti regasi website-ul in sectiunea corespunzatoare tipului.Afisarea website-urilor este in format tabelar, cu
posibilitate de cautare si ordonare.
In ultima coloana aveti sectiunea de actiuni pentru fiecare website in parte:
-

dezactiveaza site

-

activeaza site ( apoi urmati pasii descrisi in pop-up afisat)

-

editeaza tip site

-

alerta pe website - mesajul va fi afisat dupa pozitionarea cursorului pe imagine

Reclame:

Pentru a putea introduce un banner trebuie completat formularul de mai sus.
Link-ul este completat partial cu website-ul selectat. Dumneavoastra trebuie sa introduceti doar pagina dorita din website. In urma clickurilor pe site-urilor partenerilor, utiliatorii vor fi redirectionati in mod automat catre aceasta pagina.
Imaginile incarcate trebuie sa respecte formatul corespunzator pentru a putea fi acceptate de DaReclama.
Este obligatorie incarcarea a cel putin un format de banner pentru a putea salva reclama.
Daca incarcati un banner ( ex: vazarea unui produs ) in toate formatele disponibile veti avea o rata de afisari mai mare!

Dupa selectarea banner-ului, il puteti edita.
Pentru a putea schimba link-ul completati campul corespunzator si apasati tasta TAB sau dati click in afara box-ului. Daca salvarea s-a
efectuat cu succes acest box este evidentiat printr-o bordura verde.
Butonul Suspenda reclama dezactiveaza acest banner din sistem.
Se poate edita fiecare format in parte selectand actiunea dorita.

Coduri:

Daca doriti sa primiti credite in contul dumneavoastra este necesar sa va creati coduri
Selectati formatul dorit , introduce-ti adresa completa unde apare acest cod in website , copiati codul de la punctul 3 din formular il
introduce-ti in website-ul dumneavoastra si apasati pe butonul verifica
Formatul codului selectat va primi doar acel format de bannere.

In aceasta imagine sunt 3 coduri ( 2 de tipul square si unul de tipul leaderboard
Ultimul cod este dezactivat, iar primele doua coduri sunt active.
La selectarea blocului de cod dorit puteti sa editati link-ul sau sa suspendati codul. Dupa suspendare, nu veti mai primi nicio reclama
din sistem in acest cod, desi el inca este prezent in website-ul dumneavoastra..

Incarca:

Incarcarea contului se face in 2 pasi:
1. Selectati pachetul dorit si avantajos.
2. Selectati modalitatea de plata.
Pentru orice problema legata de incarcare va rugam accesati formularul de contact.

