
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SERWISIE

Aby zamówić usługi w ramach serwisu, zaloguj się, a następnie
w panelu klienta wybierz w lewym menu link „Zamówienia” lub
przycisk „Zmień pakiet”:



Po  kliknięciu  linku  „Zamówienia”  zobaczysz  stronę  z
podsumowaniem  historii  dotychczasowych  zamówień.  Kliknij
przycisk „Nowe zamówienie”:

W efekcie  wyświetli  Ci  się  strona z  usługami  oferowanymi  w
ramach serwisu Dźwignice.info. Usługi podzielone są na sekcje:
Pakiety reklamowe, Bannery reklamowe, Reklama w mailingu,
Ogłoszenia i Przetargi. Sekcje Pakiety reklamowe oraz Bannery
reklamowe omówione są na specjalnie dedykowanych stronach.
Link do takiej strony znajduje się na końcu sekcji. Usługi, które
chcesz zamówić wybierasz poprzez  zaznaczenie odpowiednich



okienek  wyboru  checkbox.  Ceny  usług  podane  na  stronie  są
cenami netto (nie zawierają podatku VAT): 



Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk „Dalej” i przejdż do strony
z podsumowaniem. Masz tutaj listę wszystkich wybranych przez
Ciebie  usług  wraz  z  ich  cenami  netto  i  brutto  oraz  łączną
wartość zamówienia brutto. Możesz jeszcze zmienić swój wybór
po kliknięciu „Zmień zamówienie”. Jeżeli jesteś pewien swojego
wyboru, kliknij „Zamawiam”:

Pokaże Ci  się strona,  na której  znajduje się  formularz danych
potrzebnych  do  płatności  i  faktury  oraz  podsumowanie.  Na
samym  dole  znajdują  się  trzy  przyciski.  Przycisk  „Zmień
zamówienie”  umożliwia  powrót  do  strony  wyboru  usług.



Przycisk  „Płacę  przelewem  –  Pobierz  proformę”  powinieneś
kliknąć  gdy   chcesz  opłacić  swoje  zamówienie  przelewem na
podstawie  faktury proforma. Przycisk „Płacę z PayU” wybierasz
gdy  chcesz  zapłacić  za  usługi  natychmiastowym  przelewem
online.  Pośrednikiem  w  tej  transakcji  będzie  wtedy  system
PayU, ogólnopolski lider płatności internetowych: 



Ewentualne  czerwone  obramowanie  pól  formularza
pojawiające  się  przy  próbie  jego  wysłania  sygnalizują,  że
popełniłeś błędy przy jego wypełnianiu: 



Po wybraniu przycisku „Płacę przelewem – Pobierz proformę”
zamówienie zostanie złożone i  wyświetli  się strona Zamówień
oraz komunikat z podziękowaniem. Na stronie widoczne będzie
Twoje  zamówienie  ze  statusem „Oczekujące”.  Oznacza  on,  że
zamówione  usługi  nie  są  jeszcze  aktywne,  gdyż  oczekują  na
zaksięgowanie przelewu: 



Po  złożeniu  zamówienia  na  Twój  adres  mailowy  wysłana
zostanie  również  wiadomość  z  podsumowaniem  i  fakturą
proforma, która stanowi podstawę do dokonania przelewu:

Jeżeli chcesz zapłacić za wybrane usługi online poprzez serwis
PayU  to  po  kliknięciu  odpowiedniego  przycisku  zostaniesz
przeniesiony  na  stronę  systemu  PayU.  Od  tej  chwili  proces
płatności będzie przebiegał zgodnie z procedurą PayU, która jest
w  pełni  bezpieczna  i  stanowi  standard  w  płatnościach
internetowych: 





Niepoprawne  wykonanie  przelewu  zostanie  podsumowane
odpowiednim komunikatem:



Po  poprawnym  przelaniu  opłaty  serwis  PayU  automatycznie
poinformuje  system  serwisu  Dżwignice.info   o   sukcesie
transakcji. Od tej pory zamówione i opłacone przez Ciebie usługi
staną się aktywne lub zostaną zrealizowane w najbliższym czasie
(np.  reklama  w  mailingu).  Jednocześnie  Twoje  zamówienie
zmieni w panelu użytkownika swój status na „Zapłacone”:



Gdy  klikniesz  „Wyświetl”  obok  zamówienia  zobaczysz  jego
podsumowanie wraz z linkami do plików PDF faktur:


