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1. UTERM Dashboard - nowości

Dashboard jest teraz bardziej atrakcyjny i 

przejrzysty (małe okienka z 

natychmiastowym wprowadzaniem 

danych), dzięki czemu najważniejsze 

funkcje są widoczne od razu.



Wszystkie wypełnione pola pojawiają się 

natychmiast w podglądzie po prawej stronie

1. Wprowadź Deal Headline

2. Prześlij zdjęcie (bezpośrednio za pomocą aparatu, 

poprzez wybór z komputera lub z bazy danych zdjęć 

UTERM)

3. Utwórz opis strony ze szczegółami Deala (podgląd za 

pomocą przycisku „Podgląd strony szczegółowej” pod 

podglądem Deala)

4. Wprowadź cenę podstawową (odpowiada pierwotnej 

cenie bez rabatu)

5. Wprowadź cenę z rabatem

lub

6. Wprowadź rabat

lub

7. Wprowadź stawkę procentową

2. Tworzenie Deala

Wskazówka do 5/6/7: Wystarczy wypełnić jedno pole, pozostałe dwa zostaną obliczone automatycznie
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8. Wprowadź liczbę dostępnych Deals

9. W razie potrzeby wybierz „Możliwość wielokrotnego 

użytku przez jednego klienta"

10. Informacja o automatycznym naliczaniu wymaganych 

Shopping Points

11. Wpisz datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania 

Deala

12. Okres realizacji: „W godzinach otwarcia”

(zawsze, gdy jesteś otwarty) lub „Indywidualny” 

(więcej na stronie 6)

13. Wybierz „Typ klienta“

14. Wybierz „Koncentracja na“

15. Wybierz „Grupa wiekowa“

16. Jeśli nie chcesz jeszcze aktywacji, kliknij „Zapisz 

wersję roboczą”

17. Jeśli chcesz aktywować Deala, kliknij „Aktywuj”

2. Tworzenie Deala

Wskazówka do 14/15: Określ, która grupa docelowa zalogowanych 

kupujących będzie widzieć uprzywilejowane/wyświetlane przed listą 

Deals
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Opcjonalnie:

12. „Indywidualny” okres realizacji: Otwarte menu daje 

możliwość zdefiniowania określonych dni i godzin 

realizacji transakcji przez klientów.

2. Tworzenie Deala
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Przegląd Deala:

Poszczególne Deals można edytować, kopiować lub 

ustawiać jako aktywne lub nieaktywne za pomocą symbolu 

ołówka.

2. Tworzenie Deala



1. Zeskanuj Cashback Card (kod kreskowy lub kod QR)

lub

wprowadź ręcznie numer Cashback Card

lub

ID Uczestnika

lub

numer telefonu kupującego

lub

tymczasowy, czterocyfrowy numer PIN (NOWOŚĆ), w celu 

rejestracji obrotu.

2.  Kliknij „Obrót“

3. Rejestracja transakcji
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3. Profil kupującego, aby sprawdzić, czy rejestrowany 

jest prawidłowy Profil

4. Wprowadź kwotę obrotu

5. Wpisz numer faktury/paragonu (opcjonalnie)

6. Marża jest wyświetlana automatycznie i można ją 

zmienić, jeśli dostępnych jest kilka kategorii (za 

pomocą menu rozwijanego)

7. Wpisz komentarz (opcjonalnie)

8. Rejestracja transakcji

3. Rejestracja transakcji
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Opcjonalnie:

Dla stałych klientów marżę korzyści można 

dezaktywować, klikając na przycisk

3. Rejestracja transakcji



4. Realizacja Deala

1. Zeskanuj numer Deala poprzez kod kreskowy/kod QR 

lub

Wpisz numer Deala

lub

tymczasowy, sześciocyfrowy kod PIN (NOWOŚĆ wkrótce)

Inne możliwości:

Jeśli numer Deala nie jest znany, można go zrealizować, 

wprowadzając numer ID Uczestnika, numer Cashback Card, 

numer telefonu lub tymczasowy kod PIN, a następnie 

klikając na „Deal”.
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4. Realizacja Deala

2. Profil kupującego w celu sprawdzenia, czy używany 

jest właściwy Profil

3. Wybierz odpowiedni Deal

4. Wpisz komentarz (opcjonalnie)

5. „Realizacja Deala"

Inne opcje:

Przy realizacji Deala możesz także zaksięgować dodatkowy 

obrót, jeśli w tym samym czasie zostanie dokonany zakup, 

na który mają zostać przyznane korzyści. Aby to zrobić, 

zanim klikniesz „Zrealizuj ofertę”, przejdź do punktu 6.

6. Wybierz „+dodatkowy obrót“, a otworzą się nowe 

pozycje menu
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4. Realizacja Deala

7. Wprowadź łączny obrót (łączną kwotę faktury)

8. Wpisz numer faktury/paragonu (opcjonalnie)

9. Dodatkowa sprzedaż jest obliczana automatycznie

10. Marżę dla dodatkowego obrotu można zmienić, jeśli 

dostępnych jest kilka kategorii (za pomocą menu 

rozwijanego)

11. Wpisz komentarz (opcjonalnie)

12. Kliknij „Rejestracja transakcji"
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Masz jeszcze pytania? 

Skontaktuj się z nami

partner.pl@cashbackworld.com


