FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft.
Cím: H-2220 VECSÉS, Város u. 2. ● Fax: +36 29 355 495 ● Tel.: + 36 30 569 9028
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Tisztelt leendő Partnerünk!
Ezt az e-mailt azért kapta meg, mert cégét regisztráltuk a http://www.teherautoberles.hu
weboldalon. 2013. április 30-ig díjmentesen lehet igénybe venni / kipróbálni a
szolgáltatásunkat, amelyet természetesen idő előtt is lemondhat, amennyiben nem kíván
élni ezzel a nagyszerű lehetősséggel – ezt megteheti e-mailben vagy a weboldalra
belépve is inaktiválhatja a cégét.
Az oldalunk célja hogy a weboldalon feladott ajánlatokat a regisztrált és aktív
előfizetéssel rendelkező teherautó kölcsönzőknek továbbítsa, akik eldönthetik, hogy
tudnak-e, kívánnak-e ajánlatot adni beérkezett igényekre.
Az ajánlat adás közvetlenül történik, nem szükséges a weboldalunkra feltölteniük
árjegyzéküket illetve azon keresztül kiadni az ajánlatokat, de azt kérjük és elvárjuk, hogy
visszajelzést kapjunk arról, hogy a lekért részletes ajánlat alapján adnak-e ajánlatot vagy
nem élnek a lehetőséggel. A kapott információk alapján szolgáltatásunk színvonalát
kívánjuk emelni.
A szolgáltatást csak pár napja indítottuk el, de már több ajánlatkérést regisztráltunk ezért
úgy gondoljuk, hogy egy ígéretes együttműtést alakíthatunk ki Önökkel is.
A weboldal fejlesztése folyamatos, amelyhez szívesen vesszük javaslataikat,
észrevételeiket is.
Miért érdemes együttműködik velünk?
1. a teherautoberles.hu domain nevünk igen jól kereső-optimalitálható, amelyet meg is
próbálunk kihasználni és így várhatóan folyamatosan a találati listák elején lesz a
domain. Jelenleg 1-7 hely között szerepelünk a böngészők (Bing, Google) találati
listájában
2. a felhasználók (bérautók kereső ajánlatkérők) szempontjából kényelmes a
szolgáltatás, hiszen azonnal, jól strukturált kérdőívről tud indítani ajánlatkérést több
szolgáltató részére, ezért várhatóan nem fog arra időt pazarolni, hogy 5-10 helyről
különféle weboldalakról a kontaktokat kibogarászva egyesével keresse meg a
szolgáltatókat.
3. folyamatosan törekedni fogunk a weboldal ismerté tételén, jelenleg is több nagy
forgalmú portálon hirdetünk, egyet talán érdemes is kiemelni: www.garazs.tv
4. kapcsolt szolgáltatásokat is kínálunk – partnereink kedvezményeit olyan
szolgáltatásokra, amelyek Önöknek is érdekesek lehetnek – előfizetőinknek kupont
adunk ki, amely a partnereiknél beváltható.
 GPS flottakövetés 10% kedvezmény I-cell Kft 2 éves hűségnyilatkozat esetén
 nyitott garázsokra 5.000 Ft kedvezmény vagy ingyenes házhozszállítás
 és természetesen a FaXuniL Kft jelentős 20-30% kedvezményt ad a nálunk
hosztolt weboldalakra – talán érdemes lehet átköltözni weboldalával –, weboldal
készítési árakból vagy pl. Internetes bakkártyás fizetés megvalósítására.
5. végül de nem utolsó sorban, párban szép az élet, a www.teherautóbérlés.hu
(ékezetes) domain változat is a FaXuniL Kft tulajdonában van, amelyet szintén
hasonlóan kívánunk hasznosítani.
A bevezető, gondolat ébresztő után a következő oldalakon röviden bemutatom a rendszer
működését.
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A szolgáltatásunk ismertetője, használati útmutató
A www.teherautoberles.hu weboldalon az ajánlatkérők díjmentesen adhatják le az
ajánlatkéréseiket.
Törekedtünk arra, hogy egyszerűen és gyorsan lehessen ajánlatot leadni és a csak
leglényegesebb kérdéseket tesszük fel a felhasználónak:





neve
e-mail címe
telefonszáma
felépítmény típusa: amely adatbázisból
bővíthető új igény felmerülés esetén



várhatóan országosan érkeznek be az
ajánlatkérések, de a hatékonyság miatt
célszerűen az ajánlatkérő már ezen a
ponton szűkítheti, hogy melyik
megyékből kér ajánlatot:

Alapesetben országos szintű az
ajánlatkérés.
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A
bérleti
időszak
kiválasztása 
Az adatbevitelt egérkattintással (is) lehet
végezni, gyors kényelmes és hatékony
megoldás.
Egyúttal az ajánlatkérő információt kap a
bérleti napok számáról is.

Az ajánlatkérő speciális igényeket is
megfogalmazhat, de ezek mind opciós
lehetőségek:

Az aláhúzással jelölt
bővíthetőek az opciós
világos
kékkel

opciók tovább
kinyíló ablakok
jelöltek.

Az ajánlatkérő folyamatosan segítséget
kap automatikusan ha az egeret a beviteli
mezőre vagy opciójára húzza:

A
számlázási
címadatok
megadása
sem
kötelező,
de
minden
esetre
lehetőséget
biztosítunk
a
felhasználónak
ezeket is közölni a
pontosabb
és
korrektebb ajánlat
kérés / adás érdekében.

Az opciók igény szerint természetesen itt is
bővíthetőek a pontosabb ajánlatkérések
érdekében
Az utolsó kötelező lépés a
biztonsági kód megadása,
majd a küldés gombbal az
ajánlatkérés terjesztésre
tárolásra kerül.
Amennyiben az ajánlatkérés hibákat tartalmaz azt
felirattal
és
piros
mezőháttérrel jelzi a a weboldal:

3. oldal, összesen: 8

FaXuniL Internetszolgáltató és Informatikai Kft.
Cím: H-2220 VECSÉS, Város u. 2. ● Fax: +36 29 355 495 ● Tel.: + 36 30 569 9028

E-mail: info@faxunil.hu ● Internet: www.faxunil.hu, www.fax-szerver.hu
A terjesztés menete, ajánlatkérések kezelése
A sikeres ajánlatkérésről a felhasználó a A weboldal az ajánlatkéréseket tárolja,
képernyőn azonnali tájékoztatást kap:
elküldi az ajánlatkérőnek és azonnal a
regisztrált
bérbe
adók
részére
is:
Annyi
különbséggel,
hogy
itt
az
ajánlatkérő adatai elérhetőségi még nem
látszanak, de minden más olyan alapvető
információ szerepel az e-mailben ami
alapján várhatóan eldönthető, hogy kíván-e
ajánlatot
adni,
vagy
nem.

E-mail: az ajánlat kérő tájékoztatást kap
arról, hogy hány helyre került szétküldésre
a feladott ajánlata.
Amennyiben nem kíván ajánlatot tenni,
kérjük, hogy az e-mailben a piros színnel
jelölt elutasít linkre kattintson, ugyanis ezzel
a rendszerünk regisztrálja, hogy az
ajánlatkérésre
nem
lesz
árajánlat.
Ez 2 ok miatt fontos: egyrészt az ajánlat
kérő tudni fogja, hogy a kiküldött pl. 10
ajánlatból 3 szolgáltató nem fog küldeni,
nem érdemes azokra várni közben 7 ajánlat
már
befutott
hozzá,
másrészt
a
rendszerünk statisztikája miatt szükségünk
van ezekre az információkra.
Amennyiben le szeretné kérni az ajánlat
részletesen adatait, mert vállalják a munkát,
csak kattintani kell a zöld színű
„KATTINTSON A LINKRE!” feliratra.
Akkor honlapunkra navigál ahol a
következő kép fogadja:
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Az ajánlatkérő összes adata azonnal
rendelkezésére áll, ha nem volt egyértelmű
hogy honnan várnak ajánlatkérést, mert
nem adták meg a megye szűrést, akkor fel
tudják venni a kapcsolatot telefonon vagy emailben.

Ha az igent választja és a küldés gombot Az, de indoklás nem kötelező, de hasznos.
megynyomja, a rendszer a az ajánlat kérő
nevében
elküldi
Önnek
a
teljes
ajánlatkérést.
Miért jó ez?
Azért mert a beérkezett üzenetre azonnal
Illetve ha a listában:
tud válaszolni, úgy hogy a teljes anyag
szerepel benne.
Amennyiben viszont úgy dönt, hogy nem
kíván ajánlatot küldeni, kérem azt feltétlenül
jelölje be a nem küldök ajánlatot opció
választásával, majd ha lehet kérem a
legördülő listából válassza ki, hogy mi az nem találja meg a választ
oka az elutasításnak: lásd a jobb oldali Akkor az egyéb okhoz adhat meg szöveges
választ is:
illusztrációkat.
Küldés gomb hatására 2 válaszüzenet
érkezhet az e-mail küldős block helyére:
Lekért ajánlat / vagy visszautasítás

Az adatokat nem küldjük el az ajánlat
kérőnek
csak
saját
statisztikánkhoz
szükséges.
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Egyéb funkciók:
A weboldal jelszóval védett részén lehetőség van megtekinteni az ajánlatokat,
statisztikákat és a saját adatokat módosítani, kiegészíteni.

értelemszerűen a felhasználói névvel
(regisztrációkor azonos az e-mail címmel, de
az e-mail cím később megváltoztatható,
akkortól eltérhet). A weboldal e-mailben küldi
el a regisztráció értesítést, amiben a jelszó is
megtalálható.

A saját adatok menüpontba lépve:
Ajánlat kérői nézet:
A felhasználó itt tudja követni, hogy az ajánlatát hány
szolgáltató kapta meg, azok közül ki kérte le, utasította
vissza vagy el sem olvasta azt.

Mivel fontos számunkra a minőségi szolgáltatás
nyújtása – ajánlat kérők felé is –, az olyan passzív
szolgáltatókat akik, pl. el sem olvassák az ajánlatokat
és soha nem adnak ajánlatokat (nem kérik le), azokat
előfizetési időszak lejárta után kizárjuk a rendszerből.
Hiszen a célunk, hogy az ajánlat kérő valóban gyorsan,
kényelmesen kapjon egy ajánlatkérésre megfelelő
számú ajánlatot.
Szolgáltatóként bejelentkezve a teherautoberles.hu weboldalra, hasonló kép fogadja felhasználót.
A bal oldalon látszanak a kiküldött ajánlatkérések és azok állapotai. Kérték-e már le az adatait, esetleg
el lett utasítva vagy olvasatlan. Alatta lévő statisztika az akkor jelnik meg, ha a szolgáltató is kért – volna
– le ajánlatot, mint ajánlat kérő.
A jobb oldali részben egy éves-havi görgetett statisztika illetve a szolgáltató adatai.
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cégadatok módosítása
A bal oldali ablakban láthatóak
regisztrációkor megadott adatai.

a

Honlapunk
lehetőséget
biztosít
cégcsoportoknak,
hogy
egy
felhasználónévhez több számlázási és
telephely címet adjon meg.
felhasználó adatok - egyérteműek
alapértelmezett számlázási cím
A regisztráció során megadott számlázási cím
válik
automatikusan
alapértelmezett
számlázási címmé, amely adatait itt lehet
módosítani. A javított adatok felírják a
korábbiakat.
Ha több számlázási cím van már az adott
felhasználóhoz megadva, a különböző
címekhez tartozó adatokat a "számlázási cím
választása" legördülő listából kiválasztva tudja
betölteni.
Amennyiben
az
adatokat
módosítani
szeretné,
át
kell
írni
a
mezőket
értelemszerűen, amelyek a mentéskor
aktualizálódni fognak.
Ha új címet szeretne tárolni "számlázási cím
választása" legördülő listából válassza ki az "új számlázási címként elmenteni -" opciót és
mentéskor az adatok, mint új cím kerülnek
tárolásra.
alapértelmezett szállítási / telephely cím
Az alapértelmezett szállítási cím működése
azonos a számlázási cím működésével.
Válassza ki a szállítási cím választás listából
azt a címet ami alapértelmezett címnek kíván
használni vagy mentsen el új címet az "- új
szállítási címként elmenteni -" opció
használatával.
a számlázási címhez tartozó pénzügyi adatok
A pontosabb ügyfélnyilvántartás érdekében
kérjük adja meg a bankszámla adatait,
cégjegyzékszámát is.
Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük
forduljon kollégáinkhoz, akik szívesen állnak a
rendelkezésére.
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Az oldal fejlesztésével kapcsolatban rengeteg ötletünk van amelyeket folyamatosan
megvalósítunk.
Amennyiben valamilyen rendellenességet vagy ergonómiai problémát tapasztal, kérem a
bejelentéseit a weboldalunkon keresztül tegye meg: a KAPCSOLAT menüpont alatt, ahol
az üzenetének típust is megadhat:

Bízunk benne, hogy szolgáltatásunkkal elégedett lesz.
2013. április hónapban meg fogjuk keresni konkrét előfizetési és hirdetési ajánlatainkkal.

Tisztelettel

Csermely Gergely
FaXuniL Kft.
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