Nápověda aplikace ZELENÝ PORTÁL
Registrace a zadávání objednávek - NÁVŠTĚVNÍK

1. registrace:
Na stránce zeleny-portal.cz zvolíte tlačítko Registrace v pravém horním rohu.

Všechny položky kromě sekundárního mailu jsou povinné. V posledním okénku zapíšete své heslo
pro přihlášení.

2. přihlášení do aplikace:
Na stránce zeleny-portal.cz se přihlásíte pomocí přihlašovacího jména (Vaše mailová adresa,
kterou jste použili při registraci – všechna písmena napište malá) a hesla (Pokud jste zároveň
vystavovateli, je třeba si také udělat registraci pro objednávání rostlin od jiných vystavovatelů.
Pro objednávání rostlin nelze k přihlášení použít dříve přidělené číslo a heslo). V případě
zapomenutého hesla pište na podpora@gsoft.info.
Otevře se aplikace Zelený portál s přehledem nabízeného zboží a po zahájení Zelené burzy i
možností objednávat zboží.

3. objednávání zboží:
Obchodní podmínky naleznete v detailu

u každého vystavovatele (Obchody).

Objednávané zboží je možné v sekci Katalog filtrovat pomocí názvu zboží (napsat celý rod a
část slova z druhu nebo z kultivaru) a dodavatele.

Zobrazení je možné nastavit do módu tabulka nebo galerie.

Pro zobrazení podrobného popisu rostliny je možné kliknout na detail

.

Pro přidání rostliny do nákupního košíku je možné zadat počet a kliknout na tlačítko
.

4. nákupní košík a odeslání objednávky:
Po kliknutí na tlačítko nákupního košíku se zobrazí nakoupené zboží setříděné podle
dodavatelů.
Jednotlivé položky lze smazat, počty objednaných kusů lze měnit (buď zadáním nového počtu
v kolonce počet a stisknutím klávesy Enter, nebo počet navyšovat/snižovat šipkami v pravé
části kolonky počet – počty uváděné dodavateli jsou orientační a nesnižují se s odeslanými
objednávkami).
Pro odeslání objednávky všem dodavatelům je třeba kliknout na tlačítko

.

Po dokončení objednávky se objeví okno:

Návštěvník i vystavovatel obdrží e-mailem objednávku.

Objednávku je nadále možné prohlížet v sekci Moje objednávky.

5. práce s objednávkami:

Pro prohlížení/úpravy Vámi zaslaných objednávek kliknete na detail
Objednávky je možné exportovat do souboru ve formátu Excel

.

.

Do objednávky je možné napsat dodavateli poznámku, ale ta se již nepromítne do odeslaného
e-mailu.

