MOJE PORODUKTY – opis działania

Jest to centrum integracji produktów. Moje produkty pozwalają na dodawanie
nowych produktów do bazy Platformy, integrację Państwa produktów z kodami
własnymi z produktami w bazie, jak również wystawianie ofert na produkty własne.
Dzięki temu mają Państwo narzędzie które umożliwia w szybki sposób uzupełnić braki
produktowe, a tym samym poprawić jakoś Państwa oferty.

Moje produkty znajdują się w panelu MÓJ PROFIL
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Niezweryfikowane, jak sama nazwa wskazuje w pierwszym miejscu znajdują się
produkty poprawnie przypisane przez Państwa, w drugiej zaś produkty nowe jeszcze
nie przypisane.
Wszystkie nowo dodane produkty przez Państwa ręcznie jak i dodane przez system
automatycznie w czasie importu trafiają do strefy Niezweryfikowane.
Należy taki produkt powiązać z produktem w bazie poprzez kliknięcie w ikonkę lupy.

System podpowie produkty podobne, należy bardzo dokładnie przyjrzeć się
produktom zaproponowanym gdyż mogą różnić się szczegółami, system podpowiada
produkty których minimum 70% parametrów jest taka jednak jak wiemy czasem
jedne parametr robi różnicę. Dlatego czasem produkty mogą różnić się marka,
modelem, czy np. rozmiarem. Dlatego należy przypisywać produkty bardzo uważnie.
Gdy już znajdziemy produkt pasujący klikamy ikonkę szpilki z prawej strony
zaproponowanego produktu aby przypisać do niego nasz produkt. Od tego momentu
podczas importu Państwa produktu, w systemie będzie pojawiała się oferta na
produkt do którego został przypisany.

Taki produkt trafia do strefy Zweryfikowane, gdzie zawsze mogą Państwo podglądnąć
przypisanie i ewentualnie je poprawić .

Jeśli system nie zwróci żadnych propozycji, lub zaproponowane produkty nie są tymi
o które chodzi, mogą Państwo zgłosić produkt jako nowy produkt do bazy. Wystarczy
kliknąć „TUTAJ” lub w zieloną ikonkę z fajką.

Taki produkt zostanie oznaczony żółta ikoną z pytajnikiem ? oraz zostanie zgłoszony
do Administratorów gdzie po poprawnej weryfikacji zostanie dodany do bazy, lub
zwrócony z komentarzem do Państwa.

Aby dodać produkt do Moje produkty ręcznie należy kliknąć + koło nazwy kategorii
produktu (Opony, Felgi)

następnie należy uzupełnić dane dodawanego produktu i zakończyć dodawanie
przyciskiem „Dodaj produkt”.

Dodany produkt trafia do produktów Niezweryfikowanych mogą Państwo przypisać
produkt do produktu z bazy lub zgłosić go jako nowy nie istniejący w naszym
systemie.
System dodaje produkty również automatycznie, jeśli dodają Państwo oferty podając
równocześnie wszystkie parametry produktu w osobnych kolumnach z godnie z
wytycznymi dla pliku CSV importu ofert, system jeśli nie znajdzie produktu w bazi po
kodzie lub parametrach na którego ofertę chcieli Państwo dodać, tworzy produkt
Niezweryfikowany w Państwa panelu Moje produkty, gdzie mogą Państwo przypisać
produkty lub dodać jako nowe do bazy.

