Manuál pre Partnerskú zónu
Krok 1 Vstup do partnerskej zóny
Do partnerskej zóny vstúpite pomocou tlačidla „Partnerská zóna“ na web stránke www.fitsmapp.sk, kde je nutné sa prihlásiť.
Ako prihlasovacie meno slúži email, na ktorý Vám bol partnerský účet vytvorený. Heslo pre prvé prihlásenie Vám bolo zaslané na zadaný email.

Krok 2 Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami
Pri prvom prihlásení je potrebné sa oboznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre partnerov a potvrdiť súhlas s ich akceptovaním.

Krok 3 Zmena hesla
Odporúčame zmeniť si prihlasovacie heslo
Heslo zmeníte zadaním nového hesla do riadku „Prihlasovacie heslo“

Krok 4 Vyplnenie povinných údajov
Pre uverejňovanie Vašich ponúk v mobilnej aplikácii Fitsmapp je potrebné vyplniť všetky povinné údaje v partnerskom účte:
Fakturačné údaje
Názov právnickej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH (iba v prípade platcov DPH – potrebné potvrdiť okienko „Platca DPH“)
Ulica a číslo, Mesto, PSČ a krajina sídla právnickej osoby
IBAN – číslo účtu právnickej osoby v tvare IBAN, na ktorý budú vyplácané odmeny za poskytnuté služby
Povinné pri pridávaní ponúk v hodnote 100 € a viac
Podpis právnickej osoby – pridajte fotku podpisu, prípadne podpisu s pečiatkou, ideálne na bielom podklade
Viď príklad:

Profil partnera
Názov partnera (názov zariadenia, alebo meno trénera, ktoré sa bude zobrazovať v aplikácii pri Vašich ponukách)
Meno a Priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku účtu
Profilová fotka – logo zariadenia, fotka zariadenia, alebo fotka osoby v prípade trénera (foto v kruhu)
Cover fotka – fotka zobrazujúca sa v aplikácii v profile zariadenia, resp. trénera (foto v obdĺžniku)
Telefónne číslo
Skype, WhatsApp, Messenger, Viber – minimálne jeden z týchto štyroch údajov musí byť vyplnený

Messenger – potrebné zadať facebook ID, ktoré nájdete na stránke https://lookup-id.com/
1. Nakopírujte URL adresu svojho Facebook profilu, kliknite na tlačidlo „Lookup“
2. Číslo, ktoré sa Vám nižšie zobrazí je Vaše facebook ID, a to je potrebné nakopírovať do svojho profilu v partnerskej zóne
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Po vyplnení povinných polí kliknite „uložiť“ a automaticky sa stávate „Aktívnym partnerom“. To znamená, že odteraz môžete pridávať ponuky športových
aktivít, ktoré sa budú zobrazovať v aplikácii všetkým používateľom.
Prejdite na ďalší krok, ktorým je „Pridávanie ponuky“.

Manuál pre pridávanie novej ponuky
Krok 1 Pridať ponuku
Pre pridanie novej ponuky je potrebné kliknúť na tlačidlo „Pridať ponuku“ v sekcii „Ponuky“

Krok 2 Vyplnenie povinných polí
Pre pridanie ponuky je potrebné vyplniť všetky povinné polia
Základné údaje ponuky
Názov ponuky – výstižný názov Vašej ponuky, ktorý sa zobrazí v aplikácii (max. 45 znakov)
Kategórie – potrebné zaradiť Vašu ponuku minimálne do jednej kategórie, maximálne však do 2 kategórií. V prípade, že sa Vami požadovaná kategória
nenachádza v zozname kategórií, kontaktujte administrátorov, ktorí Vám vytvoria novú kategóriu
Popis ponuky – vytvorte stručný popis Vašej ponuky, ktorý sa zobrazí v aplikácii

Typ ponuky – toto pole už neskôr nie je možné zmeniť
– štandardný vstup – vstup je možné využiť kedykoľvek v rámci otváracích hodín zariadenia (zákazník si príde zacvičiť, kedy chce počas otváracích
hodín zariadenia)
– termínový vstup – vstup je možné využiť v plánovanom termíne, v ktorom sa činnosť koná (napr. skupinové cvičenia, cvičenia s trénerom a pod.)
Zameranie činnosti – vyberte pohlavie, pre koho je ponuka určená (univerzálne, muž, žena)
Prezentačná fotka činnosti – nahrajte fotku, ktorá sa zobrazí v aplikácii pri danej ponuke
Cena za jeden vstup v € - cena vstupu nesmie byť vyššia, ako je cena aktuálne platného cenníka zariadenia / trénera. Platci DPH uvádzajú cenu vrátane DPH,
neplatci DPH uvádzajú cenu bez DPH.
Geo nastavenia ponuky
Mesto činnosti – zvoľte mesto, v ktorom sa bude ponuka konať
Latitude a Longitude – vyplníte kliknutím na mapu – údaje o mieste, kde sa bude činnosť vykonávať
Po vyplnení týchto údajov je potrebné ponuku uložiť. Až po vyplnení všetkých povinných údajov a uložení ponuky je možné pridať otváracie hodiny (v
prípade štandardného vstupu), alebo termíny činnosti (v prípade termínových vstupov).

Krok 3 Nastavenie otváracích hodín, resp. termínov činnosti
Po uložení ponuky je potrebné vrátiť sa do detailu ponuky a nastaviť otváracie hodiny, resp. termíny činnosti.

Štandardný vstup – pridajte otváracie hodiny zariadenia, potrebné nastaviť pre každý deň v týždni (v prípade prestávky nastavte otváracie hodiny
nasledovne: napr. pondelok 8:00 – 12:00, pondelok 13:00 – 20:00. Tzn., že prestávka v zariadení je od 12:00 do 13:00). V prípade zmeny je vždy potrebné
otváraciu dobu aktualizovať!

Termínový vstup – pridajte konkrétny termín činnosti, na ktorý sa budú môcť užívatelia prihlásiť. Potrebné nastaviť aj limit osôb, koľkí sa môžu danej aktivity
zúčastniť. V prípade potreby je možné nastaviť termín uzávierky prihlasovania na aktivitu, štandardne nastavený na 15 minút pred začatím aktivity (napr.
v prípade sauny je potrebné 60 minút na jej nahriatie, takže nastavím si limit pre prihlásenie na 60 minút pred začatím aktivity). Možné nastaviť opakovanie
termínu každých 7 dní (v prípade pravidelnej týždňovej aktivity) – systém bude automaticky vytvárať ponuky v aplikácii na 14 dní vopred.

