Abacom Online dokumentum megosztási rendszer használati utasítás

A dokumentum megosztás révén a dokumentum megosztást engedélyező partnereivel oszthat meg
dokumentumokat.
Az oldal tetején tekintheti meg a tárhely foglaltsági mutatót, illetve amennyiben rendelkezik prémium
előfizetéssel
annak lejáratát.

A megosztás Alap csomaggal 600Kb-os maximális méretű file-ok feltölthetők fel, a csomaghoz rendelt
tárterület 24Mb
Amennyiben az ingyenes Alap csomag már nem elégíti ki igényeit, az alábbi tárhely bővítések
igényelhetők:

-

A Dokumentum megosztás csomag bővítése a Főoldalon a Tárhely bővítés
igényelhető

-

Az Admintól dokumentum megosztás csomagot is igényelhet saját speciális igényei szerint

-

A dokumentumok megoszthatók a dokumentum megosztási partnereink felé

-

A Partner kiválasztása menüponttal adhatunk hozzá egy partnert és a Saját csoportok
menüponttal csoportot

-

Leendő megosztási partnereinek ingyenesen Vendég csomagot ajándékozhat az Ön számára
amennyiben

-

Termékpiac előfizetéssel még nem rendelkeznek. A regisztrációs lapon a Név és az E-mail cím
kitöltése kötelező.

A vendég által használható funkciók:


Üzenetet küldhet és fogadhat

ikonnal












Dokumentumokat oszthat meg, a nagy szövegállományokat nem kell e-mailben küldeni, elég
csak hozzáférést engedélyezni a számukra
Privát naptárt használhat
Naptár bejegyzéseket oszthat meg az erre felhatalmazást adott partnerekkel
Kereshet és foglalhat a partnerek által kínált termékeket és szolgáltatásokat
Saját Weblap-szerkesztést kérhet
Arculattervezést kérhet
Vásárlói klubot indíthat
További vendégeket hívhat
Díjcsomagot ajándékozhat
Csomagváltást kérhet

Az alábbi funkciók csak előfizetéssel érhetők el:






-

Saját termék, szolgáltatás feltöltését
Piaci ártrend figyelő szolgáltatást
Vevői szándék statisztikát
Termékár statisztikát
PR marketingszolgáltatást
Termékpiac standard weboldalt

A Termékpiac előfizetéssel nem rendelkező partnereinek díjcsomagot ajándékozhat, vagy
meghívhatja őket.
Amennyiben már mégis tagunk lenne a rendszer tájékoztatja és a partnerévé teszi a meghívottat

-

Vendéget magánszemélynek a magánszemély meghívása
ajándékozhat

ikonnal vendég csomagot

-

Vendég cégnek a cég meghívása

-

Magánszemélynek díjcsomagot az
ajándékozhat a

-

Cégeknek díjcsomagot az

-

Tömeges vendég meghívás a Tömeges vendég meghívással lehetséges

-

Dokumentum megosztásához kattintsunk az Új dokumentum megosztás

ikonnal vendég csomagot ajándékozhat
ikonnal publikus (Alap, Profi, VIP) csomagot

ikonnal publikus (Alap, Profi, VIP) csomagot ajándékozhat

ikonra

-

A Partner kiválasztása menüponttal kiválaszthatja azokat, akikkel meg akarja osztani a
dokumentumot, a
Saját csoportok menüponttal Ön által szerkesztett csoportot is hozzáadhat

-

A csoportokat a Csoportok karbantartása

ikonnal hozhatja létre és szerkesztheti

-

A kiválasztott partnereknek üzenhet az Üzenet

-

A kiválasztott partnereket a Törlés

-

A Tallózás gombbal töltheti fel a dokumentumot. Feltölthető Microsoft Office dokumentumok,
jpg, PDF

-

A feltölthető dokumentumok mérete a megosztási csomagtól függően 600Kb, 800Kb vagy 2Mb,
vagy egyedi

ikonnal

ikonnal törölheti a megosztásból

csomag esetén az Ön által választott méretű is lehet
-

A feltöltött dokumentumokat a dokumentum listában találja

-

Dokumentumot a címére kattintva tekintheti meg

-

A kiválasztott dokumentumot a Módosítás

-

A kiválasztott dokumentumot a Törlés

ikonnal oszthatja meg több partnerrel
ikonnal törölheti a megosztásból

