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Dzień dobry!
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Przewodnik po iwarePRINT 2.0” to dukument , który ma za zadanie zapoznać Cię z podstawową obsługą
systemu i jego możliwościami konfiguracyjnymi.
Najczęściej aktualizowanym miejscem on-line w rozbiciu na poszczególne artykuły techniczne jest:
HELP systemu iwarePRINT ===> http://help.iwareprint.pl/ / http://newhelp.iwareprint.pl/
(wersja beta do 28.09.20 – od 29.09 zastąpi adres https://help.iwareprint.pl/)
Znajdziesz tam m.in:
- FAQ - najczęściej zadawane pytania
- BAZA WIEDZY - instrukcje techiczne
- MATERIALY VIDEO - filmiki instruktażowe (tutoriale video)
- AKTUALIZACJE - stałe aktualizacje w systemie
- MATERIAŁY DO POBRANIA – Oferty, wdrożenia dodatkowo płatne (kalkulatory, grafika)
- BLOG – blog zespołu iP. Wywiady, artykuły, informacje z rynku Web2Print

Na wszelkie pytania techniczne (po uruchomieniu systemu) odpowie nasz dział HelpDesk za
pomocą "Ticket Tracking" w systemie.
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Modularność systemu
iwarePRINT 2.0, aby bardziej dopasować się do Twoich potrzeb został podzielony na moduły.
Rdzeniem całego systemu jest Moduł E-Commerce.
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Pozostałe moduły to:
Moduł PRODUKCJA
Moduł PREFLIGHT (automatyczny)
Moduł RESELLER MULTI – DRUKARNIA
Moduł HANDLOWIEC
Moduł PODZLECANIE
Moduł KREATOR
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Nawigacja po systemie
Panel administracyjny
Centrum dowodzenia Twojej drukarni z uruchomionymi wszystkimi modułami.

5

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House
bok@iwareprint.pl _ iwareprint.pl _help.iwareprint.pl _newhelp.iwareprint.pl _kreatorwydrukow.pl
_blog.iwareprint.pl_ webinaria.iwareprint.pl _ podzlecdruk.pl

Górna belka Panelu Administracyjnego

Stan magazynowy
Ikona będzie widoczna jeśli zostanie uruchomiona funkcja, która pozwala na nadzorowanie
stanów magazynowych w iwarePRINT. Dostępne wyłącznie w module Produkcja. Instrukcję
znajdą Państwo tutaj: link
Ticket Tracking
System komunikacji między Twoją drukarnią a naszym helpdeskiem. Jeśli masz pytania
odnośnie funkcjonalności systemu, nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania
w naszym FAQ lub chcesz zgłosić błąd – kliknij w symbol koperty.
Film instruktażowy przedstawiający proces wysyłania zapytania znajdą Państwo tutaj: link.
Szybka konfiguracja
Szybka konfiguracja powstała, aby maksymalnie skrócić czas przystosowywania systemu. Jest
dostępna po kliknięciu pomarańczowego koła zębatego w górnym menu.
Umożliwia ona dostęp do najważniejszych elementów konfiguracyjnych bez znajomości
systemu. Za pomocą prostych kreatorów ustawimy podstawowe dane (firmy,
korespondencji), wgramy logo, skonfigurujemy serwer SMTP czy też produkty. Każda z
operacji ma przewidziany czas realizacji. Proces rozpoczynamy poprzez kliknięcie różdżki po
lewej stronie lub przycisku Rozpocznij po prawej.

Język drukarni
Umożliwia zmianę języka jeśli utworzyłeś nowy słownik.
Ustawienia -> Główna Drukarnia – Tłumaczenia

Wybór Drukarni
Jeśli korzystasz z modułu Reseller w tym miejscu możesz przełączyć się między sklepami.
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Wyszukiwarka
Jeśli potrzebujesz szybko odnaleźć element menu, produkt, zlecenie lub artykuł pomocy
w FAQ – skorzystaj z wyszukiwarki!
Wyszukiwarka znajduje się w górnej części Panelu Administracyjnego.
Przeszukuje ona równocześnie kilka zasobów, więc dla wygody, wyniki wyszukiwania zostały
podzielone na grupy:
Menu – link w tej kolumnie przeniesie Cię do edycji elementu, który wyszukałeś, np.:
wpisując w wyszukiwarce “Parametry” i wybierając wynik po lewej stronie zostaniesz
przeniesiony do menu edycji parametrów.
Pomoc – każdy link w tej kolumnie przeniesie Cię do wybranego artykułu pomocy lub filmu
instruktażowego na naszym FAQ.
Asortyment – wpisując nazwę jednego z produktów i wybierając wynik wyszukiwania,
zostaniesz przeniesiony do menu edycji produktu.
Użytkownicy – wyszukiwarka odnajduje Twoich klientów, między innymi po takich
parametrach jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer zamówienia czy
nawet po produkcie, który zamówili.
Zlecenia – zlecenia zostaną wyszukane już po wpisaniu pierwszej części ich nazwy.
Po
najechaniu kursorem myszy na wybrane zamówienie, wyświetli się dodatkowe okno ze
szczegółowymi informacjami.

Pomoc
W każdym widoku dostępne są podpowiedzi - wystarczy kliknąć w znak zapytania:

By rozwinąć menu i wyświetlić dostępne artykuły pomocy dla danej sekcji:
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Wszystkie pomoce (instrukcje, filmy instruktażowe, FAQ) zostały zgromadzone na
systemowym help’ie: https://help.iwareprint.pl/.

Przełączanie widoku

Szybkie przełączanie między panelem administracyjnym a sklepem odbywa się za pomocą
kliknięcia w miniaturkę w prawym górnym rogu ekranu. To prosty sposób na sprawdzanie
nowo wprowadzonych produktów lub poprawek w Twojej drukarni.

Równie łatwo możesz przejść z widoku sklepu do panelu zarządzania drukarnią – gdy jesteś
zalogowany w systemie jako administrator, w lewym górnym rogu dostępny będzie przycisk
Panel administracyjny – wystarczy jedno kliknięcie, by się do niego przenieść.
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Panel boczny - menu systemu iwarePRINT
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Panel boczny - za jego pomocą odbywa się nawigacja po systemie. Panel został podzielony
na sekcje, które zawierają powiązane ze sobą zakładki. Niektóre pozycje dostępne są tylko po
włączeniu odpowiedzialnego za nie modułu.
W osobnych Sekcjach obsługujesz Zamówienia, jeszcze w innym Tworzysz Produkty
(Asortyment), dodajesz Pracowników, czy też sterujesz treścią i grafiką w systemie (CMS).
Szczegółowo Menu zostanie opisane poniżej.

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House
bok@iwareprint.pl _ iwareprint.pl _help.iwareprint.pl _newhelp.iwareprint.pl _kreatorwydrukow.pl
_blog.iwareprint.pl_ webinaria.iwareprint.pl _ podzlecdruk.pl

Panel Kontrolny
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Panel kontrolny przedstawia poglądowe statystyczne informacje dotyczące bieżącej
Sprzedaży, Preflightu plików, Zleceń W realizacji czy też aktualnej Sprzedaży na e-sklepie.
Są to widoki podglądowe, odświeżane 2 x na dzień.
Szczegółowe dane znajdują się w dedykowanych zakładach w bocznym menu systemu iP.
Buttony dotyczące:
- Płatności
- Prepress
- Produkcja
- Wysyłka
- Opóźnione
- Reklamacja
Przenoszą bezpośrednio do wymienionych zdarzeń w systemie.
Panel kontrolny jest ściśle powiązany z: menu systemu iwarePRINT.
Panel Kontrolny dostępny jest już z poziomu modułu e-commerce.
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Widok – Tabelka produkcyjna - pod-statusy - W realizacji
Widoczna tylko jeśli korzystasz z modułu Produkcja.
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Jeśli nie uruchomisz modułu Produkcja w Twoim systemie tabelka z pod-statusami nie będzie
widoczna. W module e-commerce operujesz na 4 głównych statusach głównych: Nowe,
Opłacone, W realizacji, Zakończone.
Moduł Produkcja umożliwia rozbicie statusu głównego W realizacji na dowolną ilość podstatusów opisujących proces produkcyjny takich jak np. druk na maszynie, przekazanie do
druku w innej drukarni, introligatornia, impozycja, druk cyfrowy, druk offsetowy, gilotyna,
falcowanie, klejenie, szycie, bindowanie, foliowanie, lakier UV, wysyłka, itp. Każdy produkt
może korzystać z całości lub części pod-statusów.
Moduł umożliwia tworzenie dowolnej liczby kont pracowniczych i delegowanie
poszczególnych osób do obsługi konkretnych etapów produkcji (w sposób automatyczny
bądź ręczny)

Widok - Zdarzeń w systemie (Filtrowanie)
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Podglądowa informacja dla Administratora o wszystkich występujących zdarzeniach
w systemie z możliwością filtrowania na Pracownicy, Zamówienia, Użytkownicy, Błędy.
Widok dostępny w module e-commerce.

Widok pracowników w systemie
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Oprócz Administratora systemu Role pracowników w systemie to:
Pracownik - pracownik produkcyjny
Księgowy
Handlowiec - dostępny z modułem handlowca
Pracownik Biura Obsługi Klienta - dostępny z modułem handlowca
Grafik (prepress) - dostępny z modułem e-commerce

Szczegółowy opis Pracowników w rozdziale dot. Modułu Produkcja.
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Widok – Opóźnione zlecenia
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Informuje o opóźnionych Zleceniach w systemie. Z tego miejsca możesz bezpośrednio przejść
do Zlecenia i zobaczyć na jakim etapie produkcyjnym jest, oraz kto zajmuje się danym
Zleceniem.
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Zamówienia
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Płatności - tu trafiają zamówienia oczekujące na płatność, wyjątkiem są płatności
terminowe. Zamówienia opłacone i za pobraniem automatycznie przechodzą do Prepress.
Prepress - na tym etapie można przydzielić grafika, w szczegółach zamówienia pobrać pliki
klienta lub wysłać przypomnienie o ich wgraniu. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu zlecenia
przez grafika przekazywane jest ono na produkcję.
Produkcja - podgląd zamówień ze statusem “w druku”. W przypadku rozbudowy systemu o
moduł Produkcja, uzyskujemy dostęp do funkcji tworzenia nowych, przydzielania i śledzenia
statusów druku dla każdego z produktów.
Wysyłka - ekran zamówień, które znajdują się na etapie wysyłki lub zostały wysłane.
Faktury - poza ich wystawianiem i archiwizacją, można tu dostosować szablon faktur do
własnych potrzeb.
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Płatności terminowe - w tym miejscu oczekują na płatność zlecenia klientów, którzy zostali
zdefiniowani w Ustawieniach → Ustawienia płatności terminowych.
Reklamacje - tu trafiają reklamacje zgłoszone przez klientów w ich panelu.
Zakończone, Anulowane, Wszystkie - ekrany z zamówieniami z podziałem na kategorie.
W tym widoku znajduje się filtr zamówień. Można filtrować zamówienia po numerze
zamówienia, dacie złożenia, dacie zmiany statusu, po użytkowniku lub po statusie druku.
Można tu również podejrzeć zamówienia “produktów za punkty”.
Zakładka Ustawienia pozwala zdefiniować format nazewnictwa zamówień oraz czas, po
jakim zamówienie jest zagrożone opóźnieniem i opóźnione.
Z tego miejsca dostępna jest funkcja eksportu zamówień oraz usuwania zamówień i faktur.
Faktury dla resellerów - wystawianie faktur dla resellserów (tylko z modułem resellerskim)
Opcjonalnie:
Podzlecone – Widoczne przy włączonym module Podzlecania.
Płatności terminowe zamówień podzleconych – Widoczne przy włączonym module
Podzlecania

Asortyment
Zarządzanie asortymentem drukarni - dodawanie i edycja produktów i parametrów. W tym
miejscu wgrywa się również kalkulatory do produktów kalkulowanych.

Produkty
Dodawanie, edycja, ukrywanie i konfigurowanie produktów.
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Konfiguracja produktów

Podział produktów na wersję wariantową i kalkulowaną.
Przy dodawaniu produktu masz możliwość wyboru czy dodać go w wersji wariantowej czy
kalkulowanej.

Druk wariantowy polega na wygenerowaniu przez system wszystkich możliwych kombinacji
wartości parametrów wybranych dla danego produktu. Twoim zadaniem jest wprowadzenie
cen, wag i innych danych dla tych kombinacji. Druk wariantowy sprawdza się przy
produktach mający relatywnie małą ilość parametrów i ich wartości, a tym samym –
wariantów (poniżej 10tyś.) Przy większej ilości wariantów konieczne jest juz wykorzystanie
druku kalkulowanego.
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Druk kalkulowany polega na stworzeniu arkusza kalkulacyjnego (w Excelu lub LibreOffice
Calc) zawierającego formuły obliczające cenę końcową produktu w danej konfiguracji
parametrów. Następnie taki arkusz podłączany jest do systemu i stanowi swoisty silnik
kalkulacyjny, do którego klient – poprzez stronę drukarni – wprowadza lub wybiera z listy
wartości parametrów i otrzymuje natychmiastową wycenę. Kalkulator można stworzyć dla
każdego produktu, gdzie występuje stały algorytm wyceny i zależności cenowe pomiędzy
konkretnymi wartościami parametrów.
Dodatkowym rodzajem produktu jest produkt za punkty. Klienci mogą zbierać punkty za
dokonane zakupy, a później wymienić je na premiowe artykuły.

Po wybraniu wersji produktu, nazwaniu i dodaniu opisu, można przystąpić do dalszej
konfiguracji. Czyli ustalamy: dodatkowe informacje, kategorie, tagi, parametry, galeria,
zasady widoczności, automatyczny preflight, wykluczenie parametrów (produkt
kalkulowany), Warianty/Excel, szablony, statusy druku.

Najważniejsze zakładki z tego widoku to Nazwa i opis, Parametry, Warianty/Excel.
Bez poprawnej konfiguracji w tych zakładkach produkt nie będzie funkcjonował poprawnie.
Poniżej została dodana lista materiałów na temat dodawania nowych produktów i ich
konfiguracji.

Wskazówka: Dodając parametry do produktu, ostatni na liście jest zawsze wyświetlany, jako
tabela. Poniżej przykład tabeli dla parametru Nakład.

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House
bok@iwareprint.pl _ iwareprint.pl _help.iwareprint.pl _newhelp.iwareprint.pl _kreatorwydrukow.pl
_blog.iwareprint.pl_ webinaria.iwareprint.pl _ podzlecdruk.pl

17

18

Warto wspomnieć o funkcji ograniczenia widoczności produktu. Jest to przydatne zwłaszcza
przy początkowym okresie wdrażania produktów. W zakładce Zasady widoczności możemy
ograniczyć widoczność produktu dla danej grupy użytkowników. Przykładowo w celach
testowych nowych produktów możemy utworzyć grupę Test i ustawić widoczność produktu
tylko dla niej. Dzięki temu możemy na bieżąco sprawdzać efekty naszej pracy nad nowym
produktem, bez udostępniania go dla wszystkich klientów. O grupach klientów więcej
informacji znajduje się przy sekcji Klienci.
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Parametry produktów - w systemie są dodane już parametry i wartości, które można użyć
w produkcie i można też dodać swoje nowe parametry bądź wartości.

19

Parametry określają produkt. Parametrem może być: format, zadruk, nakład. Dodawanie
produktów do asortymentu warto rozpocząć od zdefiniowania parametrów i ich wartości.

W produktach wariantowych parametry są brane pod uwagę przy tworzeniu wariantów - im
więcej parametrów i ich wartości, tym więcej wariantów. W produktach kalkulowanych
parametry powinny być odzwierciedleniem danych z arkusza kalkulacyjnego.

Parametry, oprócz wartości, mogą mieć nadane “role”: ilość stron do zadruku, ilość stron,
wymiar, sposób dostarczania projektu, format. Definiując rolę parametru określamy, czy i w
jaki sposób dany parametr będzie brany pod uwagę w automatycznym preflight’cie
i automatycznym generowaniu szablonów (dostępne w module Automatyczny Prefilght) oraz
w module kreatora wydruków. Konfiguracja sposobu dostarczania projektu pozwala
klientowi na zlecenie utworzenia projektu graficznego przez drukarnię, a także wyłączenie
klientowi możliwości wgrania pliku do zamówienia.

Kalkulatory - menu do zarządzania arkuszami dla produktów kalkulowanych. Znajdziesz tu
również przykładowe kalkulatory.
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Kategorie produktów - miejsce przeznaczone do tworzenia produktów. Więcej na temat
kategorii tutaj https://help.iwareprint.pl/faqs/do-czego-sluza-kategorie/.

Tagi - służą do grupowania produktów. Można utworzyć np. tag "wyprzedaż", przypisać ten
tag do wybranych produktów i automatycznie zostanie wygenerowany przycisk na stronie
sklepu pokazujący produkty tylko z tagiem “wyprzedaż”.
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Zanim przystąpisz do pracy nad stworzeniem produktu przeczytaj
1. Workflow iwarePRINT: tworzenie produktu >>>
http://blog.iwareprint.pl/workflow-iwareprint-tworzenie-produktu/
2. Dwie funkcje wystarczą! Prosty sposób na druk kalkulowany >>>
http://blog.iwareprint.pl/dwie-funkcje-wystarcza-prosty-sposob-na-druk-kalkulowany/
3. „Brak w asortymencie”. Co sprawdzić, gdy kalkulator nie działa? >>>
http://blog.iwareprint.pl/co-sprawdzic-gdy-kalkulator-nie-dziala/
4. Druk kalkulowany – spis wspieranych funkcji >>> http://help.iwareprint.pl/faqs/drukkalkulowany-spis-wspieranych-funkcji/
5. Więcej materiałów technicznych na help.iwareprint.pl
FAQ / instrukcje:
http://help.iwareprint.pl/asortyment-2/
http://help.iwareprint.pl/tworzenie-produktu/

Filmiki instruktażowe:
http://help.iwareprint.pl/druk-kalkulowany/
http://help.iwareprint.pl/druk-wariantowy/
http://help.iwareprint.pl/parametry/

W ostateczności jeśli wyżej wymienione wskazówki nie pomogą możemy przygotować
odpłatnie dla Was kalkulatory produktowe.
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Więcej informacji >>> http://help.iwareprint.pl/wpcontent/uploads/2018/06/iP_Instrukcja_do_wyceny_DRUK_KALKULOWANY_2018.pdf

Pracownicy
Zarządzanie kontami pracowniczymi - od tworzenia do nadawanie im ról i uprawnień. Przy
dodawaniu pracownika należy ustalić, jakie sekcje systemu pracownik może podejrzeć
i w jakich może wprowadzać zmiany.

W podstawowej wersji systemu pracownikom można nadać rolę grafika. W wersji
rozbudowanej o moduł Produkcja dostępna jest również rola pracownika i księgowego.
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Więcej o pracownikach w sekcji Moduł Produkcja. Z Modułem Handlowca dostępny jest
pracownik handlowiec oraz pracownik BOK.

Administrator może w tym miejscu ręcznie przydzielać zlecenia klientów grafikom.
Jeśli automatyczne przydzielanie zleceń jest włączone, to system robi to automatycznie,
w zależności od najmniejszego obłożenia.
23

Marketing
Menu odpowiada za tworzenie i zarządzanie rabatami dla klientów i grup klientów, za
rozsyłanie newsletterów i wiadomości reklamowych oraz za elementy promujące - darmowe
próbki i menu opinii klientów.

Przewidziane są dwa rodzaje upustów - rabaty i kody.
Rabaty są naliczane automatycznie, gdy spełniony jest zakładany warunek:
rabat na klienta - gdy dany klient jest zalogowany
rabat na grupę - gdy klient jest przypisany do grupy uprawnionej do rabatu i jest zalogowany
rabat od koszyka - gdy wartość produktów w koszyku przekroczy zdefiniowaną kwotę
rabat od zamówień - gdy klient przekroczy zdefiniowaną wartość zamówień i/lub ilość
złożonych zamówień
rabat na produkt - po dodaniu do koszyka rabatowego produktu
rabat na zestaw parametrów - gdy klient wybierze odpowiedni parametr/parametry w
produkcie np. Nakład 250 w produkcie Wizytówki.

Kody rabatowe: aby aktywować rabat oparty na kodach, klient musi wpisać kod
w przeznaczonym na to miejscu w koszyku. Dostępne rodzaje kodów, to:
kod na klienta - klient musi być zalogowany, aby móc skorzystać z kodu
kod na produkt - pozwala na rabatowanie za pomocą kodu typu produktów,
przykład kalendarze

na

kod na element koszyka - rabat udzielany jest tylko na jedną pozycję w koszyku. Dodatkowo
można również zdefiniować typ produktu.
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kody wysyłane po opłaceniu zamówienia – kody mogą być przyznane klientowi po opłaceniu
zamówienia

Mailing - wysyłanie systemowych e-maili i newsletterów do klientów i grup klientów
Zamówienie próbek - tu trafiają formularze kontaktowe klientów zamawiających darmowe
próbki
Opinie klientów - zarządzanie opiniami klientów z formularza.
Stała prowizja handlowców - w tym miejscu można ustalić stałą prowizję dla handlowców.
Dostępne przy module Handlowiec.

Klienci
Dodawanie, edycja i usuwanie klientów z bazy odbywa się w tym miejscu. Można również,
po utworzeniu grupy (np. resellerzy, stali klienci, etc.), przyporządkować do niej klientów.
Grupy ułatwiają zarządzanie m.in. rabatami oraz listami mailingowymi.

Istnieje także możliwość wyświetlania produktów tylko dla określonej grupy klientów
(Asortyment → produkt → Zasady widoczności).

W zakładce Klienci są dostępne funkcje takie jak, podgląd listy klientów, logowanie jako
klient, lista nieaktywowanych klientów i możliwość ich aktywacji, dodanie nowego klienta,
eksportowanie bazy klientów.
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W widoku klienta mamy dostęp do kilku przydatnych funkcji i informacji:

25

możemy zalogować się jako ten klient
edytować dane i zmienić hasło
są tutaj dane klienta, imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres, adres email, NIP
są też wszystkie zamówienia tego klienta
logowania - kiedy klient logował się do swojego konta
status - w tym miejscu można usunąć klienta
lista faktur
rabaty i punkty klienta
anulowane zlecenia
płatność terminowa, w tym miejscu można włączyć/wyłączyć płatność terminową dla tego
klient i sprawdzić jakie ustawienia płatności terminowej ma ten klient.

CMS
Zmiany wprowadzane w menu CMS (Content Management System - zarządzanie treścią)
można podzielić na dwie części:
edycję grafik - logo, banerów, boksów, ikon produktowych
edycję treści - menu, artykuły, SEO
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1. Menu - edycja zawartości górnego i dolnego menu (stopka) oraz lewego panelu
z produktami.
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Najważniejsze elementy obsługi menu to:

Sekcje
Menu można tworzyć w trzech sekcjach: Produkty lewa kolumna, Górne menu, Dolne menu.
Każda z nich posiada osobny przycisk, który służy do dodawania nowych pozycji w danym
menu.

Elementy edycji
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Edytuj - rozwija listę opcji dla danej pozycji
Ukryj - ukrywa dany element menu na stronie sklepu, włącznie z pozycjami
podrzędnymi
Sklonuj - duplikuje pozycję w menu, włącznie z pozycjami podrzędnymi
27
Usuń - usuwa pozycję z menu, włącznie w pozycjami podrzędnymi
Pozwala na przesuwanie elementów menu, włącznie z pozycjami podrzędnymi za
pomocą drag&drop. Wystarczy “złapać” symbol i przeciągnąć pozycję menu w wybrane
miejsce. Możliwe jest również przeciąganie między sekcjami (menu górne, dolne, lewa
kolumna).

Tworzenie pozycji podrzędnych również odbywa się za pomocą drag&drop - należy pozycję,
która ma być podrzędną, przesunąć “w prawo” względem nadrzędnej. W przykładzie poniżej
“ulotki” będą podrzędnym menu względem nadrzędnego
“kat - produkty wg. Kategorii”.

Każda z pozycji w menu może być jednym z poniższych typów:
Własny url - możliwość dodania do menu własnego, wewnętrznego lub zewnętrznego URL
Artykuł - podlinkowuje wybrany artykuł
Formularz kontaktowy - podlinkowuje podstronę formularza kontaktowego
Kontakt z mapą - podlinkowuje podstronę Kontakt z mapą
Produkty wg. kategorii - filtruje i wyświetla produkty ze zdefiniowanej kategorii
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Produkty z menu podrzędnego - wyświetla produkty podrzędne do tego menu, zagnieżdżone
jeden poziom niżej
Produkt - podlinkowuje wybrany produkt
Produkty wg. tagu - filtruje i wyświetla produkty wg. zdefiniowanego tagu

Konflikty

System automatycznie wykrywa konflikty linków. Wizualnie informuje, które pozycje w menu
posiadają identyczne linkowanie:

Ustawienia

Ustawienia menu służą do zdefiniowania domyślnych form adresów dla poszczególnych
elementów: artykuł, formularz kontaktowy, kontakt z mapą, produkty wg. kategorii,
produkty z menu podrzędnego, produkt, produkty wg. tagu.

Przy tworzeniu linków można korzystać z elementów:

{id} - wyświetli, jako część linku, numer id (systemowy) danego produktu lub artykułu
{name} - wyświetli, jako część linku, tytuł artykułu lub nazwę produktu
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{tag} - wyświetli, jako część linku, konkretny wybrany z listy tag. Tagi wcześniej należy
utworzyć i przypisać do produktów (Panel admin. → Asortyment)
- po naniesieniu zmian, należy je zapisać za pomocą tego przycisku.
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2. Artykuły - menu, w którym wyedytujesz i dodasz nowe artykuły. Artykuły to elementy, na
których zbudowane są “podstrony” portalu. Linki do nich zwykle umieszcza się w menu
górnym lub dolnym, na przykład.: Regulamin, Kontakt, O nas, etc.

3. Boxy - elementy graficzne na stronie, które pełnią funkcje informacyjne, ułatwiają
nawigację oraz mogą służyć jako odnośniki do artykułów, np.: informacje warunkach
dostawy, promocjach, czy jak przygotować plik. Standardowo, w gotowych szablonach,
umieszczone są cztery boxy na górze i cztery na dole strony, ale ich ilość i rozmieszczenie
można zmieniać.

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House
bok@iwareprint.pl _ iwareprint.pl _help.iwareprint.pl _newhelp.iwareprint.pl _kreatorwydrukow.pl
_blog.iwareprint.pl_ webinaria.iwareprint.pl _ podzlecdruk.pl

4. Bannery - w tym menu można skonfigurować jakie banery i gdzie na stronie będą się
wyświetlać. Można określić ich wymiary minimalne i maksymalne, proporcje, sposób rotacji,
czy długość ekspozycji.
5. Galerie produktów - można tu dodać lub zmienić ikony produktowe, a także dodać zdjęcia
do galerii widocznej przy konkretnym produkcie.

6. Logo serwisu - gdy chcesz zmienić logo Twojego serwisu. Logo wykorzystywane jest
również do tworzenia szablonów w kreatorze wydruków i automatycznym preflightcie.

7. Własne widoki - przeznaczone do tworzenia bardziej złożonych i elastycznych pod
względem zawartości podstron serwisu. Można tutaj prawie dowolnie dostosować wygląd
i treść za pomocą języka HTML/CSS.

8. Formularze - tworzenie własnych formularzy za pomocą przystępnego menu. Można je
później dodać do serwisu za pomocą widoków własnych.

9. Szablony drukarni - rozbudowane menu do wyboru, tworzenia i edytowania skórek
systemu.
Aby mieć możliwość edycji szablonu, najpierw należy utworzyć nowy. Nowe szablony
tworzone są na podstawie darmowych, dostępnych na starcie skórek.
Edycja szablonów pozwala na ingerencję przy użyciu, m.in. w takie elementy jak: arkusz
stylów CSS, pliki javascript, pliki czcionek oraz poszczególne widoki.

10. Popup - ustawienia ekranu pojawiającego się po wejściu na stronę.

11. SEO - narzędzia do optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek internetowych, czyli
w skrócie do pozycjonowania strony.
Aby rozpocząć pozycjonowanie strony, po opłaceniu pierwszej faktury i po ustawieniu
właściwego adresu domeny, należy przejść do ogólnych ustawień SEO (CMS → Ogólne
ustawienia SEO). W tym miejscu należy wyczyścić pole tekstowe robots.txt. Zawiera ono
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ustawienia tymczasowe na potrzeby 30 dni testów, aby strona nie pojawiała się wynikach
wyszukiwania.

W kolejnych krokach należy uzupełnić tytuł strony, opis i słowa kluczowe.
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Kurierzy
IwarePRINT 2.0 posiada integrację z kurierami: UPS, DPD, GLS, Inpost i DHL.
W tym menu, przy wykorzystaniu zintegrowanego API wyżej wymienionych firm kurierskich
można zamawiać kurierów, drukować etykiety i manifesty bezpośrednio z panelu
administratora.

Najważniejsze elementy konfiguracji kurierów (klucze API, dane) znajdują się w sekcji
Ustawienia → Ustawienia → zakładki [DPD, UPS, GLS, InPost, DHL].

Statystyki
Statystyki sprzedażowe drukarni - możliwość analizy na podstawie wielu parametrów
zakupowych i ogólnych. Tutaj znajdują się również Statystyki Handlowców.
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Ustawienia:
Szablony produktów - dodawanie makiet do produktów. Wyświetlanie szablonów przy
produkcie zależne jest od formatu. Np., jeśli dodamy szablon dla formatu 90x50 to będzie się
on wyświetlał dla produktów z tym formatem, po wybraniu przez klienta formatu 90x50.
Szablony wyświetlane dla danego produktu wybiera się w zakładce “szablony”, na ekranie
edycji produktu. Uwaga: wartości parametru format muszą być identyczne - bez
dodatkowych spacji, czy innych znaków.
Statusy druku - tu konfigurujemy statusy dla etapów produkcyjnych. Opcja dostępna
z modułem Produkcja.
Format druku - w tym miejscu możemy edytować i dodawać nowe formaty druku.
Rodzaje wysyłki - menu odpowiedzialne za definiowanie różnych opcji wysyłek dostępnych
w serwisie.

Określimy tutaj nazwy wysyłek, cenę, widoczność dla klienta i rodzaj dostawy. Więcej na
temat konfiguracji wysyłki tutaj. Typ udostępniony jest ważny dla ustawienia dostawy
przesyłek z modułu Podzlecania. Po przypisaniu Tagu kuriera do danego rodzaju wysyłki,
powoduje, że jeśli klient wybierze dany rodzaj wysyłki, w systemie automatycznie zostanie
przypisany kurier zgodnie z tagiem. Jeśli nie ma tagu dodanego do wybranego rodzaju
wysyłki przez klienta, system losowo przypisze jeden z dostępnych kurierów.
Limity rodzajów wysyłki - możliwość dodania limitu do konkretnego rodzaju wysyłki. Daną
metodę wysyłki można ograniczyć dla wybranej grupy kontrahentów i nakładu.
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Koszty wysyłki - dodatkowe koszty wysyłki, naliczane niezależnie od “Rodzaju wysyłki”,
w zależności od wagi zamówienia. Funkcja uzależniona jest od zdefiniowanej wagi produktu.
Ustawienia zamówień - definiowanie formatu oznaczeń zamówień. Przykładowy schemat
nazwy to: {zamowienie.id}/{zlecenie.pozycja_w_zamowieniu}/{uzytkownik.id}/{produkt.id}{partner}
Ustawienia handlowców - w tym miejscu możemy zdecydować czy klient ma być
obsługiwany przez jednego handlowca czy wielu (dostępne z modułem Handlowca).
Dozwolone typy plików do zamówień - możliwość zdefiniowania formatu plików, które
klienci będą mogli dołączać do zamówień.
Usuń stare pliki - menu do usuwania archiwalnych plików dołączonych do zamówień.
Zewnętrzny program do faktur - menu do integracji zewnętrznych programów do
fakturowania za pomocą API. Do systemu może być podłączony tylko jeden program do
obsługi księgowości.
Ustawienia faktur zbiorowych - tutaj możemy konfigurować faktury zbiorowe, zgodnie
z typem (miesięczny lub tygodniowy) oraz według konkretnych grup klientów, które
wcześniej stworzyliśmy.
Kurierzy - definiowanie przypisywania kuriera do zamówienia, w zależności od wagi
zamówienia.
Inni kurierzy - dodanie do systemu kuriera niestandardowego, bez integracji. Dzięki temu
można ręcznie wpisywać numery listów przewozowych do zamówień.
Powody reklamacji - definiowanie powodów reklamacji. Klient w swoim Panelu będzie miał
możliwość wybrania ich w zamówieniach zakończonych i zareklamowania wadliwego
produktu.
Mnożniki wyników produktów kalkulowanych - ustawianie mnożników tabeli za nakładami
dla produktów kalkulowanych z nakładem wpisywanym ręcznie.
Modyfikatory realizacji - pozwalają na zmianę terminu realizacji dla konkretnej kombinacji
parametrów.
Domyślne wartości parametrów produktów – możliwość ustawienia domyślnych wartości
parametrów wybieranych z listy dla konkretnych produktów.
Wykluczenia statusów realizacji - ustalamy tutaj wykluczenie statusu druku dla produktu,a
nawet dla konkretnych parametrów tego produktu. Dostępne wraz z modułem Produkcja.
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Przykład
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Własne etykiety produktu - etykiety można ustawiać na produkt jak i parametry. Etykiety
produktów umożliwiają dodanie dodatkowej informacji do zamówienia bazując na danej
kombinacji parametrów
Kalkulatory dodatkowych kosztów - możliwość dodania arkusza kalkulacyjnego do
obliczenia dodatkowych kosztów.
Szablon kart technologicznych - możliwość edycji szablonu kart technologicznych.
Przekierowania url - tu ustawisz przekierowania, np. linków w postaci “www” na bez
“www”, lub “http://” na “https://”. Dozwolone jest stosowanie wildcard (“*”).
Mailing zdarzenia - wybór maili wysyłanych automatycznie dla danego zdarzenia.
Mailing - tworzenie maili automatycznych. Można w nich wykorzystywać kody systemowe,
które wyświetlą informacje systemowe, np. status zlecenia, numer zamówienia, itp.
Ustawienia rabatów- możliwość ustawienia sposobu naliczania rabatów i przypisania grup
do rabatów. Warto zapoznać się z artykułem na temat sumowania rabatów.
Ustawienia płatności terminowych - możliwość przypisania klientom płatności terminowych
i terminów tych płatności. Pomocny filmik.
Domeny - tworzenie i zarządzanie domenami. Przełączenie na własną domenę odbywa się
przez przekierowanie “rekordu A” domeny na adres IP: 37.187.160.134, i dodanie
docelowej domeny w systemie.
Główna drukarnia - ustawienia waluty, formatu waluty i nazwy hostu drukarni głównej.
W tym menu można również wyeksportować plik z tłumaczeniem języka drukarni.
Drukarnie - dostępne wraz z modułem resellerskim.
Kopiuj dane - dostępne wraz z modułem resellerskim.
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Języki - możliwość dodania tłumaczeń językowych. Dostępne wraz z modułem resellerskim.
Waluty - możliwość zdefiniowania walut dostępnych dla drukarni resellerskich. Dostępne
wraz z modułem resellerskim.
Kraje - wybór krajów dostępnych w sprzedaży międzynarodowej. Wybrane kraje będą się
wyświetlały w formularzu rejestracji.
Formaty eksportu - możliwość konfiguracji formatu eksportu plików. Po dodaniu szablonu
eksportu jest możliwy eksport Jednolitego Pliku Kontrolnego. Więcej na ten temat tutaj.
Dni wolne - w tym miejscu można zdefiniować dni wolne od pracy.
Dni wolne (standardowe) - ustawienia standardowych dni wolnych. Są one dodane
automatycznie, wraz z uruchomieniem systemu.
Przypomnienie – możliwość ustawienia przypomnienia mailowego do danego typu
zdarzenia.
API - dostęp do API iwarePRINT. Instrukcje dla programistów dostępne są na Help’ie.
Szybka konfiguracja - dostępna również w górnej belce panelu administracyjnego. Więcej
tutaj.
Abonament - serwis w wersji darmowej ustawiony jest na 30 dni. Jest to czas na
uruchomienie i zapoznanie się z serwisem, dopasowanie i wprowadzenie nowych
produktów, wprowadzenie treści, własnej grafiki, podłączenie kurierów, płatności
internetowych.

Po 30 dniach klient zaczyna płacić za moduły, które wybrał do pracy swojej firmy.
W każdym momencie mogą Państwo dobrać moduły. System uwzględnia 30 dniowy
bezpłatny okres użytkowania. Rozliczanie usług następuje za pomocą płatności PayU lub
PayPal w systemie. Płatność następuje z góry za okres rozliczeniowy. Faktura będzie
dostępna po wcześniejszym uzupełnieniu pól Dane do faktury i po opłaceniu wybranych
modułów - zakładka Płatności.

Wszystkie kroki niezbędne opłacenia faktury wykonujemy w sekcji Ustawienia →
Abonament. Opłacenie pierwszej faktury wygląda następująco:
Należy uzupełnić zakładkę “Dane do faktury”
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Pojawią się przyciski:
Kliknięcie w wybrany przycisk przeniesie na ekran dokonania płatności
Dokonują Państwo płatności
Wpłata jest księgowana w systemie i w ciągu max. kilku minut pojawi się faktura do pobrania
w zakładce “Faktury”.

Przed dokonaniem pierwszej płatności lub najpóźniej 1 dzień przed upływem okresu
testowego należy wyłączyć moduły, z których nie zdecydują się Państwo korzystać.

Ustawienia podzlecania - w tym miejscu po aktywacji modułu podzlecania należy uzupełnić
dane tj. numer telefonu, adres @ do kontaktu oraz nazwę Twojej drukarni.

Ustawienia - znajdziesz tu podstawowe ustawienia Twojego serwisu.

Ustawienia główne
Podstawowe ustawienia drukarnii

Inne ważne ustawienia główne:
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Format faktury - np. FA/{numer}/{miesiac}/{rok}
Koszt zmiany danych - domyślnie ta opcja dla klientów jest bezpłatna.
Rejestracja / zamawianie - klienci mogą korzystać ze sklepu na trzy sposoby: rejestrując się
z aktywacją - zostanie wysłany mail potwierdzający rejestrację, bez aktywacji - po założeniu
konta jest ono aktywne, bez rejestracji - klient zobowiązany jest podać dane kontaktowe, ale
nie jest rejestrowany w bazie klientów serwisu.
Dostęp do serwisu - standardowy lub tylko po zalogowaniu. Druga opcja blokuje dostęp do
sklepu dla niezalogowanych użytkowników.
Wersja widoku produktu wariantowego - możliwość wyboru wersji 1 lub 2. Zalecamy
używanie wersji nr 2. Jest to nowszy widok. Wszystkie nowe funkcje związane z widokiem
produktu są wspierane na tej wersji. Wersja numer 1, nie jest już rozwijana.
Wersja widoku produktu excel - możliwość wyboru wersji 1 lub 2. Zalecamy używanie
wersji nr 2. Jest to nowszy widok. Wszystkie nowe funkcje związane z widokiem produktu są
wspierane na tej wersji. Wersja numer 1, nie jest już rozwijana.
Wersja widoku panelu klienta - możliwość wyboru wersji 1 lub 2. Wersja numer 2 jest
najnowsza.
Produkt - wartości parametrów w url - włączone > Tak lub Nie. W widoku produktu, gdy
klient wybierze konkretne wartości parametrów, zostaną one zapisane w url. Włączenie
funkcji jest konieczne do prawidłowego działania kreatora wydruków.
Ustawienia korespondencji
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Tutaj podajemy adres email, z którego będą wysyłane maile do klientów (w tym maile
automatyczne). Tu również ustawiamy stopkę i nagłówek maili.
Ustawienia zamówień
Szereg ustawień dotyczących zamówień.

Ustawienia firmy
Dane kontaktowe firmy. Wyświetlają się one w zakładce “Kontakt”.

PayU, PayPal, Sofort, TrustPay
W tym miejscu należy podać dane uzyskane od operatorów płatności. Opcja “Sandbox”,
służy do testów płatności.

Google
Miejsce na wpisania identyfikatora Google Analytics

DPD, UPS, GLS, DHL, InPost
Konfiguracja poszczególnych kurierów. Niezbędne będą dane do Web API uzyskane od
spedytorów.

FTP
Konfiguracja zewnętrznego serwera FTP na pliki klientów. Serwer FTP można podłączyć po
opłaceniu pierwszego abonamentu.
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Po uzupełnieniu danych należy zapisać zmiany. Następnie można przetestować działanie
połączenia FTP.

SMTP
Konfiguracja poczty przychodzącej i wychodzącej z systemu. Poprawna konfiguracja jest
m.in. niezbędna do tego, aby klienci otrzymywali emaile automatyczne i aby poczta nie
trafiała do folderu SPAM.
Po uzupełnieniu danych należy zapisać zmiany. Następnie można przetestować działanie
połączenia SMTP.

Sprzedaż międzynarodowa
Włączenie tej opcji dodaje w formularzach rejestracji klientów opcję wyboru kraju.
VIES > VAT Information Exchange System – elektroniczny środek transmisji informacji
związanych z rejestracją na potrzeby VAT podmiotów zarejestrowanych na terenie UE (za
link).
System VIES pozwala weryfikację numerów podatkowych po to, aby potwierdzić czy to
dostawca usług czy odbiorca powinien rozliczyć VAT. Stosowany jest przy sprzedaży w
obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Po włączeniu sprzedaży międzynarodowej w systemie:
Ustawienia → Ustawienia → Sprzedaż międzynarodowa
W widoku rejestracji użytkownika pojawia się dodatkowy element: Kraj.

System VIES pozwala na weryfikację numerów NIP.
Pole NIP służy do wprowadzanie numerów podatkowych. Numery VIES należy wpisywać bez
kodu kraju, np. dla Wielkiej Brytanii VIES “GB109641867” podczas rejestracji wpisujemy jako
“109641867”.
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Numery są sprawdzane pod kątem poprawności jak i rejestracji w bazie VIES. Spełnienie obu
warunków pokazuje komunikat:

Numer NIP jest prawidłowy i jest zarejestrowany w bazie VIES.
W zależności od tego, z jakiego kraju jest firma widniejąca na fakturze (z jakiego kraju
wysyłany jest produkt), taki kod kraju należy wybrać. Przykładowo – drukarnia główna jest
w Polsce i to ona widnieje na fakturze dla klienta, należy wybrać PL. Jeśli drukarnia będąca
resellerem ww. drukarni głównej, sprzedaje na innym rynku, ale produkty są wysyłane
z Polski z fakturą na drukarnię główną, to również ustawia kod PL.

Jeśli sprzedający i kupujący są z tego samego kraju, to stawka VAT jest standardowa – taka,
jaka jest zdefiniowana w ustawieniach drukarni. Jeśli są z różnych krajów wtedy VAT na
fakturze jest 0%.

Język faktury i waluta są zależne od języka i waluty drukarni, w której zostało złożone
zamówienie. Np. drukarnia główna jest w języku polskim i walucie PLN, reseller w jęz.
angielskim i walucie Euro, to, jeśli zamówienie zostanie złożone w resellerze, faktura będzie
wystawiona w języku angielskim i w walucie Euro.

Podzlecenie uproszczone - dodajemy tutaj adres mailowy oraz nazwę podwykonawcy. Na
podany adres będzie wychodziła informacja o podzlecaniu. Podzlecanie uproszczone
Podzlecenie uproszczone - ustawienia - jest to miejsce, w którym przypisujemy do danego
przez nas podwykonawcę do produktów, które chcemy podzlecić. Ważne, by po
dopasowaniu podwykonawcy do produktów kliknąć „Zapisz”, które znajduje się pod listą
produktów.
Rozszerzenia - znajdziemy tutaj wszystkie dostępne rozszerzenia np. PlaneUpload, DotPay,
furgonetka.pl, ifirma.
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Moduł PRODUKCJA
Moduł pozwalający na zarządzanie procesem produkcyjnym poprzez tworzenie
szczegółowych pod-statusów w statusie głównym W realizacji, jak również tworzenie kont
pracowniczych i delegowanie poszczególnych osób do obsługi konkretnych etapów
produkcji.
41
Tworzenie kont pracowników

Zarządzanie kontami pracowniczymi, w tym tworzenie i edycja, odbywa się w menu
Pracownicy → Zarządzaj. Można tu przydzielić statusy produkcyjne, nadać uprawnienia oraz
zmieniać i przypisywać im role w firmie.

Role pracowników:

Grafik - grafik zajmuje się prepressem: sprawdza, odrzuca bądź akceptuje pliki klientów,
wysyła propozycje projektów.
Pracownik - pracownik produkcyjny (w tym wysyłka). Realizuje przypisane mu statusy.
Księgowa - rola pracownika zajmującego się płatnościami i fakturowaniem
Handlowiec - dostępny z modułem handlowca. W swoim panelu tworzy oferty dla klientów.
Więcej o module handlowca niżej.
Pracownik BOK - dostępny z modułem handlowca. W swoim panelu, może dodawać nowych
klientów i składać dla nich zamówienia. Jest to rodzaj handlowca, jednak z założenia jest to
pracownik biurowy.

Drukarnia może tworzyć dowolną ilość pod-statusów opisujących proces produkcyjny takich
jak np. druk na maszynie, przekazanie do druku w innej drukarni, introligatornia, impozycja,
druk cyfrowy, druk offsetowy, itp. Każdy produkt może korzystać z całości lub części podstatusów.

Statusy produkcyjne
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Dodawanie nowych statusów odbywa się w menu Ustawienia → Statusy druku. Po
utworzeniu pożądanych statusów należy przydzielić je do produktów - zakładka “statusy
druku” w danym produkcie.
Statusy produkcyjne są wykorzystywane przy przydzielaniu pracy pracownikom,
informowaniu klienta o zmianie statusu za pomocą emaili automatycznych oraz w kartach
technologicznych.
42

Przypisanie operatorowi produkcji statusów druku sprawi, że w jego Panelu będą
wyświetlały się zamówienia z określonymi statusami. Może on wtedy podjąć się ich realizacji.
Po zakończeniu danego etapu, zlecenie przekazywane jest na kolejny status.
Dostępna jest funkcja wykluczenia statusów druku - została opisana w sekcji Ustawienia.

Więcej informacji nt. Modułu Produkcja:
FAQ - http://help.iwareprint.pl/modul-produkcji/
VIDEO: http://help.iwareprint.pl/pracownicy/ / http://help.iwareprint.pl/produkcja/
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Moduł PREFLIGHT (Automatyczny)
Moduł umożliwia automatyczne sprawdzanie plików przesyłanych przez klientów.
Użytkownik po wgraniu plików otrzymuje zwrotna informację o wynikach weryfikacji z
adnotacją, co należy w przesłanym pliku poprawić. Dodatkowo możliwe jest automatyczne
generowanie szablonów (makiet produktów) na podstawie tego samego mechanizmu, który
sprawdza wymiary i spady.

Konfigurowanie automatycznego preflightu wymaga przypisania ról do parametrów.
Przykładowo, do parametru Format należy przypisać rolę o tej samej nazwie, która będzie
sprawdzała czy rozmiar i proporcje wysłanego pliku są odpowiednie. Przypisywanie ról
odbywa się oknie edycji parametru

Automatyczny Preflight sprawdza: rozmiary pliku, spady, DPI, CMYK, ilość potrzebnych
projektów oraz stron do zadruku.

FAQ: https://help.iwareprint.pl/modul-automatycznego-preflightu/
VIDEO: https://help.iwareprint.pl/faqs/jak-skonfigurowac-automatyczny-preflight-2/

Moduł RESELLER Multi – Drukarnia
Po uruchomieniu modułu należy dodać do systemu domeny, pod którymi będą pracowały
drukarnie resellerskie (wewnętrzne lub zewnętrzne). Ścieżka to: Ustawienia → Domeny.
Format wprowadzanej domeny powinien wyglądać tak:
reseller.drukarnia.pl - dla resellera wewnętrznego przy założeniu, że drukarni główna to
drukarnia.pl (w okresie testów przykładowy adres wygląda tak:
reseller.drukarnia.iwareprint.pl
reseller.pl - dla resellera zewnętrznego

Kolejnym krokiem w konfiguracji resellera jest utworzenie sklepu w zakładce Ustawienia →
Drukarnie. Należy tu ustawić przede wszystkim:
Host - utworzoną wcześniej domenę
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Layout - można wybrać jedną z dostępnych skórek systemowych, lub przygotowaną
wcześniej ich modyfikację
Waluta - waluta, w której będzie prowadzona sprzedaż w resellerze
Język - wybór języka z dostępnych tłumaczeń
Typ - reseller zewnętrzny lub wewnętrzny. Typ “zewnętrzny” zakłada, że obsługiwany jest on
przez osobną firmę i w związku z tym jest on rozliczany za pomocą faktur wystawianych
przez drukarnię główną.
Wszystkie zamówienia realizowane są w drukarni głównej.

Po zapisaniu ustawień (i pozostaniu w tym widoku) dostępne będzie menu zarządzania
produktami dla danego resellera:

Domyślnie wszystkie produkty są wyłączone i należy włączyć, te, które chcemy sprzedawać w
resellerze. Sposób towarowania Tylko reseller pozwala na modyfikowanie ceny - za pomocą
mnożników i terminów realizacji (po stronie resellera). Sposób Dowolny pozwala na
podłączenie resellerowi własnych cenników do produktu.
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Istnieje możliwość kopiowania elementów jednej drukarni do drugiej. W menu Ustawienia →
Kopiuj dane można skopiować:

Artykuły
Boksy
Mailing
Szablony
Galerie produktów
FAQ
Rodzaje wysyłki
Koszty wysyłki
Seo → od url
Seo → od produktu

Tematy powiązane: VIES, sprzedaż międzynarodowa.

Moduł HANDLOWIEC
Po uruchomieniu modułu należy zacząć od utworzenia w systemie pracownika, któremu
przypisujemy rolę handlowca. Handlowiec ma dwa rodzaje pracowników: standardowy oraz
pracownik Biura Obsługi Klienta.

W panelu administracyjnym, w menu pracownicy, klikając w danego pracownika możemy
ustalić maksymalne rabaty w postaci wartości procentowych, na jakich dany handlowiec
może operować. Rabaty ustala się dla każdego produktu i handlowca osobno. W tym samym
miejscu definiujemy również, jakie produkty handlowiec będzie miał do dyspozycji w swoim
panelu.

W menu pracownika-handlowca można przypisać do niego istniejących klientów drukarni.
W widoku pokazane są również indywidualne statystyki.
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Tworzenie ofert i wysyłanie ich do klienta odbywa się w panelu handlowca. Loguje się do
niego z adresu nazwa-drukarni.pl/admin, podając jako login adres e-mail handlowca i jego
hasło w odpowiednim polu.

Elementy Panelu Handlowca

46

Lista zadań To-Do - pozwala dodawać nowe zadania do wykonania, oznaczać je, jako
ukończone i usuwać. Lista zadań jest dostępna wyłącznie w widoku głównym.
Kalendarz - pozwala na dodawanie i usuwanie wydarzeń w kalendarzu. Wydarzenia można
przypisywać do poszczególnych klientów. Standardowo wydarzenia są przyporządkowane są
do całego dnia, ale zakres godzin można zmieniać w widoku szczegółowym konkretnego
dnia.
Poczta - pozwala na obsługiwanie istniejącej skrzynki pocztowej z panelu handlowca.
Obsługuje najważniejsze funkcje skrzynki, jak odbieranie i wysyłanie maili, załączniki,
zakładki, wyszukiwarka.
Po wybraniu klienta w elemencie poczty filtrowane są i wyświetlane wiadomości dotyczące
tylko danego klienta.
Kliknięcie elementu koła zębatego pokaże dostępne ustawienia dla poczty oraz dla ofert.
Notatki - dostępny w widoku danego klienta. Pozwala on na tworzenie wpisów związanych
z konkretnym klientem. Dodawanie w tym widoku wydarzeń do kalendarza automatycznie
przypisuje aktualnego klienta do wpisu.

Tworzenie oferty
Tworzenie oferty można rozpocząć na ekranie głównym, klikając przycisk
lub po wybraniu klienta klikając ten sam przycisk. Tworzenie oferty
można również rozpocząć klikając ikonę

w sekcji “Oferta”.
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Aby oferta była kompletna, należy wybrać klienta (jeśli rozpoczynaliśmy na ekranie klienta,
jest on już “wybrany”), wybrać produkt i jego parametry z listy.
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Oprócz wyboru parametrów, dostępne są też takie elementy jak:

Funkcja zwiększenia wyliczonej ceny produktu - handlowiec może zwiększyć cenę o
dowolną wartość.
Rabat - przedstawiony zarówno w postaci kwoty, jak i wartości procentowej.
Prowizja handlowca - przedstawiona zarówno w postaci kwoty, jak i wartości procentowej.
Cena dla klienta - na środku pod suwakiem.
Dwie wartości graniczne kwoty zamówienia w obrębie, których można operować rabatem
oraz prowizją (poniżej, po lewej i prawej stronie suwaka).
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Za pomocą suwaka ustalamy cenę dla klienta, która zmienia wartości rabatu i prowizji.
Można również wpisać z klawiatury wartość rabatu lub prowizji kwotowo lub procentowo,
co spowoduje automatyczne przeliczenie ceny końcowej.

Do oferty można dodać usługi dodatkowe, np. tworzenie projektu, i ująć ich koszt w wycenie.
Wycena może składać się z jednego lub kilku produktów. Kolejne produkty dodajemy klikając
przycisk
danej pozycji.

lub za pomocą ikony klonowania produktu w belce

Na koniec należy sprawdzić dane do dostawy i faktury oraz określić sposób wysyłki. Rodzaj
wysyłki wybiera się z listy zdefiniowanych w drukarni wysyłek. Jej koszt został uwzględniony
w ofercie.

Po wyborze parametrów, ustaleniu ewentualnych rabatów dodatkowych kosztów, sposobu
wysyłki itd. wyświetli się podsumowanie z sumą końcową.

Przykład

Na tym etapie możemy ofertę zapisać, zapisać i wysłać do danego klienta lub od razu złożyć
zamówienie w jego imieniu. Zapisanie oferty wiąże się z wygenerowaniem jej do pliku .pdf,
który można pobrać.
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Oferty Handlowca
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Handlowiec ma podgląd na wszystkie stworzone przez niego oferty. Z tego miejsca może
przejść do edycji oferty po kliknięciu przycisku “Otwórz”. Natomiast “Sklonuj” powoduje
skopiowanie oferty.

Zamówienia Handlowca

W Panelu Handlowca jest lista zamówień złożonych przez niego. Podobnie jak z ofertami,
możemy z tego miejsca przejść do edycji zamówienia. Sklonowanie zamówienia spowoduje
stworzenie oferty z takim samym produktem, parametrami, sposobem wysyłki itp. Następnie
taką ofertę można edytować i wysłać do klienta lub złożyć zamówienie.

Elementy Panelu Pracownika BOK
Pracownik Biura obsługi klienta jest oparty na handlowcu, dlatego zawierają takie same
funkcje jak: lista zadań, kalendarz, poczta, notatki, możliwość składania zamówienia, lista
ofert i lista zamówień.
Jakie są różnice między Panelem Handlowca a Panelem Pracownika BOK?
dla Pracownika BOK nie jest przewidziana prowizja od zamówień, nie ma więc sekcji
dotyczącej statystyk sprzedaży
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Pracownik BOK bezpośrednio z Panelu posiada dostęp do wszystkich klientów. Handlowiec
ma listę klientów przypisanych dla niego.
Pracownik BOK ma dostęp z panelu do ustawień klientów
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Moduł PODZLECANIA
Produkty udostępnia i podzleca się w sekcji Asortyment -> Produkty.
Pierwszym krokiem powinno być zweryfikowanie “typu produktu”. Po kliknięciu w nazwę
produktu, rozwinie się belka ze szczegółami produktu:

Z zakładek (niebieskie), należy wybrać “Nazwa i opis”. Tu znajduje się “typ produktu”:
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Typy produktów, to taka uniwersalna kategoria produktu i służy do tego, by kontrahenci
mogli zidentyfikować produkt gdy będą podzlecać swoje w innej drukarni. System
automatycznie dopasowuje “typ produktu” po nazwie, ale warto go zweryfikować.

Udostępnianie produktów
Produkty z własnej oferty można udostępnić innym drukarniom. Obecnie udostępniać i
podzlecać zarówno produkty wariantowe jak i kalkulowane.
Po kliknięciu w nazwę produktu, rozwinie się belka ze szczegółami produktu:

Po zaznaczeniu “udostępnij produkt” pojawi się lista opcji:

Sposób akceptacji - z potwierdzeniem lub bez. Z potwierdzeniem oznacza, że gdy ktoś będzie
chciał podzlecić ten produkt, najpierw podwykonawca musi zaakceptować prośbę.
Domyślny rabat - domyślny rabat dla wszystkich. Rabaty indywidualne można ustawić po
rozwinięciu produktu jako podwykonawca - pojawi się lista zleceniodawców i tam ustawia
się osobno dla każdego. Rabaty te się nie sumują.
Domyślny termin płatności - ustawienie wartości większej niż 0 aktywuje płatności
terminowe dla danego produktu. Wartość 0 (zero) oznacza konieczność opłacania z góry,
każde z zamówień osobno.
Opis - opis.
Po ustawieniu tych opcji należy kliknąć
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Podzlecanie produktów - konfiguracja
Podzlecać można wszystkie produkty. Podzlecany produkt jest “zaciągany” w czasie
rzeczywistym z drukarni podwykonawcy (drukarni, która go udostępnia). Klient zawsze więc
widzi aktualne cenniki.
Po kliknięciu w nazwę produktu, rozwinie się belka ze szczegółami produktu:

Po zaznaczeniu “podzleć produkt” pojawi się lista podwykonawców:

Po wybraniu podwykonawcy pojawią się dodatkowe opcje. W zależności od tego czy produkt
wymaga akceptacji czy nie, będzie informacja o oczekiwaniu na potwierdzenie lub jej brak.
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Kwota bazowa taka sama jak u podwykonawcy - oznacza że bazową kwotą cen widocznych
na stronie (przez dodaniem do nich marży) będzie kwota zaciągana z cenników
podwykonawcy. Opcja służy to tego aby móc w łatwy sposób ustawić ceny identyczne jak u
podwykonawcy. Jeśli opcja jest odznaczona, to ceną bazową jest cena podwykonawcy minus
rabat, którego udzielił na produkt.
Marża procentowa - marża produktu względem ceny bazowej
Marża dodawana - marża kwotowa dodawana do produktu
Modyfikator czasu realizacji - procentowy - procentowe zwiększenie czasu realizacji
względem
Modyfikator czasu realizacji - ilość dni - ilość dni dodanych do czasu realizacji
podwykonawcy
Automatyczne podzlecanie - jeśli zaznaczone, zlecenia ze statusem opłacone są
automatycznie przekazywane do podwykonawcy

Ustawienia dostawy
Aby klient mógł wybrać rodzaj wysyłki w koszyku, w systemie podzlecającym w zakładce
Ustawienia -> Rodzaje wysyłki musi być dodany chociaż jeden rodzaj z ustawieniem “typ
kuriera”. Wraz z uruchomieniem modułu podzlecania do systemu automatycznie dodawany
jest udostępniony rodzaj przesyłki: “default” - z typem udostępnienia “kurier”.

W ramach testów dostępne są dwa typy:
kurier
kurier ekspres 24h
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Uwaga: Przesyłka za pobraniem (i odbiór osobisty) w trakcie testów nie jest dostępna.
Jeśli w koszyku klienta będzie znajdował się produkt podzlecany to ilość opcji wyboru rodzaju
dostawy jest ograniczona do tych z ustawieniem typu udostępniania.
Ustawienie rodzajów wysyłki musi być skonfigurowane zarówno u zleceniodawcy
i zleceniobiorcy, aby system wiedział które rodzaje wysyłki się pokrywają i którą ma
automatycznie przydzielić. Jest to podobny mechanizm jak w opisanym wcześniej typie
produktu.
Ceny kurierów
Ceny kurierów nie muszą się zgadzać między drukarniami. Klient opłaca przesyłkę dla
drukarni w której zamawia produkt, a drukarnia podzlecająca opłaca zamówienie wraz
z wysyłką podwykonawcy.

Zamówienia w realizacji
Jeśli klient zamówi produkt podzlecony to musi on zostać opłacony względem
podwykonawcy, by mógł zostać przekazany na produkcję. O oczekujących na opłacenie
zamówieniach podzleconych informuje ikona w górnej belce ekranu:

Po jej kliknięciu, lub kliknięciu zakładki “Podzlecone” w sekcji “Zamówienia” w Panelu
Administracyjnym
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system przejdzie do widoku z zamówieniami podzleconymi:
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Stąd można opłacić zamówienia nieopłacone względem podwykonawcy.
Uwaga: w czasie testów należy ręcznie zmieniać statusy zamówień na opłacone. Więcej
poniżej.

Obsługa zamówienia
Płatności
Złożone przez klienta zamówienie trafia do zakładki płatności jeśli jest nieopłacone. Po jego
opłaceniu przez klienta status zmieni się automatycznie na opłacone.
Płatność dokonywana jest osobno za każde zamówienie.

Uwaga: W trakcie testów administrator powinien zmienić status każdego zamówienia na
opłacone. Można to zrobić w szczegółach danego zamówienia:
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W tym momencie zamówienie można podzlecić. Podzlecić zamówienie można w widoku
szczegółowym zamówienia:
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Opłacanie zamówień dla podwykonawcy
W zależności od ustawień udostępniania produktu przez podwykonawcę, płatność za
zamówienia może być dokonywana “z góry” za pomocą dostępnych w systemie płatności
online lub za pomocą płatności terminowych.

Płatność z góry
Opłacać zamówienia dla podwykonawcy można również z widoku szczegółowego
zamówienia:
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Można tu pobrać fakturę proforma, lub opłacić zamówienie bezpośrednio u kontrahenta,
korzystając z dostępnych dla klientów w jego systemie płatności.

Podzlecający powinien opłacić zamówienie u podwykonawcy, aby móc przekazać je na
produkcję do podwykonawcy.

Uwaga: W trakcie testów opłacanie zamówienia dla podwykonawcy nie ma większego sensu
i dlatego zmiana statusu zamówień na opłacone leży po stronie administratora
podwykonawcy. Wszystkie zamówienia opłacone przez klienta i przekazane do podzlecania
przez podzlecającego będą pojawiać się w zakładce “płatności” w systemie podwykonawcy.
Podwykonawca powinien zmienić status zamówienia na opłacone, by przekazać je do
preflightu. Administrator może zmienić status zamówienia na opłacone w zakładce
Zamówienia -> Płatności.
Płatność terminowa

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House
bok@iwareprint.pl _ iwareprint.pl _help.iwareprint.pl _newhelp.iwareprint.pl _kreatorwydrukow.pl
_blog.iwareprint.pl_ webinaria.iwareprint.pl _ podzlecdruk.pl

Jeśli podwykonawca udostępnia możliwość płatności terminowej dla danego produktu, to po
złożeniu zamówienia i podzleceniu w widoku zamówienia zamiast przycisku opłać wyświetli
się informacja "Płatność terminowa: x dni'.
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Informacja ta zmieni się w datę terminu płatności, po zakończeniu realizacji i wysłaniu
zamówienia.

Po 24h od wysłania zamówienia przez podwykonawcę, zostanie wygenerowana płatność
terminowa z zamówień wysłanych dnia poprzedniego.

Wszystkie płatności terminowe trafiają do zakładki "Zamówienia > Płatności terminowe
zamówień podzleconych".
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Dostępne są tutaj 2 sekcje:
1. Podzlecone na zewnątrz - jest to zakładka dedykowana dla zleceniodawców.
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Stąd można kliknąć przycisk "Opłać", po czym nastąpi przekierowanie przez zleceniodawcę,
jest przekierowany do widoku z danymi do przelewu. Nr konta w tym widoku pobierany jest
z ustawień drukarni.

2. Podzlecone mnie - jest to zakładka dedykowana dla podwykonawców.
W tym oknie pracownik monitorujący płatności ustawia jako zamówienia jako opłacone na
podstawie otrzymanych wpłat. Opłacone zamówienie trafiają do zakładki "Opłacone” i są
przekazywane na produkcję.
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Faktury do zamówień podzleconych są automatycznie wystawiane wraz z utworzeniem daty
dla płatności terminowej (w ciągu 24 h od wysłania zamówienia). Są do pobrania w widoku
zamówienia (Płatność terminowa).
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W zakładce „Zamówienia -> Faktury”, faktury generują się automatycznie wraz
z utworzeniem daty dla płatności terminowej (w ciągu 24 h od wysłania zamówienia).

Preflight
Pliki wgrywane przez klienta są widoczne zarówno w panelu podzlecającego
jak i podwykonawcy. Komentarze do plików i zmiany statusów przez obie strony są widoczne
dla klienta (w panelu klienta) oraz w panelach admistracyjnych w sekcji preflight i managerze
plików.
Po zaakceptowaniu plików można zamówienie przekazać na produkcję - można to zrobić
w szczegółach zamówienia, bądź w zakładce Zamówienia -> Preflight.
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Produkcja
Statusy produkcyjne zmienia podwykonawca, zgodnie z ustawieniami w swoim systemie.
Statusy można zmieniać w szczegółach zlecenia, w zakładce Zamówienia -> Produkcja, oraz w
panelach produkcyjnych w przypadku posiadania modułu produkcji. Po zmianie na status
wysyłka, zamówienie trafia do sekcji wysyłka
62
Wysyłka
W sekcji Zamówienia -> Wysyłka można wygenerować etykiety w zależności od
skonfigurowanych kurierów.
W szczegółach zamówienia można zmienić status zamówień na wysłane.
Etykiety generuje podwykonawca. Dane drukarni zlecającej i klienta generują się
automatycznie.
Przykładowo, dla zlecenia podzleconego przez TwojąDrukarnię w Drukomat, to Drukomat
generuje etykietę i wysyła paczkę z danymi TwojejDrukarni i klienta, który zamówił zlecenie.

Komentarze
W szczegółach zamówienia, po podzleceniu, jest możliwość wysyłania komentarzy między
podzlecającym i podwykonawcą:
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Po wysłaniu komentarza zostanie wysłane powiadomienia na maila do administratora oraz w
panelu administracyjnym w górnej belce pojawi się odpowiednia ikona informująca o
nieprzeczytanym komentarzu:

Wszelkie komentarze dodane do zamówienia (przez klienta) i zlecenia (klient i admin) są
widoczne w obu panelach administracyjnych - odpowiednio w szczegółach zamówienia i
zlecenia.

Workflow

Cykl zamówienia wygląda w następujący sposób:
Złożenie zamówienia przez klienta
Opłacenie zamówienia przez klienta
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Podzlecenie zamówienia przez podzlecającego
Opłacenie zamówienia przez podzlecającego podwykonawcy*
Preflight
Przekazanie na produkcję
Obieg zlecenia na produkcji podwykonawcy (zmiany statusów)
Wysyłka podwykonawcy
Zakończenie zamówienia podwykonawcy.

Podzlecanie uproszczone
Jest też możliwość podzlecania produktów w sposób uproszczony. Funkcja ta pozwala w
szybki i prosty sposób podzlecać produkcję tym drukarniom, które nie korzystają z systemu
iwarePRINT lub z modułu Podzlecania. W podzlecaniu uproszczonym to drukarnia
korzystająca z oprogramowania iwarePrint musi przygotować produkt odpowiadający
standardom podwykonawcy oraz wgrać go do swojego systemu. Sam przekaz informacji
odbywa się drogą mailową. Na pytania jak skonfigurować moduł podzlecania znajdziemy
odpowiedź tutaj.
Więcej szczegółowych informacji nt. Modułu Podzlecania znajduje się tutaj: Moduł
Podzlecania

Moduł KREATOR
SIÓDMY moduł w systemie iP.
Moduł Kreator posiada trzy techniczne instrukcje.
1. Obslugiwane_MARKERY_04_05_20
2. Instrukcja_techniczna_SYSTEM_M.KREATOR_23_06_20_PL
3. Instrukcja_techniczna_SZABLONY_GRAFICZNE_M.KREATOR_23_06_PL
Materiały można pobrać ze strony > https://help.iwareprint.pl/do-pobrania/.
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