
Autoservisa profila izveidošana



Profila izveidošana

Pirmajā lapā spiest uz Autoservisa 
Zona, pēc tam -> 

Ielogoties/Reģistrēties!

Lai ieietu sistēmā, lietojiet to pašu e-
pasta adresi un paroli, ar kuru ejiet 

Inter Cars e-cat!

Šo nespiest! Tas attiecas uz 
autoservisiem, kuri nav Inter Cars 

klienti!



Pirmajā lapā ir jāizvēlas 
viena no divām iespējam 
sava profila izveidošanai

Šajā sadaļā Jūs redzēsiet Jūsu tirdzniecības 
pārstāvi un Jūsu Inter Cars filiāli, kurā 

iegādāties rezerves daļas.
Šie kontakti neattiecas uz Motointegrator

lapas darbību un administrēšanu!!!

Šeit Jūs redzēsiet savu uzņēmuma 
nosaukumu un konta veidu!



Aizpildiet informāciju visās 
ailēs.

Kad viss aizpildīts, spiediet 
šeit!



Šeit Jūs redzēsiet savus 
aktuālos pasūtījumus, kā 

arī, par Jūsu servisu atstātās 
atsauksmes

Pēc profila izveidošanas 
mēs Jums piešķirsim 

Premium kontu, tāpēc šeit 
lūdzam neklikšķināt!

Pieteikumi

Aktuālie pieteikumi



Lai klienti varētu pieteikt servisa 
apmeklējumu tiešsaistē, pēc profila 
izveidošanas sadaļā «Mans profils» 

izvēlieties šo opciju! 

Profila pilnveidošana

Šeit Jūs varat norādīt privātu numuru 
paziņojumu saņemšanai, kas 

klientiem nebūs redzams!



Ritinot uz leju, Jums būs iespēja 
ievadīt papildu tālruņu numurus, kā 

arī saites uz Facebook vai mājas lapu, 
ja Jums tādas ir!

Pēc tam spiest «Saglabāt»



Ritinot vēl tālāk, Jums ir iespēja 
norādīt autoservisa darba laikus un 

autoservisa aprakstu.
Pēc tam neaizmirstiet nospiest uz 

«Saglabāt»!



Nākamajā sadaļā Jūs varat norādīt 
kādas auto markas Jūs apkalpojat 

(neierobežots skaits) un kādās auto 
markās esat specializējušies (var 

norādīt tikai piecas). 
Pēc tam atkal saglabājiet izmaiņas.



Nākamajā sadaļā Jūs varat izvēlēties 
norādīt dažus papildpakalpojumus, 

ja tos veicat.



Un beigās variet norādīt arī papildu 
ērtības, ko nodrošiniet saviem 
klientiem, un valodas, kādās 

iespējama saziņa Jūsu autoservisā.



Pēc tam, kad būs aktivizēts Premium 
konts, Jums būs pieejamas sadaļas 

«Cenas un pakalpojumi» un «Akcijas 
klientiem»

Šeit Jūs redzēsiet, kad ir aktivizēts 
Premium konts!

Pieteikumi

Aktuālie pieteikumi



Cenas un pakalpojumi

Ieliekot ķeksīti pie virs kategorijas, 
automātiski būs aktīvas visas 

apakškategorijas. Ja vēlaties tikai 
dažas, tad lieciet ķeksīti tikai pie 

attiecīgās apakškategorijas

Spiežot uz bultiņām, 
atvērsies papildus izvēlne

No šī saraksta variet izvēlēties 
konkrēto remontdarbu veidu, kuru 

Jūs nodrošiniet savā servisā un 
spiežat uz «Pievienot savam 

pakalpojumam»

Tā turpiniet ar visiem 
remontdarbu veidiem!



Pēc tam, kad būsiet pievienojuši 
konkrēto remontdarbu veidu, 
varēsiet norādīt vai cena par 

pakalpojumu ir fiksēta vai «sākot 
no…»

… kā arī norādīt 
pakalpojuma cenu!



Šādi klients redzēs Jūsu sniegtos 
pakalpojumus Jūsu lapā (profilā) 

klientu zonā!



Akcijas klientiem

Lai izveidotu akciju, 
spiest uz pogas:

Atvērsies atsevišķs logs, 
kurā jāsavada visa 

nepieciešamā 
informācija

Sarakstā izvēlaties kādu 
no Jūsu piedāvātajiem 

pakalpojumiem

Izvēlaties akcijas sākumu 
un beigu datumu

Izveidojiet savu akcijas 
kodu, ko klientam ir 

jāizmanto, lai saņemtu 
speciālo piedāvājumu

Norādiet, cik reizes 
viens klients var 

izmantot akcijas kodu!

Norādiet cenu (fiksētu 
vai minimālo)

Šeit varat ierakstīt 
paskaidrojumu vai 
vienkāršus akcijas 

noteikumus

Kad viss aizpildīts, 
spiediet uz «Saglabāt»



Savas akcijas varēsiet ērti pārvaldīt 
akciju panelī un visas savas akcijas 

varēsiet redzēt sarakstā lapas 
apakšējā daļā

Klientam Jūsu akcija izskatīsies 
aptuveni šādi



Pieteikumu apstrāde

Šādi pirmajā lapā izskatīsies Jūsu 
aktuālie pieteikumi.

Klikšķiniet uz tā, lai to apstiprinātu.
Pēc apstiprināšanas tepat būs 
redzami arī ieplānotie darbi!

Pasūtījuma veidlapa atvērsies jaunā 
logā!

Pieteikumi

Aktuālie pieteikumi



Precizējiet apmeklējuma datumu un 
laiku!

Norādiet veicamos darbus!

Pievienojiet vēl citus darbus!

Norādiet izmantoto rezerves daļu 
nosaukumu, skaitu un cenu!

Iespēja papildināt ar jaunām ailēm!

Beigās spiediet uz «Apstiprināt»


