Traducere autorizată din limba bulgară

Ghidul clienților
„FairDeal – rețea - platformă pentru livrarea rapidă a produselor unice de artizanat în
regiunea de cooperare transfrontalieră”, cod proiect 16.4.2.106, e-MS cod ROBG204

o Alegerea limbii și monedei folosite pe platforma: limbă bulgară, limbă română,
limbă engleză / leva bulgărești, leu românesc sau euro. Alegerea este realizată cu
ajutorul elementelor din dreapta meniului platformei.

FAIRDEAL platform Toate Căutare
Vizualizare după categorii
Magazin

FAIRDEAL platform Toate Căutare
Vizualizare după categorii
Magazin

Căutare
Informații
Leva bulgărești
Leu românesc
Euro
Căutare
Informații
Leu românesc

1. Înregistrare client

FAIRDEAL proiect Toate Căutare
Vizualizare după categorii Despre platforma

Căutare
Autentificare/ Înregistrare
Informații Magazine Administrare magazin
Leva bulgărești

Început/ Profilul meu
Profilul meu
Autentificare Înregistrare
Înregistrare profil
Parola va fi trimisă la adresa dvs. de e-mail
Înregistrare
Deveniți furnizor

2. Adresa de facturare client

Buna ziua ! ephedra.tk
PANOU DE ADMINISTRARE
COMENZI
DESCARCĂRI
ADRESE
CERERI
DETALII PROFIL
IEȘIRE

Profilul meu
Adresa de facturare
Prenume*
Nume*
Denumirea firmei (opțional)
Țară*
Adresa străzii*
Localitate*
Județ*
Cod poștal*
Număr de telefon*

Adresa de e-mail*: ephedra.tk
Număr de înregistrare TVA (opțional)
Păstrează adresa

3. Adresa de livrare client

Buna ziua ! ephedra.tk
PANOU DE ADMINISTRARE
COMENZI

Profilul meu
Adresa de livrare
Prenume*
Nume*

DESCARCĂRI
ADRESE
CERERI
DETALII PROFIL
IEȘIRE

Denumirea firmei (opțional)
Țară*
Strada sau cartier*
Oraș*
Județ*
Cod poștal*
Păstrează adresa

4. Detalii profil client

Profilul meu
Buna ziua ! ephedra.tk
PANOU
COMENZI
DESCARCĂRI
ADRESE

Prenume*
Nume*
Nume vizibil* ephedra.tk
Modul în care numele dvs. va fi afișat în profilul și

comentariile dvs.
Adresa de e-mail: ephedra.tk

CERERI
DETALII PROFIL
IEȘIRE

Schimbarea parolei
Parola curentă (lăsați câmpul gol dacă doriți să evitați
schimbarea nedorită)
Parola nouă (lăsați câmpul gol pentru a nu se schimba)
Confirmarea parolei noi
Păstrarea schimbărilor

5. Elemente de navigare, care includ micro-butoane poziționate în mod potrivit cu
icoane, amplasate lângă/în fața/ după eticheta elementului respectiv, la care se

referă
asistență contextuală, sau prin prelucrarea evenimentelor “Mouse
Hover/Mouse Over”.
Proiect FAIRDEAL
Vizualizare după Despre
categorii
platforma

Buna ziua
ephedra.tk
PANOU
COMENZI
DESCARCĂRI

!

Toate
Informații

Căutare
Magazine

Administrarea
magazinului

Căutare
Bulgară

Date de contact
Înregistrare
Comerciant
Înregistrare
Utilizator
Condiții
pt
utilizarea
platformei
Profilul meu
Bună ziua, ephedra.tk (Nu sunteți ephedra.tk ? Ieșire )
Din profilul dvs. ați putea vizualiza ultimele dvs. comenzi, a gestiona adresele dvs. de plată și de
livrare și a vă schimba parola și datele din profilul dvs.
Deveniți furnizor

ADRESE

6. Buton „Magazine“ pentru vizualizarea catalogului furnizorilor de pe platforma de
către un utilizator musafir sau de către un utilizator care a accesat sistemul:
utilizatorul vizualizează categorii, produse, filtrează, ar putea selecta și comanda
produsele și cantitățile dorite.

Proiect FAIRDEAL
Vizualizare
Despre
după categorii
platforma

Toate
Informații

Căutare
Magazine

Administrarea
magazinului

Catalogul furnizorilor
Căutare
Căutare
Filtrare după
locație
Locație
Cerere
de Cerere de ofertă
ofertă
Alegeți
municipiu/
județ
Căutare după
oraș
Căutare după
cod poștal

Leva
bulgărești
– BGN

Căutare
Bulgară

И
з
г
л
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Proiect FAIRDEAL

Toate

Căutare

Vizualizare
după categorii

Informații

Magazin

Despre
platforma

Început / Magazin
CATEGORII
Bijuterii
Sculptură în
lemn
Arte plastice
Marochinărie
Produse de
cofetărie
DUPĂ PREȚ
Preț 20 lv.-100 lv.
DUPĂ CULOARE
Maro
De culoarea pielii

Leva
bulgărești
BGN

–

Mai întâi cele
mai noi

5
produse
regăsite
Geanta
manufacturată
din piele
75.00 lv.

Administrarea
magazinului

Autentificare
Înregistrare
Bulgară

Dulciuri
colorate
”Macaron”
35,00 lv.

Sculptură
în
lemn
”Lumânare”
30,00 lv.

Ieșire

Cercei
m
manufacturate
25.00 lv.

Tablou

o Vizualizarea unui singur produs de către client cu posibilități de alegere și
selectare unor elemente, precum „Descriere“, „Caracteristici“, „Comentarii“,
„Politici privind utilizarea platformei “, „Cereri de oferte“.
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Început/ Marochinărie / Geanta manufacturată din piele
Geanta manufacturată din 75.00 lv.
piele
Cod: 10001
Se
vinde
de
către:
TEST_VENDOR
Ați putea majora imagine
cu ajutorul mouse-ului

Stare: Disponibilă

Geanta manufacturată din piele naturală. Cu mâner lung reglabil

Cantitate
Adăugare în coș
Adresați întrebările dvs.
Leva bulgărești - BGN
Categorie: Marochinărie
Tags: mâner, marochinărie, din piele, geantă
Descriere Caracteristici Comentarii (0) Politici de utilizare Cereri de ofertă
Geanta manufacturată din piele naturală. Cu mâner lung reglabil

o Procesul de plasare a comenzii – în coșul de cumpărături; Vizualizarea comenzii
potențiale cu informații referitoare la livrarea și plata: buton „Vizualizarea coșului
de cumpărături“
o
o
o
o
o
o

Proiect FAIRDEAL

Toate

Căutare

Vizualizare
după categorii

Informații

Magazin

Despre
platforma

1
Administrarea
magazinului

Început/ Marochinărie / Geanta manufacturată din piele
Geanta manufacturată din 75.00 lv.
piele
Cod: 10001
Se
vinde
de
către:
TEST_VENDOR
Ați putea majora imagine
cu ajutorul mouse-ului

Autentificare
Înregistrare
manufacturată din

Geanta
piele
Magazin: Test_Vendor
1 x 75.00 lv

Stare: Disponibilă

Geanta manufacturată din piele naturală. Cu mâner lung reglabil
Cantitate: 1
Adăugare în coș
Adresați întrebările dvs.
Leva bulgărești - BGN
Categorie: Marochinărie
Tags: mâner, marochinărie, din piele, geantă

o И
з
г
л
е
д
н
а
Produs
Geanta manufacturată din
piele naturală
Magazin: Test_Vendor
Înapoi spre magazin
Calcularea livrării
Bulgaria
Veliko Tarnovo
5000
Actualizare

o

Preț
75.00 lv.

Coș
Cantitate
1

Total
75.00 lv.

Actualizare
Total
75.00 lv.
Test_Vendor Livrare
Livrare gratuită
Expediere către Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo 5000
Total
75.00 lv.
Finalizarea comenzii

Vizualizarea ”casieriei”, cu posibilitatea de alegere modalității de plată, introducerea
datelo de livrare/ facturare și alte date. Autentificarea utilizatorului, dacă este înregistrat
sau continuare ca „musăfir“. Sistematizarea produselor cu sumele de impozitare
percepute, totalizarea cantităților, etc. Datele sunt conformate cu cerințele legate de datele
de facturare. Dacă utilizatorul este înregistrat, datele sunt actualizate autimat; dacă
utilizatrul accesează Platforma ca musafir, ele trebuie introduse. Câmpurile, desemnate
prin simbolul * sunt obligatorii. Modalitatea de plată este desemnată în dreaăta ecranului,
care conține informații referitoare la „Comanda dvs.“. Finalizarea comenzii este realizată
prin butonul „Comandă“.

Casierie
Deja sunteți client ? Autentificați-vă aici
Adresa de facturare
Comanda dvs.
Prenume*
PRODUS
TOTAL
Test Client
Geanta manufacturată din piele 75.00 lv.
x1
Nume*
Magazin: Test_Vendor
Musafir
Total
75.00 lv.
Denumire firma (opțional)
Țară*
Test_Vendor Livrare
Bulgaria
Livrare gratuită
Adresa stradă*
Total
75.00 lv.
Veliko Tarnovo
Număr apartament, scară, etc.
Transfer bancar
Localitate
Plata prin ramburs
Veliko Tarnovo
Județul*
Comanda
Veliko Tarnovo
Cod poștal*
5000
Număr de telefon*
00000000000000

Adresa de e-mail:
tasenovass@ephedra.com
Număr european de TVA
(opțional)

Vă mulțumim, comanda dvs. a fost primită !
Numărul
comenzii: Data:
3933
14.11.2019

Total:
75.00 lv.

Plata în numerar la primirea produselor comandate.
Date referitoare la comanda
PRODUS
Geanta manufacturată din piele x 1
Suma intermediară
Livrare
Modalitate de plată
Total

Modalitate de plată:
Plata prin ramburs

TOTAL
75.00 lv.
75.00 lv.
Livrare gratuită
Plata prin ramburs
75.00 lv.

o Generarea mesajului privind comanda primită
o Generarea mesajului privind comanda (prin e-mail) unui client sau furnizor

Mulțumiri pentru comanda dvs.
Buna ziua, Test Client,
Comanda dvs. nr. 3933 a fost primită și momentan este în proces de procesare.
Plata în numerar la livrarea produselor comandate.
(Comanda nr. 3933) (14.11.2019)
Produs
Cantitate
Geanta manufacturată din piele
1
Suma intermediară
Livrare
Modalitate de plată
Total

Preț
75.00 lv.
75.00 lv.
Livrare gratuită
Plata prin ramburs
75.00 lv.

Comanda nouă nr. 3933
Ați primit următoarea comandă de la Test Client musafir
(Comanda nr. 3933) (14.11.2019)
Produs
Cantitate
Geanta manufacturată din piele
1
Suma intermediară
Livrare
Modalitate de plată
Total
Adresa de facturare
Test Client Musafir
Veliko Tarnovo
Veliko Tarnovo
Veliko Tarnovo
5000
00000000000000
tasenovass@ephedrafk.com

Adresa de livrare
Test Client Musafir
Veliko Tarnovo
Veliko Tarnovo
Veliko Tarnovo
5000

Preț
75.00 lv.
75.00 lv.
Livrare gratuită
Plata prin ramburs
75.00 lv.

Realizarea plății prin operatori de plăți - Paypal: Plata prin ePay: Plata este posibilă doar
dacă clientul și furnizorul au profiluri înregistrate la ePay cu condiții negociate în prealabil
(pentru profilul de afacere al furnizorului)
o Caomnadarea unui produs

Geanta manufacturată din piele
(1 comentariu) Cod: 10001
75.00 lv.
Ați putea majora imaginea cu ajutorul mouse- Se vinde de; TEST_VENDOR
ului
Stare: Disponibilă
Geanta manufacturată din piele. Cu mâner lung
reglabil.
Cantitate: 1
Adăugare în coș
Produsul va fi expediat după 3-5 zile lucrătoare.
Leva bulgărești - BGN
Categorie: marochinărie
Tags: mâner, marochinărie, din piele, geantă
o Vizualizarea coșului și alegerea modalității de plată

Coș
Coșul este actualizat.
PRODUS
PREȚ
Geanta manufacturată 75.00 lv.
din piele
Înapoi spre magazin
Calcularea livrării
Bulgaria
Sofia – oraș
Sofia
1000
Actualizare

CANTITATE
1

TOTAL
75.00 lv.
Actualizare
75.00 lv.

Total
Test_Vendor Livrare
Livrare gratuită
Expediere la Sofia, Sofia – oraș, 1000
Total
75.00 lv.
Finalizarea comenzii

o Comandă cu posibilitate de alegere:

o Transfer bancar
o Plata prin ramburs
o PayPal (menține și plăți prin card)
o Alegerea metodei și accesarea profilului PayPal

Test_Vendor Livrare
Livrare gratuită
Total
38.34 E
Transfer bancar
Plata prin ramburs
PayPal
Ce este PayPal ?
REGIMUL DE TESTARE ESTE PORTNIT. Ați putea folosi doar profilul creat special pentru
regimul de testare. Vizualizați: Ghidul pentru regimul de testare PayPal pentru
ePay.bg ePay.bg
Continuare spre PayPal
Profil PayPal
o Alegerea modalități de efectuare a plății - prin sold PayPal, prin card, etc.

o
o
o
o

o Schimb valutar

o Informații privind plata realizată

Subsemnata, Iveta Emilova Videnova, adeveresc autenticitatea traducerii efectuate de mine din limba
bulgară în română a înscrisului alăturat. Traducerea conţine 20 pag.
Trăducător:
Iveta Emilova Videnova

