Notify-r

About


Notify-r е плъгин за заплащане на услуги и изпращане на напомнящи съобщения по email за тяхното изтичане на потребителите на компанита предоставяща услугите. 

Users
Плъгина предоставя интерфейс за потребителите на сайта и за търговецът на услуги чрез административния панел.
Потребителите се регистрират с роля “client”.

Customers

Клиентите на компанията, след като влязат успешно в системата, имат достъп до допълнително добавеното меню на плъгина в главното меню.

Поръчка на услуга /  Order Service
	- Клиента избира услуга която иска да плати
	- Периода
	- Началната дата
	- Ако услугата е специфична и я няма в ценовата листа, клиента въвежда сам сумата, която е договорена
	- Избира начина на плащане
		Предоставени са три основни метода на плащане :
		1. Чрез Банков трансфер -  страница с информация за банковите сметки на които да се 		превеждат сумите. Страницата се избира от настройките на плъгина
		2. Чрез ePay - страница водеща до модула за плащане чрез ePay. Страницата се избира от 		настройките на плъгина
		3. Чрез TBI Credit - има вграден кредитен калкулатор. След като потребителя нагласи 		условията на кредита по най-добрия за него начин, в следващата стъпка плъгина изпраща детайлно съобщение на 		администратора на сайта, потребителя, както и на email адреса на TBI Bank, предоставен за целта.

Преглед на поръчките / Order List
	


Administrator

Notify-r / Settings
	За да функционира правилно плъгина, се уверете че сте задали коректно всички настройки. 
	- Търговецът на услугите има възможност да настрои плъгина да изпраща на клиентите на изтичащите услуги до 3 съобщения, да настрои броя дни до 	изтичане на услугата и текста на съобщението.
	- Настройки за начините на плащане
	- Минимален размер на TBI кредита

Добави Услуга / Add Service
	Има възможност да предоставя отстъпки на 3, 6, 9 и 12 месеца
	Ако периода на отчитане е година, е нужно полето за цена за 1 месец да се остави нула и да се въведе цена само за 12 месеца
	Ако услугата е специфична (custom) и цената се договаря и се очаква потребителя сам да я въведе при поръчката се оставят всички полета за цени празни	
Услуги / Services
	Редактира и изтрива услуги
Поръчки / Orders
	Да изтрива поръчки и да сменя техния статус според това дали е получено потвърждение за плащане.

 
При желание за повече функционалности и разработване на методите за плащане, се прави в следващата версия на плъгина :)
