VODIČ SKOZI HERBIO SPLETNO PISARNO
Preprost, a vendar (skoraj) popoln vodič po vaši »Herbio spletni pisarni«.
Pozdravljeni v naši sredini.
Da bi lahko v celoti izkoristili ugodnosti in možnosti, ki jih nudi »Herbio spletna pisarna«, smo za lažje
ter bolj enotno delo pripravili navodila za uporabo.

1. Prijava v trgovino in vašo spletno pisarno
Registrirani ste že – torej se je potrebno za dostop do vaših ugodnosti v trgovini ter do vaše spletne
pisarne prijaviti …

V kolikor v zgornjem desnem kotu (glej kvadratek) ne vidite napisa »Odjava«, se morate prijaviti z vašim
e-naslovom in geslom, ki ste si ga določili ob registraciji.
NAMIG: ČE STE GESLO POZABILI, GA LAHKO KADARKOLI PONASTAVITE IN KASNEJE V »HERBIO SPLETNI PISARNI«
PREDELATE PO SVOJIH ŽELJAH.
V kolikor pa v zgornjem desnem kotu že vidite napis
pomeni, da ste prijavljeni in lahko
koristite vse ugodnosti, ki vam glede na ADBS položaj pripadajo (glej razlago ADBS sistema).
Za dostop do članskih izdelkov v trgovini vam ni potrebno klikniti nikamor drugam
kot na željeni izdelek ali skupino izdelkov, medtem ko ja pa za vstop v vašo »Herbio
spletno pisarno« potreben klik na vstopno ikono v zgornjem desnem kotu strani.

2. Pozdravna stran

Izpiše se vam osebni nagovor , ki pa pri prvem obisku niti ni tako oseben – naveden je vzdevek, kot si ga
je zamislil strežnik, zato si ga boste morali ponastaviti (glej tč 3).
Na levem robu se nahaja kazalo, preko katerega hitreje dostopate do posameznih vsebin.




Moj račun – pozdravni nagovor, vstopna stran v vašo »Herbio spletno pisarno«
Moja naročila – pregled vseh naročil, ki ste jih opravili vi osebno ali pa so se izvedla preko vaše
napotitvene kode (t.j. naročila gostov) brez opravljene registracije (tč. 4)
Moji naslovi – urejevalnik vaših naslovov (naslov računa in naslov dostave) (tč. 5)
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Moji podatki – urejanje vaših podatkov kot sta ime in priimek, datum rojstva (če ga še niste
navedli, menjava gesla za dostop, …) (tč. 3)
Herbio pisarna – srce ADBS sistema (podatki o napotitelju, stanje vašega dobroimetja, pregled
vaše skupine, prometa celotne skupine, …) (tč. 6)
Odjava – ne samo s klikom na »Odjava« v desnem zgornjem kotu, iz vaše Herbio spletne pisarne
se lahko odjavite tudi tukaj

3. Moji podatki

Vnesite svoj ime in priimek
vzdevek zamenjajte z imenom in
priimkom (*)
preverite če je pravilno zapisano
vaše trenutno geslo
če ga ne želite spreminjati ga
pobrišite
možna zamenjava gesla

lahko vnesete svoj datum
rojstva (**)
kliknite na »Shrani spremembe«
možna odjava od sporočil o
porabi izdelka (***)

(*) Zakaj vzdevek zamenjati z imenom in priimkom?
Program, v katerem deluje Herbio trenutno omogoča naslavljanje posameznika le z vzdevkom. Da pa
bomo vpleteni vedeli s kom sodelujemo, je najboljša rešitev zamenjava vašega (strojno dodeljenega)
vzdevka z imenom in priimkom.
(**) Zakaj želi Herbio imeti podatek o mojem rojstvu?
Vnos podatka je čisto povsem neobvezen – podjetje Herbio Int vsem članom ob naših rojstnih dnevih
pošlje rojstnodnevno voščilo z majhnim darilcem. Torej, če ne želite prejeti voščila in darila, vam tega
podatka ni potrebno vpisati.
(***) Obvestila o porabi produkta
Naši izdelki so zasnovani tako, da smo lahko vnaprej predvideli porabo posameznega izdelka ob
normalnih pogojih. Zato tudi podjetje lahko posamezniku posreduje sporočilo, da se količina njegovega
izdelka bliža h koncu ter uporabnika tudi malo spomni, da lahko pravočasno obnovi zaloge oz. opravi
nakup v spletni trgovini. To opcijo, če želite, lahko tudi »odjavite«.
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4. Moja naročila
prostor, kjer bo zgodovina vaših naročil (*)
pregled naročil neregistriranih oseb preko
vaše napotitvene kode (**)
(*) vaša naročila
Vsako vašo zaključeno naročilo se bo za vaš arhiv zapisalo tukaj, kjer boste z dodatnim klikom lahko
tudi pogledali kaj ste naročili in po potrebi lahko tudi nakup ponovili, …
(**) naročila vaših gostov
Z uporabo vaše napotitvene kode boste ali širili skupino ali zgolj oglaševali Herbio trgovino in izdelke v
njej, zato boste seveda tudi nagrajeni. Gost pri Herbiu pomeni kupec, ki je preko napotitvene kode
opravil nakup, a se ni registriral – šteje se, da je en nakup en dogodek. Pri vpogledu v nakupe gostov so
določeni podatki onemogočeni zaradi zagotavljanja varstva podatkov.

5. Moji naslovi

Naslov plačnika
Tukaj lahko nastavite (če še niste ob izvedbi prvega naročila po registraciji) na koga naj bo naslovljen
račun skupaj z podatki o dostavi.
Naslov dostave
V koliko želite, da vam dostavna služba naročene izdelke dostavi na drug naslov (npr. GLS dostavlja na
določene prevzemne točke (bencinske črpalke, trafike, …), kjer lahko potem ob vam ustreznem času v
nekaj dneh prevzamete (in če še niste tudi plačate (po povzetju) z manjšo provizijo). Lahko pa izberete
vam najbljižji GLS paketomat in tam prevzamete izdelke. Naslov vaše prevzemne točke izveste tukaj:
https://gls-group.eu/SI/sl/gls-iskanje-parcelshop
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6. Herbio pisarna

Vaša napotitvena koda in primer uporabe

Kontaktni podatki vašega napotitelja

Podatki o velikosti vaše skupine

Skupni promet vaše skupine
Višina vašega dobroimetja (ki še ni
izkoriščeno)
V Herbio pisarni se nahaja tudi Knjižnica (kjer se nahaja tudi ta dokument), velikost (obseg) knjižnice je
prilagojen posameznemu nivoju članstva in je dosegljiva preko klika na

Spodnji del vaše Herbio pisarne je rezerviran za podatke o vaši skupini, določenimi kontaktnimi podatki
posameznika ter velikostjo oz. obsegom njihovega prometa.

Ko boste v vašo skupino (preko uporabe
napotitvene kode – glej navodila kako uporabiti
napotitveno kodo) vpisali drugo osebo, boste
lahko s klikom na »Prikaži« imeli sicer omejeni
vpogled na delovanje te osebe.
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Za morebitna dodatna vprašanja, pojasnila se obrnite na vašega napotitelja ali leaderja oz. v knjižnici
preverite kdaj vam je na voljo online pomoč preko video kanalov.

Lahko se pa obrnete direktno na:

Veselimo se snidenja z vami in skupnega ustvarjanja boljše prihodnosti!
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