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WWW.BIYOVIS.HU
A fejléc alatt, jobb oldalon található a zászlós elrendezésű nyelvválasztó
rész és a webáruházba való belépés funkció.

A fejléc alsó részében a fő irányító gombok találhatóak.
A fejléc alatti bal oldalon helyezkedik el a
termék kereső és a probléma kereső.

A belépés alatt, jobb oldalon van a kosár,
alatta pedig az ajánlatok és akciók
információs panel.

Szintén a bal oldali részben kaptak helyet a
termékcsoportok , melyekre ráklikkelve a
középső, tartalmi részben jelennek meg a
hozzájuk tartozó termékek.

Végül jobb oldalon, legalul kapott helyet a
cégbemutató video szekció.
A láblécben egyes kiemelt termékek linkjei vannak
elhelyezve, melyekre klikkelve részletes leírást kapunk az
adott termék(ek)ről, illetve itt kapunk információt arról is,
hogy milyen böngészővel és milyen felbontáson célszerű a
weblapot nézegetnünk.

Fő gombsorok és tartalmuk:

Főoldal
Ezen a lapon található a bemutatkozó szöveg, amely a 21. századi rohanó életmód okozta
problémákra világít rá. A lap célja, hogy tájékoztassa a munkatársakat, illetve rávilágítson
arra, miként tudnak fellépni a mai életvitel okozta problémákkal szemben a BIYOVIS
módszerével. A vevőinknek pedig, egy kedvelt website-ot teremtsünk, így motiválva őket
a folyamatos látogatásra.

Üzleti lehetőség
Itt fogalmazódik meg, hogy valójában mi is a célunk és milyen előnyökkel jár az, ha valaki
belép a rendszerbe, és miként regisztrálhat hozzánk. Interneten keresztül három
lehetőség közül választhatunk:

1. Üzleti Partner:
Ezt a lehetőséget választva, rögtön 4 csomag (Silver BIYOPACK 250 pont, Gold
BIYOPACK 500 pont, Sapphire BIYOPACK 1000 pont, Diamond BIYOPACK 2000
pont) közül is választhatunk, melyek meggyorsítják a csatlakozás folyamatát, de
természetesen lehetőség nyílik egyénileg választott termékek vásárlására is, melyet a bal
oldali termékcsoportok menüből állíthatunk össze.

2. Diszkont Partner:
Ezt az opciót azoknak ajánljuk, akik szeretnének a termékekhez olcsóbban hozzájutni.

3. Regisztrált Fogyasztó:
Akkor javasoljuk ezt a lehetőséget, ha valaki nem kíván hálózatot építeni és fogyasztói
áron szeretne vásárolni.

Itt kapunk még választ arra a kérdésre is, hogy Ki az a szponzor? és a Jó tudni! rovatot is
célszerű elolvasnunk, mert hasznos információval szolgálhat!
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Fő gombsorok és tartalmuk:

Rólunk
Ez alatt a menüpont alatt kapunk információt arról, hogy hogyan és miként működik a
Biyovis Holding nemzetközi cégcsoport, hogy mindenki számára elérhetőek a
kedvezmények minden termékünkre, továbbá itt láthatjuk azt a további 11 indokot, hogy
miért válasszuk a Biyovist.

Publikációk
Ebben a menüpontban időről időre egy-egy termékről tudhatunk meg hasznos és
részletes információkat, melyeket szakértők publikálnak!

Kapcsolat
Itt található az összes Biyovis képviselet pontos elérhetősége. Bármilyen probléma,
kérdés felmerül, az elérhetőségek valamelyikén tud kapcsolatba lépni velünk.
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Rendelés menete:
Két lehetőség van online vásárlásra: - partner webáruházon keresztül; - saját webáruházon keresztül, ha már be vagyunk regisztrálva.
Ettől eltérő módon, csak személyesen irodáinkban vagy (telefonon, faxon, e-mail-en)
keresztül van lehatőség a termékek beszerzésére.
1. Partner webáruházon keresztül történő vásárlás:
Először is írjuk be a webáruház címét a böngészőnk címsorába:

Ezek után rögtön látni fogjuk a webáruház
tulajdonosának adatait a jobb oldalon.

2 féle módon folytathatjuk tovább a vásárlást: 1 2
1 Ráklikkelünk az

gombra,

majd a felkínált lehetőségekből választunk...
Diszkont Partner
Üzleti Partner
Regisztrált Fogyasztó
vagy, ha még nem sikerült döntenie az üzleti lehetőséggel kapcsolatban, nyomja meg a
gombot.
Minden alkalommal, ha a folyamatot végigvisszük, eljutunk az úgynevezett rendelés
táblázathoz vagy részletes kosárhoz:
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Rendelés táblázat:
Itt láthatjuk a termék kódszámát, a megnevezését, árát, a pontértékét, illetve itt adhatjuk
meg, hogy mennyit szeretnénk rendelni belőle.

Ha beírtuk a rendelni kívánt termékek darabszámát, akkor a kosár gombra klikkelve, a
jobb oldlali kosár menüben, látszik a megvásárolni kívánt termékek listája.
Ha befejeztük a vásárlást, nyomjuk meg a rendelés gombot.
Amennyiben a kosár alján lévő rendelés / regisztráció gombot nyomjuk meg, akkor
választhatunk a következő oldalon, hogy milyen típusú regisztrálást választunk, esetleg el
szeretnénk-e térni az eredeti regisztrálási szándékunktól!
A regisztráció típusától függően a regsztrációs mappa is bekerülhet a kosárba!

Összesített Kosár:
Az ezután következő lapon már látjuk az összesített vásárlásunkat, ahol még mindig
eldönthetjük, hogy tovább megyünk vagy elállunk a vásárlási szándékunktól, esetleg
módosítani akarjuk még a tartalmát:
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Regisztráció:
Ha ráklikkelünk a

gombra, eljutunk a Regisztrációs lapra!

Itt kell megadnia a regisztrációhoz szükséges adatokat. Figyeljünk oda az űrlap
kitöltésénél, hogy helyesen adjuk meg az adatokat, mert ha nem töltünk ki helyesen egy
mezőt, akkor az is előfordulhat, hogy nem tudjuk végigvinni a regisztrációt!
Ha eltér a szállítási cím a számlázási címtől, azt is külön meg kell adni, ellenkező esetben
jelöljük ki az
részt.
Végső lépésként pipáljuk ki az
részt is!

*

A -gal jelölt mezők, illetve cég esetén az adószám kitöltése kötelező!
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Szállítási, számlázási cím megadása:
Utolsó lépésként, adjuk meg a szállítási feltételeket és címet, írjuk le az egyéb
rendelkezés rovatba röviden, tömören a közlendőnket (pl.: az elérhetőségünket és hogy
milyen időpontban felel meg nekünk a kiszállítás).

Rendelés elküldése gomb
Ha ezzel megvagyunk, akkor már csak a megerősítő karaktereket kell beírnunk, majd a
gombra klikkelnünk.
FONTOS: A rendszer addig nem enged tovább, míg nem írjuk be a karaktereket helyesen!
E gomb megnyomásával aktiváljuk a rendelésünket. Ezt követően megrendeléséről
e-mailben visszaigazolást küldünk. Minden rendelés egy külön sorszámot is kap, amely
az e-mailekben szerepel.
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2 féle módon folytathatjuk tovább a vásárlást: 1 2
2 Beírjuk a

-be a rendelni kívánt

termék nevét, vagy ha ezt nem tudjuk, akkor keressük
meg a termékkeresővel...

...ha kiválasztottuk a megfelelő terméket, akkor a termék képe melletti föl-le nyillal tudjuk a
rendelni kívánt mennyiséget beállítani, majd a
kosár gombot megnyomva a jobb oldalon
található gyüjtőbe kerül a termékünk.
A narancssárga kosár ban tájékoztatást
kapunk a rendelni kívánt termék nevéről,
darabszámáról, a megrendelés bruttó értékéről és összesített pontértékről.

Ezek után már, a jól ismert 3-as választási lehetőséghez jutunk, ahol az előzőekben leírt
módon tudunk továbbhaladni, lásd...
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Munkatársi webáruházak
A munkatársak webáruháza bizonyos pontokban eltér a főoldaltól.

Egy üdvözlő szöveg fogad bennünket, melyben szembetűnik 4 pont, amelyek linkeket is
tartalmaznak. A linkek segítségével gyorsan és egyszerűen a kívánt tartalomhoz
ugorhatunk és végrehajthatjuk azt.
Például: ha szeretném a kezdő oldalam tartalmát megváltoztatni, akkor rá kell klikkelni a 3.
menüpont alatti Szeretném módosítani feliratra és máris a rendszer az adott tartalmat egy
webszerkesztőben nyitja meg, ahol ízlésünk szerint testreszabhatjuk, mint egy word
szerkesztőben!

FONTOS!
A szerkesztéshez engedélyeznünk kell a böngészőnkben a felbukkanó ablakokat
(popup), melyeket a webböngészők alapértelmezettként, blokkolnak!
10

A bejelentkezéskor szembetűnik a jobb oldali mezö,
mely a következőket tartalmazza:
Név
Pontok
Saját iroda...
Saját hálózat...
Utóbbi kettő menüként funkcionál.
Saját iroda...

Ide klikkelve a regisztrációkor megadott adatainkat látjuk és módosíthatjuk azokat a
sorokat, melyek nevei feketével vannak kiírva.
A webáruházunk címét is itt módosíthatjuk, - alapesetben webáruházunk címe a
regisztrációs számunk - és csak a „/“-jel utáni részt kell megadnunk, tehát ha pl.: valami-t
írunk be, az a weböngésző címsorában így fog kinézni: www.biyovis.hu/valami
Jelszavunkat is itt változtathatjuk meg, először adjuk meg jelenlegi jelszavunkat, majd
kétszer az új jelszót.
FONTOS!
Ha a szürke feliratok melletti rubrikák tartalmát szeretnénk módosítani, hívjuk a központot
(+36-76/506-270), ahol segíteni fognak nekünk a változtatásban!
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A változtatások befejeztével meg kell nyomni az
gombot, majd alatta egy
piros felirat „A beállítások el lettek mentve.“ fogja jelezni, hogy a módosítások életbe
léptek.
Saját hálózat...

Erre a linkre klikkelve láthatóvá válik az alattunk lévő munkatársaink listája és azok
elérhetősége. A szűrők segítségével testreszabhatjuk a listát.

Rendelés
Ha rendelni szeretnénk, a rendelés menüpontra lépve az összesített termékkeresővel a
már ismert módon megtehetjük. Ha valamit beteszünk a kosarunkba és megnyomjuk a
táblázat alján lévő kosár gombot,

akkor a jobb oldali narancssárga kosárban is megjelenik a termékből vásárolni kívánt
mennyiség. Amennyiben a rendelés gombot nyomjuk meg, akkor tovább lépünk az
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összesített kosárhoz, ahol már csak a megrendel gombot kell megnyomnunk

Ezt követően mehetünk tovább a szállítási és számlázási cím megadása oldalra.
Itt a rendszer már előre kitölti a regisztrációkor megadott adatokkal a rovatokat,
természetesen a szállítási címet bármikor lehet javítani.
A szállítási módnál három lehetőség közül választhatunk; a kecskeméti vagy budapesti
raktárakban történő személyes átvétel és a kiszállítás (GLS) közül. Raktárainkban való
átvételkor készpénzes fizetési lehetőségre van mód, kiszállítás esetén utánvétes fizetési
módra, melyet szállítási költség is terhel, de csak abban az esetben, ha a rendelés értéke
nem éri el a 200 pontot. E fölött a kiszállítás ingyenes.

Az egyéb rendelkezés rovatban fontos megadnunk, hogy milyen számon vagyunk
elérhetőek, illetve, hogy mikor alkalmas nekünk a csomag átvétele!
Ha mindent kitöltöttünk, akkor írjuk be a 4 db megerősítő karaktert és nyomjuk meg a
megrendel gombot.
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A végén kapunk egy megerősítő e-mailt, amely a Biyovis központba is beérkezik és
tartalmaz egy rendelési számot, amellyel hivatkozni tudunk a rendelésünkre, ha esetleg
módosításra kerülne sor!

Megrendelésről
Ebben a menüpontban a termékek megrendelésével, szállításával, adatvédelemmel
kapcsolatos hasznos információkat találjuk, illetve a vevőszolgálatról és a cégről is
részletes adatokat tudhatunk meg.

Publikációk
Ebben a menüpontban időről időre egy-egy termékről tudhatunk meg hasznos és
részletes információkat, melyeket szakértők publikálnak!

Kapcsolat
Itt található az összes Biyovis képviselet pontos elérhetősége. Bármilyen probléma,
kérdés merül fel, az elérhetőségek valamelyikén tudsz kapcsolatba lépni velünk.
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