1. Bez zalogowania dostępne są następujące funkcje:

Rejestracja użytkownika

a. Przeglądanie tras rajdu.
- Podstawowe informacje o przygotowanych trasach.
- Przekierowania do pełnej informacji o trasach.
- Przekierowanie do mapy trasy.
- Kontakt do koordynatora trasy.
- Dodatkowo tabela z rezerwacjami

Jednostka, która
składała zamówienie
email do jednostki LP ,
która złożyła zmówienie

Data, złożenia
zmówienia

Dostępna ilość
miejsc na trasie
Całkowita Ilość
miejsc na trasie

Zarezerwowana ilość
miejsc w zamówieniu
Numer zamówienia

b. Regulamin rajdu.

Data, do której należy
zapłacić za zmówienie

d. Rejestracja użytkownika.
Rejestracja jest niezbędna jeśli chcemy złożyć zamówienie i nim później zarządzać.
Przed rejestracją użytkownika należy zapoznać się z regulaminem rajdu gdyż
Wymagana akceptacja
wymagana jest akceptacja regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych
regulaminu
osobowych.

Wymagana zgoda na
przetwarzanie danych
osobowych

-

Po zaznaczeniu akceptacji wybieramy Dodaj nowego użytkownika.
Wybieramy Dyrekcję i
zatwierdzamy Wybierz w
celu załadownia jednostek

Wybieramy swoją
Jednostkę LP

Adres email, na który zostanie wysłana
widomość do weryfikacji użytkownika

Wybranie Zapisz dane w systemie.
Spowoduje wysłanie email
weryfikacyjny na wcześniej podany
adres

-

Otrzymany email weryfikacyjny do aktywacji konta
Login do systemu
rejestracji

W otrzymanym email należy
wybrać przesłany link, który
aktywuje konto

-

Jeśli weryfikacja będzie pomyślna otrzymamy komunikat.

-

Użytkownik od tej chwili ma aktywne konto i może logować się do systemu.

2. Po zalogowaniu oprócz funkcji dostępnych bez logowania dodatkowo dostępne są funkcje:
a. Trasy rajdu i składanie zamówień
- Odnajdujemy w liście trasę, na którą składamy zamówienie.
- Zamówionej liczby osób nie ma możliwości później zmienić. Jeśli będzie taka
potrzeba należy dokonać Rezygnacji, która usuwa całe zamówienie.
Następnie dokonać zmówienia z właściwą liczbą osób. W razie wątpliwości
proszę o kontakt z administratorem systemu.

Liczba osób wraz z
kierownikiem drużyny

Akceptacja liczby osób i
utworzenie nowego zamówienia

Wypełnienie obowiązkowych
informcji drużyny

Wartość zamówienia

Usunięcie zamówienia

-

Po złożeniu zamówienia należy wypełnić Obowiązkowe informacje
dodatkowe. Sygnalizowane jest to wykrzyknikiem.

Zatwierdzenie zamówienia,
wysłanie email potwierdzenia
Zapisanie wprowadzonych
danych

b. Trasy rajdu gdzie składałem zamówienia.
- Wyświetlone zostaną złożone zamówienia.

Wyświetlenie potwierdzenia
zamówienia

Wartość zamówienia

Data zaksięgowania
wpłaty

- Zaksięgowana kwota wpłaty musi być równa Wartości zamówienia.
c. Zestawienie moich zamówień.
- Wyświetlone zostanie podsumowanie złożonych zamówień.

Zaksięgowana
kwota wpłaty

Wyświetlenie
potwierdzenia wpłaty

