Емитер е-Продавница www.emiter.mk

УПАТСТВО ЗА КУПУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ
Процесите на купување и плаќање се обединети и претставуваат една целина од четири
чекори. Со помош на фотострип ќе ги објасниме сите фази и чекори за купување и плаќање.
Кога сте на нашата е-продавница (www.emiter.mk) и сакате да купите некои од нашите
производи, прво што морате да направите е да се најавите, а доколку не сте регистрирани потребно е
прво да се регистрирате, а потоа и најавите. Најавата се прави со внесување на Вашата e-mail
адреса и лозинка во соодветните полиња во рамката “Најава“ и кликање на копчето “Најави се“ (види
на следната слика).

До производите можете да пристапите од насловната страница, каде се прикажани неколку
препорачани, најнови и најпродавани производи, или со отварање на соодветната категорија од
главното мени (види ја сликата подолу).
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Со кликање на самата слика на производот или со кликање на жолтото копче “Повеќе“, кое се
наоѓа на горниот дел од рамката за производот, ќе се отвори детален опис на производот (види ја
сликата долу) од каде што ќе можете да дознаете многу повеќе информации за него.
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Купувањето започнува со ставање на избраниот производ во кошничката, а тоа се прави со
кликање на копчето “Додај“ односно копчето “Додај во кошничка“ кај избраниот производ (види на
горните две слики). Со ова избраниот производ се сместува во Вашата кошничка за што добивате
соодветна информација како на слика подолу.

Доколку сакате да купите и други производи го притискате копчето “Продолжи со купување“ и
ја повторувате истата процедура и за следните производи. Кога полнењето на кошничката е
завршено таа изгледа како на следната слика.

Кога сте го завршиле полнењето на кошничката можете да преминете на креирање на
нарачка, што се прави со кликање на копчето “Нарачај“ (види ја сликата горе). Со ова добивате
детален Преглед на кошничката (види ја сликата подолу), што претставува првиот од четирите
чекори кои го дефинираат процесот на купување и плаќање.
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Во овај чекор можете да ја дефинирате количината на одделни производи со притискање на
копчињата “+“ или “–“ или, пак, да избришете некои од производите.

Со притискање на копчето “Продолжи со нарачката“ одиме во следниот чекор (чекор 2 од 4:
Испорака и адреса) во кој треба да го одберете начинот на испорака на купените производи од
понудените опции. На долната слика избрана е опцијата “Препорачана пратка“ при што се појавуваат
веќе пополнети полиња со вашите податоци кои сте ги внеле во Вашиот профил при регистрацијата.
Доколку има потреба во оваа фаза можете да смените некои од податоците.
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Со кликање на копчето “Продолжи со нарачката“ одиме во следниот чекор (чекор 3 од 4) во кој
треба да го одберете Начин на плаќање на купените производи (види ја следната слика). Имате
можност да изберете плаќање со платежна картичка или со банкарска уплатница / вирман.

Ако изберете плаќање со платежна картичка и кликнете на копчето “Продолжи со нарачката“
ќе влезете во четвртиот чекор Плаќање (во случајов со платежна картичка). Во оваа фаза имате
комплетен преглед на Вашата нарачка со сите детали и податоците за испорака и фактурирање. Под
прегледот на Вашата нарачка е формуларот за плаќање со платежна картичка (види слика подолу).
Системот за онлајн плаќање е на CaSys International и Комерцијална Банка – Скопје, кои се грижат и
за целокупната безбедност на плаќањето, како на трансакцијата така и на сите информации за
кредитните картички и личните податоци. Повеќе информации за системот за онлајн плаќања и
неговата безбедност можете да прочитате на www.casys.com.mk .
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Системот прифаќа повеќе видови платежни (кредитни и дебитни) картички: MasterCard,
Maestro, VISA, Diners Club и домашните платежни картички (MK Domestic). Типот на картичката и
нејзиниот рок на важност се бираат од соодветните паѓачки менија, а останатите податоци во
формуларот за плаќање со платежна картичка треба да ги внесете сами. Откако ќе ги пополните и
проверите бараните податоци во формуларот и ќе кликнете на копчето “Потврди“ ќе се прикажат
неколку податоци за предвиденото плаќање, како на следната слика.

Со кликање на копчето “Потврди“ настанува трансакцијата и по неколку секунди на мониторот
се прикажува информација дека плаќањето е успешно направено и дека на Вашата e-mail адреса е
испратена порака со детали за реализација на нарачката (види слика подолу).
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Доколку во третиот чекор изберете плаќање со банкарска уплатница/вирман тогаш во
четвртиот чекор, под комплетниот преглед на вашата нарачка, ќе се појави делумно пополнета
уплатница како пример за тоа како треба да ја пополните со потребните податоци. Дадени се два
примери – првиот за плаќање во готово (сината уплатница – ПП10), а вториот за безготовинско
плаќање со пренос од трансакциска сметка (црвената уплатница – ПП30).

Со притискање на копчето “Резервирај“ добивате барање да потврдите дали навистина сакате
да ја извршите резервацијата на нарачката (види ја следната слика).
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Откако со кликање на копчето “Во ред“ ќе ја потврдите резервацијата на мониторот ќе се
прикаже порака дека нарачката е успешно резервирана (види ја сликата подолу)

Истовремено нашиот систем ќе изврши резервација на нарачаните производи и ќе Ви испрати
порака на Вашата e-mail адреса со комплетни податоци за нарачката и упатство како да ја пополните
уплатницата. Уплатата треба да ја извршите во банка или пошта или преку услугата за електронско
(онлајн) плаќање на Вашата банка.
Вашата нарачка e резервирана за наредните 5 дена. Ако ја извршите уплатата во текот на 5
дена од моментот на резервацијата нарачката ќе биде потврдена и ќе може да се достави. Во
спротивно, ако не ја извршите уплатата во текот на 5 дена од моментот на резервацијата, нарачката и
резервацијата автоматски ќе бидат избришани.
Напомени: Како што можевте да забележите, во сите фази од процесот на купување и
плаќање (се до последната потврда) имате можност да се вратите еден или повеќе чекори назад и да
ја коригирате својата нарачка или, пак, целосно да ја откажете нарачката и плаќањето. Затоа
слободно разгледувајте низ нашата е-продавница, изберете ги производите што Ве интересираат и
креирајте ја својата нарачка.

Што по извршената уплата?
Во зависност од тоа дали сте платиле со платежна картичка или со уплата во банка или
пошта и во зависност од времето на уплатата нашиот систем ќе ја регистрира Вашата уплата во рок
од неколку секунди до максимум 1-2 работни дена. По добивање на потврда за извршената уплата
купените електронски изданија ќе се прикажат во Вашиот профил во делот "Моја е-библиотека" и ќе
можете да ги читате онлајн, а физичките производи ќе Ви бидат испратени во рок од најмногу 3
работни дена.
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