POSTUP POUŽÍVANIA SYSTÉMU ACTIVECRM
V rámci skvalitňovania našich služieb sme pre Vás vyvinuli vlastný fakturačný systém.
Po prihlásení do

ActiveCRM nájdete v systéme všetky Vaše firemné údaje, ktoré môžete vo

svojom profile kedykoľvek zmeniť, taktiež systém ponúka prehľad aktívnych a expirovaných
služieb, či dokonca prehľad faktúr s informáciou o stave faktúry. V systéme nájdete aj
dokumenty ako zmluvy, dodatky, akceptačné protokoly, ktoré ste podpísali s našou
spoločnosťou.

PRIHLÁSENIE A STRUČNÝ POPIS ActiveCRM
1. Spustite internetový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, Google Chrome...)
2. Do adresového riadku prehliadača napíšte: http://crm.activenet.sk/
3. Po zadaní prihlasovacích údajov sa dostanete na úvodnú stránku systému. (Obr. 1)
Obr. 1 – Úvodná obrazovka

4. Systém Vám v ľavom rohu ponúka možnosti: Úvod, Nová objednávka, Váš účet, Pomoc, Kontakt,
Ohlásiť







Úvod – ponúka rýchle prekliknutie na Váš profil, Vaše objednávky, Moje faktúry, prehľad
aktívnych a expirovaných služieb.
Nová objednávka – možnosť vytvoriť novú objednávku našich služieb
Váš účet – prehľad fakturačných údajov spoločnosti, ktoré si môžete kedykoľvek po
prihlásení zmeniť
Pomoc – v prípade reklamácie či iných problémov nás neváhajte kontaktovať
Kontakt – naše kontaktné údaje
Ohlásiť – možnosť ohlásenia zo systému ActiveCRM

OBJEDNÁVKOVÝ PROCES

KROK 1 Na Váš e-mail obdržíte upozornenie o expirácii Vašej služby.

KROK 2 Prihlásenie do systému ActiveCRM.

KROK 3 Úvodná obrazovka

KROK 4 Na úvodnej obrazovke v dolnej časti nájdete prehľad služieb. Prosím kliknite na „Zobraziť
všetky“.

KROK 5 Kliknite na modrú šípku „Predĺžiť“

KROK 6 Kliknite na Košík – predĺžené položky Vám boli pridané do košíka, ak súhlasíte s obsahom
košíka kliknite na „Objednať“. V prípade, že potrebujete vykonať zmeny kliknite na červený krížik
alebo na „Vyprázdniť“.

KROK 7 Na Váš e-mail obdržíte informáciu o Objednávke v systéme ActiveCRM.

KROK 8 Po schválení Vašej objednávky obdržíte e-mail s informáciou o zmene stavu objednávky.

KROK 9 V prílohe Vám bola doručená zálohová faktúra, ktorú môžete uhradiť prevodom, v hotovosti
priamo v priestoroch našej spoločnosti. Najjednoduchším spôsobom úhrady našich faktúr je platobná
brána, ktorú nájdete priamo v systéme ActiveCRM. Stačí kliknúť na „Zaplatiť“.

KROK 10 - Na Váš e-mail obdržíte informáciu o uhradenej faktúre a taktiež faktúru – daňový doklad.

