m
Grupanyya Mercek, kampanyalarıınızı yönetebbilmeniz için gereken tüm
araç ve b
bilgileri içerirr. Kampanya kodlarının ddüzenli ve do
oğru bir
şekilde o
onaylanması,, bizimle kola
ay iletişime ggeçebilmenizz, kampanya
sonuçlarrını ve ödeme durumunu
u görebilmenniz gibi sizin ve
v bizim için
kritik olaan her adım, Grupanya Mercek
M
sayfa larında yer alır.
a
Grupanyya Mercek'e mercek.grup
panya.com aadresinden, size
s verilen
kullanıcı adı ve şifreyyle giriş yaparak ulaşabili rsiniz.

Onay SSistemi
Tarafınızza yapılacak ödemeler,
ö
ku
ullanılmış kood miktarına bağlı olarak gerçekleştiriilir. Kodların
kullanılıp
p kullanılmad
dığı, müşterilerimizin iadde taleplerine
e cevap verilmesi sürecinnde de kontrol edilir.
Ayrıca kaampanya kod
dları kullanıldığında, müşşterilerimize sonuçlarını sizinle payla ştığımız mem
mnuniyet
anketlerri gönderilir. Bu nedenle müşterilerdeen aldığınız kampanya
k
ko
odlarını, hizm
met verdikten
n sonra
anında ssisteme işlem
meniz gerekm
mektedir.

Kampaanya Kodu Doğrulama
Grupanyya Mercek'tee her ekranda
a kampanya kodu doğrullama işlemi yapabilirsiniz
y
z. Tek yapma
anız
gereken kampanya kodunu
k
girmek, ve Kodu Doğrula buttonuna (ya da Enter tuşu na) basmakttır.
an kontrol eddilecek, ve işlem sonuçları anında bilddirilecektir.
Kampanya kodu sisteem tarafında

Kod Geççerli İse
iko
onunu görecceksiniz. İkon
nun yanında başarılı işlem
mle ilgili açıklama bulunuur.

Başarılı kkod doğrulam
ma işlemi bilgileri arasındda, kodun haangi kampanyaya ait olduuğu en üstte belirtilir.
İşletmen
nizde birden fazla kampanyanın geçe rli olduğu du
urumlarda, doğrulanan koodun hangi
kampanyyaya ait oldu
uğunu bu sayyede kolaylıkkla görebilirsiniz.
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Kod Geççersiz İse
iko
onunu göreceeksiniz. İkonu
un yanında i şlemin nede
en başarısız olduğu
o
ile ilgiili açıklama bulunur.
b

Kampan
nya kodu doğğrulama işlemi farklı neddenlerle başa
arısız olabilir:








Kampanya kodu
k
bulunamadı: Kamp anya kodu yanlış girilmişş demektir. KKodu doğru şekilde
ş
ggirdiğinizden
n emin olup tekrar
t
deneyyebilirsiniz. Yine
Y başarısızz olursa kod müşteriden hatalı
şşekilde alınm
mış olabilir.
Kampanya kodu
k
bu mek
kandaki hiçbbir kampanya
aya ait değil: Girilen kod farklı bir fırssata ait.
İİşlem sonuç kutusunun en
e üstünde kkampanya ko
odunun hang
gi kampanyayya ait olduğu
u bilgisini
ggörebilirsinizz.
Kampanya kodu
k
iptal ed
dilmiş: Kamppanya kodu daha
d
önce müşterinin isteeği üzerine iptal
eedilmiş, ve bu
b kampanya
a kapsamındaa hizmet alm
mak için kullanılamaz.
Kampanya kodu
k
kullanıllmış: Kampa nya kodu daha önce kullanılmış. Her kampanya kodu
k
tek
kullanımlık olduğu
o
için bir kod birdenn fazla kez ku
ullanılamama
aktadır.
Kampanyanın geçerlilik süresi sona erdi: Kampaanyanın geçerlilik süresi ssona erdiği iççin bu
kampanyayaa ait kodlar kullanılamaz.

Kampaanya Kodu Kontrol Ettme:
Kampanya kodlarını sadece hizm
met verildikteen sonra onaylamanız gerrekmektedirr. Müşteriye o anda
a sadece rezeervasyon alıyyorsanız), Ko
odu Kontrol EEt butonuyla
a
hizmet vvermeyeceksseniz (mesela
kampanyya kodlarını onaylamadan sadece do ğruluğunu ve geçerliliğin
ni kontrol edeebilirsiniz.

ntrol Etme işlleminin sonuucu Kampanyya Kodu Doğ
ğrulama işlem
minin sonucu
uyla
Kampanya Kodu Kon
ikonunu
u görürseniz, kod geçerli demektir.
ikonunu görürseniz kkod geçersizd
dir ve
aynıdır.
neden geeçersiz olduğğuyla ilgili de
etaylı bilgi veerilir.
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nya Kodu Gerri Alma:
Kampan
Onayladığınız kodları, yetkiniz olması durumuunda tekrar kullanılmadı olarak işareetleyebilirsiniiz.
Kullanılm
mış Kampanyya Kodları ekranındaki kkod listesinde
e her kampanya kodununn yanında bu
ulunan
Geri Al liinki ile kamp
panya kodlarını kullanılm adı olarak işaretleyebilirsiniz. Her ge ri alma işlem
mi
sistemim
mizde tarih vee geri alan kullanıcı bilgil eriyle kayıt altında
a
tutulur.

Kampaanya Detaayları
İşletmen
nizde geçerli olan kampanyalarla ilgilii daha detaylı bilgi almakk için her kam
mpanyanın yanındaki
Detayı G
Gör linkine tıklayın. Eğer kampanyanı z için detaylıı rapor hazırllanmışsa
butonun
na tıklayarak raporu bilgissayarınıza in direbilirsinizz.

Faturaalaşma
İşletmeleer, kodlarını kullanan mü
üşterilere koddun internettten satış bed
deli tutarınd a (KDV dahil) fatura
ya da fiş düzenlemekkle yükümlüd
dür. Grupanyya, İşletme hizmeti
h
tam ve
v taahhüt eettiği şekilde ifa eder
meksizin fatura düzenleyeecek ve işletm
meye iletece
ektir.
etmez vaakit kaybetm
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Ödemee
Ödemeleer kullanım bazında
b
hafta
alık olarak, işşletmenin caari banka hessabına yapılaacaktır. Ödem
me
yapılırkeen Grupanya,, satılan kod bedelinden kendi komissyon ücretini düşerek ödeemeyi
gerçekleeştirecektir. Ödeme
Ö
süreccinde sorun yyaşanmamassı için Bilgiler ekranındann ticari bilgile
erinizi
kontrol eetmenizi, bilggilerde herhangi bir eksikk ya da yanlışlık olması durumunda
butonun
nu kullanarakk bizimle iletişime geçip bbilgilerinizi güncellemeni
g
izi tavsiye edderiz.
Yapılan ö
ödemeleri Ödemeler ekrranından takkip edebilirsin
niz.

İletişim
m
İletişim ssayfasında açık adresimiz, ve telefonn ve faks num
maramız bulu
unmaktadır. Canlı Destek
servisimiz üzerinden de bize ulaşşıp sorularınııza anında ce
evap bulabilirsiniz.
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