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1. Wprowadzenie
1.1. Zastosowanie systemu wwReklamacje
wwReklamacje to nowatorski system służący do kompleksowej obsługi zgłoszeń reklamacyjnych.
Został stworzony z myślą o podniesieniu standardów funkcjonowania sklepów stacjonarnych
i internetowych, bez względu na skalę działalności handlowej.

1.2. Co zawiera system wwReklamacje?
System zawiera moduły odpowiedzialne za sporządzanie, wyszukiwanie i rozpatrywanie zgłoszeń
reklamacyjnych.

Dodatkowo

oferuje

rozbudowane

reklamacyjnych,

planowania

procesów

obsługi

możliwości

zgłoszenia

dostosowania

reklamacyjnego

formularzy

m.in.

poprzez

definiowanie własnych statusów reklamacji , a także tworzenie list częstych usterek. W systemie
wwReklamacje istnieje również funkcja sporządzania zgłoszeń odstąpienia od umowy (zwrot).
Formularz pozwala na dopasowanie formularza do Państwa działalności oznacza to, że możliwość
edytowania oraz planowania procesów obsługi formularza zwrotów również jest dostępna dla
użytkownika.

1.3. Wymagania sprzętowe
wwReklamacje to system dostępny online. Aby móc z niego skorzystać, wystarczy posiadać
komputer z dostępem do internetu oraz przeglądarkę internetową zgodną ze współczesnymi
standardami.
Rekomendowane przeglądarki
Wspierane przeglądarki

Firefox 11 i nowszy, Chrome
Firefox 3.6 i nowszy, Chrome, Opera 12
Internet Explorer 8 i nowszy, Safari 5

Ważne: Wszystkie dane zamieszczane w systemie wwReklamacje są na bieżąco magazynowane na
serwerze, zatem nawet w przypadku awarii połączenia internetowego nie ma obawy ich utracenia.
wwReklamacje.pl
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2. Korzystanie z systemu
2.1. Rejestracja w systemie
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia pracy w systemie wwReklamacje jest utworzenie konta
użytkownika. W tym celu wchodzimy na stronę w w r e k l a m a c j e . p l . Na górnym pasku menu
wybieramy przycisk Wypróbuj. Pojawia się okno rejestracji nowego użytkownika z dostępnymi
pakietami funkcji:

wwReklamacje.pl
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Po

wybraniu

odpowiedniego

pakietu,

klikamy

5

przycisk

Następny krok i w kolejnym oknie uzupełniamy dane,
dotyczące administratora serwisu (głównego użytkownika).
Ponownie klikamy przycisk Następny krok i wprowadzamy
informacje dotyczące firmy. Po sprawdzeniu poprawności
wszystkich danych, klikamy na przycisk Zarejestruj, kończąc
proces rejestracji.
Podczas

każdego

kolejnego

logowania,

do

systemu

wchodzimy

poprzez

stronę

s y s t e m . w w r e k l a m a c j e . p l . W oknie logowania wpisujemy nazwę użytkownika i hasło (dane
naszego konta utworzonego podczas rejestracji) i klikamy przycisk Zaloguj się.

2.2. Sporządzanie zgłoszenia reklamacyjnego
Proces

reklamacyjny

rozpoczyna

się

od

wprowadzenia do systemu nowego zgłoszenia
reklamacyjnego. W tym celu na pasku głównym
wybieramy

zakładkę

Reklamacje

i po rozwinięciu listy, klikamy opcję Nowa.
Alternatywnym rozwiązaniem jest kliknięcie przycisku Nowa reklamacja, z prawej strony, poniżej
głównego menu. Pojawia się strona Dodaj nową reklamację z oknem Wprowadź dane.
Standardowy schemat formularza w systemie wwReklamacje składa się z trzech zakładek:

Podstawowe – zawiera pola dotyczące numeru
reklamacji,

nazwy

reklamowanego

towaru,

nazwiska osoby zajmującej się daną reklamacją
oraz pole na uwagi dodatkowe.

Reklamacyjne – tutaj wpisujemy wszystkie
szczegóły dotyczące reklamowanego towaru,
takie jak model, cena zakupu, data zgłoszenia
reklamacji itd. oraz opisujemy samą usterkę.
wwReklamacje.pl
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Klient – zawiera pola na dane personalne i adresowe osoby zgłaszającej reklamację.
Po uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących zgłoszenia, klikamy przycisk Zapisz. Po zapisaniu
zgłoszenia zostanie wyświetlony podgląd reklamacji:

Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w zgłoszeniu,
klikając Edytuj lub obejrzeć zgłoszenie w PDF klikając w zależności od potrzeby: PDF lub PDF
z decyzją. Zgłoszenie takie można następnie wydrukować i/lub zapisać na przykład na dysku
komputera. Możemy także od razu rozpatrzyć zgłoszenie, klikając Zmień status. Więcej na temat
rozpatrywania reklamacji w podrozdziale 2.4.

2.3. Wyszukiwanie reklamacji
Dzięki

prostym

narzędziom

systemu

wwReklamacje,

wyszukanie konkretnego

zgłoszenia

reklamacyjnego jest szybkie i wygodne.
Aby odnaleźć interesującą nas reklamację, na górnym pasku menu klikamy zakładkę Reklamacje.
Na ekranie pojawia się tabela z aktualnie rozpatrywanymi zgłoszeniami.
Wyszukanie określonego zgłoszenia jest możliwe poprzez:

wwReklamacje.pl
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1) skorzystanie z funkcji filtrowania po statusie.
W tym celu klikamy na przycisk

, aby rozwinąć listę dostępnych statusów.

Następnie klikamy na wybrany status reklamacji. Załóżmy, że potrzebujemy odnaleźć wszystkie
reklamacje, które rozpatrzyliśmy odsyłając do serwisu. Na liście wybieramy Wysłana do

producenta/serwisu i po krótkiej chwili system wyświetla w tabeli wyłącznie reklamacje
odpowiadające wybranemu kryterium.
2) użycie opcji Szukaj.
Aby skorzystać z tej opcji, w polu Szukaj wpisujemy
słowo lub frazę, odnoszącą się do poszukiwanego
zgłoszenia. Chcemy na przykład znaleźć reklamację
klienta o nazwisku Kowalski. W polu Szukaj wpisujemy
Kowalski i właściwa reklamacja zostaje natychmiast wyświetlona w tabeli.
3) określenie kryteriów wyszukiwania w kolumnach tabeli.
U dołu każdej z kolumn tabeli reklamacji znajdują się pola wyszukiwarki:

Umożliwiają one przeszukiwanie tabeli według przyporządkowanych im kategorii. Jest to idealne
narzędzie, gdy potrzebujemy szybko odnaleźć określone zgłoszenie, dysponując wyłącznie jedną
informacją, ale też w sytuacji, gdy chcemy stworzyć listę zestawiającą reklamacje, na przykład
jednego typu towaru. A zatem, jeżeli chcemy sprawdzić szczegóły reklamacji, której znamy jedynie
numer ewidencyjny, wpisujemy go w pole Numer, a system natychmiast wyświetla poszukiwane
zgłoszenie. Jeśli zaś potrzebujemy wyszukać w systemie wszystkie reklamacje konkretnego
produktu, wpisujemy określające je słowo, np. suszarka, w pole Towar i w tabeli wyświetla się
interesująca nas lista.
wwReklamacje.pl
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4) Dodatkowym narzędziem, dzięki któremu możemy szybko odszukać dowolne zgłoszenie jest Pasek

skrótów. Za pomocą paska skrótów wyszukujemy reklamacje na podstawie numeru ewidencyjnego,
nazwy towaru, danych klienta lub użytkownika rozpatrującego zgłoszenie. Aby skorzystać z paska
skrótów, należy kliknąć na pionową belkę znajdującą się z prawej strony ekranu pod zakładką
Kontakt. Na ekranie rozwija się okno paska skrótów.
W polu Wyszukaj reklamację wpisujemy słowo lub frazę,
odnoszące się do poszukiwanego zgłoszenia. System
odnajduje

zgłoszenia,

odpowiadające

zapytaniu

i

wyświetla je na liście pod polem wyszukiwarki.
Kliknięcie na interesującą nas pozycję automatycznie
przenosi

do

wskazanego

zgłoszenia.

Na

ekranie

wyświetla się okno podglądu reklamacji, w którym
możemy wybrać następną akcję, np. wyświetlenie
zgłoszenia w PDF.

2.4. Rozpatrywanie reklamacji
Aby rozpatrzyć reklamację, należy przejść do okna podglądu. Sposób 1: należy wybrać Zmień
status spośród dostępnych w kolumnie Opcje przy wierszu danej reklamacji. Sposób 2: należy
otworzyć Pasek skrótów i wybrać pożądaną reklamację z listy Pilnych reklamacji lub skorzystać
z wyszukiwarki reklamacji.
W oknie Status reklamacji w polu Obecny

status powinien widnieć aktualny status
reklamacji. W kolejnym polu wybieramy
z

listy

rozwijalnej

Następny

status.

Domyślnie będzie to najbliższy możliwy. Na
przykład: jeśli obecny status brzmi Przyjęta,
w oknie Następny status pojawi się W toku.
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Status można dodatkowo wzbogacić o opis oraz uwagi wewnętrzne. Natomiast zaznaczając checkbox

Czy wysłać maila klient otrzyma maila z powiadomieniem o zmianie statusu reklamacji,
a na adres mailowy sklepu zostanie wysłana ukryta kopia. Aby zatwierdzić, należy wybrać Zapisz.
W podglądzie reklamacji w polu Rozpatrzenie automatycznie zostanie dodana data i godzina zmiany
statusu oraz imię i nazwisko osoby rozpatrującej:

2.5. Sporządzenie zgłoszenia odstąpienia od umowy (zwrot).
Formularz odstąpienia od umowy (zwrot) jest domyślnie nieaktywny. Aby go włączyć należy wybrać
opcję „Włącz formularz zwrotu” (lub w pakiecie PLUS – „Włącz formularz zwrotu dla
wszystkich sklepów”) w ustawieniach Twojego sklepu („Sklepy” > „Ustawienia” >
„Konfiguracja”).

wwReklamacje.pl
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Proces odstąpienia od umowy (zwrot) rozpoczyna się od wprowadzenia do systemu nowego
zgłoszenia.

Cała

procedura

została

stworzona

analogiczne

do

sporządzania

zgłoszenia

reklamacyjnego. Aby stworzyć nowy formularz należy otworzyć listę, która rozwija się po kliknięciu
„Reklamacje” > „Kreatory” > „Formularz sklepu (zwrotu)” / „Formularz klienta
(zwrotu)”. Ich edytowanie zostało stworzone analogicznie do formularzy reklamacji.

Standardowy schemat formularza odstąpienia od umowy w systemie wwReklamacje, tak jak
w przypadku formularza reklamacji, składa się z trzech zakładek zwierających analogiczne treści. Po
uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących zgłoszenia, klikamy przycisk Zapisz.
Choć formularze zostały stworzone w oparciu o jeden wzór, będą one różnie oznaczone w tabeli
wszystkich zgłoszeń na Stronie Głównej. W rubryce „Rodzaj” zamiast zapisu „Reklamacja” przy
zgłoszeniu dodanym za pomocą formularza odstąpienia od umowy pojawi się zapis „Zwrot”.
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Aby w oknie widocznie były tylko formularze zwrotu bądź reklamacji, należy pod kolumną
zatytułowaną „Rodzaj”, w białym polu wpisać typ poszukiwanego zgłoszenia - „Zwrot”
lub „Reklamacja”. System automatycznie wyświetli tylko zgłoszenia z danej kategorii.

Chcąc dodać nowe zgłoszenie odstąpienia od umowy (zwrotu) można skorzystać z przycisku
znajdującego się

w prawym, górnym rogu nad tabelą ze zgłoszeniami na Stronie Głównej,

zatytułowanym „Odstąpienie od umowy”.

wwReklamacje.pl
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2.6. Korzystanie z paska skrótów
Pasek skrótów to narzędzie szczególnie pomocne w kontrolowaniu terminów realizacji postępowań
reklamacyjnych. Na bieżąco przypomina nam o reklamacjach, wymagających rozpatrzenia w trybie
pilnym. Poza tym pasek skrótów wyposażony jest w wyszukiwarkę (patrz: rozdział 2.3.).
Aby skorzystać z paska skrótów należy kliknąć na belkę, znajdującą się z prawej strony ekranu, pod
zakładką Kontakt oraz odnośnikiem Zintegruj ze swoją stroną.
Na ekranie rozwija się okno paska skrótów.
U góry okna znajduje się część Pilne reklamacje. W czerwonych ramkach system wyświetla wszystkie
zgłoszenia, które wymagają natychmiastowego rozpatrzenia (pozostało mniej niż 3 dni lub upłynął
już czas ich realizacji). W żółtych ramkach z symbolem wykrzyknika pokazane są reklamacje, których
czas na rozpatrzenie wynosi mniej niż 7 dni.
Kliknięcie na wybraną pozycję przenosi nas do okna Edytuj reklamację.
Nad ramką znajdują się przyciski:
Pokaż wszystkie – kliknięcie pokazuje w ramkach wszystkie pilne reklamacje i zmienia funkcję
przycisku na Pokaż tylko krytyczne, który wyświetla wyłącznie te zgłoszenia, których czas na
rozpatrzenie wynosi mniej niż 3 dni.
Przejdź do widoku – kliknięcie otwiera w oknie głównym tabelę reklamacji, w której system
wyświetla listę pilnych reklamacji.

3. Dostosowanie systemu
3.1. Kreator formularza
Kreator formularza jest narzędziem służącym do opracowania wyglądu i zawartości formularza
reklamacyjnego, w celu dopasowania go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Standardowo
formularz wykorzystywany podczas przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych składa się z trzech
zakładek (patrz: rozdział 2.2.).

wwReklamacje.pl
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Przykładowa zakładka Podstawowe:

Przykładowa zakładka Reklamacyjne:
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Przykładowa zakładka Klient:

Na każdym etapie pracy z systemem wwReklamacje
istnieje możliwość wprowadzenia zmian w strukturze
formularza reklamacyjnego. Aby skorzystać z kreatora
formularza, na pasku głównym należy wybrać zakładkę
Reklamacje. Po rozwinięciu listy opcji wybieramy
pozycję

Kreatory,

a

następnie

klikamy

opcję

Formularz.

3.2. Zmiana statusów
Aby skorzystać z funkcji kreatora listy statusów należy na pasku głównym wybrać zakładkę Sklep rozwinie się lista opcji, na której klikamy Ustawienia, a następnie pozycję Lista statusów.
Otwiera się okno Lista Twoich statusów reklamacji. Standardowo system wwReklamacje został
wyposażony w czteropunktową listę statusów:

wwReklamacje.pl
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Aby dodać nowy status do listy, w pustym polu wpisujemy jego nazwę, np. oczekiwanie na odbiór i
klikamy przycisk Dodaj nowy status. U góry okna, na kolorowym pasku, pojawia się informacja

Dodano nowy status i jego nazwa zostaje umieszczona na liście statusów poniżej.
Każdą nazwę statusu możemy w dowolnej chwili edytować, zmienić jej kolejność lub usunąć. Aby
wprowadzić zmiany w nazwie statusu, klikamy na wybrany status na liście. Pojawia się kursor edycji
tekstu. Wprowadzamy zmiany i zatwierdzamy je, klikając klawisz enter. Na kolorowym pasku u góry
okna pojawia się wówczas informacja Aktualizacja powiodła się. Jeżeli chcemy całkowicie usunąć
jakąś pozycję z listy statusów, korzystamy z czerwonego przycisku Usuń. Po kliknięciu Usuń przy
wybranej nazwie, na ekranie pojawia się okienko z prośbą o potwierdzenie operacji. Klikamy przycisk
OK i po krótkiej chwili na kolorowym pasku wyświetla się informacja Status został pomyślnie

usunięty, zaś wybrany status znika z listy. Z lewej strony każdego statusu znajduje się checkbox, po
zaznaczeniu którego określamy czy wybrany status jest końcowym.

3.3. Tworzenie listy częstych usterek (pakiety: Standard, Plus)
Lista częstych usterek jest bardzo użyteczna w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Pozwala znacznie
usprawnić pracę i zaoszczędzić czas na ręcznym, wielokrotnym wpisywaniu powtarzających się
usterek.
W celu stworzenia własnej listy częstych usterek, należy na pasku głównym wybrać zakładkę Sklep,
następnie Ustawienia i po rozwinięciu listy klikamy pozycję Lista usterek.
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Otwiera się okno Lista Twoich częstych usterek:

W pustym polu wpisujemy nazwę nowej usterki, np. urwany uchwyt i klikamy przycisk Dodaj nową
usterkę. U góry okna na kolorowym pasku pojawia się informacja Dodano nową usterkę
i nazwa usterki zostaje umieszczona na liście usterek poniżej.
Każdą nazwę usterki możemy w dowolnej chwili edytować lub całkowicie usunąć z listy. Aby
wprowadzić zmiany w nazwie usterki, klikamy na wybraną usterkę na liście. Pojawia się kursor edycji
tekstu. Wprowadzamy zmiany i zatwierdzamy je, naciskając klawisz enter. Na kolorowym pasku u
góry okna pojawia się wówczas informacja Aktualizacja powiodła się. Jeżeli chcemy całkowicie
usunąć jakąś pozycję z listy usterek, korzystamy z przycisku Usuń. Po kliknięciu Usuń przy wybranej
nazwie, na ekranie pojawia się okienko z prośbą o potwierdzenie operacji. Klikamy przycisk OK i po
krótkiej chwili na kolorowym pasku wyświetla się informacja Szybka usterka została pomyślnie

usunięta, zaś wybrana usterka znika z listy.

4. Funkcje zaawansowane
4.1. Dostosowanie formularza do indywidualnych potrzeb
Formularz nie musi wyglądać tak jak domyślny. W dowolnym momencie można go dopasować tak,
aby spełniał wszystkie oczekiwania. W celu dokonania zmian należy wybrać przycisk Reklamacje,
następnie Kreatory i Formularz.
Kreator formularza jest podzielony na trzy części: Zakładki (część górna), Twoje zakładki (część
dolna, lewa) oraz Pola nieużywane (część dolna, prawa).
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W części Zakładki możemy dowolnie zarządzać zakładkami: dodawać nową – wpisując jej nazwę
oraz klikając na symbol plusa, usuwając istniejące – klikając na ikonę przy wybranej zakładce,
a także zmieniać ich kolejność – przeciągając i upuszczając wybrane elementy.
W części Twoje zakładki możemy określić wyświetlanie oraz kolejność poszczególnych elementów
w obrębie danych zakładek. W tym celu stosujemy szybkie i proste w użyciu przeciąganie
i upuszczanie pomiędzy elementami listy (w przypadku zmiany kolejności) lub do okna Pola

nieużywane (w przypadku ukrycia niepotrzebnych elementów). Dodatkowo możemy także określić
czy element jest wymagany podczas uzupełniania (symbol gwiazdki z lewej strony) oraz czy element
będzie się wyświetlać na dokumencie PDF (symbol kartki z prawej strony). Możliwa jest także zmiana
nazwy wybranego elementu. W tym celu wystarczy naprowadzić kursor na nazwę, kliknąć i
wprowadzić pożądany tekst. Po zakończonej edycji klikamy Zapisz.

Jeśli w zakładkach potrzeba tylko kilku elementów, prościej jest wybrać przycisk Wyczyść
ustawienia, a następnie przeciągać do okna Twoje zakładki jedynie pożądanych elementów.
Po zakończonej edycji należy wybrać Zapisz.
Warto także pamiętać o funkcji Załaduj ustawienia, która przywraca ostatnio zapisane ustawienia.
Uwaga: Ładowanie ustawień w pakiecie Plus zostało opisane w rozdziale 5.2.
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4.2. Formularz a Formularz użytkownika
Zasada działania tych dwóch kreatorów jest bardzo podobna. Warto jednak pamiętać o istotnej
różnicy:

Formularz – to podstawowy formularz reklamacyjny sklepu, zmiany w tym formularzu odnoszą się
do reklamacji wprowadzanych przez Użytkowników systemu (pracowników sklepu);

Formularz użytkownika – obejmuje edycję formularza reklamacyjnego, który jest widoczny dla
klientów, którzy zdecydowali się złożyć reklamację za pośrednictwem formularza zintegrowanego ze
stroną sklepu.

4.3. Edycja danych sklepu
Wybierając z górnego menu Sklep, a następnie Mój sklep możemy dokonać edycji danych. Okno
Wprowadź dane jest podzielone na trzy części, w których określamy nazwę firmy, jej numer NIP,
adres czy dodajemy logo. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.
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Jeśli w systemie podpiętych jest kilka sklepów, także można dokonać edycji. W tym celu należy
wybrać Sklep, następnie Lista sklepów i wybrać Edytuj przy danym sklepie.
Uwaga: Wszystkie podane dane są wyświetlane na dokumentach reklamacyjnych oraz w stopce
maila.

4.4. Konfiguracja sklepu
Aby przejść do ustawień, należy wybrać z górnego menu Sklep, następnie Ustawienia
i Konfiguracja. Do dyspozycji mamy dwie zakładki Konfiguracja sklepu i Treści dla reklamującego.
W pierwszej zakładce możemy określić:
•

Czas rozpatrywania – maksymalny czas (wyrażony w dniach), po którym postępowanie
reklamacyjne zostanie zakończone.

•

Format numeru reklamacji – sposób numeracji dokumentów tworzony według legendy
zamieszczonej pod polem.
Na przykład: chcąc zastosować numerację obejmującą nazwę sklepu (przyjmijmy:
SuperSklep), rok, miesiąc i numer reklamacji, należy wpisać [SuperSklep]/RRRR/MM/NM3.
W efekcie pierwsza reklamacja w marcu otrzyma numerację: SuperSklep/2013/03/001

•

Liczbę dni, po których zmienia się stopień ważności reklamacji – w tych polach należy podać
liczbę dni, po upływie których system potraktuje reklamację odpowiednio jako ważną
(oznaczaną na liście kolorem żółtym) oraz jako krytyczną (oznaczaną kolorem czerwonym).

•

Automatyczne powiadomienie – wybierając „tak”, system automatycznie powiadomi klienta
drogą mailową o każdej zmianie statusu.

Natomiast w drugiej zakładce można określić treść nagłówka i stopki oraz uwagi adresowe.
Informacje te będą widoczne na wydruku karty zgłoszenia reklamacji.
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4.5. Zarządzanie użytkownikami
Zakładka Użytkownicy składa się z trzech elementów:
Moje dane – tutaj można zmienić swoją nazwę użytkownika (login) oraz hasło, a także podstawowe
dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon i e-mail.
Lista użytkowników – dzięki tej liście można szybko zarządzać użytkownikami. Dodawanie
i edycja użytkowników obejmuje login, hasło, imię, nazwisko, stanowisko, telefon i e-mail.
W przypadku stanowiska możemy określić jakie dany użytkownik ma uprawnienia: czy jest
administratorem z pełnym dostępem do systemu czy na przykład użytkownikiem, który tylko
rozpatruje zgłoszenia. Opcja niedostępna w pakiecie Mini.
Dodaj użytkownika – ten element umożliwia dodanie użytkownika z poziomu menu, bez
otwierania listy użytkowników. Opcja niedostępna w pakiecie Mini.

4.6. Uprawnienia użytkowników
Administrator – użytkownik z pełnym dostępem do systemu. Może zarządzać zgłoszeniami, edytować
ustawienia sklepu i pozostałych użytkowników.

Przyjmuje zgłoszenia – użytkownik, który może dodawać nowe reklamacje oraz edytować już
istniejące. Nie może wprowadzać zmian w ustawieniach sklepu, ani innych użytkowników.

Rozpatruje zgłoszenia – użytkownik, którego uprawnienia ograniczone są do zmian statusów
reklamacji. Nie może wprowadzać zmian w ustawieniach sklepu, ani innych użytkowników.

Przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia – użytkownik może dodawać nowe reklamacje oraz edytować już
istniejące, a także zmieniać status reklamacji. Nie może jednak wprowadzać zmian w ustawieniach
sklepu, ani innych użytkowników.
Uwaga: Możliwość zarządzania systemem przez kilku użytkowników dostępna w pakietach Standard
oraz Plus.
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5. Wybrane funkcje dostępne w pakiecie Plus
W pakiecie Plus użytkownicy otrzymują kilka dodatkowych funkcji, które okazują się szczególnie
przydatne dla dużych, sieciowych sklepów.

5.1. Wybór sklepu
Aby przełączać się swobodnie pomiędzy sklepami wystarczy skorzystać z listy znajdującej się
u góry ekranu. Wystarczy wybrać Zmień, a następnie wskazać pożądaną placówkę.

5.2. Ładowanie ustawień z innego sklepu
Kreatory formularzy stwarzają możliwość dopasowania formularzy dokładnie do danych potrzeb.
Dzięki możliwości załadowania ustawień z innego sklepu, można w kilkanaście sekund ujednolicić
formularze w wybranych sklepach.
W

tym

celu

należy

wybrać

Reklamacje, następnie Kreatory i
jedną z dwóch opcji Formularz lub
Formularz
załadować

użytkownika.
ustawienia

z

Aby

innego

sklepu wystarczy wybrać z listy
odpowiednią

placówkę

i

kliknąć

Załaduj ustawienia.
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5.3. Integracja systemu ze stroną sklepu
Integracja systemu ze stroną sklepu to kwestia kilku chwil.
Z prawej strony, tuż pod menu, znajduje się przycisk
Zintegruj ze swoją stroną. Jego kliknięcie spowoduje
przeniesienie na stronę Dołącz formularze do swojej strony,
na której można dostosować wymiary ramki z przyciskami, wybrać funkcje, a także dołączyć dowolną
treść. Następnie, po kliknięciu przycisku Wygeneruj, pojawi się podgląd oraz kod HTML, który
należy umieścić na własnej stronie. Sugerujemy skontaktowanie się z administratorem strony sklepu,
który z pewnością pomoże w tej kwestii.
Uwaga: W pakiecie Mini monitorowanie statusów przez klientów jest niedostępne.
Przykładowa ramka gotowa do zintegrowania ze stroną:

5.4. Podgląd maili
Chociaż

automatyczne

klientów

drogą

mailową

powiadamianie
to

wygodna

funkcja, część Użytkowników jednak lubi
mieć pewność, że mail został wysłany
i wygląda tak, jak powinien. Wybierając
Sklep, a następnie Podgląd maili, mamy
możliwość podejrzenia kiedy, co i do kogo
zostało wysłane.
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5.5. Statystyki
Wraz ze wzrostem liczby reklamacji pojawia się
potrzeba prowadzenia statystyk. Użytkownicy pakietu
Plus mają możliwość wglądu do zestawienia, wybierając
z

menu

Sklep,

a

następnie

Statystyki.

W zestawieniu uwzględniane są m.in. reklamacje
z bieżącego i poprzedniego miesiąca czy liczba
odrzuconych reklamacji.

5.6 Funkcja etykietowania zadań
Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego można przypiąć etykietę o dowolnym kolorze i nazwie. Ilość
etykiet oraz przypisanie ich do określonego zgłoszenia również zależy od Państwa. Ta funkcja
zdecydowanie ułatwi nawigowanie wśród dużej liczby zgłoszeń. Dzięki tej funkcji przegląd
priorytetowości stanie się czytelniejszy dla wszystkich zadań. Funkcja etykiet jest dostępna
w pakiecie PLUS.
Etykiety są dostępne w zakładce „Sklepy” > „Ustawienia” > Lista etykiet”.

Tworzenie nowych etykiet w systemie dostępne jest da użytkowników posiadających status
Administratora. Aby dodać etykietę, po przejściu do zakładki Listy etykiet w ustawieniach Sklepu,
należy kliknąć niebieski przycisk „Dodaj etykietę”.
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Po naciśnięciu przycisku „Dodaj etykietę” pojawi się dodatkowe okno. W sekcji zatytułowanej
„Dane” należy podać nazwę i kolor danej etykiety. Wygląd etykiety można na bieżąco kontrolować.
W celu zapisania wszystkich zmian należy kliknąć przycisk „Zapisz” znajdujący się pod tabelą z
prawej strony.

Aby stworzoną etykietę dodać następnie do wybranej reklamacji, należy powrócić do Strony Głównej
„Listy

Reklamacji”,

i

przy

wybranym

zgłoszeniu
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opcję

„Podgląd”.
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6. Najczęściej zadawane pytania
Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na Twoje
pytanie – skontaktuj się z nami (patrz: rozdział 7.)
Potrzebuję wprowadzić zmiany w formularzu. Czy jest to możliwe?
Tak, istnieje możliwość wprowadzenia zmian w strukturze formularza reklamacyjnego na każdym etapie pracy.
Aby skorzystać z kreatora formularza, na pasku głównym należy wybrać zakładkę Reklamacje. Po rozwinięciu
listy opcji wybieramy pozycję Kreatory, a następnie klikamy opcję Formularz.
Potrzebuję w formularzu pole o nazwie X. Jak je dodać?
Wybierając z menu Reklamacje, następnie Kreatory i Formularz (lub Formularz użytkownika), istnieje
możliwość zmiany nazwy istniejącego pola lub dodania całkowicie nowego. Zmiany nazwy można dokonać
klikając w kreatorze na etykietę z tekstem - pojawi się wtedy możliwość jej edycji. Nowe pole można dodać
zmieniając nazwę jednego z pól w obszarze Pola nieużywane, a następnie przeciągając je na listę z lewej
strony (Twoje zakładki).
Co to znaczy, że reklamacje są pilne?
Oznacza to, że czas na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi mniej niż 7 dni. Okres ten można zmienić w zakładce
konfiguracja sklepu (por.: rozdział 4.4.).
Co to znaczy, że reklamacje są krytyczne?
Oznacza to, że czas na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi mniej niż 3 dni. Okres ten można zmienić w zakładce
konfiguracja sklepu (por.: rozdział 4.4.).
System nie działa prawidłowo na moim telefonie komórkowym. Dlaczego?
System wwReklamacje został zoptymalizowany pod kątem komputerów z dostępem do internetu. Większość
telefonów nie obsługuje poprawnie systemu. W celu możliwie największego komfortu pracy, zalecamy
korzystanie z urządzeń typu komputer stacjonarny lub laptop.
Nie mogę wyświetlić pliku PDF. Co zrobić?
Aby wyświetlać dokumenty w PDF, niezbędna jest instalacja programu obsługującego ten format (np. Adobe
Reader) lub wtyczki do przeglądarki (plug-in). Niektóre przeglądarki, np. Chrome, posiadają możliwość odczytu
plików PDF bez konieczności przeprowadzania dodatkowych instalacji.
Wyświetlił się komunikat „Połączenie zostało zresetowane”. Czy moje dane zostały utracone?
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Nie, system automatycznie zapisuje wprowadzane dane. Gdy tylko połączenie zostanie przywrócone, będzie
możliwość kontynuacji pracy.
Dlaczego nie widzę całej strony?
System obsługuje rozdzielczości 1024x768 i wyższe. W celu poprawy komfortu pracy, sugerujemy zmianę
rozdzielczości ekranu.
Czy jest możliwość, aby na dokumentach umieścić logo mojej firmy?
Oczywiście. Wybierając z menu Sklep, a następnie Mój sklep, w zakładce Podstawowe jest możliwość wgrania
do systemu logotypu firmy, które automatycznie pojawi się na wszystkich dokumentach generowanych przez
system.
Mam pomysł jak ulepszyć system. Gdzie mogę się nim podzielić?
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, dlatego sugerujemy kontakt z naszym biurem. Dane teleadresowe
znajdują się na końcu podręcznika.

7. Kontakt
wwReklamacje
ul. P.O.W. 25
90-248 Łódź
tel.:

691 363 707

mail:

biuro@wwreklamacje.pl

wwReklamacje.pl

