MANUAL DE UTILIZARE iabilet.ro
1. Se acceseaza www.iabilet.ro/pos iar in centrul ecranului se da click si se completeaza la E-mail cu adresa de mail a
magazinului iar la Parola cu cea primita. Apoi se da click pe Login

2. Din lista de evenimente se selecteaza evenimentul dorit sau se poate folosi butonul cu lupa din coltul din dreapta sus
pentru a cauta un anumit eveniment tastand imediat jos numele evenimentului

3. Se selecteaza evenimentul dorit prin click pe butonul Bilete

4. Se selecteaza din dreptul categoriei dorite de client numarul de bilete prin click succesiv pe butonul + iar apoi se da
click pe butonul Comanda bilete

*Pentru evenimentele cu locuri pe scaune, sistemul selecteaza automat cele mai bune locuri disponibile la
momentul achizitionarii biletelor (cu cea mai buna vizibilitate, in functie de categoria dorita).
**In cazul in care clientul doreste anumite locuri, se da click pe “Selecteaza locuri” si se pot alege locurile dorite
care sunt disponibile pe harta.

5. In partea stanga se verifica comanda, iar din dreapta se da click pe butonul Continua

6. Se completeaza datele de contact ale clientului in toate campurile afisate (Prenume, Nume, Email, Telefon) si se da
click pe Continua
IMPORTANT: toate datele sunt necesare pentru a contacta clientii in cazul in care un eveniment este reprogramat sau
anulat.

7. Se da click pe Alege din dreptul textului Incasare numerar sau Incasare card in functie de metoda de plata aleasa de
client

8. In cazul in care clientul are voucher de discount iaBilet se da click pe Daca ai un voucher iaBilet, click aici si se
introduce codul voucherului in campul indicat iar la final se da click pe Trimite pentru a ii fi aplicat discount-ul

9. Se confirma comanda prin click pe butonul Trimite comanda

10. Se genereaza comanda si se da click pe Printeaza bilet(e)

11. Anularea comenzii
Pentru anularea unei comenzi trebuie sa trimiteti urmatoarele informatii la adresa de mail: contact@iabilet.ro
-

numele dvs.
numele magazinului
numarul comenzii
motivul anularii comenzii

INTREBARI FRECVENTE:
1. Daca am gresit comanda sau clientul s-a razgandit intre timp, cum pot sa anulez
comanda?
Daca nu ai confirmat deja comanda (adica nu ai dat click pe butonul Trimite comanda),
poti sa reiei procesul de cumparare de la punctul 1.
Daca ai finalizat deja comanda, vezi punctul 11 de mai sus, unde toate informatiile pentru
anularea comenzii.
2. Cum pot intra clientii in posesia banilor in cazul in care se anuleaza /
reprogrameaza un eveniment?
Rugati clientii sa intre pe adresa www.iabilet.ro/anulare unde pot completa formularul cu
datele personale pentru a genera anularea comenzii. Tot aici pot consulta conditiile de
anulare ale comenzii si returul banilor. Din magazine niciodata NU se returneaza banii
pe bilete!
3. Este necesar sa completez toate informatiile fiecarui client in parte?
DA, este foarte important. In cazul in care se anuleaza un eveniment, se reprogrameaza
sau apar schimbari de program, trebuie sa avem datele de contact ale clientilor sa ii
putem anunta.

4. Pot sa verific vanzarile de bilete pentru ziua in curs sau pentru o anumita zi sau
interval de timp?
Da. Accesand link-ul www.iabilet.ro/pos, folosind aceleasi date de logare, trebuie doar sa
dai click pe Raport vanzari, sa selectezi perioada dorita, iar apoi sa dai click pe butonul
Afiseaza.
5. Pot sa vand bilete daca nu imi functioneaza internetul?
Nu. Interfata de vanzare de bilete functioneaza doar online. In functie de caz, rugati
clientul sa astepte daca stiti ca serviciul de internet va fi operational in scurt timp sau ii
cereti scuze pentru inconvenient si il rugati sa revina mai tarziu.
6. Cum generez raportul zilnic de vanzari sa pot trece incasarile in registrul de casa?
Din Meniu (Ξ), din dreapta sus, dau click pe à Raport vanzari. Apoi la Punct fizic
selectez locatia magazinului, iar din Interval selectez perioada. Pentru ziua care tocmai sa incheiat selectez aceeasi data in ambele campuri si dau click pe butonul Afiseaza. Dupa
afisarea raportului dau click pe Descarca Excel si printez Raportul cu incasarile din ziua
respectiva. Acest raport se trece in Registrul de casa.
CONTACT suport:
0741.272.967 (Luni - Vineri 09:30 – 18:00)
contact@iabilet.ro

