UAB „Excursus“ kelionių rezervavimo sistemos vartotojo instrukcija
Darbui su sistema reikalinga interneto naršyklė ir PDF vaizduoklė. Palaikomos visos pagrindinės šiuolaikinės
naršyklės. PDF vaizduoklė reikalinga peržiūrėti sistemos generuojamus dokumentus: sutartis, sąskaitas.
Kiekvienas naujas sistemos vartotojas gauna laišką su prisijungimo duomenimis.

Paspaudus laiške esančią nuorodą, naršyklėje atsidaro sistemos prisijungimo langas.

Šiame lange įveskite prisijungimo duomenis iš gauto laiško:
Vartotojas – username;
Slaptažodis – password.
Viską suvedus, spauskite mygtuką „Įeiti“. Prisijungus rodomas jūsų sukurtų užsakymų sąrašas.

Dabar sąrašas tuščias, nes esate naujas vartotojas. Pirmiausia reikėtų pasikeisti slaptažodį, nes jums
atsiųstas slaptažodis gali būti sunkiai įsimenamas. Spauskite nuorodą „Parinktys“. Atsidaro langas, kuriame
galite bet kada pasikeisti savo slaptažodį.
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Į laukelį suveskite naują slaptažodį ir paspauskite mygtuką „Įrašyti“. Sistema išsaugojo jūsų naują slaptažodį.

Dabar galite sukurti naują užsakymą. Pasirinkite „Užsakymai“. Atsidarė užsakymų sąrašas.

Šiame lange spauskite mygtuką „Sukurti užsakymą“. Atsidarė užsakymo pildymo langas.

Pasirinkite norimą kelionę. Sistema iš karto pasiūlo pasirinktos kelionės datas.
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Pasirinkite norimą datą. Atsiranda mygtukas „Sukurti“.

Spauskite „Sukurti“. Susikūrė užsakymas. Dabar reikia suvesti keliautojus.

Spauskite „Pridėti keliautoją“. Atsiranda keliautojo duomenų įvedimo laukai. „Pridėti keliautoją“ spauskite
tiek kartų, kiek keliautojų reikia įvesti į šitą užsakymą.
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Pasirinkite kambario tipą, pvz., vienvietį. Suveskite keliautojo duomenis. Keliautojo vardas, pavardė
(lietuviškomis raidėmis) ir asmens kodas yra privalomi (nesuvedus vieno iš šių duomenų, negalėsite išsaugoti
užsakymo). Telefono numeris privalomas bent vienas viename užsakyme. Jei reikia, parinkite nuolaidą ir
pažymėkite priemokas. Kelionėse autobusu privaloma nurodyti, iš kur vyksta keliautojas ir galima nurodyti
pageidaujamą vietą autobuse.

Užvedus pelės rodyklę ant keliautojo atsiranda papildomi mygtukai. Rodyklės perkelia keliautoją į gretimą
kambarį, jei kambarių yra ne vienas. Minusiukas pašalina keliautoją iš užsakymo.

Suvedus keliautojo duomenis spauskite „Išsaugoti“.
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Kai reikia suvesti daugiau keliautojų, kurie gyvens keliuose kambariuose, suvedę vieną kambarį, spauskite
„Išsaugoti“. Tada atsiranda naujas kambarys, į kurį suveskite kitus keliautojus. Tai kartokite kol suvesite visus
kambarius.

Jei reikia, keliautojų pasiskirstymą kambariuose galima keisti. Pvz., pasirodo, kad keliautojas vyksta ne
vienas. Paspauskite „Pridėti keliautoją“ ir suveskite antro keliautojo duomenis. Užveskite pelės rodyklę ant
antro keliautojo ir paspauskite mėlyną rodyklę „į viršų“.
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Keliautojas persikelia į pirmąjį kambarį. Kambario tipą pakeiskite į dvivietį. Išsaugokite užsakymą.

Kai reikia nurodyti papildomas pastabas, naudokitės komentarais.

Užpildę laukelį „Komentaras“ spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
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Jei padarėte klaidą, paskutinį savo komentarą galite pataisyti. Spauskite ikonėlę prie komentaro. Tekstas
nusikopijuoja į įvedimo lauką. Koreguokite tekstą ir spauskite „Išsaugoti“.

Kai visi duomenys suvesti ir išsaugoti, spauskite mygtuką „Baigti užsakymą“. Užsakymo būsena pasikeis į
„laukia patvirtinimo“. Dabar užsakymo keisti negalima, bet galima rašyti komentarus, jei reikia.
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Kol Excursus administratoriai tikrina jūsų sukurtą užsakymą, jus galite išspausdinti kelionės sutartį.
Prašytume labai atidžiai sutartyje sužymėti kelionėje teikiamas paslaugas.
Jeigu Excursus administratoriui patvirtinus užsakymą atsirado pasikeitimų sutartyje, prašome išspausdinti
klientui pataisytą kelionės sutartį ir paprašyti grąžinti neteisingą sutarties variantą.
Kelionės aprašymą galite atsiversti spragtelėję ant kelionės pavadinimo. Ši nuoroda atidarys kelionės
aprašymą Excursus interneto svetainėje. Kelionės aprašymą PDF formatu galite parsisiųsti paspaudę ant
kelionės pavadinimo dokumentų sąraše.

Kol užsakymas laukia patvirtinimo, bendrame užsakymų sąraše jis nuspalvintas gelsvai. Jei administratoriai
rado užsakyme kažkokių klaidų, jie gali grąžinti užsakymą taisymui. Tokie užsakymai sąraše spalvinami
rausvai.

Atsidarykite užsakymą paspaudę jo numerį. Komentaruose matote administratoriaus paaiškinimus, kur
užsakyme yra padaryta klaida.
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Atlikite pakeitimus, išsaugokite ir dar kartą užbaikite užsakymą. Norėdami išvengti nesusipratimų su klientu,
privalote pasirašyti pataisytą sutartį.

Patvirtintas užsakymas bendrame sąraše spalvinamas žalsvai.

Kai užsakymas patvirtintas, galite parsisiųsti išankstinio mokėjimo sąskaitą, pagal kurią reikės sumokėti
kelionės organizatoriui.
Štai ir viskas. Sėkmės!
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