Пoръчка на демо приложение на
„Арендатор Клуб“
1. Влизате в сайта http://club.arendator.bg/
o След като изберете приложение натиснете бутона „Демо“. Или жълтия банер
„Вземете демо Сега“

1.
Ще бъдете прехвърлени към онлайн магазина на Арендатор Клуб http://clients.club.arendator.bg
2.
Ще се отвори прозорец за вход в системата за поръчки.
Ако не сте избрали конкретно приложение можете да влезете в онлайн системата за
поръчки от бутона „Вход“ в горния десен ъгъл на основния сайт http://club.arendator.bg

3. Въведете потребителското си име и паролата
4. В случай, че още нямате такова натиснете бутона „Регистрация“
5. Ще бъдете прехвърлени в страницата за регистрация на нов потребител – попълнете
булстат на фирмата (ЕГН за земеделски производител), името на фирмата, Е-мейл, адрес,
телефон и кода от картинката (ако кодът не е читаем, натиснете бутона за презареждане
на картинката).
Ако сте насочени към сайта от конкретен търговец или дистрибутор, който Ви е дал
промокод, то включете отметката и въведете стойността на промокода.

Полето Забележки не е задължително. Моля бъдете внимателни да не пропуснете да
маркирате тикчето, чрез което се съгласявате с общите правила за ползване. Те са със силата на
договор и ако не се съгласите с тях, няма да бъдете пропуснати напред.
Възможно е да сте се регистрирали на някой друг от сайтовете от групата на Арендаторклуб, тогава след като въведете булстат, останалите ви данни ще се изпишат автоматично и ще
ползвате същото потребителско име (е-мейл) и парола за работа със сайта.

6. След като въведете посочената по-горе информация може да натиснете бутона
„Регистрирай се“

7. Получаване на потребителско име и парола по мейл
Мейлът е автоматичен, изпраща се от „Арендатор Клуб“ (sales@club.arendator.bg) и гласи
следното:
Вие успешно се регистрирахте в сайта на Арендатор Клуб.
Потребителското ви име е: (мейл адреса на клиента)
Паролата ви е: (автоматично генерирана парола на случаен принцип)
За целта посоченият от вас мейл при регистрацията, трябва да е верен.
Забележка: Ако фигурирате в някой от официалните регистри като земеделски
производител, то веднага ще получите мейл за регистрация, ако не фигурирате в тези регистри, ще
трябва администратор да одобри данните за фирмата ви ръчно, което ще доведе до известно
забавяне на мейла за регистрация.

I.
Ако искате да изпробва програма преди да я закупите, може да заявите
безплатното демо. Това става чрез избор на меню „Заяви демо“.

Появяват се всички Демо продукти на „Арендатор Клуб“. Маркирайте желаните от Вас и
натиснете бутона „Заяви демо за избраните продукти“.


На пощата, с която сте регистриран ще получите данни за заявените продукти. За
всички Демо продукти потребителското име е мейлът ви, а паролата – тази, която е за самия
сайт.
Важно: Демо продуктите са ограничени по време (обикновено 1 седмица), така че се
съобразете с това. Част от демо продуктите имат ограничения за брой мобилни устройства за
една фирма, забранен експорт или печат на данни. За част от продуктите няма автоматично

генерирано Демо, поради необходимост от допълнителни настройки или уточнения за
функционалност. За този вид Демо продукти има указания в червено („Няма налична демо
версия на това приложение! Включете отметка, натиснете Заявка и търговецът ще се свърже с
вас!“) – при тях е предвидено, че търговски представител ще се свърже с вас и след уточнения
ще прецени за какъв Демо продукт ще ви регистрира. За целта посочените от вас мейл и телефон
при регистрацията, трябва да са верни.
Ако по-горе посочените стъпки са изпълнени коректно, натискайки бутона „Работа с
продукт“ трябва да се появи следния екран:


Натискайки един или повече от бутоните „Изтегли от тук“ ще започне изтегляне
или стартиране Демо продуктът.
Има няколко типа Демо продукти – единият е изцяло онлайн продукт и тогава директно
се „отваря“ линка на продукта;
За друг тип демо продукти „Изтегли от тук“ ви води към еднократно изтегляне на архив
с въпросното демо (като имате предвид, че в този случай е необходима разархивираща
програма) и инсталиране на програмата.

