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Piedāvājumu funkcionalitātes lietošana

Moduļa lietošana pašvaldības iedzīvotājiem

Pieejamība
Modulis pieejams Android un iOS mobilajās aplikācijās autorizētiem un
neautorizētiem lietotājiem (atkarīgs no piedāvājuma iestatījumiem), spiežot uz
pogas “ piedāvājumi:

Spiežot uz konkrēta piedāvājuma, tiek atvērts piedāvājuma skats. Tā kā
piedāvājumus ir iespējams diferencēt (pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji un viesi),
vienam piedāvājumam var būt 2 dažādas pogas tā izmantošanai:
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Spiežot uz pogas “Saņemt atlaidi”, tiek atvērts QR kods, kuru var noskenēt uzņēmējs
(sk. Piedāvājuma validācija):
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Moduļa lietošana uzņēmējiem

Pieejamība
Piedāvājumu administrēšana WEB sistēmā pieejama lietotājam, kas pievienots
uzņēmumam kā Atbildīgā persona:

Brīdī, kad lietotājs ir pievienots kā uzņēmēja atbildīgā persona vai darbinieks, viņš
saņem e-pastu ar lūgumu izveidot kontam paroli:

Ja lietotājs ir pievienots sistēmai kā atbildīgā persona, ar izveidotajiem datiem viņš
var autorizēties sistēmā, ievadot adresi https://manapilseta.makit.lv/ un izvēloties
konkrētu pašvaldību.

Piedāvājumu pievienošana
Pēc autorizācijas uzņēmējam ir pieejamas 3 sadaļas:

● Panelis - kopējā darījumu statistika
● Uzņēmumi - piedāvājumu pievienošana, pamatinformācijas aplūkošana,

jaunu darbinieku pievienošana
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● Piedāvājumi - izveidoto piedāvājumu aplūkošana
Lai pievienotu jaunu piedāvājumu, tiek atvērta sadaļa un nospiests uz uzņēmuma
nosaukuma:

Atverot uzņēmēja pamatinformācijas bloku, nepieciešams spiest uz pogas “Jauns
piedāvājums”:
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Tiek atvērta jauna piedāvājuma forma ar šādiem ievades laukiem:

● A1 - Piedāvājuma nosaukums
(https://prnt.sc/sxuk2o
https://prnt.sc/sxukud )

● A2 - Piedāvājuma apraksts
(https://prnt.sc/sxulpu )

● A3 - Piedāvājuma attēls
(https://prnt.sc/sxumx2
https://prnt.sc/sxunkt )

● A4 - Attēla iekadrēšanas iespēja
● A5 - datums no kura piedāvājums

aktīvs
● A6 - Laiks, no cikiem piedāvājums

aktīvs
● A7 - datums līdz kuram  piedāvājums

aktīvs
● A8 - Laiks līdz kuram piedāvājums

aktīvs
● A9 - Izvēle, vai par piedāvājumu tiks

sūtīta notifikācija mobilajā aplikācijā
iedzīvotājiem

○ Jā - tiks sūtīta
○ Nē - netiks sūtīta

● A10 - Piedāvājuma veids
○ Pieejami 3 veidu piedāvājumi

■ Atlaide no standarta
cenas - Jānorāda atlaide
no standarta cenas
deklarētajiem un
nedeklarētajiem
iedzīvotājiem

■ Konkrēta summa -
Jānorāda konkrēta cena
deklarētajiem un
nedeklarētajiem
iedzīvotājiem

■ Dāvana - koda
uzrādītājs saņems
dāvanu

● A11 - Darījumu limits ieslēgts norāda, ka
konkrētajam piedāvājumam pieejams
noteikts atprečošanas skaits

● A12 - Darījumu limits tiek atrādīts, ja ir
ieslēgts Darījumu limita checkbox (A11)
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Piedāvājuma nodošana apstiprināšanai
Pēc piedāvājuma izveidošanas tas ir jānodod apstiprināšanai pašvaldības
darbiniekiem. To var izdarīt, spiežot uz pogas “Nodot apstiprināšanai”:

Pēc piedāvājuma apstiprināšanas uzņēmēja atbildīgajam tiks nosūtīts e-pasts:

Piedāvājuma validācija
Piedāvājuma validācija notiek ar Uzņēmēju aplikācijas palīdzību.
Uzņēmēja darbiniekam jāveic autorizācija aplikācijā, izmantojot lietotājvārdu un
paroli:
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Pēc autorizācijas lietotājam ir pieejamas vairākas sadaļas:

● B - Piedāvājuma QR kods
● C - piedāvājuma koda ievade
● D - statistika
● E - papildinformācija
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QR koda skenēšana (B)
QR koda skenēšanas sadaļa ir pirmā, kas tiek atvērta, autorizējoties aplikācijā. Ar tās
palīdzību uzņēmēja darbinieks var skenēt QR kodus no iedzīvotāju aplikācijas vai
drukātā veidā.

1. Iedzīvotājs parāda piedāvājuma QR kodu:

2. Ja QR kods nav korekts, tiks atrādīts paziņojums, ka kods sistēmā nav atrasts.
3. Ja kods ir atrasts - tiek atrādīts piedāvājuma konfirmācijas logs:

4. Spiežot uz pogas “Apstiprināt”, konkrētais piedāvājums tiek atprečots un tas
tiek atrādīts statistikas sadaļā (D)
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Koda ievade (C)
Gadījumā, ja piedāvājuma izmantotājam nav līdzi QR kods, bet viņš ir norakstījis
piedāvājuma unikālo numuru, uzņēmēja darbinieks to var ievadīt sadaļā “Koda
ievade”:
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