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.1קבלת חוזה
חשוב לציין כי לפני קבלת החוזה עליכם לוודא כי:
 .1המופע שלכם מעודכן בתוך המערכת כולל מועדים והקצאות
 .2מסמכים המופיעים בטבלה מסמכים נדרשים נשלחו אלינו בזמן
 .3מייל לקבלת חוזה מעודכן בתוך פרטי מפיק

במידה והכול בוצע באופן תקין ,החוזה נפתח לצפייה ואישור
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 .2חתימת חוזה
חתימת החוזה מתבצעת בשני שלבים:
 .1לאחר שליחת חוזה על ידי מערכת של בראבו ,בעמודה מעמד החוזה מופיע כיתוב :החוזה
מחכה לאישור ,לצפייה.
לחיצה על קישור פותחת חלון בתוכו ניתן לקרוא הסכם למכירת כרטיסים .לאחר קריאתו יש
ללחוץ על אישור בתחתית הדף.
 .2לסיום התהליך ,יש ללחוץ על הקישור שיתקבל למייל לאחר אישור החוזה בממשק .ניתן
לפתוח מכירה.
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 .3הפעלת מופע
על מנת להפעיל את המופע לחצו על המשולש בכפתור ערוך בשורת המופע שברצונכם
לפתוח באתר .בחרו בעריכת מועדים ובמסך שנפתח לחצו הפעל בשורת המועד או מועדים
הרצויים .לאחר הופעתם על גבי רקע לבן ,המופע מופעל

חתימת חוזה
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 .4דו"חות מכירה
כפתור המיועד לקבלת מידע עדכני אודות מכירת כרטיסים לפי מועדים .בטבלה שנפתחת
ניתן למצוא תאריך בו המועד מתקיים ,מקום של המופע ,מספר כרטיסים שהיו פתוחים
למכירה ומספר כרטיסים שנמכרו.
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 .4.1צפייה בדו"ח
לצפייה בפרטי ההזמנות למועד מסוים עליכם ללחוץ על שורת המועד הרצוי .בדף שיפתח
תוכלו לראות את הפרטים אודות המועד.
 1.1סה"כ כרטיסים :מספר כרטיסים שהיה פתוח למכירה באתר
 1.2סה''כ נמכר :מספר כרטיסים שנמכרו כולל העלות הכוללת שלהם
 .1.3עמלת סוכנים :עמלות שנלקחו על ידי קופת בראבו על מכירת כרטיסים
 1.4סה"כ למפיק :סכום המגיע למפיק לאחר קיזוז עמלות
 1.5כרטיסים לפי מחירים  :טבלה המראה כמות כרטיסים שנמכרה לפי מחירים .לדוגמא5 :
כרטיסים במחיר של .₪ 80

הפעלת מופע
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 .2רשימת הזמנות
טבלה המופיע מתחת למידע הכללי אודות המועד .בתוכה ניתן לראות את ההזמנות של
הלקוחות כולל פרטיהם :שם ,מספר תעודת זהות ,כסא ושורה שהוזמנו ומספר הזמנה.
במידת הצורך ניתן לסנן את ההזמנות לפי:
 .1שמות :במקרה הזה ההזמנות יסודרו לפי שמות בסדר א-ב
 .2מספרי הזמנות :במקרה הזה ההזמנות יסודרו לפי מספרן מהקטן לגדול
 .3שורות :במקרה הזה ההזמנות יסודרו לפי שורות בהן הלקוחות הזמינו כרטיסים
מהגוש הראשון עד לאחרון
 .4מספרי תעודת זהות :במקרה הזה ההזמנות יסודרו לפי תעודות זהות מהקטן לגדול
 .5הזמנות מבוטלות :רשימת הזמנות שהלקוחות ביטלו לפני קיום המופע
 .6רשימת כרטיסים שלא נמכרו :רשימה של כרטיסים שלא נמכרו למועד מסוים .ניתן
להוציא את הרשימה לאחר קיום המופע.
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 .4.2שליחת דו"ח
על מנת לשלוח דו"ח למייל שלכם ,לחצו על כפתור שלח בשורת מועד הרצוי.
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 .4.3הדפסת דו"ח
להדפסת דו"ח מכירה יש ללחוץ על שורת המועד אשר את הדו"ח שלו ברצונכם להדפיס.
לאחר מכן לחצו על הדפסה מול המילה רשימת הזמנות מעל הטבלה.

דו"חות מכירה
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 .5כפתור קדם מכירות
לבדיקת רייטינג המופע שלכם יש ללחוץ על הכפתור האדום קידום מכירות .בדף שיפתח
יופיעו הופעות הנמצאות בטופ ה 20-של האתר שלנו ומיקום המופע שלכם ביחס אליהם.
במידה ומיקום של המופע שלכם נמוך מ 20 -הוא יופיע מתחת לשאר ההופעות ,אשר מיקומן
גבוה יותר .במידה ואתם נמצאים בתוך ה 20-הראשונים תוכלו לראות את עצמכם בחלק
עליון של הטבלה.
להעלאת הרייטינג לחצו על קישור לעלות ,הנמצא בשורת המופע שלכם .בחלון דיאלוג
שיפתח ,תוכלו לראות מהו הרייטינג שלכם כרגע ,איזה מיקום אתם יכולים לקנות לעצמכם.
לאחר בחירת מיקום הרצוי ,עליכם לבדוק את מיקום המופע שלכם ולאחר מכן לחשב מהו
ההפרש אותו יש להוסיף על מנת להגיע אל המיקום הרצוי.
את הסכום שעליכם להוסיף ,יש להזין בשדה סכום מהמאזן וללחוץ על להוסיף לרייטניג.

שימו לב! במידה ואתם פתחתם מכירות בפעם הראשונה ,או לאחר קיום מופע וקבלת כספים
לחשבון עליכם למלא קודם את המאזן לפני כן.
את מילוי המאזן ניתן לבצע בכפתור ההזמנות שלי.
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 .6ההזמנות שלי
כפתור המיועד לצפייה בהזמנות פרסום אשר ביצעתם במערכת שלנו עבור המופע שלכם.
הדף שנפתח לאחר לחיצה ,מחולק לשני חלקים:

 .1הזמנות שלי
כל ההזמנות שנעשו לפרסום באתרי בראבו .כאן מאוגדים כל סוגי חבילות פרסום כגון:
באנרים ,תפוצת דוא"ל ,כתבות במדור תרבות שמופיעים באתרי בראבו.
Google .2
כאן ניתן לצפות בכל הזמנות פרסום חיצוניות בגוגל ,כגון :מילות מפתח ,באנרים וכו'.
 .3מילוי מאזן
כפתור דרכו ניתן למלא את המאזן שלכם לטובת פרסום או רכישת רייטינג .לחיצה על
כפתור פותחת מסך בו עליכם למלא סכום  ,ברצונכם ,להוסיף מאזן ,ולאחר מכן להזין את
פרטי האשראי.
לחיצה על כפתור להזין פרטי אשראי ,פותחת חלון ביצוע תשלום .בתוכו יש למלא פרטים
בהתאם לדרישות .התשלום יורד מהחשבון שלכם בתאריך החיוב.
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 .7הזמנת פרסום
כפתור דרכו ניתן להזמין חבילת פרסום ,אשר תגדיל את המכירות שלכם בצורה ניכרת.
לבדיקת עלויות ניתן ליצור קשר עם הצוות שלנו.
להזמנת פרסום ובדיקת עלות החבילה לחצו על הזמן .בדף שיפתח תעקבו אחרי הוראות של
המערכת על מנת להגיע למחיר סופי של החבילה.
שימו לב! עבודה על הזמנת הפרסום שלכם תחל רק לאחר העברת התשלום עבורה .ללא
תשלום ההזמנה תישאר במצב המתנה .את התשלום ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי ,או
מאזן.
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