ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ DYSTRYBUTORÓW!

Nowoczesna technologia w Twoim

Biznesie MLM

iStruct to bogata w funkcjonalności, profesjonalna
platforma internetowa zapewniająca firmie pełną
kontrolę nad rozwojem biznesu opartego o model
MLM.
Kompleksowy i elastyczny, iStruct stanowi wsparcie kluczowych procesów
biznesowych, a jego intuicyjna administracja umożliwia łatwe zarządzanie
firmą z każdego miejsca na Ziemi.
Organizacja sprzedaży drogą internetową oraz tradycyjną, łatwa rejestracja
współpracowników, efektywne zarządzanie strukturami, skuteczne narzędzia
marketingowe - to tylko kilka powodów, dla których iStruct staje się
niezastąpionym elementem w realizacji założeń biznesowych.
Zapewnij skuteczne wsparcie sprzedaży dla swoich dystrybutorów, poznaj
iStruct i zbuduj istotną przewagę konkurencyjną!

„Ten model sprzedaży (MLM –
Multi Level Marketing, czyli marketing
wielopoziomowy, zwany też sieciowym)
w ostatnich kryzysowych latach stał się
najbardziej dynamiczną na świecie formą
handlu, mnożąc obroty w tempie

15-20%
rocznie.”

Lista funkcjonalności iStruct
iStruct Base
Interfejs web-based
Zmiana kolorystyki i logotypu
Uruchomienie systemu we własnej domenie internetowej
Internacjonalizacja - możliwość wprowadzenia różnych krajów, walut i języków
do systemu
Modyfikacja wiadomości e-mail wysyłanych automatycznie przez system
Dostęp administracyjny ze względu na rolę w systemie: np. księgowa,
pracownik magazynu, zarządzający zamówieniami, zarządzający użytkownikami
Automatyczne kopie zapasowe systemu

BIZNES
iStruct Register
Rejestracja użytkownika on-line z przypisaniem do kraju
Aktywacja użytkowników metodą double opt-in (potwierdzenie mailowe)
Opcja ponownego wysłania linku aktywacyjnego (np. w przypadku zagubienia)
Możliwe formy rejestracji:
1-krokowa
Uzupełnienie tylko podstawowych pól formularza
E-mail
Login
Hasło
Kraj rozliczający
PESEL
Sponsor (osoba polecająca)
Pozostałe pola wypełniane po pierwszym logowaniu lub w trakcie
składania pierwszego zamówienia
3-krokowa polegająca na wprowadzeniu podczas rejestracji

Danych osobowych
Danych adresowych
Pierwszego zamówienia (pakiet startowy)
Przypisanie użytkownikowi wygenerowanego numeru ID według
ustalonego schematu
Walidacja formularza rejestracji i sprawdzanie dostępności loginu
w trybie rzeczywistym
Zabezpieczenie przed robotami automatycznie wypełniającymi
formularz rejestracji
Określanie warunków pełnej aktywacji konta (np. wykup pakietu startowego,
odesłanie podpisanej umowy)
Możliwość posiadania jednego lub wielu kont w systemie

iStruct Register Off-line
Rejestracja nowego użytkownika systemu przez pracownika Biura Obsługi
Klienta (BOK), np. na podstawie dostarczenia pisemnej umowy do BOK
Dane wypełniane podczas rejestracji:
Dane podstawowe
Kraj rozliczający
PESEL
Sponsor (osoba polecająca)
Dane logowania do systemu (jeśli osoba rejestrowana ma posiadać dostęp)
Dane osobowe
Dane adresowe
Sposób rozliczania
Typ użytkownika (firma / osoba fizyczna)

iStruct Register Agreement Generator
Automatyczne generowanie umowy partnerskiej na podstawie
wypełnionych danych:
Wybór momentu (np. bezpośrednio po rejestracji)
Przesłanie umowy drogą elektroniczną
Pobranie umowy po zalogowaniu
Umowa generowana w formacie PDF na dostarczonym wzorze

iStruct Partner
Logowanie do systemu
Podgląd profilu i edycja danych użytkownika w zależności
od posiadanych uprawnień
Wybór preferowanego języka komunikacji
Ustawienie zdjęcia profilowego na podstawie dowolnego obrazu
(możliwość kadrowania)
Opcja zresetowania utraconego hasła
Możliwość integracji logowania do systemu z firmową stroną www
Zastrzeganie widoczności wybranych danych użytkownika
Zarządzanie użytkownikami przez Administratora:
Edycja danych
Ręczne potwierdzanie akcji (np. aktywacja, zakup pakietu startowego,
wpłynięcie podpisanej umowy)
Dezaktywacja użytkownika

iStruct Structure List
Lista osób w strukturze w postaci tabeli wyświetlającej: ID, Login, Imię, Nazwisko,
Telefon, E-mail, Aktywność, Datę rejestracji, Sponsor, Linię sponsorowania
Podgląd profilu wybranego użytkownika
Stronicowanie listy wyświetlającej użytkowników
Filtrowanie listy pod kątem:
Linii sponsorowania
Statusu
Możliwość wyszukiwania osób w strukturze wg kryteriów: ID, Login, Imię,
Nazwisko, E-mail, Miasto:
Autopodpowiedzi do wyszukiwania

iStruct Structure Tree
Wizualizacja struktury w postaci interaktywnego drzewa:
Powiększanie i pomniejszanie
Nawigacja za pomocą joysticka
Rozwijanie poszczególnych węzłów
Powrót na górę struktury
Możliwość wyświetlania struktury na pełnym ekranie
Mini-mapa orientacyjna
Wyszukiwanie osób w strukturze wg kryteriów: ID, Login, Imię, Nazwisko,
E-mail, Miasto:
Autopodpowiedzi do wyszukiwania
Rozwijanie drzewa do wyszukanego węzła
Możliwość wprowadzenia nowego użytkownika do struktury
Oznaczenie aktywności użytkowników wybranym kolorem
Wyświetlanie zdjęć profilowych na drzewie
Podgląd profilu użytkownika z poziomu drzewa

iStruct Uni-Level Tree
Widok struktury genealogicznej w postaci listy rozwijanych węzłów
Wyszukiwanie osób w strukturze wg kryteriów: ID, Login, Imię, Nazwisko,
E-mail, Miasto:
Autopodpowiedzi do wyszukiwania
Rozwijanie drzewa do wyszukanego węzła
Oznaczanie linii sponsorowania użytkownika wybranym kolorem
Oznaczenie aktywności użytkowników
Podgląd profilu użytkownika z poziomu listy
Podgląd obrotu struktury użytkownika z podziałem na okresy rozliczeniowe

iStruct Structure Messages
Wyświetlanie informacji ze struktur:
Ilości osób z awansem w poprzednim zamkniętym okresie
wraz z listą takich osób
Ilości osób z brakiem aktywności w aktualnie trwającym okresie
wraz z listą takich osób
Ilości nowych osób zarejestrowanych w strukturze w przeciągu ostatniego
tygodnia wraz z listą takich osób
Ilości osobiście zasponsorowanych osób w przeciągu ostatniego tygodnia
wraz z listą takich osób
Ilości osób obchodzących urodziny w bieżącym miesiącu
wraz z listą takich osób
Ilości osób nieposiadających pierwszego zamówienia wraz z listą takich osób

iStruct Structure Promotions
Uniwersalny kreator promocji dotyczący aktywności struktury pozwalający
zdefiniować warunki promocji:
Minimalna ilość osobiście zasponsorowanych osób
Przekroczenie progu obrotowego
Zdobycie określonego poziomu w planie kompensacyjnym
Minimalna ilość zdobytych punktów (prowizji) od danego dnia
lub we wskazanym okresie czasu
Oraz gratyfikacje:
Pomnożenie prowizji o wskaźnik
Dodatkowa premia gotówkowa
Gratyfikacja pozasystemowa o określonej nazwie (np. udział w losowaniu,
miejsce na wyjeździe firmowym)
Zarządzanie promocjami
Dodawanie/usuwanie/edycja
Oznaczanie promocji jako aktywna/nieaktywna
Targetowanie promocji pod kątem kraju i statusu
Obrazek do każdej promocji
W ramach kreowania promocji na strukturze można dowolnie łączyć
warunki przyznawania nagród spójnikami logicznymi OR, AND, XOR

iStruct Compensation Plan
Reguły rozliczania prowizji oparte o dowolny plan marketingowy
System rozliczania punktowy bądź walutowy
Integracja z e-sklepem:
Automatyczna kalkulacja prowizji na podstawie złożonych
i opłaconych zamówień
Podział punktów na rozliczone, nierozliczone, anulowane i całkowite
Przeliczanie prowizji w czasie rzeczywistym:
Prowizja prognozowana z sumy złożonych zamówień zrealizowanych
oraz nieopłaconych
Prowizja rzeczywista ze złożonych i zrealizowanych zamówień
Dwustopniowy etap zamykania listy prowizyjnej:
Wstępna lista prowizyjna publikowana w nocy po zamknięciu
okresu rozliczeniowego
Ostateczna lista prowizyjna publikowana po X dniach od daty zamknięcia
okresu (oczekiwanie na aktualizacje statusów zamówień)
i wygenerowanie wypłat
Podgląd aktualnego i historycznych okresów rozliczeniowych
wraz ze szczegółowym wyliczeniem prowizji
Wybór sposobu rozliczenia przez użytkownika:
działalność gospodarcza
inny użytkownik systemu
umowa cywilnoprawna
płatność z prowizji
Zarządzanie wypłatami przez Administratora:
Lista wypłat zrealizowanych i niezrealizowanych
Ręczne oznaczanie wypłat jako zrealizowane
Lista wszystkich prowizji w aktualnym okresie rozliczeniowym
wraz z możliwością podglądu szczegółów wyliczenia

iStruct Analytics
Podstawowe statystyki wyświetlane:
Na liście osób w strukturze
Na drzewie genealogicznym
Na drzewie binarnym
Jako podręczny pasek rozwijany na każdym ekranie systemowym
Dane uwzględnione w statystykach podstawowych dotyczą:
Osób w strukturze
Ilości wszystkich osób
Ilości osób potwierdzonych
Ilości osób aktywnych
Ilości osób nieaktywnych
Ilości osób bez pakietu startowego
Ilości osób bez podpisanej umowy
Obrotu struktury
Punkty całkowite
Punkty rozliczone
Punkty nierozliczone
Punkty anulowane
Podział statystyk podstawowych na okresy rozliczeniowe (dynamiczne
ładowanie statystyk z danego okresu rozliczeniowego)
Integracja systemu z kontem Google Analytics
Raporty rozszerzone dla użytkownika:
Nowe osoby w strukturze (rejestracja w trakcie ostatniego miesiąca)
Obrót całej struktury użytkownika
Całkowity/rozliczony/nierozliczony/anulowany
W wybranym przedziale czasowym
Graficzne przedstawienie w postaci wykresu słupkowego z możliwością
skalowania:
Dzień		
Tydzień
Miesiąc
Obrót poszczególnych osób w strukturze
W wybranym przedziale czasowym
Wyświetlany w formie tabelki zawierającej pola:
ID		
Imię i nazwisko
Status
Sponsor
Obrót struktury
Zakupy własne
Sprzedaż własna
Możliwość sortowania tabelki wg kryteriów:
ID		
Nazwisko
Obrót struktury
Zakupy własne
Sprzedaż własna
Osoby aktywne
W wybranym okresie rozliczeniowym
Wyświetlany w formie tabelki zawierającej pola:
ID		
Imię i nazwisko
Sponsor		
Aktywność (TAK/NIE)
Możliwość filtrowania listy
Tylko osoby aktywne
Tylko osoby nieaktywne
Raporty rozszerzone dla Administratora (z podziałem na kraje oraz w wybranym
przedziale czasowym):
Obrót całej firmy
Nowe osoby zarejestrowane w firmie
Obrót poszczególnych osób
Osoby aktywne
Sprzedaż produktów
Sprzedaż w kategoriach produktowych
Rodzaje przesyłki (udział procentowy)
Formy płatności (udział procentowy)

iStruct Forecast
Prognozowanie obrotów struktury na podstawie danych historycznych:
Wybór daty początkowej dla danych źródłowych prognozy
Wybór skali okresu prognozowania (dzień, tydzień, miesiąc, rok)
Wybór jednostki prognozy (punkty/waluta)
Wybór okresu prognozowanego
Dane wyświetlane są w formie tabeli zawierającej obrót historyczny
oraz prognozowany

iStruct Prospect Manager
Dodawanie, edycja i usuwanie kontaktów do potencjalnych partnerów: Imię,
Nazwisko, E-mail, Telefon, Firma, NIP, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość,
Kraj, Uwagi
Przeszukiwanie listy kontaktów
Wybór kolumn widocznych w tabeli
Stronicowanie listy kontaktów
Eksport listy kontaktów do arkusza Excel

SPRZEDAŻ
iStruct Shop
Podział na kategorie i podkategorie
Opis produktów wraz z galerią zdjęć
Wyszukiwarka produktów
Koszyk zakupów z możliwością modyfikacji zakupionych towarów
Dane do złożenia zamówienia automatycznie zaciągane z profilu użytkownika
(z możliwością zmiany)
Podsumowanie zamówienia z możliwością powrotu do dowolnego miejsca
ścieżki zakupowej
Integracja sklepu internetowego i modułu zamówień off-line z bramką
płatności elektronicznych:
dotpay.pl
platnosci.pl
e-card
Powiadamianie znajomych o produkcie drogą mailową
Drukowanie opisu produktu
Możliwość wysłania pytania dotyczącego konkretnego produktu
Powiadomienia mailowe o:
Złożeniu zamówienia, wraz z instrukcją dalszego postępowania
Anulowaniu zamówienia
Otrzymaniu płatności za zamówienie
Wysyłce zamówienia
Podgląd historii zamówień i aktualnego statusu zamówienia
z widoku użytkownika
Zarządzanie sklepem przez Administratora:
Konfiguracja sklepu w zależności od kraju użytkownika
Dodawanie/usuwanie/edycja kategorii
Określanie kraju, nazwy, opisu, zdjęcia, statusów dostępu kategorii
• Dodawanie/usuwanie/edycja produktów
Umieszczanie opisu produktu z wykorzystaniem edytora WYSIWYG
Możliwość zdefiniowania dowolnych atrybutów produktu,
np. kolor, rozmiar, pojemność
Przypisanie widoczności produktu do typu użytkownika,
np. według planu marketingowego lub tworzenie odrębnych grup
produktów dla klientów niezalogowanych
Tworzenie galerii zdjęć do produktu
Przypisanie w walucie określonego kraju wraz z wartością
punktową: ceny domyślnej, ceny promocyjnej oraz ceny dla danego
typu użytkownika
Nadawanie kodów produktu, statusów Promocja i Nowość
Zarządzanie zamówieniami przez Administratora:
• Podział zamówień na:
Nieopłacone
Do realizacji
W trakcie realizacji
Zrealizowane
Anulowane
• Możliwość filtrowania zamówień pod kątem dat i kraju
• Możliwość wyszukiwania zamówień według następujących kryteriów:
Kod zamówienia
Dane zamawiającego
Adres doręczenia
• Zmiana statusu zamówień (opłacone, anulowane, wysłane)
• Podsumowanie punktowe i kwotowe wartości wyświetlanych zamówień
z wybranego przedziału czasowego

iStruct Shop Off-line Orders
Wprowadzanie zamówień do systemu złożonych poza sklepem internetowym,
np. telefonicznie, osobiście, mailowo
Ścieżka zakupowa podzielona na trzy kroki:
• Dane zamawiającego (z autouzupełnianiem)
• Szybki wybór produktów (z podziałem na kategorie i z wyszukiwaniem)
• Podsumowanie zamówienia (z możliwością powrotu
do poprzednich kroków)

iStruct Shop Group Orders
Możliwość dołączenia własnego zamówienia do już istniejącego poprzez
podanie numeru zamówienia głównego w ścieżce zakupowej (wysyłka wielu
zamówień w jednej paczce)
Konfiguracja reguł dołączania zamówień
Automatyczne kontrolowanie dopuszczalnej wagi przesyłek (np. wszystkie
zamówienia nie mogą przekroczyć wagi 30kg)
Zarządzanie zamówieniami grupowymi

iStruct Shop Quick Orders
Ścieżka zakupowa podzielona na trzy kroki:
• Wybór produktów z listy (z podziałem na kategorie) i określenie ich ilości
• Potwierdzenie danych zamawiającego
• Podsumowanie zamówienia
Możliwość zapisania konfiguracji koszyka i późniejszego składania szybkich
zamówień w oparciu o zdefiniowany wcześniej koszyk:
• Nieograniczona liczba zdefiniowanych koszyków

iStruct Shop Shipment Date
Odroczony termin wysyłki zamówienia na życzenie klienta:
• Możliwość określenia maksymalnego czasu odroczenia (np. 14 dni)
• Zarządzanie zamówieniami odroczonymi

iStruct Shop Auto Cancel
Automatyczne anulowanie nieopłaconych zamówień:
• Powiadomienie e-mail zamawiającego o konieczności zapłaty
• Powiadomienie e-mail zamawiającego o anulacji zamówienia
• Możliwość określenia reguł anulowania zamówień dla różnych krajów

iStruct Shop Address Book
Wybór adresu doręczenia z książki adresowej w trakcie składania zamówienia
Zapis aktualnie wypełnionego adresu doręczenia do książki adresowej
Zarządzanie książką adresową

iStruct Shop VAT EU
Składanie zamówień w ramach Wewnątrzwspólnotowej Wymiany Towarów
z 0% stawką VAT
Automatyczna weryfikacja poprawności i autentyczności numeru VAT EU
Prezentacja cen w sklepie internetowym dla podatników VAT EU jako ceny netto

iStruct Shop Promotions
Uniwersalny kreator promocji w sklepie pozwalający zdefiniować warunki promocji:
• Ilość zrealizowanych zamówień od wybranej daty
mniejsza/większa lub równa
• Kwota zamówienia mniejsza/większa lub równa
• Sumaryczna wartość zamówień od wybranej daty
mniejsza/większa lub równa
• Użytkownik dokonał/nie dokonał aktywności
• Użytkownik posiada/nie posiada kwalifikację
• Użytkownik posiada wybraną ilość osób w strukturze
• Użytkownik zarejestrowany po dacie/przed datą
• Wartość zamówienia w punktach mniejsza/większa lub równa
• Zamówienie zawiera produkt
Oraz gratyfikacje:
• Produkt jako gratis
• Produkt niebędący w sprzedaży jako gratis
• Rabat od ceny/punktów produktu
• Rabat od kosztu przesyłki

• Rabat od kwoty/punktów zamówienia
• Rabat procentowy od ceny/punktów produktu
• Rabat procentowy od kosztu przesyłki
• Rabat procentowy od kwoty/punktów zamówienia
• Ustalona cena/punkty produktu
• Ustalona kwota/punkty zamówienia
• Ustalony koszt przesyłki
• Wartość procentowa ceny/punktów produktu
• Wartość procentowa kosztu przesyłki
• Wartość procentowa kwoty/punktów zamówienia
W ramach kreowania promocji na strukturze można dowolnie łączyć warunki
oraz gratyfikacje spójnikami logicznymi OR, AND, XOR
Zarządzanie promocjami:
• Dodawanie/usuwanie/edycja
• Oznaczanie promocji jako aktywna/nieaktywna
• Targetowanie promocji pod kątem kraju i statusu
• Obrazek do każdej promocji

iStruct Autoship
Automatyczna wysyłka wybranych produktów wybranego dnia okresu
rozliczeniowego
Różne formy płatności:
• Płatność przy odbiorze
• Płatność pobierana z należnej prowizji
• Płatność automatycznie pobierana z karty kredytowej
(w oparciu o Cyber Source)
Możliwość sprecyzowania wielu koszyków i wielu adresów wysyłki
Historia automatycznych wysyłek
Zarządzanie automatycznymi wysyłkami
Konfiguracja dni realizacji automatycznych wysyłek

MARKETING
iStruct Marketing Partner Link
Mechanizm linków partnerskich (referencyjnych) w następujących
miejscach systemu:
• Rejestracja Partnerów: http://login.company.com/register.html
• Sklep internetowy: http://login.company.com/shop.html
• Opisy produktów: http://login.company.com/shop/products/id/
• Aktualności: http://login.company.com/news/
• Promocje: http://login.company.com/promotions.html
Możliwość zapamiętania przypisania z wykorzystaniem mechanizmów cookie

iStruct Marketing Partner Website
Internetowa strona wizytówkowa dla użytkownika:
• Z możliwością wstawienia własnego pola tekstowego
• Wyświetlająca spersonalizowane informacje o użytkowniku
zaciągane z profilu:
Zdjęcie		
ID
Imię i nazwisko		
Adres e-mail
Numer kontaktowy
• Zawierająca linki partnerskie do sklepu internetowego i rejestracji
Wygląd strony wg zaprojektowanego schematu graficznego

iStruct Marketing Partner E-mail
Konto e-mail w domenie firmowej zakładane automatycznie w wybranym
momencie w czasie:
• Po rejestracji
• Po osiągnięciu wybranego statusu w planie marketingowym
Przykładowe konstrukcje maila:
• login@company.com
• name.surname@company.com
Możliwość określenia maksymalnej pojemności konta pocztowego
Konfiguracja poczty przychodzącej poprzez POP3 lub IMAP
Dostęp do poczty internetowej przez webmail z logotypem firmowym
Statystyki zajętości poczty poszczególnych Partnerów dla Administratora

iStruct Marketing Discount Coupons
Dowolna lub ograniczona ilość kodów rabatowych do jednorazowego
wygenerowania
Osoba generująca samodzielnie wybiera jaki procent zniżki jest przypisany
do danej partii kodów. Zniżka nie może być większa niż marża za sprzedaż
klientowi końcowemu wynikająca z planu marketingowego
Każdy kod rabatowy ma przypisaną datę ważności
Po wpisaniu kodu rabatowego w koszyku, kupujący otrzymuje zniżkę przypisaną
do danego kodu. Jej równowartość jest potrącana z prowizji osoby polecającej
Zakup z wykorzystaniem kodu rabatowego przypisuje
kupującego do polecającego
Możliwość podglądu zbiorczego wszystkich wygenerowanych kodów
wraz ze śledzeniem ich wykorzystania oraz ważności

iStruct Marketing Banners
Zarządzanie kategoriami (kampaniami) bannerowymi przez Administratora:
• Tworzenie kategorii
Nazwa
Kraj
Aktywność (widoczność) (TAK/NIE)
• Edycja kategorii bannerowych
Zmiana nazwy, kraju i aktywności
Określenie pozycji kategorii
• Usuwanie kategorii
Upload bannerów przez Administratora w następujących formatach plików:
• GIF • JPG • PNG
Wyświetlanie bannerów w postaci tabeli zawierającej:
• Nazwę i opis
• Widok miniatury
• Kod HTML odpowiedzialny za wyświetlanie bannera w miejscu
jego wstawienia
• Rozmiar
• Wagę
Możliwość podglądu bannerów w pełnych rozmiarach

iStruct Facebook Plugin
Integracja logowania do systemu z logowaniem na portalu społecznościowym
Facebook
Możliwość korzystania z opcji „Lubię to”, „Wyślij”, „Udostępnij”:
• Na widoku produktu w sklepie internetowym
• Na widoku aktualności (newsa)
• Na widoku promocji
Kliknięcie w „Lubię to”, „Wyślij” lub „Udostępnij” powoduje opublikowanie
treści w portalu Facebook z jednoczesnym zaszyciem linku referencyjnego

iStruct Facebook Register
Integracja rejestracji w systemie z portalem społecznościowym Facebook:
• Automatyczne połączenie rejestrowanego konta z kontem na portalu
Facebook. W trakcie rejestracji zaciągane są następujące dane:
Imię
Nazwisko
Kraj
Miejscowość
Adres e-mail

KOMUNIKACJA
iStruct Library
Możliwość pobierania opublikowanych materiałów
Podział na kategorie
Kategorie przypisane do kraju
Informacje o dacie dodania i rozmiarze pliku
Rozpoznawanie 14 typów plików w tym: PDF, MS Word, MS Excel, obrazy
Zarządzanie przez Administratora:
• Dodawanie/usuwanie plików
• Dodawanie/usuwanie/edycja kategorii
• Zarządzanie kolejnością wyświetlania kategorii

iStruct News
Wyświetlanie aktualności firmowych:
• Stronicowanie wyświetlanych aktualności
• Podział aktualności na:
Kategorie
Miesiące
Lata
Komentowanie aktualności zintegrowane z profilem użytkownika:
• Moderacja komentarzy przez Administratora
• Zgłaszanie komentarzy jako nadużycia
Targetowanie aktualności pod kątem kraju oraz statusu użytkownika
Zarządzanie aktualnościami przez Administratora:
• Dodawanie/usuwanie/edycja kategorii aktualności
• Dodawanie/usuwanie/edycja wpisów
• Określanie tytułu i treści z wykorzystaniem edytora WYSIWYG
• Podgląd wpisu przed publikacją
• Zapisywanie szkicu

iStruct Newsletter
Wysyłka masowych wiadomości mailowych do użytkowników
Określanie grupy dystrybucyjnej pod kątem:
• Statusu
• Kraju
• Aktywności
Format wiadomości HTML lub TXT
Edytor WYSYWIG pozwalający na zamieszczanie obrazków w treści wysyłanych
wiadomości
Możliwość wysłania załącznika
Testowa wysyłka wiadomości na wskazany e-mail
Podgląd wysyłanej wiadomości
Możliwość zapisania szkicu
Określanie daty wysyłanej wiadomości

iStruct Mailbox
Wymiana wiadomości prywatnych między użytkownikami systemu
Wysyłka wiadomości masowych:
• Do Partnerów z pierwszej linii
• Do Klientów
Przeszukiwanie skrzynki odbiorczej
Oznaczanie ważnych wiadomości gwiazdką
Wiadomości zgrupowane w wątki (historia odpowiedzi)
Przenoszenie wiadomości do kosza
Podgląd wysłanych wiadomości
Wiadomości pisane w BBCode
Zgłaszanie wiadomości jako SPAM

iStruct SMS Autosender
Automatyczne powiadamianie użytkownika o akcjach w systemie:
• Naliczenie prowizji
• Otrzymanie płatności za zamówienie
• Wysłanie zamówienia
• Zarejestrowanie nowego użytkownika w strukturze
• Zmiana danych osobowych i adresowych
• Brak aktywności (wiadomość wysyłana wybranego dnia w miesiącu)
• Raporty doręczenia

iStruct SMS Campaign Manager
Wysyłka masowych wiadomości SMS do użytkowników
(np. informacje o promocjach):
• Określanie listy dystrybucyjnej pod kątem:
Statusu
Aktywności
Kraju
• Dynamiczna kalkulacja ilości SMSów do wysłania w zależności od
wybranych kryteriów z podziałem na krajowe i międzynarodowe
• Dynamiczna kalkulacja liczby pozostałych znaków z informacją o ilości
SMSów, z których składa się definiowana wysyłka

• Możliwość wstawiania do wysyłanej wiadomości pól własnych
ID
Imię
Nazwisko
Data rejestracji
• Definiowanie szablonów wiadomości do późniejszego wykorzystania
• Wysyłka testowej wiadomości
• Wybór formatu wyświetlania nadawcy
Nazwa własna (np. Nazwa firmy)
9-cio cyfrowy numer
Wybór bramki SMS w zależności od Kraju wysyłki
Tabela historii wysyłek zawierająca:
• Nazwę wysyłki
• Treść SMS
• Kraj
• Statusy adresatów
• Datę wysyłki
• Liczbę wysłanych wiadomości
• Liczbę odebranych wiadomości

iStruct e-Learning Academy
Publikacja szkoleniowych nagrań video wraz z ankietami badającymi wiedzę
oglądającego
• Pliki video hostowane na portalu YouTube
• Brak nawigacji umożliwiającej przewijanie filmu
• Po każdym filmie wyświetlana jest ankieta z pytaniami jednokrotnego
wyboru
Możliwość dopasowania zasad działania do indywidualnych potrzeb
• Ustalanie ilości pytań do filmów oraz progu ilości zdobytych punktów,
która zalicza test
• Ustalanie reguł nadawania gwiazdek pokazujących stopień zdobytej
wiedzy
• Ustalanie reguł następowania filmów po sobie (np. jeśli użytkownik
nie obejrzał filmu X oraz nie zaliczył testu z nim związanego, nie są
wyświetlane kolejne filmy)

iStruct Accounting
Integracja z systemem księgowo-magazynowym Subiekt GT firmy INSERT
Integracja zamówień
Sprawdzenie stanów magazynowych przed dokonaniem zamówienia
Automatyczne wystawianie dokumentów sprzedażowych po opłaceniu
zamówienia
Rezerwacja towaru w określonym magazynie
Zejście ze stanu magazynowego produktu po opłaceniu zamówienia
Przywrócenie stanu produktów po anulowaniu zamówienia
Import kontrahentów do Subiekt GT
Import faktur prowizyjnych (kosztowych) wystawionych przez użytkownika
Automatyczne wystawianie faktur prowizyjnych w imieniu użytkowników
oraz przekazywanie ich do akceptacji

iStruct iBRE
Integracja z system iBRE Connect Classic
Sprawdzanie historii rachunków
Automatyczny system rozpoznawania wpłaty za zamówienie
W przypadku niezidentyfikowania wpłaty informacja o konieczności ręcznego
przypisania płatności do zamówienia
Automatyczny eksport przelewów dla użytkowników do systemu bankowego
(autoryzacja przelewu następuje w iBRE)
Automatyczne oznaczenie wypłaty jako zrealizowanej po zaksięgowaniu
na koncie

ADMINISTRACJA
iStruct Delivery
Integracja z systemem kurierskim UPS lub DPD
Wycena kosztu i czasu dostarczenia przesyłki (tylko UPS)
Zarządzanie przesyłkami przez Administratora:
• Tworzenie listów przewozowych bezpośrednio w systemie firmy kurierskiej
• Drukowanie etykiet przewozowych na paczki
• Drukowanie zestawienia przesyłek do odbioru przez kuriera (tylko DPD)
• Podział przesyłek na nieodebrane przez kuriera i wysłane
• Wyszukiwanie listu przewozowego
• Lista zamówień przypisanych do przesyłki
• Anulowanie przesyłki (tylko UPS)
Podgląd aktualnego statusu i miejsca przesyłki (tracking & tracing)
Automatyczne anulowanie zamówienia w przypadku nieodebrania przesyłki
przez klienta

Chcesz dowiedzieć się więcej o

możliwościach
jakie stwarza dla Ciebie
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