MANUAL DE UTILIZARE
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MANUAL DE UTILIZARE PORTAL WWW.BUSINESSMATCH.RO
Meniu dreapta-sus din pagina principala
Inregistrare - se face prin apasarea butonului Inregistrare
•Date necesare inregistrarii
Nume si Prenume
Rol:
Vanzator - pentru vanzarea unei afaceri
Cumparator – pentru cumaprarea unei afaceri
Consltant – broker/intermediar in vazarea afacerilor
Adresa e-mail Parola
*dupa introducerea datelor de mai sus, contul va fi activat dupa confirmarea adresei de
email.

Rolul Vanzator
•Adaugarea unei companii se
face apasand butonul Adauga
•Se introduc datele confidentiale. Acestea raman confidentiale pana la
momentul aparitiei unui match cu un utilizator cu rol de investitor.

•Se introduc datele ce tin de specificul de activitate al companiei, aceste date urmeaza sa fie publicate in
fereastra de match.
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•Introducerea tipului de actionariat (unic sau cota parte)

•Compania a fost adaugata cu success si acum v-a afisa statusul in curs de aprobare, pana cand datele
introduse vor fi verificate de administratorul portalului www.businessmatch.ro

Din meniul lateral se pot administra urmatoarele:
•Cauta (fereastra de match) - arata cumparatorii cu care ai match.
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•Chat - locul unde poti discuta cu investitorii interesati.

•Setari - contine meniul cu Companiile mele, Setari cont si Raporteaza o problema.

•Companiile mele
Prin apasarea butonului Editeaza se pot edita informatiile generale, private si publice ale
companiei.
Prin apasarea butonului Transfera afacere compania va ajunge, impreuna cu informatiile sale
publice, in fereastra de match unde este vizibila tuturor cumparatorilor.

•Setari cont
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•Raporteaza o problema

Din meniul din dreapta-sus se pot administra urmatoarele:
•Limba (Engleza, Romana), Notificari (notificari de match, adaugare companie, etc…), Mesaje (mesaje
noi primite pe chat), Iesire cont

Rolul Cumparator
Din meniul lateral se pot administra urmatoarele:
•Cauta (fereastra de match) - arata companiile cu care ai match.

•Chat - locul unde poti discuta cu vanzatorii interesati.
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•Setari - contine meniul cu Setari cont si Raporteaza o problema.

•Setari cont

•Raporteaza o problema

Din meniul din dreapta-sus se pot administra urmatoarele:
•Limba (Engleza, Romana), Notificari (notificari de match, adaugare companie, etc…), Mesaje (mesaje noi
primite pe chat), Iesire cont

Rolul Consultant
Din meniul lateral se pot administra urmatoarele:
•Cauta (fereastra de match) - arata cumparatorii cu care ai match.
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•Chat - locul unde poti discuta cu cumparatorii interesati.

•Setari - contine meniul cu Companiile mele, Setari cont si Raporteaza o problema.

•Companiile mele
Prin apasarea butonului Editeaza se pot edita informatiile generale, private si publice ale companiei. Prin
apasarea butonului Transfera afacere compania va ajunge, impreuna cu informatiile sale publice, in fereastra
de match unde este vizibila tuturor cumparatorilor.

•Setari cont
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•Raporteaza o problema

Din meniul din dreapta-sus se pot administra urmatoarele:
•Limba (Engleza, Romana), Notificari (notificari de match, adaugare companie, etc…), Mesaje (mesaje
noi primite pe chat), Iesire cont

Autentificare - se face prin apasarea butonului Autentificare
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Date necesare autentificarii: email si parola folosite pentru
inregistrare.
In cazul in care uitati email sau parola puteti folosi optiunea
Ati uitat user sau parola?

Meniu stanga-sus din pagina principala

Acasa - Pagina principal BusinessMatch
Stiri - Pagina "Blog" a portalului ce cuprinde stiri si noutati in domeniu.
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Contact - cuprinde datele de contact ale administratorului portalului (email, telefon, adresa) si o
sectiune unde se pot trimite mesaje catre administratorul portalului.

Pagina principala - prezinta prin "pop-up" sau prin "glisare" cele trei roluri Vanzator, Cumparator si
Consultant. Apasarea butonului Creeaza-ti cont te duce la pagina de Inregistrare unde te poti inregistra
cu unul din cele trei roluri.

Sectiunea Incepe un transfer de afaceri - prezinta cele trei actiuni de pe portal: Vinde o afacere,
Cumpara o afacere si Ofera servicii de business broker. Toate actiunile sunt cu link direct la fereastra de
Inregistrare a rolului respectiv. Apasarea butonului Incepe transferul de afaceri te duce la pagina de
Autentificare
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Sectiunea Footer - prezinta cu link direct datele de contact al administratorului de portal cat si documente/
politici aferente utilizarii platformei.

Politica de folosire cookies (mesaj de tip pop-up) - Instiintarea de folosire de cookies apare de fiecare data
cand dam refresh, in partea de jos, stanga, sub forma unui "pop-up" albastru. Prin apasarea butonului Learn
more deschidem documentul in care este prezentata "politica de folosire de cookies". Prin apasarea
butonului Am inteles luam la cunostiinta aceasta politica.
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