
Είσοδος για χρήση λειτουργίας  
Demo της web εφαρμογής «Bonus2All» 
 
Διεύθυνση: http://demo.bonus2all.gr 
 
Στην πρώτη οθόνη, «Απαιτείται πιστοποίηση»,  
είναι για την πρώτη φορά, εισόδου σας στην  
εφαρμογή «Bonus2All». 
  
Τα στοιχεία πιστοποίησης εισόδου είναι,  
Όνομα χρήστη: demo 
Κωδικός Πρόσβασης: demo 
 
 
 
Είσοδος στην web εφαρμογή «Bonus2All» 
 
Υπάρχουν τρία επίπεδα πρόσβασης  
στην εφαρμογή, ανάλογα το όνομα  
χρήστη «email» και τον κωδικό. 
 
1 Επίπεδο, Διαχειριστής 
Όνομα χρήστη: company1@bonus2all.gr  
Κωδικός: demo 
(Ο Διαχειριστής τα βλέπει & τα αλλάζει σχεδόν όλα.  
Πρέπει να κάνει μόνο τις ρυθμίσεις, να ορίσει τα δώρα,  
τις προσφορές, & τα στοιχεία της επιχείρησης. 
Μπορεί ακόμα να κάνει αλλαγές, διαγραφές, εξαγωγή  
πελατολογίου & συναλλαγών.  
Η λειτουργία της εφαρμογής, για προσθήκη ή εξαργύρωση  
πόντων & για την εγγραφή πελατών, πρέπει να γίνετε  
ΜΟΝΟ από πρόσβαση ως «χρήστης» για λόγους ασφαλείας από τυχόν λάθη στην διαδικασία  
διαχείρισης & λειτουργίας της εφαρμογής, πχ. η διαγραφή πελάτη από ανθρώπινο λάθος.) 
 
2 Επίπεδο, Χρήστης 
Όνομα χρήστη: user1@bonus2all.gr 
Κωδικός: demo 
(Ο χρήστης, προσθέτει πόντους, προσθέτει πελάτες, μόνο βλέπει συναλλαγές, δώρα, προσφορές, 
πελατολόγιο και εξαργυρώνει πόντους σε δώρα εφόσον έχει αντίστοιχους πόντους ο πελάτης / μέλος) 
 
3 Επίπεδο, Πελάτης / Μέλος 
Όνομα χρήστη: customer1@bonus2all.gr 
Κωδικός: demo 
(Ο πελάτης / μέλος, βλέπει τις συναλλαγές του, βλέπει πόντους που έχει συλλέξει, τα δώρα που μπορεί 
να διεκδικήσει με την συλλογή περισσότερων πόντων & μπορεί να αλλάζει ορισμένα από τα στοιχεία του.   
 
Σαν «χρήστης» ή σαν «πελάτης/μέλος» μπορείτε να κάνετε «login» και με άλλα στοιχεία που θα δείτε 
μέσα στην εφαρμογή και τα έχουμε βάλει ως δείγμα για την παρουσίασης & δοκιμαστική λειτουργία. 
Σαν «Διαχειριστής» τα στοιχεία που δεν μπορείτε να αλλάξετε, είναι αυτά που ορίζονται εξ αρχής,  
πχ. ποσότητα καταστημάτων, χρηστών, πελατών, ημερομηνίες έναρξης, λήξης, κτλ. 
 
Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε, να αλλάξετε, πόντους, πελάτες, χρήστες, καταστήματα, κτλ.  
σε αυτή τη δοκιμαστική «demo» λειτουργία της web εφαρμογής Loyalty System «Bonus2All» Συλλογής 
πόντων επιβράβευσης πίστης πελατών / μελών. 


