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Turinys
• Kaip atsisiųsti programėlę (3 - 4 skaidrės)

• Prisijungimas/ atsijungimas (5 - 7 skaidrės)

• Užsakymo pateikimas (8 - 12 skaidrės)

• Grupinio užsakymo pateikimas (13 - 17 skaidrės)

• Užsakymų istorija ir pakartotinis mokėjimas (18 - 19 skaidrės)

• Naujo konsultanto registracija (20 - 23 skaidrės)

• Papildomos funkcijos (24- 32 skaidrės)
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Asisiuntimas

3* galioja iki šiol naudoti slaptažodžiai

VShare mobiliąją programėlę galima atsisiųsti į telefoną keliais būdais:

2. Iš APP Store parduotuvės (tinka iPhone )

1. nuskenavus QR kodą Tiens el. parduotuvėje. Paspauskite ant APP ikonėlės ir

atsidariusiame lange skenuokite QR kodą



Asisiuntimas
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3. Iš Google Play parduotuvės (tinka Android operacinei sistemai).

Parduotuvėje padarykite paiešką pagal VShare ir instaliuokite programėlę.



Prisijungimas
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Atsidarius VShare programėlę:

1. Apačioje paspauskite

„Mano centras“

2. Viršuje paspauskite

Nustatymų ikonėlę

3. Pasirinkite kalbą bei šalį ir

su rodyklėle grįžkite atgal



Prisijungimas
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4. Spauskite „Prisijungti“
5. Įrašykie savo ID numerį ir

slaptažodį (toks pat kaip el.

parduotuvėje).

Spauskite „Prisijungti“

6. Prisijungus atsidarys toks

vaizdas



Prisijungimas
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7. Norėdami atsijungti,

spauskite „Mano centras‘ ir

nustatymų ikonėlę

8. Lango apačioje spauskite

„Atsijungti“



Užsakymo pateikimas
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Apačioje spauskite

„Parduotuvė“

Norint pateikti prisijungimo rinkinio užsakymą, reikia spausti ant

PRISIJUNGIMO RINKINYS NARYSTĖS KĖLIMO RINKINYS (piešinėlis

su mergina)

Norint pateikti pakartotinį užsakymą, spauskite ant norimos kategorijos

(Maisto papildai, Asmeninė priežiūra ir t.t.)



Užsakymo pateikimas
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Norėdami užsakyti gaminį*, spauskite ant

krepšelio įkonėlės šalia gaminio.

Užsakę visus norimus gaminius, spauskite ant

krepšelio ikonėlės viršuje.

Atidarius krepšelį, spauskite apačioje

„Patvirtinti“

* paspaudus ant produkto paveikslėlio, pamatysite

gaminio aprašymą bei etiketę.



Užsakymo pateikimas
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Sutikrinkite adresus. Jei reikia, pakeiskite

adresą paspaudę rodyklėlę šalia.

Žemiau galite parašyti pastabas.



Užsakymo pateikimas
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Slinkite žemyn. Jei norite panaudoti el. taškus – paspauskite skrituliuką šalia „Panaudoti el. taškus“ (jis

paraudonuos) ir atsidarys papildoma lentelė, kurioje galėsite panaudoti el.taškus.

Pažymėkite sutikimą su sąlygomis (paspauskite skrituliuką šalia „Užsakymo patvirtinimo sąlygos“) ir

spauskite „Mokėti dabar“



Užsakymo pateikimas
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Paspauskite ant „SafePay“ ir

„Mokėti“

Pasirinkite reikiamą kortelę, įveskite jos

duomenis ir apmokėkite.



Grupinio užsakymo pateikimas
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Suformuokite ir atsidarykite

krepšelį (žr. 9 skaidrę).

Tada paspauskite ant „Pirkti

sau“

Pažymėkite „Pirkti kitiems“

Paspauskite „Keisti“ ir įrašykite

savo ar kito konsutanto ID

Paspauskite „Tikrinti“ (parodys

konsultanto vardą)

Paspauskite apačioje

„Patvirtinti“ (turi būti raudoname

fone)



Grupinio užsakymo pateikimas
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Atsidariusiame lange spauskite

apačioje „Patvirtinti“
Spauskite „Nesukurta“ Atsidariusiame lange paspauskite

„Sukurti“



Grupinio užsakymo pateikimas
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Slinkite žemyn ir pažymėkite sutikimą su

sąlygomis (paspauskite skrituliuką šalia).

Tada spauskite apačioje „Patvirtinti“ (laikinai

matosi Place order)

Jei norite pridėti dar vieną konsultantą, apačioje

spauskite „Tęsti“.

Jei daugiau konsultantų nebus, spauskite „Mokėti

dabar“



Grupinio užsakymo pateikimas
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Jei paspaudėte „Tęsti“:

- formuokite krepšelį kitam konsultantui,

- paspauskite „Pirkti sau“,

- pažymėkite „Pirkti kitiems“,

- pakeiskite konsultanto ID,

- patvitinkite,

- spauskite „Nesukurta“

(žr.14, 15 skaidres )

Atsidariusiame lange spauskite

„Prisijungti“ šalia jau aksčiau sukurto grupinio

užsakymo Nr.



Grupinio užsakymo pateikimas
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Slinkite žemyn ir pažymėkite sutikimą su

sąlygomis (paspauskite skrituliuką šalia).

Tada spauskite apačioje „Mokėti dabar“

Atsidariusiame lange matosi dviejų konsultantų užsakymai.

Jei norite pridėti dar vieną konsultantą, apačioje spauskite

„Tęsti“.

Jei daugiau konsultantų nebus, spauskite „Mokėti dabar“ ir

apmokėkite užsakymą (žr. 12 skaidrę)



Užsakymų istorija
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Užsakymų istoriją galite peržiūrėti

paspaudus „Mano centras“



Mokėjimo kartojimas
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Jei iškart neapmokėjote užsakymo,spauskite „Mano

centras“ ir atsidarykite neapmokėtus užsakymus

Norėdami apmokėti, spauskite „Mokėti

dabar“



Naujo konsultanto registracija
Norint užregistruoti naują

konsultantą, VShare programėlėje

reikia spausti apačioje „Mano

centras“ ir tada viršuje „Prisijungti“
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Tada spauskite „Tapti registruotu

TIENS klientu“

Tada spauskite apačioje „Toliau“



Naujo konsultanto registracija
Galite pasirikti registracijos būdą:

naudojant telefoną arba el.paštą

(atitinkamai gausite sms arba

laišką su patikrinimo kodu)
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Įveskite patikrinimo kodą, kurį

gavote sms ar laiške

Įveskite telefono nr. arba el.paštą,

susikurkite slaptažodį, pažymėkite

sutikimą su sąlygomis bei

naujienlaiškiu ir spauskite

„Kitas“ (bus pakeista į „Toliau“)



Naujo konsultanto registracija
Įrašykite rėmėjo ID, spauskite

„Tikrinti“, kad pamatytumėte rėmėjo

vardą. Arba pasirinkite rėmėją iš

rekomenduojamo sąrašo

Tada spauskite apačioje „Kitas“ (bus

pakeista į „Toliau“).
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Atsidariusiame lange

spauskite „Patvirtinti“

Įrašykite Vartotojo vardą / niką

(neprivaloma), asmeninius

duomenis ir spauskite „Patvirtinti“



Naujo konsultanto registracija

Atsidariusiame lange spauskite „Patvirtinti“
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Ir viskas – naujas konsultantas užegistruotas!

Norėdami pateikti užsakymą, spauskite „Pirkti“



Papildmos funkcijos

Galite pasidalinti VShare programėle socialiniuose tinkluose.

Spauskite apačioje „Mano centras“, o tada spauskite ant ikonėlės.
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Papildmos funkcijos

Programėlėje galite matyti savo struktūrą (panašiai kaip

DIMP).

Spauskite apačioje „Struktūra“,
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„Discovery“ - čia bus keliami kompanijos vaizdo /

garso įrašai, naujienos ir pan.

„Mokymai“ – čia bus keliama kompanijos mokymų

informacija

p.s. vertimai dar bus tvarkomi



Papildmos funkcijos

Programėlėje galite susikurti pokalbių grupes. Gauti bei siųsti pranešimus savo struktūros nariams.

Struktūros nariai taip pat turi būti atsisiuntę ir prisijungę prie VShare programėlės.

Spauskite apačioje „Mano centras“, o tada spauskite ant ikonėlės.
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Papildmos funkcijos

Norėdami pridėti pirmą draugą,

paspaukite ant ikonėlės ir tada

ant „Naujas draugas“
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Naujame lange paspauskite

ant žmogeliuko su pliusu

Įveskite draugo ID ir spauskite

paieškos mygtuką klaviatūroje



Papildmos funkcijos

Pasirodys konsultanto vardas. Apačioje

spauskite „+Pridėti draugą“
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Tada spauskite apačioje

„Taikyti“

Pasirodys pranešimas

„Užklausa Pridėti draugą

išsiųsta“



Papildmos funkcijos

Tas konsultantas, kuriam siuntėte prašymą pridėti prie

draugų, gaus žinutę nuo jūsų:

-jei tuo metu jis bus prisijungęs prie programėlės, tai jam

iššoks pranešimas realiu laiku

-jei bus nepirisijungęs, žinutę jis galės pasižiūrėti vėliau.

Paspaudus ant pamatys raudoną tašką šalia

„Naujas draugas“
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Paspaudus ant „Naujas

draugas“ pamatys koks draugas

atsiuntė kvietimą ir paspaudus

„Patvirtinti“ tapsite draugais.



Papildmos funkcijos

Norėdami parašyti žinutę kuriam nors

struktūros konsultantui, spauskite ant

ww pasirinkite draugą iš sąrašo

žemiau ir spauskite ant jo vardo/ID
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Tada apačioje spauskite

„Susirašinėti dabar“
Atsidariusiame lange Įveskite

pranešmo tekstą ir išsiųskite



Papildmos funkcijos

Norėdami sukurti savo struktūros

konsultantų grupę, spauskite ant

„+“ ir „Sukurti diskusijų grupę“
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Pažymėkite, kuriuos konsultantus

norite įtraukti į grupę ir apačioje

spauskite „Patvirtinti“.

Pamatysite užrašą „Sėkmingai

sukurta“

Galite iškart rašyti pranešimą

arba paspaudus tris taškelius

sukurti/keisti grupės

pavadinimą.



Papildmos funkcijos

Įrašykite grupės pavadinimą ir spauskite “Confirm“
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p.s. angliškas tekstas ateityje bus išverstas į lietuvių k.

Norėdami rašyti pranešimą grupei, tiesiog

pasirinkite grupę iš sąrašo



AČIŪ
www.tiens.lt


