instrukcja obsługi – zarobione środki
Wydawca

STATYSTYKI OGÓLNE
Zbiorcze statystyki dotyczące zarobionej prowizji Wydawcy znajdują się na pulpicie.

Wygenerowane prowizje podzielone są na 5 statusów:
1. Oczekujące – Prowizje oczekujące na weryfikację Reklamodawcy.
2. Zaakceptowane – Prowizje zaakceptowane przez Reklamodawcę.
3. Oczekujące na przelew – Prowizje oczekujące na płatność Reklamodawcy.
4. Do wypłaty – Prowizje opłacone przez Reklamodawcę i możliwe do wypłaty przez Wydawcę.
5. Wypłacone – Prowizje, która zostały już wypłacone przez Wydawcę.
............................................................................................................................

UWAGA!

Wydawca ma możliwość wypłaty wyłącznie środków, które zostały opłacone przez
Reklamodawcę i przeszły w status „do wypłaty”.
............................................................................................................................

Istnieje jeszcze szósty status – Odrzucone – Prowizje odrzucone przez Reklamodawcę.
Reklamodawca ma prawo odrzucić transakcję w przypadku, gdy np. zostanie ona anulowana lub zwrócona
przez klienta. Transakcje odrzucone widoczne są tylko w szczegółowych statystykach, w dziale Statystyki ->
Sprzedaż i prowizje lub z podziałem na pojedyncze transakcje w dziale Statystyki -> Transakcje CPS,
Statystyki -> Leady, Statystyki -> Kliknięcia.
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W celu sprawdzenia zarobionych środków dla poszczególnych programów, w danym przedziale czasu,
dla modelu CPS należy przejść do działu Statystyki -> Sprzedaż i prowizje

W wyszukiwarce należy określić przedział czasu od, do i nacisnąć przycisk Wyszukaj.
Istnieje możliwość wygenerowania statystyki dla konkretnego programu (wystarczy wpisać nazwę programu
w polu Szukana fraza) oraz wybranej kampanii jeśli taka została wcześniej utworzona. Cały raport statystyk
można zapisać do pliku XLS, klikając przycisk XLS pod wyszukiwarką.

Strona 2

instrukcja obsługi – zarobione środki
Wydawca

STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE
Szczegółowe statystyki z listą transakcji i zarobionych środków, dla poszczególnych modeli rozliczania, znajdują
się odpowiednio:
- Statystyki CPS-> Transakcje CPS (statystki dla modelu CPS),
- Statystyki CPL-> Leady (statystki dla modelu CPL),
- Statystyki CPC-> Kliknięcia (statystki dla modelu CPC).

W wyszukiwarce należy określić przedział czasu od, do i nacisnąć przycisk Wyszukaj.
Istnieje możliwość sprawdzenia statystyki dla konkretnego programu (wystarczy wpisać nazwę programu w
polu Szukana fraza), wybranego statusu zamówienia oraz kampanii jeśli taka została wcześniej utworzona.
Aby sprawdzić powód odrzucenia transakcji przez Reklamodawcę należy kliknąć ikonę lupy przy danej
transakcji. Cały raport statystyk można zapisać do pliku XLS, klikając przycisk XLS pod wyszukiwarką.
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WYPŁATA ŚRODKÓW
W celu wypłacenia środków należy przejść do działu Zarobione środki -> Do wypłaty.
Pierwszym krokiem jest uzyskanie statusu umożliwiającego wypłatę środków.
1. Jeśli Twoje konto zarejestrowane jest na firmę, musisz przesłać nam wiadomość z tematem „pierwsza

wypłata” na adres bok@webepartners.pl, abyśmy mogli zweryfikować Twoje dane w panelu.
2. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej prześlij nam podpisaną umowę na adres e-mail

bok@webepartners.pl lub pocztą na adres ul. H. Sienkiewicza 88/6; 50-348 Wrocław.
3. Po nadaniu statusu umożliwiającym wypłatę środków należy przejść do działu Zarobione środki -> Do

wypłaty i kliknąć przycisk Wypłać.

Następnie należy wprowadzić numer rachunku/faktury (np. 0001/01/2014) i kliknąć przycisk Przejdź dalej.
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Po zgłoszeniu chęci wypłaty środków, należy poczekać, aż administrator WebePartners zaakceptuje
zgłoszenie. W momencie zaakceptowania zostanie wysłane powiadomienie na adres e-mail.
Po akceptacji zgłoszenia należy ponownie przejść do działu Zarobione środki -> Do wypłaty.
W tabeli poniżej udostępnione zostaną dwie dodatkowe opcje przy rachunku/fakturze:
- Wyślij fakturę VAT – Umożliwia załączenie własnej faktury VAT (dla firm),
- Wygeneruj rachunek – Automatycznie generuje rachunek w systemie WebePartners
(dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej).

Wybierając opcje Wyślij fakturę VAT wystarczy załączyć plik z własną fakturą VAT i kliknąć przycisk Wyślij.

Informacje dotyczące przesyłania własnych faktur:
- Kwota ze statusem Do wypłaty jest wartością netto. Na fakturze odpoiednio należy doliczyć podatek VAT,
- Dane na fakturze muszą pokrywać się z danymi w panelu Wydawcy.
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Przy opcji Wygeneruj rachunek należy wybrać i potwierdzić zgodność danych.
Gdy do konta przypisane są dane firmowe oraz osobowe, wtedy do wyboru możliwe będą dwie opcje. Po
sprawdzeniu zgodności danych oraz ich wyborze, należy kliknąć przycisk
Dane poprawne.

Życzymy owocnej współpracy !

Strona 6

