Moltes gràcies per utilitzar Wekapp®, esperem gaudeixis amb l’ús d´aquesta aplicació.
A continuació et presentem una visió general de l´entorn

Per accedir a Wekapp® caldrà entrar a “clientes.wekapp.com” i allà entrar amb l´usuari i
password facilitat, en cas de no disposar d´ell o oblit es pot premer “recordar contraseña” i
rebrem al nostre mail les instruccions per recuperar el password.

Recorda que pots entrar al portal amb diferents idiomes, tria el teu !

Un cop dins els portal podrem observar el menú principal i 3 botons que passem a explicar-te:
Menú principal

Botons de Sessió

En el menú principal, podràs anar canviant de pantalles i visualitzant diferent informació.
Els botons, el primer “ajuda” trobaràs l´ajuda per contactar amb nosaltres i també els diferents
manuals de com crear notificacions i documentació.
El segon botó et permet entrar a les dades d´usuari per canviar el password
El Tercer botó serà per desconnectar-te del portal

Estadístiques:

A la primera pantalla “estadístiques” trobaràs tot el que a fa a estadístiques de subscriptors per
dates i notificacions, aquí podràs veure l´impacte que tindràs en el moment en que generis un
anunci o missatge, la gent a la que arribes i la influència que tens.

Dashboard:

Aquí podràs veure la “programació”de notificacions PUSH que has generat i la gent que l´ha
rebut i llegit. (notificació push es aquella notificació que surt al mòbil de cop (tipus whatsapp)).

Notificacions:

Aquí trobaràs la pantalla per crear, editar o esborrar les notificacions, recordem que les
notificacions es aquella informació que veurà el nostre client al entrar al nostre perfil. Al botó
d´ajuda podràs trobar els manuals del “pas a pas” com crear notificacions.

Informació Pràctica:

Aquí podràs veure tot el que hagis posat al apartat d´informació pràctica del teu comerç, aquesta
informació es “estàtica” i sempre serà visible, serveis per donar informació “fixe” del comerç (on
trobar-nos – com contactar – documents fixes – etc...)

“La meva empresa”

En aquesta pantalla podrem configurar tota la informació referent al nostre comerç i també la
descripció que veurà el client, així com la imatge de la icona i el banner més gran.

També podrem configurar el missatge de benvinguda (sols per clients individuals, no per
associacions de comerciants)

Usuaris:

Aquí podrem crear i/o modificar el nostre usuari, així com fer-ne de nous.

Amb aquesta informació ja tens una visió general de Wekapp, en el botó d´ajuda podràs trobar
els diferents PDF amb la informació de com crear notificacions i missatges pas a pas,
t´aconsellem ho imprimeixis per tenir-ho de guia.

Moltes gràcies

Wekapp
info@wekapp.com

