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I

Wstęp

Poniższa instrukcja opisuje działanie oraz funkcje programu IMO dla pośredników
nieruchomości. W celu bezpośredniego rozpoczęcia pracy z programem zalecamy zapoznanie się
z instrukcją szybkiego startu dostępną pod adresem http://www.imo.com.pl/pomoc/imo.
W przypadku dodatkowych pytań odnośnie działania lub obsługi programu, Dział Pomocy
Technicznej Programu IMO jest do dyspozycji klientów w dni powszednie w godz. 9-17 pod numerem
telefonu +48 (22) 203 62 03 oraz adresem E-mail pomoc@imo.com.pl.

Z poważaniem,
Zespół Possible

Dział Pomocy Technicznej Programu IMO
tel. +48 (22) 203-62-03
E-mail: pomoc@imo.com.pl
Dział Sprzedaży
tel. +48 (22) 201-06-74
tel. +48 (56) 475-44-79
E-mail: imo@imo.com.pl
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II

Rozpoczęcie pracy z programem
W celu uruchomienia programu IMO konieczne są trzy rzeczy – komputer z dostępem do

Internetu, przeglądarka internetowa inna niż Microsoft Internet Explorer (zalecamy Mozilla Firefox
lub Google Chrome). W celu uniknięcia kłopotów z funkcjonowaniem zalecamy korzystanie z
aktualniejszej wersji przeglądarki internetowej. Programu IMO nie trzeba instalować na swoim dysku
twardym – dostęp polega na zalogowaniu się do bazy danych dostępnej na serwerze.
Po otrzymaniu od handlowca firmy Possible adresu do programu oraz loginu i hasła do konta
należy wejść w otrzymany adres przez przeglądarkę internetową. Pojawi się okno logowania, w
którym proszeni jesteśmy o wprowadzenie otrzymanych danych.

Po pomyślnym zalogowaniu zaleca się w pierwszej kolejności uzupełnić dane odnośnie konta.
Tę czynność możemy wykonać w zakładce 'Agenci i agencje' w menu 'Administracja'. Część pól nie
jest wymagana (stanowisko, pokój, data zatrudnienia/końca pracy), najważniejszym jednak jest pole
'E-mail'. Uzupełnienie go umożliwia wygenerowanie hasła bez konieczności kontaktowania się z
pomocą techniczną programu.
Kolejną czynnością jest ewentualna zmiana loginu i hasła. Krok ten nie jest konieczny, nic
jednak nie stoi na przeszkodzie, by 'admin' zmienić na własną nazwę, a hasło ustawić takie, jakie na
pewno zapamiętamy. Hasło zawsze musi składać się z minimum ośmiu znaków, w tym małej i dużej
litery oraz cyfry. Tę samą czynność można wykonać dla agentów wcześniej dodanych do programu
przez obsługę techniczną. W przypadku podpisania umowy na instancję 'No limit' administrator może
sam modyfikować liczbę loginów (dodawać oraz usuwać).
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Ważne: w sytuacji zwolnienia pracownika, który miał przydzielony login w programie IMO
oraz posiadał w nim swoje oferty należy bezwzględnie dezaktywować taki login. Należy to wykonać
poprzez przejście do widoku agentów, wybranie konkretnego loginu i wybraniu opcji 'Deaktywuj'.
Spowoduje to zablokowanie możliwości odzyskania konta dla loginu, jednocześnie zachowa oferty w
niezmienionym kształcie.
Jeśli w całej agencji funkcjonują filie można je wprowadzić również do IMO. Filie nie
podlegają pod zamówienia na loginy, dlatego ich tworzenie nie wymaga specjalnych uprawnień.
Należy pamiętać, że wprowadzenie większej ilości agencji niż istniejących w programie loginów może
doprowadzić do powstania bałaganu i kłopotów z identyfikacją agencji. Po dodaniu filii należy
wypełnić pola pozwalające na rozróżnienie jej. Po zapisaniu zmian można już do niej dodać agentów.
Dla osobnych agencji można ustanowić własne znaki wodne i teksty dołączane do wydruków.

III Główne okno programu
Domyślnie widok programu IMO podzielony jest na cztery pola: dwie listy ofert/klientów
poszukujących oraz dwa pola odpowiedzialne za wyświetlanie szczegółów zaznaczonego rekordu na
liście. Pomiędzy polami widoczne są błękitne strzałki – ich zadaniem jest zakrywanie pól lub ich
maksymalizowanie (rozszerzenie widoku na całą szerokość okna). Jeśli chcemy wrócić do widoku
Ponad polami widnieją dwa paski: górny, który odpowiada za opcje programu oraz niższy, w którym
zawarte są narzędzia dostępne z poziomu listy ofert/zapytań. Domyślny widok programu
zaprezentowany został na poniższym rysunku.

III-I Widok list ofert i zapytań oraz podgląd szczegółów
Lewe górne pole zawiera listę ofert wprowadzonych do programu (inaczej klientów
oferujących). Lista podzielona jest na kolumny, których nazwa widoczna jest powyżej wpisów. Cztery
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pierwsze kolumny są nieusuwalne – można je dowolnie przenosić, ale nie można ich widoku wyłączyć
(ani zmienić ich rozmiaru).
Domyślnie pierwsza kolumna spełnia dwie funkcje – pozwala zaznaczać ofertę oraz
informuje, czy oferta jest wysyłana na przynajmniej jeden portal internetowy (świeci się na
czerwono) czy też nie jest wysyłana nigdzie (okienko puste).
Druga kolumna przeznaczona jest na kolorowe znaczniki statusów ofert. Szerzej na temat
statusów przeczytają Państwo w dalszej części instrukcji. Jeśli pole jest puste, oznacza to, że oferta
posiada status „-” tj. pusty.
Dalej znajduje się ikonka zdjęć przy ofercie. Jeśli pole jest puste – do oferty nie dodano zdjęć.
Jeśli w polu pojawia się czerwony aparat – oferta posiada zdjęcia, jednak żadne z nich nie jest
eksportowane do Internetu. Czarna ikonka aparatu oznacza, że oferta posiada zdjęcia, które są
wysyłane wraz z ofertą do Internetu. Szerzej na temat ustawień tej opcji w dziale poświęconym
zdjęciom w ofercie.
Czwarta kolumna odpowiada za informacje dodatkowe oferty. Wyświetlane mogą być tam
znaczniki symbolizujące wyłączność (‘W’), baner (‘B’) lub pochodzenie ofert z sieci wymiany IMOMLS
(‘MLS’).
W domyślnym widoku programu piąta kolumna wyświetla numer oferty. Każdy użytkownik
może po zalogowaniu spersonalizować wygląd głównego okna dla poszczególnych działów.
Użytkownicy programu mogą też dostosowywać do własnych potrzeb kolejność kolumn oraz ich
szerokość. Aby wybrać kolumny, z których chcemy korzystać należy wybrać z menu opcję ‘IMO’, a
następnie lewym klawiszem myszki wybrać opcję ‘Ustawienia kolumn’. Po wybraniu tej opcji pojawi
się dodatkowe okienko, w którym możemy zaznaczyć lub odznaczyć interesujące nas kolumny, a
następnie zachować zmiany, wciskając przycisk ‘Zapisz’. Zawartość okna może się różnić w zależności
od działu, który jest aktywny w tle. Część kolumn może pozostawać pustych pomimo ich zaznaczenia
w ustawieniach – dziać może się tak w przypadku kolumn, których widok uzależniony jest od
uprawnienia przyznanego grupie, do której należy dany użytkownik. Widok okna ustawień kolumn
przedstawiony jest na poniższym rysunku.
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Sąsiadująca z listą ofert po prawej stronie jest lista zapytań – klientów poszukujących.
Większość ustawień jest taka sama jak dla poprzedniej listy; nie występuje tu jedynie znacznik
podświetlony na czerwono (zapytania nie są wysyłane do Internetu) oraz mniejsza liczba pól
wyświetlanych i możliwych do wyświetlenia.
Dwa pola widoczne pod listami ofert pozwalają wyświetlić podstawowe dane
oferty/zapytania w jednym miejscu. Dla ofert widok ten wyświetli miniaturę zdjęcia ustawionego jako
pierwsze oraz ich ogólną liczbę. Jeśli nieruchomość należy do inwestycji ilość zdjęć może być większa
niż rzeczywista – wynikać to może z dodania zdjęć do samej inwestycji. Jeśli korzystamy jedynie z
widoku szczegółowego dla wpisów możemy zminimalizować podglądy – wówczas na liście będzie
widoczna większa ilość ofert.
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III-II Pasek narzędzi widoku głównego
Powyżej listy ofert oraz listy zapytań znajdują się dwa paski narzędzi. Część po lewej stronie
odpowiada za działania na liście ofert, część po prawej odpowiada za działanie w liście zapytań. Układ
oraz działanie narzędzi jest identyczne po obu stronach.



Pierwsza z ikon służy dodawaniu nowych ofert/zapytań



Druga ikona służy przeskakiwaniu pomiędzy widokiem wszystkich ofert oraz widokiem tylko
zaznaczonych ofert (zaznaczenie z pierwszego pola)



Pole opatrzone numerem 3 jest bezpośrednio powiązane z ikoną dyskietki (4). Zaznaczając na
liście kilka ofert i chcąc zachować to zaznaczenie na później możemy wykonać to klikając
ikonę dyskietki i nadając nazwę. Układ ten dostępny będzie z listy rozwijanej (3)



Piąta ikona służy wyświetlaniu aktualnych ofert lub zapytań (żółta kropka). Pusta aktówka
oznacza brak wyświetlania rekordów aktualnych, aktówka z kartką oznacza wyświetlanie
wpisów aktualnych



Szósta ikona działa identycznie jak piąta – z tą różnicą, że odpowiada za wyświetlanie ofert
lub zapytań archiwalnych. Opcje nie wykluczają się, tak więc mogą być ustawione niezależnie
od siebie



Pole o numerze 7 może być bardzo przydatne, jeśli stosujemy różne statusy dla ofert.
Pozwala ono przełączać się między widokami ofert opatrzonych różnymi statusami.



Dwie strzałki w ikonie ósmej odpowiadają za dopasowanie zaznaczonych ofert lub zapytań do
zapytań/ofert odpowiadających parametrom tych pierwszych. Na przykład klient X poszukuje
mieszkania w Warszawie na Ursynowie o określonych parametrach (l. pokoi, cena, metraż);
po zaznaczeniu go na liście i naciśnięciu ikony u góry listy zapytań po prawej stronie pojawią
się oferty spełniające kryteria z zapytania.



Ikona lejka (9) daje dostęp do zaawansowanego narzędzia filtrowania ofert. Filtr
zaawansowany pozwala wyszukiwać oferty według bardzo szczegółowych kryteriów. Więcej
na temat filtrowania w rozdziale poświęconym filtrom.



Ostatnie z pól widocznych na pasku narzędzi (10) jest powiązane z filtrem zaawansowanym.
Po zapisaniu preferencji wyszukiwania w tym filtrze możemy w szybki sposób przefiltrować
oferty według wcześniej zapisanego ustawienia.
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Za polem zapisanych filtrów znajduje się czerwona ikona zakazu wjazdu (11). Jej funkcja
polega na czyszczeniu widoku listy ofert/zapytań z działania filtra – w skrócie: przywraca
domyślny widok listy.



Ikona drukarki (12) jak łatwo się domyślić służy tworzeniu wydruków. W przeciwieństwie do
tej samej opcji dostępnej z poziomu szczegółów oferty wydruk z listy może dotyczyć większej
ilości ofert (jak również zapytań). Opcja ta umożliwia zarówno wydruk (tabelaryczny,
pobieżny, szczegółowy) oraz wysyłkę ofert mailem. Więcej na temat wydruków znajdziecie
Państwo w rozdziale poświęconym wydrukom i wysyłaniu ofert przez E-Mail.



Ostatnia ikona – kosz (13) służy usuwaniu ofert lub zapytań
Uwaga! Usuwanie ofert jest nieodwracalne! Ewentualne przywrócenie jest możliwe z kopii
bezpieczeństwa bazy danych – należy wówczas skontaktować się z handlowcem firmy
Possible po szczegóły.

W programie znajdują się dwa takie paski – nad listą ofert oraz nad listą zapytań. Należy pamiętać, że
działają osobno i w przypadku zwinięcia jednej z list pozostaje tylko pasek właściwy dla aktywnej listy.

III-III Pasek opcji programu
Powyżej list ofert i zapytań oraz pasków narzędzi znajduje się pasek zawierający opcje programu.
Domyślnie widnieje na nim 6 opcji plus pasek wyboru kategorii ofert. Widok paska został
zaprezentowany na rysunku poniżej.



Po wejściu w opcję ‘IMO’ (1) uzyskujemy dostęp do: kalendarza, formularzy wprowadzania
ofert, repozytorium dokumentów, ustawień kolumn, odnośnika do strony z aplikacją mobilną
IMO oraz przyciskiem wylogowania z programu. Szerzej na temat każdej z opcji przeczytacie
Państwo w osobnych rozdziałach poświęconym tym funkcjom.



W menu edycja (2) otrzymujemy dostęp do podstawowego filtra, tworzenia powiązań ofert
z zapytaniami, listy klientów oraz firm.



Z poziomu ‘Narzędzi’ (3) możemy przejść do kalkulatora opłat, przejść do strony rządowej
zawierającej księgi wieczyste, mapy katastralnej obszaru kraju, modułu fakturowania oraz
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narzędzi przeznaczonych do importowania ofert prywatnych/zapytań z zewnętrznych portali
internetowych lub z przeglądarki AMER


W opcji IMOMLS (4) otrzymujemy dostęp do sieci wymiany ofert. Dostępne są tam opcje
‘Współpraca’, ‘Oferty dostępne’ oraz ‘Oferty wycofane’



Zawartość opcji ‘Administracja’ (5) jest całkowicie zależna od uprawnień przyznanych
danemu użytkownikowi. Konto o uprawnieniach administratora posiada dostęp do
wszystkich dostępnych opcji. Konto należące do grupy ‘Agenci’ będzie mieć dostęp do
ograniczonej ilości opcji, przy czym można dla grupy włączyć wszystkie opcje lub odebrać
wszystkie uprawnienia – wówczas opcja po wybraniu pozostanie pusta. Opis poszczególnych
użyteczności zostanie opisany w odpowiednim rozdziale poświęconym zagadnieniom
administracyjnym programu.



Przedostatnia opcja ‘Pomoc’ (6) daje dostęp do odnośnika dla instrukcji programu IMO w
formie Wikipedii oraz moduł zgłoszeń do obsługi programu IMO (problemów, nowych
eksportów itp.)



Ostatnia opcja połączona jest bezpośrednio z ofertami – odpowiada za wybór kategorii, z
której wyświetlane są w widoku listy oferty i zapytania oraz nowe wpisy.
Uwaga! Nowe oferty/zapytania dodawane będą zawsze do kategorii widocznej
w tle. Możliwe jest dodanie oferty w dwóch lub czterech działach jednocześnie, o tym jednak
przeczytacie Państwo w dalszej części podręcznika.

IV Główne funkcje programu
W poniższym rozdziale omówione zostaną wszystkie funkcje dostępne w programie IMO. Wszystkie
biura korzystające z programu IMO otrzymują dostęp do identycznych opcji programu. Jeśli uważają
Państwo, że w programie brakuje jakiegoś ważnego w pracy pośrednika nieruchomości narzędzia
prosimy o stosowną informację skierowaną na adres pomoc@imo.com.pl – każdą sugestię staramy
się rozważyć pod kątem globalnej użyteczności.

IV-I Kalendarz
Program IMO posiada wbudowaną funkcję kalendarza, do którego użytkownik może
wprowadzać najistotniejsze informacje i zdarzenia dotyczące ofert i zapytań. Kalendarz ma za zadanie
wspomagać organizację pracy każdego agenta korzystającego z licznych funkcji, w jakie został
wyposażony program IMO. Aby otworzyć okienko kalendarza należy wybrać z menu IMO zakładkę
Kalendarz lub skorzystać ze skrótu klawiaturowego ALT+K.
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Okno kalendarza podzielone zostało na dwie części. W pierwszej części widoczny jest podgląd
kalendarza miesięcznego z podziałem na kolejne dni miesiąca, po prawej stronie widoczna jest
rozpiska godzinowa aktualnego dnia. Agent korzystający z kalendarza może widok dzienny przełączyć
na widok tygodniowy lub miesięczny korzystając z funkcji w prawym górnym rogu okienka
Domyślnym

widokiem

kalendarza

jest

podział

godzinowy

aktualnego

dnia

z

wyszczególnieniem godzin pracy agencji (8-18). Wybierając w lewym dolnym rogu okienka opcję
'Pokaż cały dzień' udostępnione zostaną pozostałe godziny aktualnej doby. W widoku tygodniowym
nadal widoczny jest podział na godziny danego dnia oraz informacja o zasięgu czasowym danego
tygodnia. Odpowiednimi kolorami wyszczególnione zostały soboty oraz niedziele. W górnym pasku z
informacją o aktualnie wybranym dniu lub tygodniu, w zależności od widoku, dostępne są przyciski
nawigacyjne pozwalające na zmianę widoku kalendarza na kolejny lub poprzedni dzień (tydzień lub
miesiąc). Możliwy jest zawsze powrót do dnia obecnego poprzez wciśnięcie na napis 'Dzisiaj'.

Aby dodawać, modyfikować lub usuwać własne zdarzenia w kalendarzu nie są wymagane
żadne uprawnienia. Domyślnie każdy agent może organizować kalendarz tylko dla siebie, natomiast
dostępne są również uprawnienia, które rozszerzają możliwości kalendarza o ingerencję w kalendarze
innych użytkowników:
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* Kalendarz – Dodawanie wpisów dla innych,
* Kalendarz – Modyfikacja wpisów innych,
* Kalendarz – Podgląd kalendarzy innych,
* Kalendarz – Usuwanie wpisów innych.
Dodanie nowego zdarzenia w oknie kalendarza polega na wybraniu odpowiedniej daty oraz
kliknięciu dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w określonym polu oznaczonym godziną. Pojawi się
nowe okienko, w którym można będzie wpisać tytuł zdarzenia i zaakceptować zamiany lub wybrać
przycisk 'Więcej', aby ujrzeć okienko ze szczegółami nowego zdarzenia
W okienku szczegółów zdarzenia agent może wpisać tytuł zdarzenia, krótki opis, zakres
czasowy trwania danego zdarzenia, zaznaczyć czy zdarzenie jest całodniowe albo cykliczne oraz
podpiąć pod nowe zdarzenie oferty lub zapytania z nim związane. Jedną z funkcjonalności,
wspomagającą pracę agenta jest funkcja „przypomnienie”. Po zaznaczeniu pola wyboru uzyskujemy
dostęp do okna, w którym określamy datę i czas przypomnienia. Komunikat o danym zdarzeniu
zostanie wysłany na adresy e-mail agentów biorących w nim udział z tolerancją +/- 15 minut od
godziny wskazanej w przypomnieniu.
Rozwijane listy z ofertami lub zapytaniami działają na podobnej zasadzie, jak w szczegółach
ofert i zapytań – dostępnych jest pierwszych kilku początkowych klientów, jeśli jednak na liście
brakuje danego klienta można z klawiatury wpisać jego imię, nazwisko lub numer id, wówczas
program automatycznie dopasuje dostępne wpisy w bazie. Zapisanie wypełnionego zdarzenia
poprzez przycisk 'Dodaj' spowoduje zamknięcie okienka szczegółów zdarzenia oraz powrót do
kalendarza, na którym zaznaczone zostaną odpowiednio dodane wpisy
Odpowiednimi kolorami zaznaczone zostały zdarzenia aktualnego Agenta, zdarzenia filii, o ile
taka istnieje w bazie, oraz zdarzenia dotyczące wszystkich. Oczywiście, aby móc zobaczyć konkretne
zdarzenia konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień opisanych na początku rozdziału.
Ciekawą funkcją kalendarza jest okienko z podstawowymi informacjami na temat danego zdarzenia,
które dostępne będzie po chwilowym przytrzymaniu kursora myszki nad wybranym zdarzeniem. Jeśli
dodamy do naszego kalendarza więcej zdarzeń, wszystkie zostaną również pokazane(kolor żółty)
w miesięcznym widoku kalendarza w lewym górnym rogu okienka. Użytkownik programu ma do
dyspozycji również funkcję „lista zdarzeń”. Po jej wybraniu domyślnie uzyskujemy dostęp do wykazu
wszystkich zdarzeń, jakie będą miały miejsce w ciągu najbliższego tygodnia. Możemy sprecyzować
warunki wyboru zdarzeń określając czas, jakiego mają dotyczyć używając pól „Od dnia”, „Do dnia”
poprzez wybór ikony kalendarza. Jeżeli posiadamy odpowiednie uprawnienia administracyjne
możemy również dokonać podglądu kalendarzy innych agentów lub innych filii agencji. Klikając na
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numery zapytań lub ofert dołączonych do zdarzenia przeniesiemy się do widoku szczegółowego danej
oferty/zapytania. Przeglądane zdarzenia można wydrukować używając przycisku ‘Drukuj’.
Zdarzenia można dodawać do kalendarza również z poziomu szczegółów ofert lub zapytań.
Do tego celu służą odpowiednie zakładki w szczegółach ofert/zapytań o nazwie 'Kalendarz'. Wybranie
przycisku 'Dodaj do kalendarza' spowoduje otworzenie nowego okienka z kalendarzem ustawionym
automatycznie w trybie dodawania nowego zdarzenia (z pełnymi szczegółami zdarzenia). Zasięg
czasowy domyślnie obejmować będzie godzinę zegarową zaczynając od pierwszej połowy godziny
czasu aktualnego -oznacza to, że jeśli aktualny czas to godzina 10:20, to zasięg nowego zdarzenia
obejmie godziny 10:30 – 11:30, jeśli aktualna godzina, to 11:47, wówczas zdarzenie określone
zostanie domyślnie na 12:00 – 13:00 itd. Oczywiście w szczegółach zdarzenia będzie można określić
inny zasięg czasowy. Automatycznie również zostanie podpięta do zdarzenia oferta, z poziomu której
otwarty został kalendarz.
Analogiczny sposób dodawania nowego zdarzenia do kalendarza wygląda w przypadku
szczegółów zapytań. Domyślny agent, dla którego dodawane będzie nowe zdarzenie to agent
aktualnie zalogowany, jednak w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień można będzie
określić nowe zdarzenie dla innego agenta dostępnego w Agencji. Do nowego zdarzenia
automatycznie również podpięte zostanie zapytanie.
Dodane do kalendarza zdarzenia można oczywiście modyfikować w miarę potrzeb.
Modyfikacja konkretnego zdarzenia w kalendarzu polega na dwukrotnym kliknięciu na nim lewym
przyciskiem myszy. O ile możliwe będzie modyfikowanie wybranego zdarzenia (posiadać będziemy
odpowiednie uprawnienia), wówczas po dwukrotnym kliknięciu otworzy nam się okienko szczegółów
zdarzenia identyczne do tego, w którym dodawaliśmy nowe zdarzenie. Po wprowadzeniu żądanych
zmian zapisujemy zdarzenie wciskając przycisk 'Aktualizuj' i powracamy do głównego okna
kalendarza. Z poziomu okienka kalendarza, w ogólnym widoku podglądu zdarzeń możemy zmienić
zakres czasowy trwania zdarzenia odpowiednio rozciągając dolną krawędź wybranego zdarzenia.
Istnieje również możliwość przesunięcia zapisanego wcześniej zdarzenia pod względem czasowym w
danym widoku. Należy w tym celu 'uchwycić' zdarzenie, czyli wcisnąć lewy przycisk myszy
umieszczając wcześniej kursor nad zdarzeniem i określić nowe ramy czasowe przeciągając je w
odpowiednie miejsce w kalendarzu.
Modyfikacja własnych zdarzeń nie wymaga w programie żadnych uprawnień, jeśli natomiast
będziemy posiadali możliwość podglądu zdarzeń określonych dla innych agentów, a grupa, do której
należymy nie będzie posiadała uprawnienia na modyfikację zdarzeń w kalendarzach innych agentów,
wówczas po dwukliku na takim zdarzeniu ujrzymy komunikat o braku uprawnień do zmian we
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wpisach w kalendarzu. Posiadając uprawnienie do modyfikowania zdarzeń innych agentów program
IMO pozwala nam modyfikować je w sposób wcześniej już opisany.
W kalendarzu programowym możliwe jest również usuwanie zdarzeń, które zostały dodane.
Każdy agent nieposiadający odpowiednich uprawnień może dowolnie modyfikować kalendarz, w tym
również usuwać zdarzenia dotyczące tylko jego osoby. Możliwe jest nadanie odpowiednich
uprawnień, o których była mowa w poprzednich rozdziałach, osoba, która je posiada może również
oglądać kalendarze innych agentów oraz usuwać zdarzenia w nich umieszczone.
Dodatkowo kalendarz IMO jest zintegrowany z kalendarzem Google. Synchronizacja jest
możliwa tylko w relacji IMO -> Google, więc dodawanie zdarzeń możliwe jest wyłącznie z poziomu
IMO. W celu włączenia synchronizacji, należy kliknąć przycisk "Konfiguracja" umieszczony w
nagłówku okna kalendarza w IMO. Po włączeniu synchronizacji można wybrać kalendarz, do którego
mają być synchronizowane zdarzenia z IMO oraz określić datę pierwszego zdarzenia do
synchronizacji. W przypadku wydarzeń w kalendarzu IMO, które nie zostały jeszcze
zsynchronizowane, synchronizacja odbywa się przy aktualizacji danego zdarzenia. Synchronizacja
obejmuje następujące opcje: dodawanie, usuwanie, aktualizacja, cykliczność, całodniowe zdarzenia
oraz przypomnienia.

IV-II Formularz wprowadzania ofert
W programie IMO znajdują się wzory formularzy wprowadzania ofert. Dokumenty te mają
postać plików PDF, które można pobrać i wydrukować. Gotowe wzory umożliwiają uzupełnienie
danych o nieruchomościach i szybsze ich wprowadzenie do systemu. Poprawnie wypełniony
dokument zawiera dane o ofercie, które agent wprowadza do bazy w kolejności zgodnej z widokiem
w ofercie. Na samym początku znajdują się dodatkowe opcje odnoszące się do oferty w IMO,
lokalizacja, a na końcu opis. Poniżej znajduje się przykładowy formularz dostępny w programie
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IV-III Repozytorium Dokumentów
W głównym menu programu IMO dostępne jest repozytorium dokumentów. Jest to miejsce,
gdzie Agenci z odpowiednimi uprawnieniami mogą pobierać, dodawać, modyfikować lub usuwać
dokumenty przydatne w codziennej pracy Agenta.
Uprawnienia decydujące o wyglądzie i funkcjach dostępnych w okienku repozytorium
dokumentów:


Repozytorium dokumentów – Dodawanie dokumentów,



Repozytorium dokumentów – Dostęp,



Repozytorium dokumentów – Modyfikacja dokumentów,



Repozytorium dokumentów – Usuwanie dokumentów,

Brak, któregokolwiek uprawnienia spowoduje ograniczenie funkcjonalności, z których można
korzystać w repozytorium.
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Po wybraniu przycisku ‘Dodaj’ w lewym górnym narożniku otworzy się nowe okienko, w którym
Agent dodający nowy dokument będzie mógł określić jego nazwę, dodać opis, zdefiniować słowa
kluczowe dla dokumentu oraz wybrać z lokalnego dysku komputera plik z dokumentem.
Analogicznie wygląda okienko edycji dokumentów, nie posiada jednak możliwości wyboru
dokumentu z lokalnego dysku komputera.

IV-IV Lista firm i klientów
W menu 'Edycja' w głównym menu programu dostępne są zakładki 'Lista klientów' oraz ‘Lista
Firm’. Uprawnienie pozwalające, aby agent należący do danej grupy mógł taką zakładkę widzieć to
'Odczyt klientów'.

Okienko 'Lista klientów' pozwala na szybkie wyszukiwanie danego klienta wg danych
personalnych wszystkich klientów zapisanych przy ofertach i zapytaniach w programie IMO. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że klientem w tym znaczeniu jest osoba, która zgłosiła ofertę (jest
właścicielem oferty – zakładka 'Właściciel' w szczegółach oferty) lub zapytanie (jest poszukującym
w zapytaniu – zakładka 'Poszukujący' w szczegółach zapytania). Opcja ‘Lista firm’ funkcjonuje w ten
sam sposób, z tą różnicą, że zawarte w niej są rekordy klientów będących firmami.
W górnej części okienka dostępne są podstawowe pola, wg których można przeszukiwać listę
zapisanych klientów . Po wypełnieniu interesujących nas pól uzyskamypożądany rezultat. Jeśli
wypełnimy przykładowo pola 'Imię' oraz fragment numeru telefonu w polu 'Telefon' program
przefiltruje wszystkich zapisanych klientów i na liście wyświetli tylko te osoby, które mają np. na imię
Adam oraz w ich numerze telefonu występuje wpisany przez nas wzorzec. Warto tu zaznaczyć, że
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filtrowanie według pola 'Telefon' uwzględnia wartości wpisane w pola 'Telefon', 'Telefon komórkowy'
oraz 'Telefon praca' zarówno w szczegółach ofert, jak i zapytań. Pola 'Imię', 'Nazwisko', 'E-mail' oraz
daty są dopasowywane z dokładnością do znaku.
Aby wyłączyć filtrowanie i zobaczyć pełną listę wszystkich klientów należy na liście kliknąć
prawym przyciskiem myszy. Wówczas pokaże się menu kontekstowe i można będzie wybrać pozycję
'Wyłącz filtrowanie'. Po prawej stronie w górnym narożniku znajduje się również przycisk 'Czyść',
który usuwa wszelkie wpisy z dostępnych pól, aby można było rozpocząć filtrowanie od początku oraz
resetuje wynik wcześniejszego filtrowania pokazując na liście klientów wszystkie zapisane w bazie
osoby.
Po dwukrotnym kliknięciu w danego klienta powinno otworzyć się okno z wszystkimi
ofertami/zapytaniami, których dany klient jest właścicielem (Rysunek 20). Po kliknięciu w numer
oferty/zapytania otworzy się nam okno z szczegółami danej oferty/zapytania.

IV-V Kalkulator opłat
Funkcja ta służy do tworzenia orientacyjnych kosztów, które klient poszukujący będzie musiał
ponieść przy nabyciu nieruchomości. W kalkulatorze można wybrać, jakiego rodzaju jest forma
własności dla danej nieruchomości oraz wprowadzić wartość oraz określić prowizję dla pośrednika.
Program automatycznie obliczy łączne koszty. Z jego poziomu mamy możliwość wydrukować
informację o orientacyjnych opłatach przy zawarciu umowy.
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IV-VI Księgi wieczyste
Jeśli posiadamy numer księgi wieczystej nieruchomości, którą posiadamy w swojej ofercie
możemy odszukać daną księgę wieczystą wybierając opcję ‘Księgi wieczyste’ z opcji ‘Narzędzia’. Po
wprowadzeniu numeru otrzymamy wgląd w informacje związane z daną księgą.

IV-VII Geoportal
Projekt GEOPORTAL.GOV.PL udostępnienia:
1. Opracowania i dane geoprzestrzenne, w tym dane o charakterze katastralnym (zawierające
informacje dotyczące geometrii działek ewidencyjnych);
2. Opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych oraz dodatkowo:
- mapy sozologiczne wykonane w skali 1:50 000;
- mapy hydrograficzne wykonane w skali 1:50 000;
- mapy topograficzne rastrowe w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
- dane o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa;
- dane z państwowego rejestru nazw geograficznych.

IV-VIII Moduł fakturowania
Program IMO wyposażony został w prosty moduł do tworzenia faktur VAT do transakcji
obrotu nieruchomościami. Dostęp do niego jest domyślnie wyłączony. Odblokować go może konto
z uprawnieniami administratora lub login wyposażony w uprawnienia do edycji uprawnień.
Wchodząc w 'Administracja' ==> 'Grupy uprawnień' i przechodząc do katalogów uprawnień
(ewentualnie wcześniej zmieniając grupę na właściwą) otwieramy katalog 'Inne' i zaznaczamy 'Moduł
fakturowania' i zapisujemy zmiany w uprawnieniach.
Moduł uruchamia się wchodząc w zakładkę 'Narzędzia' i wybierając 'Faktury'. Domyślnie na
początku wyświetlany jest widok wszystkich dotychczas stworzonych faktur. Powyżej listy znajdują
się opcje pozwalające przefiltrować faktury według wybranych kryteriów oraz wyszukiwarka po
parametrze nabywcy lub nr faktury. Na liście ofert dostępne są opcje pobrania dokumentu,
wygenerowania jego duplikatu oraz edycji, a także anulowania oraz usunięcia dokumenty z bazy.
Poniżej listy znajduje się przycisk pozwalający na zmianę statusu faktur (przed jego użyciem należy
zaznaczyć właściwe oferty). Po dodaniu faktury można ją pobrać na komputer i wydrukować.
Druga zakładka w widoku 'Dokumenty' pozwala wprowadzić nową fakturę. Widok podzielony
jest na kilka sekcji. Od góry wprowadzamy numer faktury, pod nim znajdują się pola przeznaczone do
wypełnienia danymi sprzedawcy oraz nabywcy, poniżej znajdują się opcje dotyczące dat wystawienia,
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sprzedaży oraz płatności a także formy płatności (należy kliknąć by aktywować wybór). Dalej znajduje
się kryterium wyboru towaru lub usługi (powinny zostać wcześniej zdefiniowane w zakładce
'Magazyn'). Jeśli faktura dotyczy więcej niż jednej rzeczy przyciskiem 'Dodaj pozycję' można dodać
kolejny wpis. Na sam koniec można dodać opis faktury. Pod opisem znajdują się przyciski 'Zapisz'
(zapisuje fakturę i powraca do listy dokumentów) oraz 'Zapisz i pobierz' służący zapisowi faktury oraz
automatycznym jej pobraniu w formacie pdf na dysk twardy komputera (celem wydruku). Obok opcji
'Dokumenty' znajdują się dodatkowe zakładki 'Nabywcy' oraz 'Sprzedawcy'. W obu opcjach
znajdziemy listę klientów oraz możliwość dodania nowych wpisów.
Gdy faktura VAT zostanie opłacona można zmienić jej status na "Zapłacona". W tym celu
należy zaznaczyć daną fakturę na liście i kliknąć przycisk "Zmień status" umieszczony pod listą
dokumentów po lewej stronie. Pojawi się nowe okienko, w którym należy zmienić status faktury na
"Zapłacona" i zapisać zmiany przyciskiem "Zapisz". Po nadaniu statusu "Zapłacona" faktura w postaci
PDF będzie miała dopisek ZAPŁACONO.
Ostatnią zakładką jest zakładka 'Zdarzenia', w której znajdziemy wszystkie operacje mające miejsce
w module fakturowania. Odnotowaniu podlegają logowania do systemu faktur, dodanie nabywcy,
sprzedawcy oraz faktury, duplikowanie, usuwanie oraz przeglądanie dokumentów.

Strona | 18

IV-IX Import ofert z portali oraz przeglądarki AMER
Import ofert prywatnych przy użyciu skrzynki pocztowej
Aby możliwe było uruchomienie funkcji importu ofert i zapytań do bazy Agencji poprzez program
IMO konieczne jest posiadanie skrzynki pocztowej, na którą portale internetowe będą wysyłały maile
z ofertami. Oczywiście pierwszym krokiem do uruchomienia wspomnianej funkcji jest zapisanie się na
portalu internetowym na newsletter ofert (oferty.net, gratka.pl lub domiporta.pl) przy użyciu
wspomnianego maila.
Kolejnym krokiem jest ręczne skonfigurowanie poczty dla importów lub przesłanie do obsługi
technicznej programu IMO danych dotyczących ustawionej skrzynki. Do skonfigurowania importu
po stronie programu konieczne jest podanie adresu skrzynki pocztowej, hasła do logowania się
na skrzynkę pocztową, adresu serwera POP3, na którym założona jest skrzynka pocztowa, numer portu
serwera POP3, o ile nie jest on standardowy oraz informacje o tym czy połączenie ze skrzynką
pocztową powinno być szyfrowane. Możliwe jest ustawienie kilku skrzynek pocztowych, z których
pobierane będą maile.
UWAGA: Maile z treścią ofert pobierane są automatycznie poprzez ustawiony mechanizm
importu. Program loguje się na zdefiniowaną skrzynkę pocztową i pobiera pierwszych 50 maili
jednocześnie usuwając je po zaimportowaniu. Operacja taka powtarzana jest z częstotliwością 60
minut.
Ważnym aspektem jest podanie danych do skrzynki, na której będą znajdowały się tylko maile
z portali z uwagi na fakt usuwania ich bezpowrotnie ze skrzynki pocztowej lub ustawienie
odpowiedniego przekierowania na inne konto pocztowe Agencji.
Podgląd pobranych ofert

Po skonfigurowaniu skrzynek pocztowych i uruchomieniu usługi importu ofert możliwe jest
przeglądanie pobranych do programu IMO ofert z podziałem na działy. W górnej części okienka można
określić przedział czasowy, z jakiego chcemy wyświetlić pobrane oferty, standardowo po otwarciu
okienka przedział ustawiony jest tak, aby wyświetlać oferty z obecnego dnia. W menu okienka możliwe
jest ustawienie kolumn, jakie chcemy widzieć na liście oraz określić dział, z którego chcemy wyświetlać
oferty, jak również usunąć zaznaczone oferty, jeśli mamy pewność, że nie będziemy nimi
zainteresowani. Jeśli zainteresowani jesteśmy jakimiś ofertami zaznaczamy je w pierwszej kolumnie, a
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następnie wybieramy przycisk ‘Importuj wybrane’. Wówczas otworzy nam się nowe okno zawierające
szczegóły dostępnej nieruchomości.
Okno szczegółów

Okienko szczegółów ofert podzielone jest na trzy podstawowe zakładki: ‘Ogólne’, ‘Zdjęcia’ oraz
‘E-mail’. Na zakładce ‘Ogólne’ widoczne są podstawowe informacje dotyczące oferty. Odpowiednie pola
pogrupowane zostały pod względem kategorii, pola zawarte w mailu zaznaczone zostały pogrubioną
ramką. Jeśli pole jest słownikiem a nie wartością liczbową i w szczegółach oferty jest zaznaczone
pogrubioną ramką jednak nie jest wypełnione oznacza to, że oryginalna wartość, jaka znajdowała się
w mailu nie znajduje się w słowniku zapisanym w programie IMO. Można wówczas rozwinąć listę
i wybrać wartość najbardziej pasującą do oryginalnej. Aby dowiedzieć się, jaka była wartość oryginalna
można przytrzymać krótką chwilę kursor nad danym polem.
Jeśli w mailu wysłanym z portalu załączone były zdjęcia lub informacja o nich wówczas
umieszczone zostaną one na zakładce ‘Zdjęcia’. W okienku możliwe będzie zaznaczenie lub
odznaczenie zdjęcia do importu razem z ofertą oraz w miarę potrzeb zmiana nazwy zdjęcia. Ostatnią
zakładką w szczegółach oferty jest zakładka ‘E-mail’. Znajduje się tam tylko pole tekstowe, w którym
umieszczona została oryginalna treść maila, jaki wysłał portal. Dzięki nim Agent importujący ofertę do
bazy może w razie jakichkolwiek wątpliwości skorygować szczegóły lub porównać wartości
zaimportowane z oryginałem. Po zaimportowaniu oferty do bazy treść maila umieszczana jest
w zakładce Notatki.
W górnej części szczegółów oferty widoczna jest informacja o ilości importowanych ofert
i kolejności aktualnej oferty w importowanej kolejce. Natomiast w dolnej części okienka znajdują się
przyciski, dzięki którym możemy zaimportować aktualną ofertę do bazy, pominąć aktualną ofertę, jeśli
okaże się, że nie spełnia ona naszych oczekiwań lub całkowicie przerwać import zaznaczonych
wcześniej ofert. Po zakończeniu importu ofert program zamknie okienko szczegółów ofert i powróci do
listy ofert. Administrator programu może również określić pola, jakie muszą być wypełnione podczas
importu ofert. W przypadku ich nie wypełnienia zaimportowanie oferty nie będzie możliwe. Po
zamknięciu okienka importera z listą ofert program automatycznie odświeży główne listy w programie,
tak, aby świeżo zaimportowane oferty bądź zapytania były dostępne do dalszej pracy.
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Import ofert z przeglądarki AMER

Program IMO zintegrowany jest z programem AMER Przeglądarka, który umożliwia pobieranie
ofert nieruchomości zamieszczonych przez osoby prywatne w gazetach i na portalach internetowych.
Dzięki temu możliwe jest przeniesienie wybranych ofert prywatnych z bazy Amer do bazy głównej IMO,
a tym samym powiększenie bazy ofert biura. Korzystanie z bazy Amer poprzez program IMO
zdecydowanie usprawnia i automatyzuje docieranie do ofert osób prywatnych. Oferty pobrane z Amer
i przeniesione do bazy głównej ofert w IMO są traktowane dokładnie tak samo, jak inne oferty
wprowadzone do IMO. W celu skorzystania z tego mechanizmu należy posiadać aktywne konto w Amer
i zakomunikować obsłudze przeglądarki o zamiarze korzystania z przeglądarki w IMO. Wówczas
obsługa AMER przesyła dane do pomocy technicznej programu IMO, import zostaje skonfigurowany,
a użytkownik otrzymuje informację o ustawieniu importera dla przeglądarki AMER.
Usuwanie starych danych

W głównym menu Importera dostępna jest również opcja ustawienia okresu przechowywania
zaimportowanych maili w bazie programu. Domyślny okres przechowywania zaimportowanych maili
z ofertami to 30 dni, natomiast maksymalny okres przechowywania danych w bazie to 6 miesięcy.
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IV-X System wymiany ofert IMOMLS
System IMOMLS oferuje możliwość wymiany ofert pomiędzy agencjami nieruchomości, które
korzystają z programu IMO i które nawiązały współpracę. Wymiana ofert jest swobodna, wystarczy
posiadać program IMO i oferty, które mogą zostać udostępnione innym biurom. Należy pamiętać,
Mimo, że oferty udostępniane nie posiadają informacji nt. właściciela oraz informacji o statusie
niejawnym mogących zaszkodzić agencji udostępniającej ofertę należy zachować ostrożność i
kontrolować przebieg wymiany ofert.

Jeśli w programie nie pojawiają się opcje dotyczące wymiany ofert należy skontaktować się
z obsługą techniczną firmy Possible dostępną pod numerem telefonu +48 (22) 203-62-03, e-mail:
pomoc@imo.com.pl (nie dotyczy agencji, które nie wykupiły aktualizacji).
Nawiązanie współpracy
Pierwszym etapem rozpoczęcia korzystania z systemu wymiany IMOMLS jest nawiązanie
współpracy z innymi biurami nieruchomości. Nie jest konieczne wyrabiania identyfikatora czy też
uruchamiania dodatkowych aplikacji. Uprawnienia dotyczące systemu wymiany są domyślnie
włączone dla administratorów w programie IMO. Jeśli chcemy, możemy udostępnić opcje współpracy
również innym grupom użytkowników naszego programu. Możemy o tym zdecydować w
'Administracja' ==> 'Grupy uprawnień' i dla właściwej grupy włączyć uprawnienie ‘Zarządzanie
systemem wymiany (MLS)’ (oraz ‘Zarządzanie systemem wymiany własnej filii (MLS) jeśli agencja
funkcjonuje w formie kilku filii), znajdujące się w kategorii 'Administracyjne'. Nawiązanie współpracy
jest czynnością jednorazową, tak więc najlepiej będzie pozostawić to uprawnienie jedynie dla
administratorów.
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Pomiędzy opcjami 'Narzędzia' oraz 'Administracja' na pasku menu programu IMO znajdziemy
opcję 'IMOMLS’, po kliknięciu której pojawią się trzy opcje. Na początek należy wybrać opcję
'Współpraca'.
W nowym oknie pojawi się widok czterech pól odnoszących się do zawartej jak i potencjalnej
współpracy. Jeśli w programie funkcjonują dodatkowe agencje (agencja posiada filie) wówczas w
górnej części nowego okna znajduje się przełącznik decydujący o tym, jakiej filii dotyczą ustawienia
współpracy widoczne niżej. W przypadku agencji nieposiadających filii opcja ta pozostaje
niedostępna. Po lewej stronie widzimy kolejno listę biur, z którymi nawiązaliśmy współpracę oraz
opcję wyszukiwania pośredników korzystających (udostępniających swoje oferty) z IMOMLS. Prawa
strona okna pokazuje zaproszenia otrzymane od innych agencji (dostępne opcje: akceptuj/odrzuć)
oraz wyszukiwarka agencji po wprowadzonych parametrach. Pod opcją wyszukiwarki domyślnie
widoczna jest lista agencji korzystających z sieci wymiany. W celu zainicjowania współpracy należy
nacisnąć przycisk 'Zaproś' i potwierdzić działanie lub zaakceptować wcześniej otrzymane zaproszenie.
Od tej chwili możemy udostępniać i pobierać oferty w ramach współpracy z innymi biurami.
Udostępnienie ofert
W celu udostępnienia swojej oferty należy wejść w jej szczegóły i przejść bezpośrednio do
zakładki 'Eksporty'. Pod listą eksportów znajduje się przełącznik IMOMLS. Przełącznik może
znajdować się w trzech pozycjach - domyślnej, czyli żadne z pól nie jest zaznaczone (oferta nie jest
udostępniana), IMOMLS 'Nie' - takie samo działanie jak w domyślnym ustawieniu oraz IMOMLS 'Tak' oferta będzie udostępniana innym biurom.
W momencie, gdy z jakichś względów nie chcemy już dalej udostępniać danej nieruchomości
(została sprzedana, etc.) wystarczy wejść w zakładkę 'Eksporty' w ofercie i odznaczenie opcji IMOMLS
do pozycji 'nie'. Oferta zniknie wówczas z listy dostępnych ofert jak i (w przypadku pobranej oferty)
z głównej listy ofert w innych agencjach i pojawi się w zakładce 'Oferty wycofane'.
Oferty innych biur
Zasadą działania systemu IMOMLS jest wzajemność - jeśli biuro A udostępnia oferty biuru B,
to biuro B powinno w ten sam sposób odwdzięczyć się. Jeśli więc udostępnimy swoje oferty
współpracującym z nami biurom powinniśmy również otrzymać dostęp do ofert tych biur. Dostęp do
takich ofert otrzymamy z pozycji opcji 'Oferty dostępne' widocznego w menu 'IMOMLS’. Na liście
ofert dostępnych widoczne są kolumny: agencja, z której pochodzi oferta, jej numer, lokalizacja, cena
itp. (widok kolumn może być modyfikowany przez użycie przycisku 'Ustawienia kolumn', tak samo jak
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ma to miejsce dla widoku ofert biura). Okno ofert dostępnych przy wymianie posiada również
podgląd oferty znajdujący się pod listą ofert (tak jak w normalnym widoku IMO).
Wybraną ofertę możemy dodać do swojej listy ofert otwierając ją (tak jak normalną ofertę)
i wybierając przycisk z zieloną strzałką 'Przenieś do głównej bazy'. Po tej operacji oferta odświeży się
z przydzielonym numerem w biurze (najwyższym). Oferta taka nie może być edytowana w zakresie
parametrów nieruchomości, jedynie pola opis, nazwa oferty, opis lokalizacji i ulica Internet.
Zawartość zakładki 'Właściciel' również ulega zmianie - na stałe pokazane są tam informacje odnośnie
agenta prowadzącego ofertę w pierwotnej agencji. Kolejną zmianą jest zakładka 'Notatki' gdzie
pojawia się dodatkowe pole 'MLS notatki', w którym nowy agent prowadzący może dodać swoje
notatki.

IV-XI Integracja programu z IMO z Platformą mieszkaniową
Program IMO jest zintegrowany z serwisem Platforma Mieszkaniowa, który udostępnia
pośrednikom kilka tysięcy nieruchomości z rynku pierwotnego. Dzięki integracji możliwe jest
przeniesienie wybranych ofert z bazy Platformy Mieszkaniowej do bazy głównej programu IMO, a tym
samym powiększenie bazy ofert biura. Oferty pobrane z tego serwisu są traktowane dokładnie tak
samo, jak inne oferty wprowadzone do programu IMO, co oznacza że można je edytować oraz
eksportować do portali ogłoszeniowych. Aby importować oferty należy skontaktować się z obsługą
platformy w celu nawiązania bezpłatnej współpracy i uzyskać klucz API dla swojego konta. Otrzymany
klucz należy wkleić do IMO po wybraniu w menu górnym „Administracja” -> „Ustawienia importów”
-> „Typ importu - Platforma mieszkaniowa".
Po zapisaniu konfiguracji dostęp do bazy ofert jest możliwy po wybraniu w menu górnym
„Narzędzia” -> „Import ofert z Platformy Mieszkaniowej”.
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Do wyboru są trzy kategorie, z których możemy przeglądać oferty: „Mieszkania”, „Domy” i
„Lokale”. W domyślnym widoku prezentowane są oferty z kategorii „Mieszkania”. Aby przejrzeć oferty
z bazy platformy w zdefiniowanym wymiarze czasu należy ustawić odpowiedni przedział dat za
pomocą kryteriów.
Import do programu IMO odbywa się poprzez zaznaczenie wybranych ofert na liście i
naciśnięcie przycisku „Importuj wybrane”. Zostanie wywołane nowe okno, w którym można wybrać
między innymi agenta prowadzącego ofertę, określić status oferty i wybrać zdjęcia, które zostaną
zaimportowane. Należy również określić lokalizację dla wskazanej oferty. Sugerowana lokalizacja
pochodzi z bazy Platformy Mieszkaniowej.
Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól należy wcisnąć niebieski przycisk rogu „Zapisz i przejdź
do następnej oferty” (w przypadku kiedy wybraliśmy więcej niż jedną ofertę), znajdujący się w
prawym dolnym lub „Importuj i zamknij” (w przypadku kiedy wybraliśmy tylko jedną ofertę lub jest
to ostatnia z wybranych ofert).
Po zaimportowaniu, oferty pojawią się w odpowiedniej kategorii nieruchomości w programie
IMO.

V Dodawanie ofert
V-I Okno szczegółów
Aby nasza nieruchomość znalazła się w naszej bazie ofert należy ją dodać. Służy do tego
przycisk znajdujący się powyżej listy ofert – biała kartka z zielonym plusem. Po wybraniu ikonki
pojawi się nowe okno zawierające następujące zakładki: Ogólne, Pomieszczenia, Właściciel, Zdjęcia,
Dokumenty, Kalendarz, Historia, Zdarzenia, Archiwum, Eksporty.

Aby oferta zawierała kompletne informacje należy wprowadzić do programu odpowiednie
dane. W oknie nowej oferty znajduje się pasek narzędzi, pozwalający na zapisanie (1,7),
aktualizowanie (5), wydruk oferty (3), wysyłka jej w formie E-Maila (2), wykonanie duplikatu oraz
zmianę numeru (6), usunięcie (6), a także wygenerowanie odnośnika do strony WWW ze szczegółami
nieruchomości (4).

V-II Sprawdzanie duplikatów
Jeśli zaistnieje taka potrzeba administrator ma możliwość uruchomienia dla danej kategorii
ofert mechanizmu sprawdzania duplikatów. Agent wprowadzający nową ofertę zostanie wówczas
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poproszony o podanie kilku podstawowych danych nt. właściciela nieruchomości lub jej lokalizacji,
w zależności od ustawień dokonanych wcześniej przez Administratora. Następnie program przeszuka
bazę danych pod kątem istniejących już w bazie ofert podobnych i przejdzie do okienka dodawania
oferty lub wyświetli informacje o znalezionych możliwych duplikatach. Jeśli wprowadzana przez nas
nieruchomość z całą pewnością nie jest duplikatem występującej już w bazie oferty możemy przejść
dalej.

V-III Lokalizacja oferty
Wprowadzenie informacji o ofercie najlepiej rozpocząć od lokalizacji. W tym celu należy
kliknąć w klawisz ‘Wybierz’, który otworzy okno z wyborem metody wskazania lokalizacji.
Domyślna metoda pozwala wpisać nazwę umożliwiającą jednoznaczne wskazanie
miejscowości (np, 'Krzyki' - dla dzielnicy Krzyki we Wrocławiu w województwie dolnośląskim). Jeśli
jednym z wyników przeszukiwania bazy lokacji jest interesujący nas wynik wystarczy wybrać go
kliknięciem myszki. W przypadku drugiej metody należy rozwijać kolejne stopnie lokalizacji, aż do
właściwego poziomu. Wyboru danej miejscowości (lub dzielnicy) dokonujemy również kliknięciem.
Następnie należy wybrać ulicę - wybieramy ją poprzez rozwinięcie pola wyboru i wpisanie tam kilku
pierwszych liter z nazwy ulicy, gdy szukana nazwa pojawi się na liście klikamy w nią lewym klawiszem
myszki. Jeśli w bazie nie ma żądanej ulicy wystarczy w polu poniżej wprowadzić nazwę i zatwierdzić
przyciskiem "Dodaj". Po dokonaniu wyboru lokalizacji należy wcisnąć przycisk ‘Wybierz’, okienko
zostanie zamknięte, a wybrane wartości pojawią się w odpowiednich rubrykach..
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UWAGA: Program IMO standardowo ustawiany jest na wprowadzanie ofert znajdujących się
na obszarze Polski, przez co domyślnie w okienku wyboru lokalizacji dostępne są krajowe lokalizacje.
Możliwe jest jednak dodawanie do programu ofert zagranicznych. Aby uruchomić lokalizacje
zagraniczne konieczny jest kontakt z firmą Possible Sp. z o.o., poprzez formularz zgłoszeniowy
programu IMO dostępny w menu ‘Pomoc’ –> ‘HelpDesk- Pomoc techniczna’ lub numer telefonu
dostępny na stronie logowania. Należy wówczas podać jaka lokalizacja ma zostać dodana i czy ma
to dokładnie odwzorowywać podział administracyjny danego kraju.

V-IV Funkcja Mapa
Program IMO wskazuje również lokalizację nieruchomości na Mapie Google. Należy
pamiętać, że w programie zawsze pokazywana jest ulica odzwierciedlająca rzeczywiste położenie
nieruchomości (wskazana w wyborze lokalizacji) natomiast na portale internetowe będzie trafiała
ulica wskazana w polu ‘Ulica Internet’. Po wybraniu przycisku ‘Mapa’ zobaczymy przybliżoną
lokalizację naszego obiektu na mapie. Istnieje możliwość samodzielnego ustawienia znacznika na
wybranej lokalizacji, jednak położenie zostanie zapisane tylko w przypadku ‘Mapy Internet’. W takim
przypadku zapis odbywa się automatycznie po zamknięciu okna ‘Mapa’.
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Początkowo na mapie widoczna jest tylko jedna wybrana przez nas nieruchomość. Możemy
dowolnie zmienić jej lokalizację przeciągając czerwony znacznik (w widoku ‘Mapa Internet’).
Po kliknięciu przycisku „Pokaż oferty w okolicy” zobaczymy maksymalnie 100 innych ofert
zlokalizowanych w najbliższej okolicy. Grubszy cień znajdujący się pod którymś ze znaczników
oznacza, że w miejscu tym zaznaczona jest więcej niż jedna oferta. Oczywiście widok na mapie
możemy prawie dowolnie zbliżać i oddalać korzystając z przycisków nawigacyjnych lub kółka myszy.

V-V Dane identyfikacyjne
Kolejnym etapem wprowadzania nowej oferty jest uzupełnienie pozostałych pól w zakładce
‘Ogólne’.
Ważną rzeczą na tym etapie dodawania oferty jest fakt, że forma sprzedaży lub wynajmu
nieruchomości zaznaczana jest zgodnie z nazwą działu, w którym dodajemy nową ofertę. Jeśli będzie
to dział 'Mieszkania sprzedaż', to domyślnie zaznaczone będzie pole 'sprzedaż'.
W przypadku działów 'Domy sprzedaż', 'Mieszkania sprzedaż' oraz 'Lokale sprzedaż' agent
będzie miał również możliwość zaznaczenia jednocześnie opcji wynajmu. W takim przypadku
zapisana oferta pojawi się również w odpowiednich działach wynajmu nieruchomości na głównej
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liście ofert. Oczywiście będzie to cały czas ta sama oferta, z tym samym numerem. Oznacza to, że jeśli
zostanie ona usunięta z bazy programu IMO, to zniknie z obu działów.
Odznaczenie oferty z wynajmu lub sprzedaży spowoduje, że oferta nie będzie widoczna
na danym dziale, ale wciąż dostępna w bazie programu IMO tylko w tym dziale, w jakim jest
zaznaczona na zakładce 'Ogólne'. Nie ma możliwości pozostawienia oferty bez jakiegokolwiek typu
transakcji.
Jeśli oferta zaznaczona jest jednocześnie do sprzedaży i wynajmu oraz w zakładce 'Eksporty'
zaznaczona jest do eksportu na portale internetowe, to wysyłana będzie ona w jednym eksporcie
dwukrotnie – osobno do działu sprzedaż i osobno do działu wynajem, jednak z tym samym numerem
ID i

szczegółami.

Istnieje

również

możliwość

"przeniesienia"

oferty

między

działami

sprzedaży/wynajmu w tej samej kategorii nieruchomości. Wystarczy zmienić pole "Typ transakcji" na
żądany i odznaczyć obecny - wówczas oferta trwale przeniesie się między działami. Jest to jedyna
możliwość przenoszenia ofert między działami.
Konieczne jest wypełnienie pól dotyczących ceny, powierzchni i lokalizacji.
Pole ‘Cena za 1m2’ uzupełni się automatycznie po wprowadzeniu ceny oraz powierzchni. Pola
znajdujące się między lokalizacją a opisem uzupełniamy liczbami (piętro, l. pokoi) lub opcjami
dostępnymi z pól rozwijanych. Jeśli zawartość jakiegoś pola nie odzwierciedla naszych potrzeb –
można uzupełnić słownik dostępnych pojęć w dziale ‘Administracja’  ‘Słowniki’. Szerzej na ten
temat we właściwym rozdziale instrukcji.
Po prawej stronie okna wprowadzania nowej ofert widoczne jest pole opisu oferty. Program
IMO umożliwia wewnętrzne formatowanie opisu oferty przez podstawowe funkcje – pogrubienie,
podkreślenie oraz kursywę. Sformatowany opis widoczny jest na stronach internetowych tworzonych
przez firmę Possible, portalach Gratka, Otodom oraz Gumtree, a także w odnośniku WWW
do szczegółów oferty dostępnym z poziomu paska narzędzi w widoku zapisanej uprzednio oferty.
Powyżej pola opisu znajduje się przełącznik dla języków oferty. Po jego zmianie pojawi się pole do
wprowadzania opisu w innym języku (rozpoznawane tylko na stronach tworzonych przez firmę
Possible).
Poniżej pola wprowadzania opisu dostępne jest pole ‘Nazwa oferty’. Jego uzupełnienie
w nazwę powoduje, że oferta na portalach Otodom (również przy przeniesieniu oferty na portal
OLX.pl) oraz Gumtree jest widoczna pod taką właśnie nazwą, a nie domyślną w postaci ‘typ
nieruchomości + lokalizacja + powierzchnia + numer oferty w programie IMO’.’ Jeśli zmienimy język
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wprowadzanego opisu będziemy również mieli możliwość zmiany nazwy oferty dla wersji
obcojęzycznej.
Jeśli jesteśmy w posiadaniu filmu z prezentacją nieruchomości możemy dodać adres
internetowy do tego filmu w polu ‘Link do filmu’. Pole to, podobnie jak formatowanie oraz nazwa
oferty rozpoznawane jest tylko przez część portali (portale grupy Melog, w tym: Oferty.net, Domy.pl,
a także portale zintegrowane z programem IMO korzystające z formatu XML grupy Melog oraz na
portal Gratka.pl).
Poniżej znajduje się zakładka ‘Sygnatura’ – w niej możemy umieścić numer identyfikacyjny
nieruchomości, który został już wcześniej dodany w agencji lub taki, który ułatwi nam odszukanie
oferty w przypadku częstej zmiany numerów.
Po wypełnieniu wymaganych danych możemy przejść na zakładkę ‘Właściciel’, gdzie należy
wpisać dokładny adres nieruchomości i dane kontaktowe właściciela. Znajduje się tam również pole
odnoszące się do umowy zawartej z obecnym właścicielem, jej numer oraz daty podpisania
i wygaśnięcia. Informacje zawarte w tej zakładce są poufne – nie są wysyłane na portale wraz
z eksportami jak również nie są widoczne w odnośniku do strony WWW ze szczegółami oferty.

V-VI Dodawanie zdjęć
Aby dodać zdjęcie należy najpierw zapisać ofertę, tak żeby został jej nadany numer. W celu
zapisania oferty należy kliknąć na ikonkę dyskietki umieszczoną w górnym menu, a następnie przejść
na zakładkę ‘Zdjęcia’ i wcisnąć przycisk ‘Dodaj zdjęcia’.
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Po jego wciśnięciu pojawi się okienko wyboru plików, w którym należy odszukać zdjęcia, jakie
mamy zamiar dodać do oferty i zaznaczyć je (można zaznaczać kilka plików jednocześnie, jednak
należy uważać, aby rozmiar pojedynczego zdjęcia nie przekraczał 8 MB). Po wybraniu zdjęć należy
poczekać aż zdjęcia zostaną załadowane do programu. Następnie należy zamknąć okno dodawania
plików. Każde z dodanych zdjęć znajduje się w osobnym polu. Na zakładce 'Zdjęcia' widoczny jest
również przycisk 'Edytuj zdjęcia'. Jego wciśnięcie powoduje przejście do okna zbiorowej edycji zdjęć.
Zdjęcia można ustawić w dowolnej kolejności przy pomocy strzałek ponad miniaturami, zaznaczyć 'Do
Internetu', zmienić nazwę lub usunąć, a także zaznaczyć jako "Rzutu" - dla portali, które obsługują
taką możliwość, np. Gratka.pl i Domiporta.pl, a także portali zintegrowanych z programem IMO
korzystających z formatu XML Trader lub Gratka.
Jeśli administrator lub agent z odpowiednimi uprawnieniami ustawił w programie IMO znak wodny
(może to być logo agencji lub dowolny plik graficzny np. z tekstem, umieszczany w wybranym miejscu
zdjęcia) w momencie dodawania zdjęć przez agentów do oferty będzie on wstawiany automatycznie.
Uprawnienie pozwalające na ustawienie znaku wodnego dodawanego do zdjęć to 'Edycja Ustawień'
w kategorii "Administracyjne". Jeśli agent takie uprawnienie posiada, w głównym oknie programu
w menu 'Administracja' dostępna będzie zakładka 'Ustawienia IMO'.
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V-VII Wymagane pola
Program IMO posiada opcję ustawienia wymaganych pól dla szczegółów zarówno ofert, jak
i zapytań. Administrator programu lub agent z odpowiednimi uprawnieniami ('Edycja wymaganych
pól') może wymusić na agencie wprowadzającym ofertę lub zapytanie konieczność wypełnienia
odpowiednich pól zgodnych z ustawieniami programu. Wymagane pola ustawić można również dla
ofert i zapytań importowanych z portali do programu IMO poprzez importer dostępny w menu
'Import'. Więcej szczegółów dotyczących definiowania wymaganych pól można znaleźć w instrukcji
opisującej funkcje administracyjne programu.
Jeżeli agent będzie próbował zapisać ofertę, która posiada niewypełnione pola w swoich
szczegółach wyświetli się komunikat z prośbą o uzupełnienie brakujących danych. Po wciśnięciu
przycisku 'Ok' program powróci do szczegółów oferty i pozwoli agentowi uzupełnić brakujące pola.
Oferta zostanie poprawnie zapisana w bazie dopiero w momencie wypełnienia wszystkich
wymaganych pól ustawionych wcześniej przez administratora programu. Analogicznie wygląda
sytuacja w przypadku zapytań oraz importera programu IMO. Pola wymagane są zawsze oznaczane
czerwoną gwiazdką (wyjątkiem jest lokalizacja, która po prostu powinna być uzupełniona).

V-VIII Dodawanie inwestycji
W celu dodawania inwestycji z rynku pierwotnego należy przejść do kategorii ‘Inwestycje’ z
listy dostępnej powyżej list ofert i zapytań. Po kliknięciu ikony "Nowa oferta" pojawi się nam okno z
kilkoma opcjami do wyboru. Możemy dodać mieszkanie, dom, lokal z rynku pierwotnego (wówczas
dodawanie nie różni się zbytnio od dodawania ofert z rynku wtórnego), a także inwestycję lub ofertę
powiązaną z jedną z dodanych wcześniej inwestycji. Po wybraniu opcji Inwestycja pojawi się nam
okno szczegółów inwestycji.
Warto zwrócić uwagę, że wartości części pól nie można wprowadzić ręcznie. Zostaną one
uzupełnione automatycznie po dodaniu ofert do inwestycji. Dodanie oferty do inwestycji wygląda
podobnie jak dodanie oferty z rynku wtórnego. Można to zrobić z poziomu kategorii ‘Inwestycje’ jak
również przez zaznaczenie w nowej ofercie, że należy do konkretnej inwestycji.

V-IX Zapisanie zmian
Aby powrócić do listy ofert, jednocześnie zapisując zmiany w dodawanej bądź edytowanej
ofercie należy kliknąć na ikonkę dyskietki. Po kliknięciu program zapyta nas czy zapisać zmiany oraz
czy zmienić datę aktualizacji oferty. Ofertę można również zapisać oraz automatycznie zamknąć
ostatnim przyciskiem na pasku (ikonka drzwi). Program również zapyta o zapisanie zmian i zmianę
daty aktualizacji oferty po czym zamknie aktualnie wyświetlaną ofertę.
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Po zapisaniu zmian program powróci do listy ofert, w której nowa oferta, dodana przed
chwilą będzie posiadała najwyższy numer.

VI Edycja oferty
VI-I Niezbędne uprawnienia
Do modyfikacji oferty konieczne jest posiadanie przez grupę, do której należy agent
uprawnienia 'Edycja oferty'. Możliwe jest również obejrzenie samych szczegółów oferty, do tego celu
wystarczy uprawnienie 'Odczyt oferty' przyznane grupie, w której znajduje się agent. Modyfikację
oferty rozpoczynamy od kliknięcia dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w wybrany wiersz z ofertą
(ewentualnie zaznaczamy ofertę pojedynczym kliknięciem i naciskamy [Enter]. Po kliknięciu otworzy
się w nowym oknie karta szczegółów wcześniej dodanej oferty.
Jeśli inny agent wejdzie w ofertę, którą aktualnie modyfikujemy ujrzy komunikat ostrzegający
przed jednoczesną edycją - zapobiega to sytuacji, gdy dwóch agentów zapisuje zmiany w tej samej
ofercie, przez co dokonują nadpisania zmian

VI-II Menu szczegółów

W górnej części okna edycji znajdują się przyciski, dzięki którym użytkownik ma możliwość kolejno:

1. Zapisania oferty/zapytania.
2. Wysłania oferty E-mailem.
3. Wydrukowania oferty.
4. Wygenerowania linku do prezentacji oferty w formie responsywnej strony internetowej.
5. Aktualizacji oferty.
6. Zmiany numeru/Wykonania duplikatu/Usunięcia oferty.
7. Zamknięcia oferty/zapytania (z możliwością zapisania wprowadzonych zmian oraz zmiany daty
aktualizacji).

VI-III Podstawowe dane
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Podstawowe dane o ofercie edytuje się w zakładce 'Ogólne', która zawiera główne informacje
na temat m.in. lokalizacji nieruchomości, jej powierzchni czy typu. Tutaj znajduje się również pole
z opisem nieruchomości, w które można wpisywać dodatkowe istotne wiadomości na temat danej
oferty. Opis można poddać formatowaniu (pogrubienie, podkreślenie oraz pisanie kursywą) jednak
formatowanie opisu odczytywane jest tylko przez następujące portale: Otodom, Gumtree oraz strony
WWW tworzone przez firmę Possible. Powyżej okna treści opisu znajduje się przełącznik
odpowiadający za wersję językową opisu. Jeśli posiadamy dwie wersje językowe naszej strony
(np. polska i angielska) stworzonej przez firmę Possible możemy dodać opis przetłumaczony wyświetli się on w drugiej wersji językowej strony. Jeśli nasze biuro posiada również stronę
Internetową tworzoną przez firmę Possible możemy skorzystać z opcji osobnego opisu dla strony
WWW. Uruchomić tą opcję możemy przez ikonę powyżej pola opisu. Opcja ta poza standardowym
formatowaniem pozwala wypunktowanie oraz numerowanie wierszy, wyrównanie wierszy według
schematu, wybór rozmiaru, oraz koloru czcionki, a także edycję hiperłączy w tekście.
Strony WWW z projektem wykonane przed lipcem 2016 r. nie zawierają obsługi nowego
opisu. Prosimy o kontakt z handlowcem w celu ustalenia warunków włączenia funkcji na stronie
WWW.
Dodatkowo
uwzględnione

w

na zakładce tej znajduje się pole "Link do filmu", które jest
eksporcie na portale grupy Melog, w tym: Oferty.net, Domy.pl, a także

portali zintegrowanych z programem IMO korzystających z formatu XML grupy Melog oraz na portalu
Gratka.pl . Pod polem "Link do filmu" znajduje się pole, w które można wprowadzić sygnaturę nadaną
nieruchomości wewnątrz agencji. Treść tego pola nie będzie eksportowana na portale - służy jedynie
ułatwieniu późniejszego wyszukiwania oferty po numerze sygnatury. Pola widoczne na zakładce
'Ogólne' mogą nieznacznie różnić się w zależności od działu, w jakim znajduje się oferta. Większość
informacji zawartych w polach zakładki 'Ogólne' umieszczana jest w eksporcie wysyłanym na portale
internetowe, o ile oferta zaznaczona jest jako "do Internetu". Tak jak wcześniej wspomniano w
rozdziale poświęconym dodawaniu lokalizacji w nowej ofercie, dokładną lokalizację oferty można
zdefiniować przy pomocy ‘Ulicy Internet’. Nie podanie jej skutkuje umiejscowieniem oferty w
centrum miejsca wprowadzonego jako lokalizacja najniższego stopnia (np. środek dzielnicy,
miejscowości). Pole ‘Opis lokalizacji’ nie jest wysyłane na portale, tak wiec można tam przechowywać
dokładny adres nieruchomości lub inne potrzebne rzeczy.
Pola 'Typ balkonu' dla ofert mieszkań i domów oraz 'Typ lokalu' dla lokali są polami
umożliwiającymi wybór więcej niż jednej opcji oraz wybranie pola głównego. Rozwiązanie takie
wynika z faktu, iż niektóre portale pozwalają na publikację więcej niż jednego parametru dla tych pól.
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Wybór pola głównego jest z tym związany - w przypadku portali nie obsługujących tej opcji musi
istnieć parametr, który będzie domyślny dla tego pola. Opcję główną wybiera się dwukrotnie klikając
na jednej z opcji. Wybór więcej niż jednej opcji głównej jest niemożliwy, tak jak wybranie
wykluczających się opcji (np. 'jest' i 'brak').

VI-IV Informacje o pomieszczeniach
Dane na temat pomieszczeń podaje się w zakładce 'Pomieszczenia'. Zakładka ta dostępna jest
tylko w dziale 'Domy Sprzedaż i Wynajem' oraz w 'Mieszkania Sprzedaż i Wynajem'. Wypełnianie pól
nie jest konieczne, można to zrobić w celu pełniejszego skatalogowania oferty. W zakładce tej
znajdują się pola "Kuchnia", "Łazienka", "Hall", "WC" oraz "Pokoje". W każdym z pól można
wprowadzić powierzchnię, typ ścian i podłóg oraz opis, do pól "Łazienka" oraz "WC" dodatkowo
dostępny jest parametr liczby pomieszczeń. Każde z pól posiada również dodatkowe opcje odnoszące
się do wyposażenia danego pomieszczenia (np. umywalka dla WC, prysznic dla łazienki).

VI-V Dane właściciela nieruchomości
Zakładka zawiera informacje na temat właściciela zgłaszającego daną nieruchomość
do sprzedaży lub wynajmu. Jej widok dla poszczególnych agentów uzależniony jest od uprawnień,
jakie posiada grupa, w której znajduje się agent. Aby szczegóły dotyczące właściciela były widoczne
konieczne jest posiadanie uprawnienia 'Odczyt danych z ID ofert'. Aby móc modyfikować szczegóły
dotyczące właściciela oferty konieczne jest posiadanie uprawnienia 'Edycja danych z ID ofert'.
Administrator programu może również ograniczyć edycję danych właściciela przez agentów
uprawnieniami 'Edycja danych ID własnych ofert' oraz 'Edycja niewypełnionych pól ID oferty'.
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Dzięki zakładce 'Właściciel' użytkownik programu ma dostęp do podstawowych funkcji związanych
z przechowywaniem danych personalnych klienta agencji.

W górnej części zakładki 'Właściciel' znajdują się przyciski: ‘Sprzeciw’, ‘Wydruk danych ID
przetwarzanych w systemie’ oraz ‘Przekazanie danych osobowych’.
W przypadku dokonywania edycji danych klienta oferującego należy pamiętać o mechanizmie
dziedziczenia danych. W przypadku nowych ofert dane uzupełnia się tak jak pozwalają na to pola. Dla
ofert, które miały wcześniej wprowadzone dane właściciela pojawiają się opcje 'Pokaż oferty klienta'
oraz 'Zmień właściciela'. Pierwsza opcja wyświetla listę ofert, do których przypisany jest aktualny
właściciel. Należy pamiętać, że zmiana danych klienta w jednej ofercie i zapisanie powoduje
modyfikację również w pozostałych ofertach, których właścicielem jest ta osoba. To samo tyczy się
duplikatów - są kopiami ofert, tak więc otrzymują takie same parametry w tym właściciela. Opcja
'Zmień właściciela' umożliwia zmianę właściciela bez podmiany danych oraz umożliwia dodanie
nowego klienta bez kasowania jego danych w innych ofertach.
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'Sprzeciw''
Wybierając przycisk ‘Sprzeciw’ agent zaznacza w bazie informacje o tym, że klient nie zgodził
się na przechowywanie jego danych osobowych w bazie agencji, w związku z czym dana oferta
zostanie w sposób nieodwracalny usunięta z bazy agencji.
''Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie''
Poprzez przycisk ‘Wydruk danych ID przetwarzanych w systemie’ można natomiast w łatwy
sposób sporządzić wydruk danych personalnych klienta, z informacją komu zostały one przekazane
oraz podstawowymi danymi kto i kiedy wprowadził je do systemu po raz pierwszy.
''Przekazanie danych osobowych''
Przyciskiem dotyczącym danych personalnych klienta na zakładce ‘Właściciel’ jest przycisk
‘Przekazanie danych osobowych’. W tym miejscu agent może umieścić informację komu, gdzie i w
jakiej formie zostały przekazane dane personalne. Zamieszczenie wszelkich niezbędnych danych
osobowych konieczne jest, jeśli chcemy uzyskać ich wydruk.
''Agent posiadający klucze do nieruchomości''
W zakładce 'Właściciel' została dodana również możliwość określenia osoby, która
przechowuje klucze do oferowanej nieruchomości. Jeżeli wybierzemy opcję Agencja będziemy mieli
możliwość wybrania konkretnego agenta, który będzie odpowiedzialny za klucze do nieruchomości.
Istnieje też możliwość automatycznego określenia agenta, który przechowuje klucze dla danych
typów nieruchomości. W tym celu należy z menu ‘Administracja’ wybrać z listy 'Ustawienia IMO' i
wybrać agenta przechowującego klucze w zakładce 'Ogólne').

VI-VI Edycja zdjęć
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Po dodaniu zdjęć (sposób, w jaki należy dodawać zdjęcia został opisany w rozdziale
‘Dodawanie ofert’ – ‘Dodawanie zdjęć’) można rozpocząć ich edytowanie w zakładce 'Zdjęcia'.
Aby zmodyfikować pojedyncze zdjęcie należy kliknąć przycisk 'Edytuj' poniżej wybranego zdjęcia.
Edytor

graficzny

pozwala

na

obracanie

zdjęcia,

jego

kadrowanie,

zmianę

kontrastu,

zwiększanie/zmniejszanie, a także dodawanie pieczątek do zdjęć. Należy pamiętać o tym, by przed
zamknięciem okienka zapisać wprowadzone zmiany. Więcej o edycji i dodawaniu pieczątek do zdjęć
w rozdziale poświęconym pieczątkom.

VI- VII Załączanie dokumentów
Jeśli dany agent dysponuje dokumentami związanymi z daną nieruchomością, może je
umieścić w zakładce 'Dokumenty'. Załączanie dokumentów odbywa się w analogiczny sposób, jak
dodawanie zdjęć, z tą różnicą, że w zakładce tej zamiast dodawania zdjęć istnieje możliwość
dodawania plików z dokumentami w dowolnym formacie. Uprawnienie decydujące o widoczności tej
zakładki to 'Widoczność zakładki dokumenty’.
Dodatkowo dla stron tworzonych przez firmę Possible możliwy jest eksport dokumentów
wraz z ofertą. Wystarczy odwiedzić opcję 'Edytuj dokumenty' i dla właściwych plików zaznaczyć opcję
'Internet'.
Strony wykonane przed lipcem 2016 r. nie zawierają obsługi eksportu dokumentów.
Prosimy o kontakt z handlowcem w celu ustalenia warunków włączenia funkcji na stronie WWW.

VI-VIII Kalendarz
Dzięki zakładce 'Kalendarz' każdy użytkownik programu może w trakcie edycji danej oferty
dodać istotne dla oferty zdarzenie, nadając mu tytuł, podając datę rozpoczęcia i zakończenia, jak
również określić czy występuje ono cyklicznie. Z poziomu tej samej zakładki możliwe jest przejście do
pełnego widoku kalendarza i wykorzystanie jego wszystkich funkcji. Więcej informacji na temat
możliwości wykorzystania kalendarza zawarto w rozdziale poświęconym kalendarzowi.

VI-IX Umieszczanie wpisów w historii
W polach umieszczonych na zakładce 'Historia' agent modyfikujący ofertę może wpisać
zdarzenie, które związane jest z ofertą. Dzięki temu w każdej chwili możliwy będzie dostęp
do szczegółowych informacji na temat tego, co działo się z ofertą w danym okresie, np. prezentacja,
spotkanie, etc. Uprawnienie decydujące o możliwości dodania elementu historii do oferty to
'Powiązanie ofert i zapytań'. W zakładce tej znajdziemy również zarejestrowaną operację powiązania
ofert i zapytań wykonaną z poziomu listy ofert i zapytań.
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VI-X Dziennik zdarzeń

Statystyki dotyczące poszczególnych ofert dostępne są w zakładce 'Zdarzenia'. Znajdują się
tu informacje na temat modyfikacji oferty (dodanie/usunięcie zdjęć, aktualizacja, zmiana statusu,
zmiana numeru), modyfikacji danych właściciela i pełnomocnika, wydruków, e-maili, zdarzeń
związanych z agentami (podgląd oferty, odczyt danych agenta) oraz eksportów zawierających daną
ofertę. Zakładka 'Zdarzenia' podzielona została na kilka podstawowych kategorii, są nimi kolejno:
Modyfikacje, Modyfikacje danych właściciela, Modyfikacje danych pełnomocnika, Wydruki, E-maile,
Zdarzenia, Eksporty.

VI-XI Dodawanie notatek
W programie IMO zamieszczona została funkcja dodawania notatek, znajduje się ona
w zakładce 'Notatki'. Zakładka ta zawiera pole tekstowe, w którym można umieścić dowolne
szczegóły dotyczące oferty. Jeśli oferta trafiła do bazy z Importera (została zaimportowana z portalu)
wówczas w szczegółach zakładki 'Notatki' umieszczona będzie oryginalna treść e-maila z ofertą jaki
wysłał portal na skrzynkę agencji. Oczywiście w takim przypadku pole tekstowe również będzie
edytowalne, więc możliwe będzie usunięcie treści e-maila. Treść pola "notatki" nie jest eksportowana
do Internetu, a widoczność pola definiowana jest przez uprawnienie "Odczyt danych oferty" (bez
szczegółowego uprawnienia do odczytu treści notatki).
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VI-XII Archiwum
W zakładce 'Archiwum' znajduje się mechanizm przenoszenia ofert do archiwum bazy
agencji, jak również przywracania ofert archiwalnych z archiwum. Dodatkowo w zakładce do każdego
wpisu można dodać komentarz, jako powód przeniesienia oferty do archiwum lub ustawić
przypomnienie o ofercie w wyznaczonym dniu, które pojawi się w głównym oknie programu po
zalogowaniu się agenta do IMO (informacja ta zostanie również przysłana na mail agenta
prowadzącego ofertę – o ile mail jest uzupełniony w profilu agenta). Więcej informacji na temat
archiwizacji ofert znajduje się w rozdziale poświęconym archiwum w programie IMO.

VI- XIII Eksporty
W szczegółach oferty umieszczono również zakładkę 'Eksporty', dzięki której możliwe jest
ustawienie eksportu danej oferty na dostępne portale internetowe - o ile wybrany status oferty
na to pozwala. Aby portale były dostępne należy uprzednio wprowadzić odpowiednie ustawienia
eksportów w programie. W zakładce tej dostępny jest również podgląd daty pierwszego oraz
ostatniego eksportu na wybrane portale internetowe. Użytkownik programu ma również możliwość
zaznaczenia/odznaczenia wszystkich portali, na które eksportowana jest oferta.

VI-XIV Zatwierdzenie zmian
Edycja oferty odbywa się w identyczny sposób jak dodawanie oferty i również przy wyjściu
trzeba zapisać zmodyfikowane dane. Należy pamiętać o korzystaniu z przycisków dyskietki lub drzwi,
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gdyż zamknięcie okna poprzez 'x' w prawym górnym rogu spowoduje utratę wpisywanych wartości,
do momentu ostatniego zatwierdzenia zmian.

VII – Prezentacja oferty dla klienta
VII-I Responsywna prezentacja oferty
Przydatną funkcją w programie IMO jest generowanie odnośnika do responsywnej
prezentacji oferty. Opcja ta dostępna jest jako przedostatnie narzędzie w widoku szczegółów oferty
przed ikoną zapisu i zamknięcia widoku oferty (jest dostępne tylko z tego miejsca). Dostęp do tej
funkcji nie wymaga żadnych dodatkowych uprawnień. Po wybraniu narzędzia generującego odnośnik
pojawi się komunikat wraz z adresem do prezentacji - wystarczy na nim kliknąć, by skopiował się do
schowka. Teraz wystarczy otworzyć nową kartę w przeglądarce i wkleić odnośnik oraz zatwierdzić
adres. Pojawi się widok szczegółów wraz ze zdjęciami, mapą oraz formularzem kontaktowym do
agenta prowadzącego ofertę. Prezentacja jest responsywna, więc uruchomiona na większości
dostępnych urządzeń obsługujących strony internetowe dopasuje swój rozmiar do rozmiaru
wyświetlacza. Widok prezentacji zawiera wszystkie informacje związane z ofertą poza tymi, które
zawarte są w działach 'Właściciel' oraz 'Notatki' a także w polu 'Opis lokalizacji' i 'Sygnatura'. Link ten
można również wysłać drogą mailową do potencjalnego klienta - wymaga on jedynie działającej
przeglądarki internetowej.
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Z lewej strony, pod listą szczegółów nieruchomości znajduje się formularz kontaktowy. Klient,
który otrzyma link do prezentacji naszej nieruchomości będzie mógł skontaktować się z agentem
prowadzącym podając mu swoje dane kontaktowe. Pod opisem nieruchomości znajduje się mapa
wskazująca lokalizację. Należy pamiętać, że widok mapy dla nieruchomości odpowiada lokalizacji
wskazanej w zakładce 'Mapa Internet', którą możemy modyfikować.
Jeśli posiadamy film z prezentacją oferty zamieszczony na jednym z portali (youtbe.com,
dailymotion.com, vimeo.com)i wprowadziliśmy odnośnik do filmu do naszej oferty w IMO, to będzie
on widoczny również w prezentacji oferty - pojawi się poniżej galerii zdjęć jako odtwarzacz.
Przy wprowadzaniu filmu należy pamiętać, że do jego prawidłowego wyświetlania adres musi mieć
jedną z następujących postaci:

- httpsː//www.youtube.com/watch?v=000000000
- httpsː//player.vimeo.com/video/000000000
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Jeśli link do filmu nie będzie pasował do powyższych szablonów wówczas pole 'Film' się nie pojawi.
Dodatkowo w górnym pasku narzędzi widoku responsywnej prezentacji oferty znajduje się
przycisk 'Udostępnij na Facebooku', który umożliwia publikowanie oferty nieruchomości na stronie
agencji na Facebooku. Po jego wybraniu otworzy się nowa karta i przeniesie nas na stronę aktywnie
zalogowanego użytkownika portalu Facebook. Dalej należy postępować jak w przypadku
standardowego udostępniania treści na portalu.

VII-II Wysyłanie ofert do klientów przez E-Mail
Przed przystąpieniem do wysyłania ofert za pomocą wiadomości E-mail z programu IMO
należy wprowadzić konfigurację skrzynki pocztowej w Administracja -> Agenci i agencje -> Agencje.
Czynność ta jest dostępna domyślnie dla administratora, należy więc najpierw zajrzeć do rozdziału
instrukcji dla administratora poświęconej konfiguracji e-maili (dotyczy kont z uprawnieniami
administratora) lub podać administratorowi dane do naszego maila – celem ustawienia go w
programie.
Wysłanie oferty mailem do klienta możemy wykonać poprzez zaznaczenie ofert na liście a
następnie kliknięcie w ikonkę koperty ze strzałką. W nowym oknie przeglądarki otworzy nam się
moduł umożliwiający wysyłanie ofert drogą e-mailową. Ofertę można również wysłać z poziomu
szczegółów wybranej przez nas oferty po naciśnięciu przycisku „Wyślij e-mail”.
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Po wybraniu jednej lub wielu ofert i wygenerowaniu treści maila, należy podać adres e-mail
klienta, do którego chcemy wysłać mail z ofertą. Program IMO umożliwia wysłanie tego samego emaila do wielu klientów (adresatów). W tym celu należy w polu 'Odbiorca' wpisać adresy e-mail. Po
każdym wpisanym adresie należy wcisnąć na klawiaturze klawisz ENTER by przejść automatycznie do
wprowadzania kolejnej osoby. Jeśli nie chcemy, by nasi adresaci widzieli adresy mailowe innych osób,
do których kierowaliśmy mail z ofertą, możemy zaznaczyć opcję „Wyślij każdemu odbiorcy w
osobnym mailu”. Przy zaznaczeniu opcji "Wyślij kopię do mnie" e-mail z ofertami wysyłany jest nie
tylko do klienta (adresata), ale również do agenta, który go przygotował i wysłał ofertę, jako
potwierdzenie. Na samym dole umieszczono pole tekstowe, w którym można wpisać dowolną
wiadomość dla klienta.
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Oferty są wysyłane do klienta w postaci odnośnika do responsywnej prezentacji zawierającej
wszystkie informacje wprowadzone przez agenta w obrębie danej oferty. Więcej na ten temat można
znaleźć w podrozdziale zatytułowanym „Responsywna prezentacja oferty”.
Potwierdzenie wysłania e-maila
Po zakończeniu edycji treści e-maila wysyłamy oferty wciskając przycisk 'Wyślij e-mail'. Jeśli
wszystko zostało wcześniej odpowiednio skonfigurowane pojawi się informacja o poprawnym
wysłaniu wiadomości.
Po wciśnięciu przycisku OK można zamknąć okienko – w tym momencie mamy pewność, że
został on poprawnie wysłany.
Fakt wysłania oferty drogą mailową odnotowywany jest w rejestrze zdarzeń ofert. Znajduje
się tam informacja o dacie, rodzaju wiadomości, określeniu czy doszło do wysyłki, adresie E-Mail
adresata oraz osobie wysyłającej wiadomość.

VII-III Wydruk oferty
Aby wydrukować ofertę należy zaznaczyć kursorem myszki wybrane na liście oferty (oferty
można drukować pojedynczo lub po kilka sztuk). Następnie należy kliknąć w ikonkę drukarki w
górnym menu nad listą ofert, aby uruchomić menadżera wydruków. Pozwoli on nam na wybranie
rodzaju wydruku i zakresu danych w nowym oknie.

Drukowanie oferty dostępne jest również z poziomu okna szczegółów oferty. Wystarczy
wówczas wybrać ikonkę drukarki znajdującą się na pasku narzędzi.
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W programie IMO można generować wydruki w formie:


Szczegółowy – pozwala na wygenerowanie dokumentu do druku wraz z informacjami
dotyczącymi między innymi ceny, powierzchni, liczby pokoi, pięter etc. Wydruk ten generuje
niezbędne informacje potrzebne do identyfikacji oferty oraz pozwala na dołączenie do
wydruku zdjęć przypisanych do oferty.



Tabelaryczny – pozwala na wygenerowanie wydruku oferty w postaci tabeli/listy ofert wraz z
informacjami, które chcemy przedstawić klientowi. W tym rodzaju wydruku możemy
zamieścić dowolne pola z oferty w ustalonej przez nas kolejności. Schemat pól zdefiniowany
przez użytkownika jest przechowywany przez program – przy następnym wydruku będzie on
taki, jak go wcześniej ustawiliśmy.
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Wydruk szczegółowy umożliwia wybranie liczby zdjęć, które zostaną wydrukowane wraz z
wybraną przez nas ofertą. Dostępne są trzy możliwości:


Jedno zdjęcie – program IMO dołączy do wydruku tylko jedno zdjęcie, które jest wyświetlane
jako pierwsze zdjęcie w ofercie zaznaczone jako eksportowane.



Wszystkie zdjęcia – do wydruku zostaną dodane wszystkie zdjęcia przypisane do oferty, które
są zaznaczone jako eksportowane.



Wpisz liczbę zdjęć – program pozwala na zdefiniowanie liczby zdjęć, które mają zostać wzięte
pod uwagę przy wygenerowaniu wydruku. Pod uwagę są brane zdjęcia, które są zaznaczone
jako eksportowane. Kolejność zdjęć jest zgodna z kolejnością zdjęć prezentowanych w
ofercie.

Nowy moduł wydruku w przeciwieństwie do klasycznego pozwala na ukrycie danych
kontaktowych osoby prezentującej wydrukowaną lub wygenerowaną w postaci pliku .pdf lub .xls.
ofertę. Pozwala również na podgląd wybranych do wydruku ofert. Wystarczy najechać na jej numer i
kliknąć w niego by program otworzył ofertę w nowym oknie.
Możemy również tutaj dołączyć dodatkowy tekst do wydruku oferty.
Po wybraniu rodzaju wydruku i jego skonfigurowaniu wystarczy nacisnąć niebieski przycisk
„Drukuj” by program IMO wygenerował nowy plik. Po wygenerowaniu pliku możemy go od razu
otworzyć w celu wydrukowania oferty lub też zapisać go na dysku twardym komputera w celu
późniejszego wydruku.
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Wydruk pojedynczej oferty
Nowy moduł wydruku pozwala również na wydrukowanie pojedynczej oferty po jej
wcześniejszym otwarciu. Wystarczy przejść do paska narzędzi w widoku szczegółowym oferty i
wybrać ikonę drukarki. Naciśniecie jej spowoduje uruchomienie kreatora wydruku, który jest
identyczny jak ten uruchamiany z poziomu listy ofert.
Wydruk zapytań
Aby wydrukować zapytanie należy na liście zapytań zaznaczyć interesujące nas zapytanie,
a następnie kliknąć w ikonę drukarki. Otworzy się okno wydruków. W oknie tym można wybrać język
wydruku (jeżeli użytkownik nie ma uruchomionej wersji angielskiej będzie to tylko język polski).
Zaznaczając pole „Dane poszukującego” można do wydruku dołączyć dane ID osoby poszukującej,
czyli te informacje, które zostały wpisane do zakładki „Poszukujący” w oknie szczegółów zapytania.
Opcja „Nagłówek na każdej stronie” przydatna jest przy wydruku większej liczby zapytań. Po jej
zaznaczeniu na każdej drukowanej stronie będzie widoczne logo wraz z danymi biura. Po kliknięciu
„Drukuj” pojawi się nowe okno, w którym będzie można podejrzeć dokument przed wydrukiem. Dla
zapytań dostępny jest tylko wydruk tabelaryczny.

VIII – Eksport ofert do Internetu
Najważniejszą funkcją programu IMO, zaraz po możliwości przechowywania wszystkich
informacji odnośnie nieruchomości jest możliwość publikowania ofert na portalach internetowych.
Na każdy portal da się dodać oferty ręcznie, jest to jednak niepotrzebna strata czasu – oferta
wprowadzona raz w programie IMO może być wysyłana na dowolne portale z ogłoszeniami.
Przedłużanie ważności oferty odbywa się automatycznie, nie ma więc potrzeby nadzorowania stanu
naszych publikacji na portalach. Należy przy tym pamiętać, że zmiany w ofertach, które wysyłane są
na portale, musimy wprowadzać przez IMO – w przeciwnym wypadku oferty zostaną przy okazji
następnego eksportu 'zresetowane' do postaci wysyłanej w eksporcie.
Sam proces eksportu powinniśmy rozpocząć od założenia konta na wybranym portalu, który
jest zintegrowany z programem IMO, oraz zgłoszeniu obsłudze technicznej danego portalu,
że korzystamy z programu IMO i prosimy o dane FTP do eksportu. Po otrzymaniu tych danych nowy
eksport może wprowadzić administrator, lub osoba posiadająca dostęp do zakładki 'Ustawienia
eksportu do Internetu'. Można też przesłać dane FTP do naszej obsługi technicznej poprzez formularz
nowego zgłoszenia dostępny z 'Pomoc' → 'HelpDesk – Pomoc Techniczna' jako nowe zgłoszenie.
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Szerzej na temat samodzielnego dodawania eksportów przeczytają Państwo w rozdziale
poświęconym eksportowi ofert w instrukcji dla administratorów.

VIII-I Status oferty
Wybierając z menu Administracja pozycję Statusy możemy określać statusy jakie będą mogły
przyjmować oferty. W nowym oknie możemy dodawać oraz edytować statusy, przypisywać im
wybrany z szerokiej palety kolor, określać ich nazwę, oraz decydować czy dostępne są dla ofert lub
zapytań oraz czy wysyłane są do Internetu.
Status z zaznaczoną opcją Internet będzie automatycznie zaznaczał oferty, jako
eksportowane na wszystkie portale. W przypadku pustego pola 'Internet' oferta nie będzie
wysyłana na żadne portale (zostanie usunięta z portali) o czym poinformuje nas komunikat przy
zmianie statusu. W przypadku gdy w polu Internet pojawi się znak "?" użytkownik sam zdecyduje
czy oferta ma być eksportowana i na jakie portale z listy - zakładka 'Eksporty' w szczegółach oferty
będzie umożliwiała edycję

VIII-II Eksport selektywny
Przed dodaniem eksportu (samodzielnie bądź przez obsługę techniczną programu) istnieje
możliwość określenia, czy nowy eksport ma wysyłać od razu wszystkie oferty dotychczas
eksportowane, czy też ma zostać dodany jako pusty - możliwy do włączenia dla każdej oferty z
osobna. W drugim przypadku eksport zostanie wysłany dopiero po zatwierdzeniu w ofercie, że ma
ona być wysyłana na konkretny portal. W czasie samodzielnego dodawania eksportu w kreatorze
eksportu krok 4 pozwala na zdefiniowanie powyższej kwestii. Jeśli na nowym portalu agencja
wykupiła konkretny abonament ta opcja umożliwi bezstresowy wybór ofert, które mają w ramach
tego abonamentu znaleźć się na portalu z programu IMO.
Pierwszą czynnością prowadzącą do uregulowania eksportów jest wizyta w dziale 'Statusy'
znajdującym się w zakładce 'Administracja'. Jeśli nasze konto nie posiada dostępu do tej zakładki,
możemy zwrócić się do administratora, o nadanie nam takich uprawnień lub wykonanie edycji
statusów za nas. W nowym oknie pojawi się lista dostępnych statusów dla ofert (również dla zapytań
– należy zwracać uwagę na ich przeznaczenie). Istnieją w tym momencie dwie opcje – utworzenie
nowego statusu dla ofert lub zmodyfikowanie dotychczas istniejącego. W pierwszym przypadku
wybieramy przycisk 'Nowy' znajdujący się w oknie i uzupełniamy nazwę oraz wybieramy kolor wedle
uznania, a także zaznaczamy by był on dostępny dla ofert (pole 'Dla ofert'). W przypadku istniejącego
statusu wybieramy 'Edytuj' po jego prawej stronie (obok 'usuń') – konfiguracja statusu pojawi nam
się w polach powyżej listy. Najważniejszym punktem całej operacji jest przestawienie opcji 'Do

Strona | 49

Internetu' do pozycji znaku zapytania widocznego w małym oknie – oznacza to, że dany status
pozwala na dowolne zaznaczanie dróg eksportu dostępnych na ostatniej stronie widoku szczegółów
oferty. Po ustawieniu znaku zapytania należy zapisać zmiany i zamknąć okno.
Nie zaleca się zmieniać konfiguracji statusów typu 'blokowana', 'wstrzymana' i tym
podobne, gdyż może to doprowadzić do publikacji niepożądanych ofert na portalach.
Następnym krokiem po stworzeniu właściwego statusu jest wybranie go w ofercie i przejście
do ostatniej karty ('Eksporty'). Wcześniej dostępna była jedynie opcja 'zakaz eksportu', teraz
dostępne są wszystkie portale eksportu. Jeśli oferta ma trafić na wszystkie portale oprócz jednego
(względnie kilku) można wybrać opcję 'Zaznacz wszystkie' i odznaczyć żądany portal. Po
wprowadzeniu zmian wystarczy zapisać ofertę. Od tej pory dana oferta będzie eksportowana tylko na
wybrane portale. Procedurę tą można powtarzać w każdej z ofert jak również zlecać ją agentom.

VIII-III Zmiana numeru oferty, wykonywanie duplikatów
Funkcją związaną z eksportem ofert jest możliwość wykonywania zmian numerów ofert –
tzw. ‘podbić’. Dla większości portali, na które eksportowane są oferty, zmiana numerów ofert działa
jak dodanie oferty całkowicie na nowo – pojawia się ona na samym początku listy ofert.
Regulaminy portali otoDom.pl, Gratka.pl oraz Gumtree.pl nie zezwalają na sztuczne zawyżanie
pozycji na listach ofert. Domyślnie dla nowych eksportów na te portale aktywny jest mechanizm
ignorowania zmian numerów. Jeśli w programie znajdują się wspomniane eksporty utworzone
przed lutym 2015 roku należy sprawdzić, czy mechanizm jest aktywny i w razie potrzeby zgłosić
konieczność uruchomienia mechanizmu obsłudze technicznej programu IMO.
Domyślnie każda oferta zawiera przycisk

widoczny na pasku narzędzi. Po jego wybraniu

pojawi się okno z dwiema dostępnymi opcjami:
a) ‘Zmień numer oferty’ – podstawowe narzędzie służące wykonywaniu podbić. Po
zatwierdzeniu wykonania zmiany oferta zamknie się i pojawi na samym początku listy ofert,
jako najwyższy numer. Oferta o zmienionym numerze będzie możliwa do znalezienia po
starszych numerach.
b) ‘Wykonaj duplikat oferty (oferta źródłowa nie zostanie usunięta)’ – działa w sposób zbliżony
do zmiany numeru, jednak w jej wyniku powstają dwie oferty – duplikat oraz pierwowzór.
W niektórych wypadkach konieczne jest wykonanie duplikatu (problemy z eksportem) jednak
może być traktowane jako nieuczciwa praktyka sztucznego zawyżania pozycji na portalach
i mogą za to grozić konsekwencje (na duplikowanie nie ma wpływu mechanizm ignorowania
zmian numerów.
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W przypadku zmian numerów możliwa jest również hurtowa zmiana. Do jej wykonania należy
najpierw zaznaczyć na liście interesujące nas oferty a następnie z menu kontekstowego dostępnego
pod prawym przyciskiem myszy należy wybrać opcję "Zmień numery dla zaznaczonych". Możliwe jest
również zaznaczenie wszystkich ofert w danej kategorii – wystarczy przed wybraniem opcji hurtowej
wykonać zaznaczenie wszystkich ofert na liście (okienko do zaznaczania w kolumnie ponad okienkami
przy ofertach) i dopiero wtedy wykonać zmianę. Program automatycznie nadaje wskazanym ofertom
nowe numery (użytkownik nie ma możliwości ręcznego wpisania numeru). Aby móc hurtowo
zmieniać numery ofert należy posiadać uprawnienie "Hurtowa zmiana numerów ofert".

IX Klienci poszukujący – zapytania
Lewa strona programu poświęcona jest klientom oferującym, natomiast prawa – osobom
poszukującym nieruchomości. Aby dodać zapytanie do bazy programu IMO należy kliknąć lewym
klawiszem myszki na ikonkę kartki z zielonym plusem (identycznie jak w przypadku ofert) nad listą
zapytań, po kliknięciu której otworzy się okno wprowadzania nowego zapytania. Umieszczone zostały
w nim kolejno następujące zakładki: Podstawowe, Szczegóły, Poszukujący, Dokumenty, Kalendarz,
Historia, Zdarzenia, Archiwum. Aby zapytanie zawierało kompletne informacje należy wprowadzić do
programu odpowiednie dane. W oknie nowego zapytania znajduje się również pasek akcji,
pozwalający na odblokowanie/zablokowanie edycji, zapisanie i usunięcie danego zapytania.
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Administrator programu IMO może uruchomić dla danego działu mechanizm sprawdzania
duplikatów zapytań. Oznacza to, że agent wprowadzający nowe zapytanie poproszony będzie
o podanie podstawowych danych dotyczących klienta poszukującego w celu zweryfikowania, czy
w bazie agencji nie istnieje już podobne zapytanie. Jeśli system znajdzie prawdopodobne duplikaty
wprowadzanego zapytania wówczas wyświetli wyniki wyszukiwania w nowym okienku pytając agenta
wprowadzającego zapytanie, czy dodać możliwy duplikat. W okienku wyników sprawdzania
duplikatów zapytania kolorem czerwonym na liście wynikowej zaznaczone zostały zapytania
archiwalne. Klikając na numerze każdego zapytania można otworzyć jego szczegóły, aby upewnić się
czy wprowadzane zapytanie jest identyczne.
Wprowadzenie informacji o zapytaniu rozpoczynamy od lokalizacji - aby to uczynić należy
zaznaczyć na rozwijanym drzewku lokalizacje, które interesują klienta poszukującego nieruchomości.
Zaznaczamy najniższe poziomy lokalizacji - wyższe zaznaczone zostaną automatycznie. Naturalnie
klient poszukujący często nie ma do końca sprecyzowanej jednej lokalizacji, dlatego program IMO
pozwala zaznaczyć kilka lokalizacji dla jednego zapytania.
Następnie wprowadzamy pozostałe dane dotyczące kryteriów poszukiwanej nieruchomości
wypełniając poszczególne pola na dwóch pierwszych zakładkach: 'Podstawowe' i 'Szczegóły'. Znajdują
się tu między innymi dane na temat ceny nieruchomości, jej typu, powierzchni oraz wszelkie dane
techniczne odpowiadające wymaganiom klienta poszukującego nieruchomości. Po wypełnieniu
wymaganych informacji możemy przejść do wpisywania danych kontaktowych osoby poszukującej
dostępnych na zakładce 'Poszukujący’.
Zakładka ‘Poszukujący’ zaprojektowana została analogicznie do zakładki ‘Właściciel’
w szczegółach ofert. Zawiera podstawowe pola, w których Agent wprowadzający zapytanie do
systemu może wypełnić danymi osobowymi nowego klienta. Wygląd zakładki ‘Poszukujący’ w
szczegółach zapytań może różnić się w zależności od uprawnień jakie posiada Agent oglądający
szczegóły zapytania. Aby powrócić do listy zapytań jednocześnie zapisując zmiany w
dodawanym/edytowanym zapytaniu należy kliknąć na ikonce dyskietki. Po kliknięciu program zapyta
nas czy zapisać zmiany. Jeśli administrator programu IMO ustawił konieczność wypełnienia
wymaganych pól dotyczących szczegółów dodawanego zapytania, wówczas w przypadku, kiedy
chociaż jedno z wymaganych pól będzie puste, program wyświetli przed zapisaniem zapytania
odpowiedni komunikat informujący o konieczności ich wypełnienia. By wprowadzone zmiany mogły
zostać zapisane, należy pamiętać o ich zatwierdzeniu. Po zapisaniu zmian program powróci do listy
ofert i zapytań.
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W celu modyfikacji zapytania należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w
wybrany wiersz na liście zapytań. Po kliknięciu otworzy się w nowym oknie karta szczegółów
zapytania. Początkowo zapytanie jest w trybie podglądu, o czym informuje nas napis w prawym
górnym rogu. Przejście w tryb edycji jest możliwe po kliknięciu na ikonie kłódeczki w lewym górnym
rogu, analogicznie do edycji ofert. Po przejściu w tryb pozwalający na modyfikację zapytania napis w
prawym górnym rogu zmieni się na 'Edycja'.
Wygląd szczegółów zapytania zależny jest od uprawnień agenta. W podstawowym widoku
szczegółów zapytania agent posiada dostęp do ośmiu zakładek. Są to:
*Podstawowe
*Szczegóły
*Poszukujący
*Dokumenty
*Kalendarz
*Historia
*Zdarzenia
*Archiwum
Najważniejsze dane dotyczące zapytania edytuje się w zakładce 'Podstawowe', która zawiera
ogólne informacje o nieruchomości, jaka poszukiwana jest przez klienta. W polach zawartych
w zakładce, można określić cenę nieruchomości, jej typ, powierzchnię jak również liczbę pokoi,
piętro, rok budowy i typ kuchni. Oprócz tego umieszczono tutaj pole tekstowe, w które należy
wpisywać istotne informacje dodatkowe o poszukiwanej ofercie. Jeśli zapytanie znajduje się w dziale
"wynajem" lub opcja ta została zaznaczona w zapytaniu, wówczas widoczne są również pola
odnoszące się do ceny wynajmu.
W zakładce 'Szczegóły' w oknie zapytania umieszczone zostały pola z informacjami na temat
typu własności poszukiwanej nieruchomości. Znajdą się tu także niezbędne dane dotyczące
standardu pomieszczeń, doprowadzonych mediów czy też materiałów, z których wykonana jest
zarówno wnętrze jak i zewnętrzne części nieruchomości. Większość opcji posiada domyślnie
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zaznaczoną opcję "bez znaczenia" lub pozostaje bez zaznaczenia - zakładka "Szczegóły" służy
skonkretyzowaniu zapytania. Jeśli jednak klient nie ma odnośnie tych aspektów wymagań, można
pozostawić tę zakładkę bez zmian. W polach, które pozwalają na wybór opcji z listy możliwe jest
również zaznaczenie kilku pozycji poprzez zaznaczanie ich z wciśniętym przyciskiem [Ctrl] na
klawiaturze. Jeśli w zapytaniu zapiszemy jakąś opcję, po czym okaże się, że klient jednak nie ma
preferencji wystarczy jeszcze raz zaznaczyć daną opcję z wciśniętym przyciskiem [Ctrl].
Jeśli administrator nada grupie, w której znajduje się agent modyfikujący zapytanie,
odpowiednie uprawnienie do oglądania lub modyfikacji danych identyfikacyjnych zapytania, wówczas
pojawi się również zakładka ‘Poszukujący’. Zawiera ona wszelkie informacje na temat osoby
poszukującej konkretnej nieruchomości, wraz z danymi kontaktowymi. Tu także możliwy jest podgląd
czy klient wyraził zgodę na działanie pośrednika dla obu stron. Jeśli poszukujący działa przez
pełnomocnika możliwe jest wprowadzenie osobno jego osoby. W tym celu, w widoku zakładki
"Poszukujący" należy zaznaczyć opcję "Pełnomocnik". Po jej kliknięciu program uruchomi nowe okno,
w którym będzie można uzupełnić dane odnośnie osoby pełnomocnika. Po zakończeniu edycji, należy
ponownie zaznaczyć pole "Pełnomocnik" i zapisać zmiany, oraz ponownie zapisać zmiany w oknie
widoku szczegółów zapytania przed zamknięciem go. Po zapisaniu osoby pełnomocnika pojawi się
dodatkowy przycisk "Pełnomocnik", który będzie prowadził do widoku danych osoby, której
powierzono pełnomocnictwo.
W programie IMO istnieje również możliwość dodawania dokumentów do zapytań. Wszelką
dokumentację można w każdej chwili powiększać i edytować. W celu zamieszczania dokumentów i
ich edycji wykorzystujemy zakładkę 'Dokumenty', znajdującą się w oknie zapytania. Aby dodać nowy
dokument należy kliknąć na przycisk "Dodaj dokument(y)". W nowo otwartym oknie należy wybrać "dodaj plik(i) do listy", następnie otworzy się okno, które umożliwi wybranie interesujących plików.
Po ich wybraniu powinny się one pojawić na liście plików przeznaczonych do wgrania do programu.
Po dodaniu dokumentów do zapytania istnieje możliwość ich edycji. Okno edycji dokumentów
umożliwia zmianę nazwy pliku oraz usunięcie go z programu.
Dzięki zakładce 'Kalendarz' każdy użytkownik programu może w trakcie edycji danego
zapytania dodać istotne dla zapytania zdarzenie, nadając mu tytuł, podając datę rozpoczęcia
i zakończenia, jak również określić czy występuje ono cyklicznie. Z poziomu tej samej zakładki
możliwe jest przejście do pełnego widoku kalendarza i wykorzystanie jego wszystkich funkcji. Więcej
informacji na temat możliwości wykorzystania kalendarza zawarto w rozdziale poświęconym
kalendarzowi.
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W polach umieszczonych na zakładce 'Historia' użytkownik modyfikujący zapytanie może
wpisać zdarzenie jakie jest z nim związane. Dzięki temu w każdej chwili możliwy będzie dostęp do
szczegółowych informacji na temat tego, co działo się z zapytaniem w danym okresie.
Statystyki dotyczące poszczególnych zapytań dostępne są w zakładce 'Zdarzenia'. Znajdują się
tu informacje na temat modyfikacji zapytania, modyfikacji danych poszukującego, wydruków oraz
zdarzeń związanych z działaniami poszczególnych agentów w związku z zapytaniem. Zakładka
'Zdarzenia' podzielona została na kilka podstawowych kategorii, są nimi kolejno: Modyfikacje,
Modyfikacje danych właściciela, Modyfikacje danych poszukującego, Modyfikacje danych
pełnomocnika, Wydruk zapytania, Zdarzenia.
W zakładce 'Archiwum' znajduje się mechanizm przenoszenia zapytań do archiwum bazy
agencji, jak również przywracania zapytań przeniesionych uprzednio do archiwum. Dodatkowo
w zakładce do każdego wpisu można dodać komentarz, jako powód przeniesienia zapytania
do archiwum lub ustawić przypomnienie o zapytaniu w wyznaczonym dniu, które pojawi się w
głównym oknie programu po zalogowaniu się agenta do IMO. Więcej informacji na temat archiwizacji
zapytań znajduje się w rozdziale poświęconym archiwizacji.
Edycja odbywa się w identyczny sposób jak dodawanie zapytania i również przed
zamknięciem widoku należy zapisać dane. Proszę pamiętać o korzystaniu z przycisków opisanych
powyżej, gdyż zamknięcie okna poprzez 'x' w prawym górnym rogu spowoduje utratę wpisywanych
wartości do momentu ostatniego zapisu zapytania - odzyskanie niezapisanych zmian jest niemożliwe.

X Filtrowanie ofert oraz zapytań
Program IMO umożliwia filtrowanie na trzy sposoby: dwa szybkie filtry i jeden filtr
rozbudowany. Zaawansowany filtr możemy uruchomić poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki
na ikonie lejka -

w górnym menu (zarówno po stronie ofert jak i zapytań). Po naciśnięciu ikonki

pojawi się okno wyposażone w cztery główne zakładki: parametry podstawowe, szczegółowe,
administracyjne i administracyjne MLS. Pierwsza zakładka, zgodnie z nazwą, odpowiada za
podstawowe parametry dotyczące ofert (zapytań) - lokalizacja (również wybór kilku ulic), cena,
powierzchnia, cena za m2, liczba pokoi i pięter, typ kuchni i rynku. W opcji tej znajduje się również
możliwość wprowadzenia treści, według której filtr przeszuka opisy wszystkich ofert w danej kategorii
ofert jak również wszystkie pola 'Nazwa oferty. W drugiej zakładce znajdują się parametry
pozwalające na dużo bardziej szczegółowe filtrowanie.
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Pozwala to skonfigurować filtrowanie według o wiele bardziej szczegółowych danych niż na
stronie 'Podstawowe' - typ budynku, własności, głośność nieruchomości itd. Trzecia zakładka zawiera
parametry administracyjne oferty - agenta, który wprowadził, aktualizował lub prowadzi ofertę,
zakreślanie ram czasowych tych zdarzeń, status ofert a także wyszukiwanie po danych właściciela
oraz po numerach ofert . Ostatnia zakładka odnosi się do ofert wprowadzonych do bazy z sieci
wymiany IMOMLS. Spośród dostępnych parametrów rozróżnić można agentów, którzy wprowadzili
ofertę lub ją prowadzą oraz zakresy czasowe, w których operacje nastąpiły. Po wybraniu
interesujących nas kryteriów filtrowania należy wcisnąć przycisk „Filtruj”. Filtr można zapisać tak, aby
w przyszłości łatwo przejść do wyników wyszukiwania po tych samych kryteriach. Przykładowo
szukając ofert dla konkretnego klienta warto zapisać filtr, a następnie jednym ruchem znaleźć oferty
korzystając z pola filtrów widocznego za ikonką lejka. Warunkiem koniecznym, aby filtr mógł zostać
zapisany jest podanie jego nazwy.

W programie IMO dostępne są również dwa tzw. szybkie filtry. Jednym z takich filtrów jest
filtr dostępny z poziomu menu kontekstowego. Aby przefiltrować oferty lub zapytania dostępne na
liście wystarczy w tym celu kliknąć na wybranym parametrze, w wybranej kolumnie prawym
przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybrać pozycję 'Filtruj'. Na przykład klikając prawym
przyciskiem na dzielnicę Wilanów i wybierając 'Filtruj' z menu kontekstowego, na liście pozostaną
jedynie oferty z dzielnicy Wilanów. Szybki filtr dostępny z poziomu menu kontekstowego działa na
podobnej zasadzie dla każdej wartości dostępnej na liście ofert lub zapytań. Mogą to być zarówno
elementy lokalizacji oferty, np. powiaty, gminy, miasta, dzielnice, itd., jak i ilość pokoi, liczba pięter,
cena 1 m2, itd.
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Drugi ze sposobów na szybkie filtrowanie, to opcja wyszukiwarki z zakładki "Edycja" ==>
"Wyszukiwarka" (uruchamiana również kombinacją klawiszy Alt+F). Filtr ten pozwala nam
przefiltrować oferty według kilku podstawowych parametrów (UWAGA: parametry różnią się w
poszczególnych działach). Standardowo są to pola: lokalizacja, powierzchnia i cena.

Pole 'Lokalizacja' odpowiada jednocześnie za pola: Powiat, Gmina, Miasto, Dzielnica i Okolica
i program jednocześnie przeszukuje wszystkie z wymienionych pól. Jeśli chodzi o pole 'Cena',
to program pokaże nam oferty do 10% różniące się od wartości wpisanej (czyli jeśli wpiszemy 100
000, to pokaże nam oferty o cenie od 90000 do 110 000). Podobnie jest z powierzchnią poszukiwanej
nieruchomości. Jeśli poszukujemy konkretnej oferty lub zapytania możemy wpisać jej numer w
rubrykę 'Numer oferty' (w przypadku zapytań odpowiednio 'Numer zapytania') i zatwierdzić. Jeśli
wypełnimy co najmniej jedną z rubryk znajdujących się poniżej etykiety 'Szybki filtr', powinniśmy
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skorzystać z przycisków 'Filtruj' odpowiednio po stronie ofert lub zapytań. Wybranie przycisku 'Pokaż'
nie przyniesie w takim przypadku żądanego skutku. W przypadku, kiedy wpiszemy numer oferty lub
zapytania, które nie istnieje już w bazie, program IMO poinformuje nas o tym wyświetlając
odpowiedni komunikat odnośnie braku rekordu o danym numerze.

XI Kalendarz
Dostęp do kalendarza znajduje się w głównym menu programu IMO. Aby otworzyć okienko
kalendarza należy wybrać z menu IMO zakładkę 'Kalendarz' lub skorzystać ze skrótu klawiaturowego
ALT+K.

Okno kalendarza podzielone zostało na dwie części. W pierwszej części (po lewej stronie)
widoczny jest podgląd kalendarza miesięcznego z podziałem na kolejne dni miesiąca, natomiast
w drugim oknie znajduje się terminarz, w którym aktualny dzień podzielony został na kolejne godziny.
Pomiędzy pierwszą a drugą częścią znajduje się niebieska strzałka umożliwiająca rozciągnięcie widoku
terminarza na całą szerokość okna.
Agent korzystający z kalendarza może widok dzienny przełączyć na widok tygodniowy lub
miesięczny korzystając z funkcji w prawym górnym rogu okienka. Domyślnym widokiem kalendarza
jest podział godzinowy aktualnego dnia z wyszczególnieniem godzin pracy agencji (8-18). Wybierając
w lewym dolnym rogu okienka opcję 'Pokaż cały dzień' udostępnione zostaną pozostałe godziny
aktualnej doby. W widoku tygodniowym nadal widoczny jest podział na godziny danego dnia oraz
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informacja o zasięgu czasowym danego tygodnia. Odpowiednimi kolorami wyszczególnione zostały
soboty oraz niedziele. W górnym pasku z informacją o aktualnie wybranym dniu lub tygodniu,
w zależności od widoku, dostępne są przyciski nawigacyjne pozwalające na zmianę widoku
kalendarza na kolejny lub poprzedni dzień (tydzień lub miesiąc). Możliwy jest zawsze powrót do dnia
obecnego poprzez wciśnięcie na napis 'Dzisiaj'.
Aby dodawać, modyfikować lub usuwać własne zdarzenia w kalendarzu nie są wymagane
żadne uprawnienia. Domyślnie każdy agent może organizować kalendarz tylko dla siebie, natomiast
dostępne są również uprawnienia, które rozszerzają możliwości kalendarza:
* Kalendarz – Dodawanie wpisów dla innych,
* Kalendarz – Modyfikacja wpisów innych,
* Kalendarz – Podgląd kalendarzy innych,
* Kalendarz – Usuwanie wpisów innych.
Dodanie nowego zdarzenia w oknie kalendarza polega na wybraniu odpowiedniej daty oraz
kliknięciu dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w określonym polu oznaczonym godziną. Pojawi się
nowe okienko w którym można będzie wpisać tytuł zdarzenia i zaakceptować zamiany lub wybrać
przycisk 'Więcej’, aby ujrzeć okienko ze szczegółami nowego zdarzenia. W okienku szczegółów
zdarzenia agent może wpisać tytuł zdarzenia, krótki opis, zakres czasowy trwania danego zdarzenia,
zaznaczyć czy zdarzenie jest całodniowe lub/i cykliczne oraz podpiąć pod nowe zdarzenie oferty lub
zapytania z nim związane. Jedną z funkcjonalności, wspomagającą pracę agenta jest funkcja
„przypomnienie”. Po zaznaczeniu pola wyboru uzyskujemy dostęp do okna, w którym określamy datę
i czas przypomnienia. Komunikat o danym zdarzeniu zostanie wysłany na adresy e-mail agentów
biorących w nim udział z tolerancją +/- 15 minut od godziny wskazanej w przypomnieniu. Rozwijane
listy z ofertami lub zapytaniami działają na podobnej zasadzie, jak w szczegółach ofert i zapytań –
dostępnych jest pierwszych kilku początkowych klientów, jeśli jednak na liście brakuje danego klienta
można z klawiatury wpisać jego imię, nazwisko lub numer id, wówczas program automatycznie
dopasuje dostępne wpisy w bazie. Zapisanie wypełnionego zdarzenia poprzez przycisk 'Dodaj'
spowoduje zamknięcie okienka szczegółów zdarzenia oraz powrót do kalendarza, na którym
zaznaczone zostaną odpowiednio dodane wpisy.
Odpowiednimi kolorami zaznaczone zostały zdarzenia aktualnego Agenta, zdarzenia filii, o ile
taka istnieje w bazie, oraz zdarzenia dotyczące wszystkich. Oczywiście, aby móc zobaczyć konkretne
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zdarzenia konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień opisanych na początku rozdziału.
Ciekawą funkcją kalendarza jest okienko z podstawowymi informacjami na temat danego zdarzenia,
które dostępne będzie po chwilowym przytrzymaniu kursora myszki nad wybranym zdarzeniem. Jeśli
dodamy do naszego kalendarza więcej zdarzeń, wszystkie zostaną również pokazane(kolor żółty)
w miesięcznym widoku kalendarza w lewym górnym rogu okienka. Użytkownik programu ma do
dyspozycji również funkcję „lista zdarzeń”. Po jej wybraniu domyślnie uzyskujemy dostęp do wykazu
wszystkich zdarzeń, jakie będą miały miejsce w ciągu najbliższego tygodnia. Możemy sprecyzować
warunki wyboru zdarzeń określając czas jakiego mają dotyczyć używając pól „Od dnia”, „Do dnia”
poprzez wybór ikony kalendarza. Jeżeli posiadamy odpowiednie uprawnienia administracyjne
możemy również dokonać podglądu kalendarzy innych agentów lub innych filii agencji. Klikając na
numery zapytań lub ofert dołączonych do zdarzenia przeniesiemy się do widoku szczegółowego danej
oferty/zapytania. Przeglądane zdarzenia można wydrukować używając przycisku ‘Drukuj’. Zdarzenia
można dodawać do kalendarza również z poziomu szczegółów ofert lub zapytań. Do tego celu służą
odpowiednie zakładki w szczegółach ofert/zapytań o nazwie 'Kalendarz'. Poniżej widoczna jest
zakładka w szczegółach oferty.
Wybranie przycisku 'Dodaj do kalendarza' spowoduje otworzenie nowego okienka
z kalendarzem ustawionym automatycznie w trybie dodawania nowego zdarzenia (z pełnymi
szczegółami zdarzenia). Zasięg czasowy domyślnie obejmować będzie godzinę zegarową zaczynając
od pierwszej połowy godziny czasu aktualnego. Oznacza to, ze jeśli aktualny czas to godzina 10:20, wówczas zasięg nowego zdarzenia obejmie godziny 10:30 – 11:30, jeśli aktualna godzina, to 11:47,
wówczas zdarzenie określone zostanie domyślnie na 12:00 – 13:00. Oczywiście w szczegółach
zdarzenia będzie można określić inny zasięg czasowy. Automatycznie również zostanie podpięta
do zdarzenia oferta, z poziomu której otwarty został kalendarz.
Analogiczny sposób dodawania nowego zdarzenia do kalendarza wygląda w przypadku
szczegółów zapytań. Domyślny agent, dla którego dodawane będzie nowe zdarzenie to agent
aktualnie zalogowany, jednak w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień można będzie
określić nowe zdarzenie dla innego agenta dostępnego w Agencji. Do nowego zdarzenia
automatycznie również podpięte zostanie zapytanie.
Dodane do kalendarza zdarzenia można oczywiście modyfikować w miarę potrzeb.
Modyfikacja konkretnego zdarzenia w kalendarzu polega na dwukrotnym kliknięciu na nim lewym
przyciskiem myszy. O ile możliwe będzie modyfikowanie wybranego zdarzenia (posiadać będziemy
odpowiednie uprawnienia), wówczas po dwukrotnym kliknięciu otworzy nam się okienko szczegółów
zdarzenia identyczne do tego, w którym dodawaliśmy nowe zdarzenie. Po wprowadzeniu żądanych
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zmian zapisujemy zdarzenie wciskając przycisk 'Aktualizuj' i powracamy do głównego okna
kalendarza.
Z poziomu okienka kalendarza, w ogólnym widoku podglądu zdarzeń możemy zmienić zakres
czasowy trwania zdarzenia odpowiednio rozciągając dolną krawędź wybranego zdarzenia.
Istnieje również możliwość przesunięcia zapisanego wcześniej zdarzenia pod względem
czasowym w danym widoku. Należy w tym celu 'uchwycić' zdarzenie, czyli wcisnąć lewy przycisk
myszy umieszczając wcześniej kursor nad zdarzeniem i określić nowe ramy czasowe przeciągając
je odpowiednio.
Modyfikacja własnych zdarzeń nie wymaga w programie żadnych uprawnień, jeśli będziemy
posiadali możliwość podglądu zdarzeń określonych dla innych agentów, a grupa, do której należymy
nie będzie posiadała uprawnienia na modyfikację zdarzeń w kalendarzach innych agentów, wówczas
po dwukliku na takim zdarzeniu ujrzymy stosowny komunikat. Posiadając uprawnienie na
modyfikowanie zdarzeń innych agentów program IMO pozwala nam modyfikować je w sposób
wcześniej już opisany.
W kalendarzu programowym możliwe jest również usuwanie zdarzeń, które zostały dodane.
Każdy agent nie posiadający odpowiednich uprawnień może dowolnie modyfikować kalendarz, w tym
również usuwać zdarzenia dotyczące tylko jego osoby. Możliwe jest nadanie odpowiednich
uprawnień, o których była mowa w poprzednich rozdziałach, osoba która je posiada może również
oglądać kalendarze innych agentów oraz usuwać zdarzenia w nich umieszczone.

XII Archiwizacja ofert oraz zapytań
Zarówno oferty jak i zapytania można przenosić do archiwum - pojedynczo lub zbiorowo.
Koniecznym do tego jest posiadanie przez agenta uprawnienia "Przenoszenie oferty do archiwum".
Aby przenieść pojedynczą ofertę do archiwum należy otworzyć wybrany obiekt, przejść w tryb edycji
(ikona z kłódką) i kliknąć na zakładkę 'Archiwum’, gdzie można wpisać powód przeniesienia oferty do
archiwum, ustawić datę przypomnienia o ofercie lub wybrać opcję odroczonego przeniesienia oferty
do archiwum.
Należy zakończyć pracę poprzez wciśnięcie przycisku ‘Zmień’. To spowoduje, że status oferty
zmieni się na archiwalny, co oznaczone będzie czerwonym kolorem numeru oferty w prawym górnym
rogu szczegółów oferty oraz na liście w głównym oknie programu.
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W przypadku archiwizowania hurtowego należy pamiętać, że nie ma opcji hurtowego
przywracania ofert z archiwum
Jeśli wybierzemy opcję odroczonego przeniesienia do archiwum, wówczas obok etykiety
z odroczonym przeniesieniem pojawi się dodatkowe pole z wyborem daty odroczonego przeniesienia
– domyślnie ustawiona na następny miesiąc tego samego dnia. Kiedy wybierzemy dodatkowo opcję
przypomnienia, w momencie zalogowania się do programu pojawi się odpowiedni komunikat
z przypomnieniem w danym dniu. W innym przypadku oferta zostanie zarchiwizowana
automatycznie. W każdym momencie możemy odroczone przeniesienie anulować wybierając
przycisk Anuluj przy wybranym ustawieniu odroczenia.
Przeniesienie zbiorowe wymaga zaznaczenia kilku pozycji na liście i następnie kliknięcia w nie
prawym klawiszem myszki. Rozwinie się menu kontekstowe, z którego będzie można wybrać pozycję
'Archiwizuj zaznaczone'. Ważną informacją przy przenoszeniu do archiwum ofert eksportowanych do
Internetu jest to, że zostanie wysłana na portale informacja o usunięciu ofert ze stron portalu,
pomimo tego, że nie zostanie wyłączone zaznaczenie ofert do Internetu.
Zarówno oferty jak i zapytania możemy przenosić do archiwum - pojedynczo (główna lista
zapytań i szczegóły zapytania) lub zbiorowo (tylko główna lista zapytań).
Aby przenieść pojedyncze zapytanie do archiwum należy otworzyć wybrany obiekt i przejść
w tryb edycji (ikona z kłódką). Następnie na zakładce Archiwum wypełnić można pola ‘Opis’ i
‘Powód’, dodatkowo zaznaczyć można ‘Przypomnienie’, które po zalogowaniu do programu
przypomni nam o zapytaniu. Aby ostatecznie przenieść zapytanie do Archiwum należy wcisnąć
przycisk ‘Zmień’. Odpowiednie zmiany zostaną wpisane do listy rozszerzającej się w miarę
wprowadzania zmian w zakładce Archiwum. Na rysunku obok przedstawiono zakładkę Archiwum w
szczegółach zapytania, które posiada status archiwalny.
Ostatnim krokiem jest zapisanie zapytania i powrót do listy w głównym oknie programu IMO.
Przeniesienie zbiorowe wymaga zaznaczenia kilku zapytań na liście, a następnie kliknięcia prawym
klawiszem myszki na liście zapytań i wybrania opcji ‘Archiwizuj zaznaczone’.
Po wybraniu tej opcji z menu kontekstowego pojawi się okienko z wymienionymi numerami
zapytań i miejscem do podania przyczyny archiwizacji. Wpisanie powodu nie jest konieczne do
archiwizacji zapytania. Po upewnieniu się, że na pewno wybrane zapytania mają być przeniesione do
archiwum należy wcisnąć przycisk ‘Przenieś’.
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Podobnie jak ma to miejsce w przypadku szczegółów zapytania podczas hurtowego
przenoszenia zapytań do archiwum w szczegółach każdego zapytania wpisane zostaną odpowiednie
informacje o dacie, ewentualnym powodzie przeniesienia zapytania do archiwum i statusie zapytania
w zakładce Archiwum. Opcja przypomnienia o archiwizacji zapytania możliwa jest do ustawienia tylko
w przypadku pojedynczego przenoszenia zapytań z poziomu szczegółów zapytania.

