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1. Недвижности
Преку нашиот систем за понуди Вие можете да ги нудите вашите објекти на продажба или
издавање.
За да можете да го направите тоа треба најпрво да се регистрирате, односно да направите
ваша сметка. Тоа се прави преку линкот Регистрирај се.
Од кога успешно ќе се регистрирате ќе можете да ги објавувате вашите барања и вашите
понуди. Преку менито Понуди недвижнина директно пристапувате до формите за внесување
на барањата и на едитирање на барањата. Тоа можете да го видите на сликата долу.

Од листата Бара нуди може да одберете Нуди или Бара. Од кога ќе одберете бара или нуди во
табелата ќе ви се прикажи листа на сите објекти што сте ги огласиле.
За промена на постоечкиот оглас кликнувате на Промени.
За Внесување на нов оглас кликнувате на Внеси. Ви се отвара нов екран во кој имате
волшебник за внесување на податоците за објектот што го објавувате.

Првиот екран имате основни прашања за тоа дали Барате или нудите, дали објектот што го
нудите или барате е за продажба(купување) или изнајмување(кирија) и за каков тип на објект
се работи.
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Со притискање на Следно се отвара нова форма каде можете да ги додадете останатите
податоци за објектот што го објавувате.

Полињата кои претходно сте ги одбрале веќе се одбрани, продолжувате со пополнување на
останатите полиња.
Нуди:
Доколку нудите треба да одберете Држава, град и локација. Можете да одберете само една
локација.
Во делот Име на улица почнувата да ја куцате вашата улица со Македонска поддршка и
автоматски добивате сугестија за вашата улица (Доколку е булевар внесувањето можете да го
внесете со куцање на Булевар Партизански Одреди). Одбирате на која улица се наоѓа објектот
што го нудите.
Во делот Адреса број го внесувате остатокот од адресата (број 4 влез 2) и слично.
Одбирате квадратура на објектот.
Во полето Локација можете да ја дообјасните локацијата каде се наоѓа објектот.
Полето Месечна цена го пополнувате доколку нудите објект за издавање (цената секогаш е во
Евра).
Полето Продажна цена го пополнувате доколку нудите објект за продажба (цената секогаш е
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во Евра).
Полето Опременост служи за дообјаснување на опременоста на објектот што го нудите или
продавате.
Полето Опис служи за дополнителни објаснувања за објектот.
Активен од претставува од кога да биде активен објектот. Заедно со комбинација Активен до
можете да го објавите објектот денес а авотоматски да биде активен од некоја од датите кои
сте ги одбрале.
Под овие две полиња се појавува мапа на вашиот објект. Доколку правилно сте ја внеле
адресата (Име на улица), во тој случај на мапата ќе се покаже улицата каде се наоѓа објектот.
Бара:
Кога барате објект во тој случај имате можност на местото на Населба да одберете повеќе
населби како што е прикажано на сликата. Со држење стиснато копче Ctrl, со глувчето ги
одбирате населбите каде го барате вашиот објект.
Полето квадратни метри не го пополнувате, но затоа ги пополнувате полињата Квадратни
метри од до.
Полето месечна цена и продажна цена не ги пополнувате, но затоа ги пополнувате полињата
Месечна цена од до и Продажна цена од до во зависност од тоа дали барате да купите или да
изнајмете.
Слики на објектот:
Од кога сте го завршиле внесувањето на податоците со притискање на линкот Следно вашиот
оглас е внесен. На следниот екран можете да додате слики за објектот. Можете да додадете
една мала слика која ќе се појавува во заедничките резултати од пребарувањето како и во
деталната страна на објектот, и повеќе големи слики кои ќе се прикажуваат на деталната
страна на објектот. Сите слики подоцна можете да ги избришете или да додадете нови.
Обновувањето на податоците е слично како и внесувањето на нови податоци со таа разлика
што првиот екран од внесувањето воопшто не постои, туку се пристапува директно до
деталите како на вториот екран од внесувањето. Сликите можете да ги едитирате со
кликнување на Обнови фајлови.

Се отвара нов екрана каде можете да ги внесувате сликите. За секој тип на слика има посебна
форма за внесување на сликите. Од кога сте ја одбрале сликата кликнувате на Внеси што се
наоѓа од десна страна на секоја форма поединечно. Доколку сакате да се вратите назад на
податоците на вашиот оглас кликнувате на Врати се.
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2. Чет

За да се вклучите на четот кликнувате на “Need Help click for online chat”. Откако ќе кликнете ви
се отвора четот во pop-up.

Овде најпрво специфицирате кој оддел сакате да го контактирате. Откако ќе изберете, во
десниот дел ви се појавуваат корисниците од тој оддел кој се достапни во тој момент.
Избирате со кој корисник сакате да разговарате со кликање врз неговото име, по што во
левиот дел како наслов на прозорчето ви се појавува неговото име . Пишувате порака и
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кликнувате “Испрати” по што пораката се испрака. Доколку имате нова порака од некој
корисник до неговото име се прикажува бројот на нови пораки, со кликање врз неговото име
во левиот дел се прикажуваат пораките од тој разговор. Со кликнувате на “Историја” ви се
прикажува целосната историја од селектираниот разговор (претходно треба да селектирате
корисник) .

Помош за апликација за недвижности верзија 1.0

Страна 5

