Ενχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας διαχείρισης της
εφαρμογής TheBoxApp
Τις εγγραφές των Εταιρειών - Υποκαταστημάτων μαζί με τις διεύθύνσεις τους καθώς και τα Οχήματα
θα τα καταχωρεί το τμήμα Υποστήριξης της εταιρείας THE BOX APP. Κατόπιν επίσκεψης στο χώρο
σας θα συμπληρώνονται τα στοιχεία για κάθε Κατάστημα-Υποκατάστημα στις (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣΕΝΤΥΠΑ) όπως φυσικές διευθύνσεις και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε περίπτωση
καταχώρησης οχημάτων συμπληρώνονται ΕΝΤΥΠΑ –ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ όπου θα
αναγράφονται οι πινακίδες.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Για να κάνει κάποιος είσοδο στην πλατφόρμα θα πρέπει να πληκτρολογήσει στο διαδύκτιο (internet)
τη διεύθυνση admin.theboxapp.gr και να του εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα. Το όνομα χρήστη και
το κωδικό τον δημιουργεί η εταιρεία THE BOX APP – IKE και τον αναγράφει πάνω στις ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
PARTNER και σας τον στέλνει εμπιστευτικά μέσω υπαλλήλου ή μέσω courier.

Με την πρώτη είσοδο που κάνουμε μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό μας και να βάλουμε έναν
πιο σύνθετο. Ο τρόπος είναι απλός βάζοντας το Νέο κωδικό η φόρμα φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα.

ΠΡΟΪΟΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Στο μενού αριστερά στην επιλογή Προϊόν/Υπηρεσία μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Προϊόν ή
μια Υπηρεσία προς αξιολόγηση της επιχείρησής μας.

Η επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει Προϊόν/Υπηρεσία με την επιλογή +ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (πάνω δεξιά)

όσα Προϊόντα επιθυμεί γράφοντας τον Τίτλο του Προϊόντος κάνοντας μια Περιγραφή και
ταξινομώντας το στο Κατάστημα του. Αφού συμπληρώσουμε τα πεδία:
1. Τίτλος
2. Περιγραφή
3. Υποκατάστημα
Διαμορφώνεται την παρακάτω εικόνα

Το επόμενο βήμα είναι να κάνει ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Για να βάλουμε μια φωτογραφία για το προϊόν που
φτιάξαμε θα πάμε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα

στην επιλογή PHOTOS που είναι στον κύκλο και Click to upload an images για να αναρτήσουμε στο
προϊόν και μια φωτογραφία.

Με την ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ολοκληρώνεται η καταχώρηση ενός Προϊόντος στην πλατφόρμα (cpanel)
αμέσως αυτό εμφανίζεται στην εφαρμογή. Ο τρόπος καταχώρησης ενός προϊόντος έχει
προγραμματιστεί να γίνεται όσο πιο απλά και γρήγορα γίνεται έτσι ώστε οποιοσδήποτε χρήστης να
το χειριστεί εύκολα και γρήγορα.

ΝΕΑ/ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αριστερά στο μενού επιλέγουμε Νέα/Προσφορές και μας ανοίγει στο παράθυρο Διαχείριση για
Νέα/Προσφορές.

Πάνω δεξιά πατώντας +ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε Νέα/Προσφορές. Αφού
συμπληρώσουμε τα πεδία:

Πεδία:
-

Τίτλος (Τίτλος του Νέου/Προσφοράς)
Περιγραφή (Τι ακριβώς θέλουμε να εμφανίζεται σαν κείμενο)
Ημερομηνία λήξης προσφοράς (με το πέρας της ημερομηνίας σταματάει να ισχύει η
προσφορά)
Εταιρεία
Υποκατάστημα

Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Για να βάλουμε εικόνα στα Νέα/Προσφορές μπορούμε αφού κάνουμε πρώτα την αποθήκευση να
μπούμε πάλι σ΄ αυτό το Νέο/Προσφορά που μόλις φτιάξαμε να πάμε PHOTOS και Click to upload
an images για να βάλουμε μια εικόνα και μετά να κάνουμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Παρακάτω φαίνεται η
διαδικασία βήμα-βήμα.

1ο βήμα:

2ο βήμα:

3ο βήμα:

4ο βήμα: Επιλέγουμε την εικόνα απο το παράθυρο που μας ανοίγει και μετά κάνουμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Τώρα έχουμε ολοκληρώσει τη δημιουργία για Νέα/Προσφορές.

Quiz Box
Στην επιλογή Quiz Box για:
Δημιουργία ερωτημάτων για ΕΡΕΥΝΑ
1. Επιλογή αριστερά στο μενού Quizbox , Έρευνες

2. +ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

3. Συμπληρώνουμε τα παρακάτω πεδία:
 Τίτλος έρευνας (Πως θέλουμε να την ονομάσουμε την έρευνα)
 Ημερομηνία λήξης (Το χρονικό όριο που θα ισχύει για την έρευνα)
 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων (Πόσοι θα ψηφίσουν συνολικά στην έρευνα)
 Εταιρεία
 Υποκατάστημα (Εάν το ερώτημα το δημιουργεί το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ τότε
μπορεί να διαλέξει για ποιό Υποκατάστημα θα ήθελε να το κάνει )

Στο πεδίο Κωδικός(που είναι στον κόκκινο κύκλο) δημιουργεί απο μόνο του το σύστημα έναν
6ψήφιο Κωδικό. Αυτός ο Κωδικός θα πρέπει να αποσταλεί στα άτομα που θέλουμε να
ψηφίσουν στην Έρευνα. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει μια και μόνο φορά στο σύστημα
και μετά κλειδώνει η Έρευνα μη μπορώντας να ξαναψηφίσει.
4. Τέλος κάνουμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου έχουμε δημιουργήσει τον Τίτλος της Έρευνας που θέλουμε
να δημιουργήσουμε. Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε τις Ερωτήσεις που θα έχει η έρευνα.
Αφού έχω δημιουργήσει την έρευνα που λέγεται π.χ. ΑΠΟΨΗ όπως είναι κυκλωμένη στον πρώτο
κύκλο,στη γραμμή αυτή θα επιλέξουμε ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα

Μας εμφανίζει την παρακάτω εικόνα

Επιλέγουμε +ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ για να φτιάξουμε την πρώτη ερώτησή μας

Ο 1ος τρόπος είναι να παίρνουμε τις
Συμπληρώνοντας τα πεδία
1.
2.
3.
4.

Απαντήσεις που θέλουμε με πολλαπλής επιλογής.

Title θέτουμε την ερώτηση
Quizbox ταξινομούμε την ερώτηση σε ποια έρευνα να μπεί
Type βάζουμε την επιλογή πολλαπλής επιλογής και πατάμε ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Choice εδώ δημιουργούμε τις απαντήσεις πολλαπλής επιλογής που θέλουμε να εμφανίζονται
στην εφαρμογή,μπορούμε να έχουμε όσες θέλουμε.Αφού καθορίσουμε την Ερώτηση
μπορούμε να κάνουμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Ο 2ος τρόπος είναι να πάρουμε Απαντήσεις με Βαθμολογία 1-5. Η Απάντηση αυτή θα τη δώσει ο
χρήστης απο την εφαρμογή με ελεύθερο κείμενο και με αστεράκια 1-5.

Παρακάτω φαίνεται τη πρώτη ερώτηση που έχουμε δημιουργήσει

Στην υπογράμμιση είναι η ερώτηση που έχουμε κάνει, στον κύκλο είναι η +ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ που
μπορούμε να κάνουμε για όσες Ερωτήσεις θέλουμε.

Τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ θα μπορούσαμε να τις δούμε στον κύκλο που λέει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αριστερά στο
μενού και πατώντας το να εμφανιστούν και σε πίτα τα αποτελέσματα όπως φαίνεται στην παρακάτω
εικόνα
Γράφημα 1:

Επίσης μπορεί τα Αποτελέσματα των Απαντήσεων να τα βλέπει και ανά Ηλικία και Φύλο επιλέγοντας
τα φίλτρα πρωτού μπεί στις Απαντήσεις μιας Έρευνας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
πατώντας Ηλικία μας εμφανίζει όλες τις ηλικιακές ομάδες και φύλο το φύλο για όλους τους χρήστες
που πήραν μέρος στην Έρευνα

Αφού επιλέξουμε Ηλικία και Φύλο το επόμενο βήμα είναι να πάμε στην Απάντηση της Έρευνας που
έχουμε κάνει και να πατήσουμε εμφάνιση όπως εμφανίζεται παρακάτω

Κατά την επιλογή αυτή θα εμφανίσει τις πίτες που αντιστοιχούν στις ανάλογες Ηλικίες και Φύλο.

Σχόλια
Για να δεί κάποιος τα σχόλια τα οποία έχουν γίνει θα πρέπει να πάει στο μενού αριστερά και να
επιλέξει Όλα τα σχόλια

Του ανοίγει το παρακάτω μενού:

Εδώ μπορεί να δεί Όλα τα σχόλια που έχουν γίνει για την Επιχείρησή του.Έχουμε τη δυνατότητα
φιλτράρουμε ανα κατηγορία σχολίου στην επιλογή Κατηγορία στο κέντρο του μενού δηλαδή:
1. Γενικό σχόλιο
2. Προϊόν
3. Όχημα (σχόλιο για κάποια πινακίδα οχήματος που ανήκει στη δικής μας επιχείρηση
εφόσον το έχουμε καταχωρήσει στο διαχειριστικό)
4. Σχόλιο Υπαλλήλου
Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται στο φίλτρο Κατηγορία όλες οι κατηγορίες σχολίων που
περιγράψαμε πιο πάνω

