НАЧИНИ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС НА ПРОГЛАСНИК
На нашиот Интернет портал може да објавите оглас на следните два начина:

1. Како гостин, со директно кликање на копчето ИСТАКНИ ОГЛАС или ДОДАДИ НОВ
ОГЛАС . Потоа е потребно да ги пополните предвидените полиња (полињата чии што
наслови се означени со ѕвездичка се задолжителни на пример: Наслов на огласот *
), додека останатите полиња ги пополнувате доколку имате потреба за
тоа, односно се опционални.
 Во полињата на чија десна страна постои црна стрелкичка потребно е да ја изберете
опцијата што Ви одговара односно соодветствува на огласот (со кликање на
стрелкичката и избирање на соодветната опција).
2.

Со претходна регистрација, за да се регистрирате на нашиот веб портал ПРОгласник
најпрвин кликате на горното мени РЕГИСТРАЦИЈА после што Ви се отвара следниот приказ
на мониторот:

 Вие сте тука: Почетна Регистрација
 Регистрација на корисник
 * Задолжителни полиња (Сите задолжителни полиња треба да се пополнат со Ваши
податоци)
 Име: *

 Корисничко име: *

 Лозинка: *

 Потврди лозинка: *

 Email адреса: *
 Потврди email адреса: *
 Кориснички профил (Пополнувањето на опционалните полиња е по избор на
корисникот што значи дека овие полиња можете и да ги оставите празни-непополнети)
 Адреса 1 (oпционално)

 Адреса 2 (oпционално)

 Град (oпционално)

 Регион (oпционално)

 Држава (oпционално)

 Поштенски/ZIP код (oпционално)

 Телефон (oпционално)

 Web site: (oпционално)

 Омилена книга (oпционално)

 За мене (oпционално)

 Датум на раѓање (oпционално)



РЕГИСТРИРАЈ или ОТКАЖИ

После пополнувањето на задолжителните полиња и опционалните според Ваш избор
притискате на копчето РЕГИСТРИРАЈ со што се врши регистрација на Вашата корисничка
сметка и се појавува известување на мониторот дека Вашата сметка е пријавена и дека на email ќе добиете порака со кодот за верификација со кој ќе извршите потврда на Вашата сметка.

По извршената верификација на Вашата корисничка сметка потребно е да се најавите со
Вашето корисничко име и лозинка.
По најавата кликате на копчето ИСТАКНИ ОГЛАС или ДОДАДИ НОВ ОГЛАС
После што ќе го добиете следниот изглед на монитор:
Вие сте тука: Почетна Истакни оглас
За успешно да објавите НОВ ОГЛАС, задолжително пополнете ги полињата што се означени со
*
Наслов на огласот *

Категорија *
Тип на оглас
Локација *
Адреса

Поштенски код

Latitude

Longitude

Ве замолуваме да ги внесете Вашите географски координати или да ги селектирате на мапата,
ако ги оставите празни тие ќе бидат автоматски генерирани од локацијата и полињата со
адреса.
Истекува после (дена)
Воведен опис * (80)

Опис
Toggle editor
Контакт *

Email

Website

Видео
Линк од youtube или vimeo

Цена

Постои можност за договор околу цената? (Ова поле се штиклира ако околу цената во
огласотпостои можност за договор, во спротивно се остава празно )
Се согласувам со роковите и условите * (Ова поле задолжително се штиклира)
Слики
Дозволен број на објавени слики: 5
Прикачи повеќе слики
Додадете слика од Вашиот компјутер на овој албум. Сликите се прикачуваат во привремениот
директориум и се преместуваат во предодредениот директориум додека се зачувува албумот .
ЗАЧУВАЈ или Откажи
После пополнувањето на задолжителните полиња и опционалните според Ваш избор,
притискате на копчето ЗАЧУВАЈ со што се врши зачувување на податоците од Вашиот оглас и
се појавува известување на мониторот дека Вашиот оглас е објавен и на e-mail ќе добиете
порака дека е објавен нов оглас на ПРОгласник со линк на кој можете да го погледнете Вашиот
оглас.

