Szolgáltatóknak
1. Regisztrálás
A regisztráció folyamata:
Először töltsd ki az űrlapot melynek során add meg szolgáltatásoddal kapcsolatos
információkat, mely később segíteni fog az felhasználóknak hogy megtaláljanak.
Ezután e-mailben kapsz visszaigazolást, amelyben találsz egy linket. Erre kattintva
véglegesíted regisztrációdat.
A szolgáltatás 2020.05.01-ig ingyenes, ezt követően sem kerül levonásra havi díj
automatikusan.

2. Jelezd naptáradbanszabad időpontjaidat, foglalkozásaidat!
Rögzítsd naptáradban, hogy mikor vannak elérhető időpontjaid.
Ezt az ’Új esemény’ menüpontra kattintva vagy a naptárban a megfelelő időpontra kattintva
tudod megtenni. Zöld színnel jelölve megjelenik a naptáradban az esemény, amelyet a
családok látni fognak, ha a profilodra kattintanak. Eztaz eseményt a családok be tudják
foglalni, amelyről e-mail értesítést küldünk Neked. Az óra áráról és minden további
körülményről egyeztessetek a chat funkció segítségével.
A Mommyhelpelsősorban az egymásra találásban segít nektek.

3. Milyen információkat adj meg az esemény létrehozás során?
Óráid, foglalkozásaid rögzítése során a leírásban a következő adatokat javasoljuk megadni
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- Csoportos óra eseténírd bele a Címbe az óratípus után, hogy CSOPORTOS óra. Ez nagyon fontos,
mert csak innen tudják a családok, hogy többen is jelentkezhetnek hozzád. Ebben az esetben a
családok chat üzenetben tudnak jelentkezni órádra. Ezt akkor is megtehetik, ha már van az órádra
foglalás és piros színnel jelenik meg a naptáradban foglaltként az esemény.
- Add meg az óra díját főre lebontva. Ha ingyen vállalod az óra adást, kérlek jelezd.
- Add meg bankszámlaszámod itt, vagy vegyétek fel a kapcsolatot és küldd el privátban a foglalónak.
- Egyéb infók:




pl.: Jelezd, hogy a közvetítés linkjét sikeres átutalást követően 15 perccel az esemény
kezdése előtt osztod meg chat üzenetben.
Jelezd, hogy kérdés esetén rendelkezésre állsz chat üzenetben.
Bármilyen egyéb információt megoszthatsz itt, amelyet szükségesnek látsz.

4. Értesítés foglalásról
Egyéni óra esetén e-mailt kapsz a foglalásról, amely tartalmazza az esemény időpontját és a
foglaló profil linkjét.
Jelenleg a csoportos órát úgy tudjátok leszervezni, hogy a jelentkezők chaten jelentkeznek az
órádra, itt tudod elküldeni a tájékoztatásod
5.

Online kapcsolattartás

Az online szolgáltatás közvetítéséhez, csoportos beszélgetés indításhoz több alkalmazást is
tudsz használni. Ajánlunk kettőt itt például:
1. Zoom, amely használatához találsz oktató videókat Youtube-on, például ezt: link , link2
2. Youtube, amely segítségével előre fel tudsz venni videót és megosztani, vagy élő videó
lehetőség is van.
Egy kis segítség a Youtube Élő videó használatához:
Online, ingyenesen elérhető, ha több felhasználó számára tartasz órát.Ezen kívül bármilyen
online videó megosztó oldalt vagy szoftvert is használhatsz. Amennyiben a Youtubeothasználod itt találsz egy úmutatót hozzá.
Az élő videó használatához itt találsz segítséget:link
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