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Do administračního rozhraní Sauto se nově přihlásíte v pravé horní části domovské
stránky Sauto.cz přes pole „Přihlásit“. Po přihlášení kliknete na medailonek, po jehož
rozkliknutí se vám zobrazí odkaz „Moje inzeráty“. Stačí na ně kliknout a dostanete se
na přehled svých inzerátů.

Inzeráty
Po přihlášení do administrace, se dostanete na domovskou stránku svého firemního
profilu Sauto, kde najdete 3 základní sekce. První je sekce „Inzeráty“.
Pod názvem prodejce vidíte počet volných a využitých slotů pro vaše inzeráty.
V případě, že je počet slotů nedostatečný, stačí kliknout na pole „Navýšit limit“,
čímž odešlete e-mail svému obchodnímu zástupci Sauto.cz, který vás bude co nejdříve
kontaktovat.
Ve stejném řádku vidíte aktuální stav kreditu ve své Seznam peněžence, který můžete
využít na „Topování“ inzerátů. Je-li stav kreditu nedostačující, klikněte na pole
„Dobít kredit“.
V případě, že Seznam peněženku nemáte napárovanou, klikem na odkaz kontaktujete
svého obchodního zástupce, který vám ji po zřízení přidá do administrace.

Níže na stránce můžete vyhledat konkrétní inzerát dle ID inzerátu, názvu inzerátu,
VIN kódu či ID importu.
V případě, že vám žádná z těchto čtyř variant vyhledávání nevyhovuje, můžete využít
detailní filtrování v pravé části rozhraní.

Najdete tu také celkový výpis inzerátů, kde máte možnost své inzeráty spravovat.
Chcete-li spravovat konkrétní inzerát, klikněte na pole „Možnosti“ a vyberte funkci
dle potřeby.
V případě, že chce udělat stejnou činnost u více inzerátů najednou, můžete vybrat
konkrétní inzeráty pomocí checkboxu v levé části výpisu. Poté klikněte ve spodní části
stránky na tlačítko konkrétní činnosti, kterou chcete provést.

Novinkou je možnost inzeráty „Topovat“, čímž dostanete svůj inzerát na první pozice
ve výpisu inzerátů.
Topování je rozšířená funkce Sauto. Jedno „topování“ konkrétního inzerátu je
zpoplatněno 3,- Kč bez DPH. Částka se strhává ze Seznam peněženky, která musí být
napárována na váš firemní profil Sauto. Potřebujete s napárováním peněženky pomoci?
Rád vám s tím pomůže váš obchodní zástupce Sauto.cz.

U každého inzerátu vidíte rychlý přehled úspěšnosti inzerátu. Konkrétně počet
zobrazení inzerátu, zobrazení telefonního čísla a počet odeslaných odpovědních
formulářů.
Vložit inzerát můžete jednoduše pomocí pole „Nový inzerát“ nebo přes pole „Vložit“.

Po kliknutí na jedno z výše zmíněných polí se vám zobrazí tabulka s možností výběru
Typu vozidla, Stavu vozidla a polem pro vložení VIN kódu. Vložení VIN kódu je povinné
pro ojeté, předváděcí a havarované vozy. Pomocí VIN kódu vám systém předvyplní
některé parametry vozidla (například výrobce a model vozů). Některé předvyplněné
parametry je možné editovat. Poté vyplníte další parametry vozidla a fotografie vozu.
Inzerát je hotový a připraven k inzerci.

Profil prodejce
V sekci „Profil prodejce“ uvidíte údaje, které se zobrazují ve vašem firemním profilu
na Sauto.cz.
Zároveň tady můžete zkontrolovat, do jakého data je aktivní vaše předplacená databáze
Sauto nebo jakou máte na svém firemním profilu napárovanou Seznam peněženku,
včetně stavu kreditu v ní.
V případě, že je stav kreditu v Seznam peněžence nedostačený, máte zde opět možnost
pomocí tlačítka „Dobít kredit“ stav kreditu navýšit.

V případě, že si zvolíte variantu zobrazování údajů přímo z Sauto, máte možnost
některé údaje sami editovat (například adresu prodejce). V případě, že potřebujete
upravit údaje, ke kterým nemáte udělena editační práva, kontaktujte svého obchodního
zástupce Sauto.cz, nebo nám napište na podpora@sauto.cz.

Statistiky inzerátů
V této sekci naleznete detailní přehled úspěšnosti svých inzerátů.
V horní části stránky máte možnost vyhledat konkrétní inzerát, dle ID inzerátu,
ID importu či VIN kódu vozidla.
Dále si můžete vybrat období, za které vás statistiky zajímají.
Pro lepší možnost sledování vývoje úspěšnosti inzerátů máte možnost zvolit si
„Přidat období ke srovnání“.

Statistiky za zvolené inzeráty se vám zobrazí pod výše popsanými možnostmi.

Pod těmito údaji najdete celkový přehled statistik všech svých inzerátů.
Uvedené statistiky sledují pouze období od spuštění nové podoby Sauta. Historie
inzerátů před spuštěním nového Sauta není dostupná.

Nenašli jste tady odpovědi na své otázky? Obraťte se na svého obchodního zástupce
Sauto.cz nebo nám napište na podpora@sauto.cz.

Tým Sauto.cz

