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PROBLEM POKUŠAJ RIJEŠITI 
PUTEM PARTNER WEBAPP-A. 
Imaš li bilo kakvih pitanja, 
pošalji nam poruku putem 
odjeljka "Profil" > "Pomoć i 
resursi" > "Pošalji poruku"

OBRATI NAM SE PORUKOM PUTEM 
PARTNER WEBAPP-A (PROFIL > 
POMOĆ I RESURSI). Odgovori će biti 
poslani na operativnu e-adresu tvoje 
trgovine, osim ako u svojoj poruci ne 
navedeš neku drugu.

NARUDŽBE U TIJEKU

POVRATI KOD

RAČUNI I PLAĆANJA

OTKAZANIH NARUDŽBI

MOJA TRGOVINA

NA GLOVU

STATUS NARUDŽBE
(Otkazana/Narudžba u tijeku)

Jedan od proizvoda u narudžbi
 trenutačno nije dostupan

Problem s dostavljačem 

Dostavljač kasni

DODATNE INFORMACIJE

  • Prihvaćanje narudžbi
   • Pregled povijesti prodaje

    • Zatvaranje trgovine
    • Uređivanje radnog vremena

 trgovine/cijene proizvoda
  • Onemogućavanje proizvoda

  • Uređivanje podataka za kontakt

Narudžba je otkazana,
 hoće li mi biti plaćena?

Izmijeni moje
 bankovne podatke/podatke

 za plaćanje

- Nije mi stigla vaša dvotjedna uplata
- Potrebna mi je kopija potvrde uplate 

Pitanja/Neslaganja s
 računima i narudžbama

Nije mi stigao
 dvotjedni račun

Naplaćen mi je povrat
 novca, a ne znam zašto

Želim dodati/urediti proizvod,
 ime, opis, sliku itd.

  • Zaboravljeni korisnički podaci
  • Problemi s postupkom

 prijave u WebApp

Trebam vrećice

  • Problemi s postavljanjem
 promotivne akcije

  • Problemi s aktivnom
 promotivnom akcijom

Ne stižu mi
 obavijesti o narudžbama

Uređaj neće upaliti,
 nema zvuka, ili je u kvaru

Kako mogu unijeti promotivnu akciju

MOJ JELOVNIK

VREĆICE

PROBLEMI S UREĐAJEM

PROBLEM

Pošalji nam poruku uz napomenu o kojem se 
obračunskom razdoblju radi te datumu plaćanja.

Otkazane narudžbe, prikazat će se u Partner WebApp-u u 
odjeljku IZVJEŠĆA > POVIJEST uz ikonu križića (x). Klikni na 
narudžbu i provjeri razlog otkazivanja te hoće li biti plaćena.

Narudžbe za koje je izvršen povrat novca možeš pronaći 
u Partner WebApp-u, u odjeljku IZVJEŠĆA > POVIJEST. 
Uz narudžbu se nalazi ikona $. Klikni narudžbu želiš li 
saznati razloge povrata novca.

Pošalji nam poruku putem Partner WebApp-a uz odabir 
razloga "Promjene sadržaja". Ne zaboravi da cijene treba 
mijenjati izravno putem Partner WebApp-a.

Sve ove radnje možeš napraviti izravno s Partner WebApp-a. 
Upute o korištenju WebApp-a možeš pronaći ovdje. 
Ako se pojavi bilo koji problem ili pitanje, pošalji nam poruku. 

Nazovi nas kako bismo ti pomogli pristupiti 
Partner WebApp-u uz potvrdu tvog identiteta.

Provjeri je li izvršena prijava u Partner WebApp 
- ako jest, a problem i dalje postoji javi nam se.

Javi nam se.

Pristupi Glovo trgovini putem odjeljka PROFIL > NARUČI 
VREĆICE u Partner WebApp-u. Ako imaš problema s 
pristupom, pošalji nam poruku.

Uđi u odjeljak "Promotivne akcije" na Partner Webappu, 
prati korake i izradi svoju promotivnu akciju.

Pošalji nam poruku putem WebApp-a. 
Odaberi razlog "Ostalo" i navedi pojedinosti problema.

Pošalji nam poruku uz napomenu koje promjene su 
potrebne - nakon primitka poruke zatražit ćemo 
potvrdu od tvoje banke.

Pošalji nam poruku sa šifrom narudžbe uz opis situacije.

Pošalji nam poruku uz napomenu o kojem 
obračunskom razdoblju se radi.

Narudžbe sa statusom "Preuzeta/Dostavljena/Otkazana" 
možeš pregledati u IZVJEŠĆIMA > POVIJEST. Ako je narudžba 
u tijeku, pojavit će se u odjeljku NARUDŽBE > PRIHVAĆENO.

1. Deaktiviraj proizvod u Partner WebApp-u.
2. Javi se korisniku i ponudi mu alternativni proizvod. 
Ako korisnik ne prihvati alternativni proizvod, obrati 
nam se da otkažemo narudžbu.

Pronađi narudžbu u Partner WebApp-u u odjeljku 
IZVJEŠĆA > POVIJEST te klikni na "Prijavi dostavljača".

Ako se narudžba nalazi u Partner WebApp-u u odjeljku 
NARUDŽBE > PRIHVAĆENO, javi se izravno dostavljaču 
ili se obrati nama.

PROMOCIJE

https://partnerblog.glovoapp.com/hr/training/webapp-i-resursi/

