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INFORMACJE O DETAILINGO 

Drogi użytkowniku, dziękujemy za wybranie www.detailingo.pl, mamy nadzieję że portal 

spełni twoje oczekiwania. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą instrukcją. 

W razie jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o przesłanie wiadomości na adres 

kontakt@detailingo.pl lub skorzystanie z formularza kontaktu na stronie (w zakładce 

„KONTAKT”) 

 

Zespół 

Detailingo – detailing on demand 

 

 

1. Adres portalu https://www.detailingo.pl/ 

2. Co to jest detailingo: 

 

 Detailngo jest systemem rezerwacji online usług auto detailingu 

 

 Misja: Chcemy przybliżać ideę auto detailingu jak najszerszemu gronu odbiorców. 

Stworzyć sieć usługową, w której każdy użytkownik nie tylko będzie mógł 

zarezerwować interesującą go usługę, w konkretnym terminie i miejscu ale również 

przekonać się, czym różni się auto detailing od usług tradycyjnych myjni 

samochodowych. Poznać wcześniejsze realizacje, możliwości oraz profesjonalizm 

osób zajmujących się tą dyscypliną. Użytkować wyjątkowo wyglądające auto. 

Znaleźć się w gronie najbardziej wymagających i świadomych klientów 

 

 Wizja: Nie jest istotne jakim samochodem jeździsz, nieważny jest kolor, marka, rok 

i przebieg. Ważne jest jak chcesz żeby wyglądał. Wiemy, że nie masz czasu, 

możliwości, bądź po prostu nie chcesz samemu zajmować się pielęgnacją 

auta. Studio auto detailingu jest miejscem, w którym twój samochód zostanie 

otoczony szczególną opieką. Twoje auto może wyglądać o wiele lepiej, a naszą rolą 

jest pomóc Ci to osiągnąć. 

 

  

http://www.detailingo.pl/
mailto:kontakt@detailingo.pl
https://www.detailingo.pl/
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ZAWARTOŚĆ SYSTEMU  

STRONA GŁÓWNA:  

Strona główna jest pierwszą wyświetlaną zaraz po uruchomieniu stroną systemu. 

Umożliwia wstępne wyszukiwanie ofert pod kątem daty obowiązywania oferty oraz 

województwa, w którym można ją zrealizować. Strona zawiera również wszystkie 

zakładki systemu, które będą omawiane w dalszej części instrukcji 

 

Rysunek 1 – Wyszukiwarka 

 

Na stronie głównej wyświetlane są również polecane oferty 

 

Rysunek 2 – Polecamy 
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Na dole strony głównej znajdują się:  

a. okna informacyjne,  

b. informacja o Detailingo 

c. skrót do wybranych podstron 

d. łącza do mediów społecznościowych 

e. formularz zapisu do newslettera 

f. Informacja o prawach zastrzeżonych 

g. linki do logowania, rejestracji, ofert, formularza kontaktowego 

 

Rysunek 3 - Strona główna ciąg dalszy 

  

a 
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d 

e 
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ZAKŁADKI STRONY GŁÓWNEJ 

Ze strony głównej użytkownicy mają dostęp do większości treści i funkcjonalności portalu takich jak: 

a. OFERTY 

b. O NAS 

c. FAQ 

d. KONTAKT 

e. REJESTRACJA 

f. STREFA PARTNERA 

g. ZAKŁADKA MOJE KONTO 

 

Rysunek 4 – Zakładki 

 

  

g 
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OFERTY 

Kliknięcie na zakładkę „OFERTY” przenosi do strony ofert systemu 

 

Rysunek 5 - Oferty 

Strona „OFERTY” umożliwia: 

1. Filtrowanie ofert (po wyborze indywidualnych kryteriów filtrowania należy kliknąć 

przycisk „POKAŻ OFERTY” 

a. Po dacie obowiązywania oferty 

b. Po lokalizacji (województwo) 

c. Po przedziale cen 

d. Po ocenie innych użytkowników systemu 

e. Po rodzaju usługi 

2. Rozpoczęcie procesu rezerwacji wybranej oferty 

Po kliknięciu przycisku „POKAŻ OFERTY” strona „OFERTY” zmienia się na stronę „Wyniki 

wyszukiwania”.  

1 

a 

b 

c 

d 

e 

2 
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Rysunek 6 - Wyniki wyszukiwania 

Wszystkie funkcjonalności filtrów pozostają niezmienne, dodatkowo dochodzi: 

a. możliwość sortowania po cenie wyfiltrowanych wcześniej ofert 

b. zmiana typu widoku ofert 

  

a b 
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O NAS 

Na stronie „O NAS” zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące Detailingo 

Dodatkowo strona umożliwia: 

a. przejście do strony FAQ (kliknięcie na napis „popularne pytania”) 

b. przejście do strony formularza kontaktowego (kliknięcie na napis kontakt@detailingo.pl lub na 

dowolny tekst w polu „Dlaczego Dtailingo?) 

 

Rysunek 7 - O Nas 

  

a 

b 

mailto:kontakt@detailingo.pl
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FAQ 

Strona FAQ – popularne pytania zawiera odpowiedzi na najczęściej przesyłane przez użytkowników zapytania 

dotyczące funkcjonowania systemu. 

Aby przeczytać odpowiedź należy kliknąć w pytanie  

 

Rysunek 8 - FAQ (Popularne pytania) 
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KONTAKT 

Strona KONTAKT umożliwia wysłanie wiadomości do administratora sytemu 

a. Przy wykorzystaniu formularza kontaktowego (po wypełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku 

„WYŚLIJ” 

b. Domyślnego programu poczty (po kliknięciu na napis kontakt@detailingo.pl) 

 

 

Rysunek 9 - Formularz kontaktowy 

  

a 

b 

mailto:kontakt@detailingo.pl
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REJESTRACJA 

Dla klientów, którzy chcą tylko zarezerwować wybrane usługi za pośrednictwem portalu rejestracja nie jest 

obowiązkowa ale tylko i wyłącznie zarejestrowani KLIENCI mają możliwość dodawania opinii do ofert 

Wyjaśniamy: 

KLIENT: Osoba, która chce zarezerwować usługę oferowaną przez PARTNERA  

PARTNER: Studio auto detailingu zamieszczające swoje oferty na portalu  

(PARTNERZY mają również możliwość rezerwowania oraz recenzowania ofert) 

 

Strona „REJESTRACJA” pozwala: 

a. zarejestrować się zarówno jako KLIENT (osoba, która rezerwuje oferty) jak i jako PARTNER (studio 

detailingowe, które wprowadza oferty i zarządza nimi poprzez system) 

b. zresetować hasło 

c. zalogować się na zarejestrowane wcześniej konto 

 

Rysunek 10 - Formularz rejestracji 

Uwaga!!! – zarejestrowanie użytkownika jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu regulaminu. 

Regulamin pojawi się po kliknięciu w napis „regulamin.” 

  

b c 
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TWORZENIE KONTA NOWEGO UŻYTKOWNIKA (CZĘŚĆ WPÓLNA DLA KLIENTÓW I PARTNERÓW)  

1. Należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego 

2. Wprowadzić hasło (zapamiętaj nazwę użytkownika hasło – będziesz logował się do systemu za jego 

pomocą) 

3. Możesz również zasubskrybować nasz newsletter klikając „Zapisz mnie do listy mailingowej” 

4. Podać prawidłowo wynik dodawania 

5. Zaznaczyć pole „Akceptuję regulamin” 

6. Nacisnąć przycisk „REJESTRACJA” 

 

Rysunek 11 - Wypełniony formularz rejestracji 

7. Jeżeli formularz rejestracyjny został wypełniony prawidłowo na ekranie pojawi się poniższa informacja: 

 

Rysunek 12 - Potwierdzenie rejestracji 
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8. Na podany w formularzu adres email przyjdzie wiadomość z linkiem aktywacyjnych, należy kliknąć 

w link, aby przejść do ostatniego etapu rejestracji. 

 

Rysunek 13 – Email z linkiem potwierdzający rejestrację 

 

9. Po kliknięciu na zawarty w formularzu link system poinformuje o aktywacji konta.  

 

Rysunek 14 - Potwierdzenie aktywacji konta 

 

10. Jako potwierdzenie, otrzymacie również Państwo wiadomość (na adres email podany w formularzu 

rejestracji) 

 

Rysunek 15 - Email potwierdzający rejestrację  

 

11. Konto KLIENTA jest już aktywne – nie należy odpowiadać na powyższą wiadomość 
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TWORZENIE KONTA NOWEGO UŻYTKOWNIKA (CZĘŚĆ PARTNERA) 

 

Rysunek 16 - Email potwierdzający rejestrację (dane uzupełnia TYLKO PARTNER) 

 

12. Aby uzyskać uprawnienia PARTNERA, należy uzupełnić wymagane informacje (będą one służyć do 

korespondencji, kontaktu oraz wystawiania faktur) i odesłać wiadomość. 

13. Po zweryfikowaniu danych prze administratora systemu PARTNER otrzyma email potwierdzający 

przydzielenie uprawnień – konto PARTNERA będzie od tego momentu posiadało pełną funkcjonalność. 
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STREFA PARTNERA 

 

Strefa PARTNERA jest częścią portalu zarezerwowaną dla firm (studia auto detailingu) 

 

Główne funkcjonalności strefy (są dostępne po najechaniu myszką):  

1. Możliwość zalogowania się  

2. Możliwość wylogowania się 

3. Możliwość założenia konta (rejestracji) 

4. Zarządzanie ofertami 

 

Rysunek 17 - Strefa PARTNERA 

ZALOGUJ SIĘ 

Logowanie do sytemu polega na wypełnieniu pól „Nazwa użytkownika” oraz „Hasło” i kliknięcie przycisku 

„ZALOGUJ SIĘ” 

Dodatkowo, można zapamiętać te dane logowania, tak aby nie trzeba było za każdym razem ich wpisywać. 

Wystarczy zaznaczyć okienko „Zapamiętaj mnie” 

 

Rysunek 18 - Formularz logowania 
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WYLOGUJ SIĘ 

Wylogowanie się – po kliknięciu myszką nastąpi wylogowanie i na ekranie pojawi się formatka logowania 

REJESTRACJA 

Formularz logowania umożliwia dodatkowo zarejestrowanie nowego użytkownika (po kliknięciu Zarejestruj się). 

Proces jest dokładnie omówiony w dziale „Rejestracja” niniejszej instrukcji 

ZARZĄDZANIE OFERTAMI  

Po rozwinięciu listy pojawiają się wszystkie funkcjonalności panelu związanego z ofertami tj. 

1. Moje oferty 

2. Dodaj ofertę 

3. Dodaj cenę, daty 

 

Rysunek 19 - Zarządzaj ofertami 
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MOJE OFERTY 

Po kliknięciu „MOJE OFERTY” PARTNER zostaje przeniesiony do swojego konta i które posiada poniższe 

funkcjonalności: 

INFORMACJE – GŁÓWNE INFORMACJE O WŁAŚCIC IELU KONTA 

1. Moje oferty – wykaz zarejestrowanych ofert PARTNERA 

2. Ceny, daty – panel zarządzania cenami i datami założonych wcześniej ofert 

3. Dodaj ofertę – formularz tworzenia nowej oferty 

4. Daj cenę, daty – formularz dodawania cen i dat do nowych ofert 

 

Rysunek 20 - Funkcjonalności zakładki "Moje oferty" 

INFORMACJE 

Kliknięcie w zakładkę „Informacje”, przenosi użytkownika do jego konta osobistego, które daje możliwości: 

1. Zarządzania danymi (w tym hasłem) 

2. Sprawdzenia dokonanych rezerwacji (PARTNERZY również mogą rezerwować usługi) 

3. Sprawdzenie wystawionych recenzji (PARTNERZY również mogą wystawiać opinie) 

 

Rysunek 21 - Moje konto 
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CENY, DATY 

Zakładka „CENY, DATY” jest przeznaczona dla opublikowanych wcześniej ofert PARTNERA, umożliwia łatwą 

zmianę zarówno dat obowiązywania oferty jak i jej ceny. 

1. Wybieramy istniejącą ofertę z menu w polu „Wybierz” 

2. Po kliknięciu „EDYTUJ” – zostaniemy przeniesieni do formularza „Dodaj cenę, daty” 

 

Rysunek 22 - Formularz "Ceny, daty" 

Edycja cen i dat z wykorzystaniem powyższego formularza nie powoduje zaprzestania wyświetlania oferty, 

naniesione zmiany są automatycznie zastosowane 
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DODAJ OFERTĘ (OMÓWIENIE PROCESU TWORZENIA OFERT W SYSTEMIE DETAILINGO) 

a. Po kliknięciu w zakładkę „Dodaj ofertę” pojawi się formularz „Nowa oferta”.  

b. Należy w nim wpisać tytuł oferty, który będzie widoczny na stronie po jej publikacji.  

 

Uwaga !!! Aby ułatwić wyszukiwanie konkretnych ofert KLIENTOM należy zastosować poniższy schemat 

nazewnictwa: 

Nazwa miejscowości: Nazwa studia detailingowego - nazwa oferty 

 

c. Następnie zamieścić Opis oferty (będzie on wyświetlany na stronie oferty)  

d. Kliknąć przycisk DODAJ 

 

Rysunek 23 – Formularz dodaj ofertę 

 

  

a 

b 

c 

d 
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Po kliknięciu DODAJ na ekranie pojawi się zmieniony formularz oferty, w którym PARTNER będzie mógł 

stworzyć docelowy jej wygląd tj. 

1. Dodać zdjęcie wyróżnione (główne) 

2. Dodać zdjęcia do galerii oferty 

3. Ukryć przycisk do zadawania pytań (KLIENCI nie będą wtedy mieli możliwości zadawania pytań 

bezpośrednio ze strony oferty 

4. Wybrać kategorię oferty (każda oferta może mieć tylko jedną kategorię) 

5. Zaznaczyć lokalizację (województwo), w której oferta będzie realizowana 

6. Opisać dodatkowe informacje  

7. Podać adres email do kontaktu 

8. Wkleić kod mapy google, który umożliwi pobranie KLIENTOWI danych dojazdu do studia 

Jak wkleić kod mapy google do oferty: 

1. Uruchomić mapy google https://www.google.pl/maps/ 

2. W oknie wyszukiwarki wpisać adres studia 

3. Kliknąć „Udostępnij” 

4. Na oknie mapy zaznaczyć „Umieść mapę” 

5. Skopiować link z okienka map google do okna „Kod mapy” w formularzu oferty 

 

 

Rysunek 24 - Pozyskanie kodu mapy 

 

 

 

 

https://www.google.pl/maps/
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Rysunek 25 - Przykładowy kod mapy 

9. Zamieścić informacje o studiu detailingowym PARTNERA (np. linki do profili na portalach 

społecznościowych lub strony www)  

 

Rysunek 26 - Formularz "Nowa oferta" cz.1. 
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Rysunek 27 - Formularz "Nowa oferta" cz.2 
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Rysunek 28 - Formularz "Nowa oferta" cz.3. 

 

Po naciśnięciu „Zaakceptuj” oferta zostanie zapisana (strona nowej oferty nie znika, można ją dalej edytować 

lub przejść do zakładki Dodaj cenę , daty) 

DODAJ CENĘ, DATY  

Tutaj możemy dodać pozostałe informacje od naszej oferty 

1. Nazwa (nasza indywidualna nazwa tej oferty) – nie jest ona widoczna w systemie. Zalecamy jednak 

aby była taka sama jak podana wcześniej 

2. Oferta – wybieramy ofertę, do której chcemy dodać poniższe informacje 

3. Cena – podajemy cenę oferty (brutto) 

4. Cena promocyjna – wpisujemy „0”  

5. Czas trwania usługi – ile dni będzie trwała usługa (min. 1 dzień) 

6. Ilość samochodów – ilość usług możliwych do wykonania w ciągu jednego dnia  

7. Data rozpoczęcia oferty 

8. Data zakończenia oferty 

Informacje zostaną zapisane po kliknięciu „DODAJ” 
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Rysunek 29 - Formularz "Dodaj cenę, daty" 

UWAGA!!! – po kliknięciu „DODAJ” oferta nie będzie widoczna na stronie i nie będzie również pojawiała się 

w wynikach wyszukiwania, będzie ona oczekiwała na weryfikację przez administratora systemu. Pojawi się 

na stronie niezwłocznie po sprawdzeniu. 
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ZAKŁADKA „MOJE KONTO”  

Poniżej przedstawiamy omówienie dedykowanej „KLIENTOM” zakładki „MOJE KONTO” 

Podstawowe funkcjonalności (przed zalogowaniem): 

 

Rysunek 30 – Zakładka „MOJE KONTO” (przed zalogowaniem) 

1. Logowanie – kliknięcie wywołuje okno logowania (należy wpisać Nazwę użytkownika i hasło podane 

podczas rejestracji) 

2. Rejestracja – kliknięcie wywołuje okno rejestracji (należy wypełnić wszystkie pola, zaakceptować 

regulamin, a następnie kliknąć „UTWÓRZ KONTO” 

 

Rysunek 31 - Okno "Zaloguj" 



© Detailingo 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone 27 

 

Rysunek 32 - Okno "Rejestracja" 

Po zalogowaniu zakładka oferuje poniższe funkcjonalności 

1. KOKPIT 

2. WYLOGUJ SIĘ (kliknięcie spowoduje wylogowanie się z systemu) 

 

Rysunek 33 – Zakładka „MOJE KONTO” (po zalogowaniu) 
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KOKPIT 

KOKPIT jest częścią serwisu dedykowaną KLIENTOWI. Można w niej sprawdzić i edytować dane konta, a także 

zobaczyć wykaz dokonanych rezerwacji oraz wystawionych recenzji. 

 

Rysunek 34 - KOKPIT (Informacje) 

 

Rysunek 35 - KOKPIT (Moje rezerwacje, oferty) 
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Rysunek 36 - KOKPIT (Moje recenzje) 
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REZERWACJA OFERT W PORTALU DETAILINGO.PL 

Do procedury rezerwacji wybranej oferty przechodzi się automatycznie po kliknięciu w przycisk „ZAREZERWUJ” 

przy wybranej ofercie. Użytkownik przenoszony jest automatycznie do strony oferty, w której uzyskuje poniższe 

funkcjonalności: 

1. Opis oferty (szczegóły oferty) 

2. Dostępność (kalendarz obowiązywania oferty – tutaj dokonujemy rezerwacji) 

3. Mapa dojazdu (wyświetla wskazówki dojazdu do studia detailingowego, które realizuje ofertę) 

4. Recenzje (opinie innych klientów na temat oferty) 

5. Informacje o studiu (inne informacje, które zamieszcza studio) 

 

 

 Właściwy proces rezerwacji zaczyna się po kliknięciu w zakładkę „DOSTĘPNOŚĆ” 

 

Rysunek 37 - Dostępność 
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 Następnie należy wybrać dostępny termin (kliknąć w podświetlono na zielono datę). Po wybraniu 

daty na samym dole strony (pod kalendarzami) pojawi się dalsza część formularza 

 Wybieramy z rozwijanej listy ilość samochodów, na których chcemy zrealizować ofertę i klikamy 

„ZAREZERWUJ”. Przycisk „SKASU” kasuje poprzedni krok. 

 

 

Rysunek 38 - Rezerwacja (ilość samochodów) 
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 Aby dokonać rezerwacji należy wypełnić wymagane pola formularza i nacisnąć przycisk „REZERWUJ” 

 

 

Rysunek 39 - Rezerwacja (dane KLIENTA) 

 

 Po dokonaniu rezerwacji, na ekranie zostanie wyświetlone jej podsumowanie 

Rysunek 40 - Potwierdzenie rezerwacji 

kliknięcie przycisku „REZERWUJ” powoduje dokonanie rezerwacji ! 
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 Potwierdzenie rezerwacji zostanie również wysłane na adres email, podany podczas rezerwacji. Ten 

sam email zostanie wysłany również do studia detailingu PARTNERA 

 

Rysunek 41 - Potwierdzenie rezerwacji (email) 
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