























































Term:

Billing ID

Contact Customer –
DCO/Voucher
Customer Name

DCO / Voucher
Delayed Order
Desired Resolution 3.0

What it means:
ID rozliczeniowe, to kod referencyjny, którego możesz użyć do lokalizacji
szczegółów na temat Klienta w panelu Commerce Interface, Jeśli
potrzebujesz dodatkowych instrukcji do wyszukania danego klienta,
skontaktuj się proszę ze swoim opiekunem do spraw Emisji.
Za każdym razem gdy jest to sprecyzowane w kolumnie "desired resolution
3.0" w załączonym pliku Excel, wymagane jest aby skontaktować się
niezwłocznie z Klientem, by pomóc mu w problemie. W takich przypadkach
przekazujemy od razu Klientowi informację, aby skontaktował się z
Państwem.
Ta kolumna będzie określała Imię i nazwisko Klienta.
Wszędzie tam gdzie jest to określone oznacza że umowa została wykonana
przez Partnera. Alternatywą dla DCO/voucher są umowy Seller on record.
W tym przypadku umowa będzie realizowana przez Groupon Goods Global
GMBH.
Brakujące zamówienie – zamówienie jest poza systemem do realizacji
zamówień i klient nadal nie otrzymał swojego zamówienia
Pożądane rozwiązanie Klienta czyli zobowiązane działania aby wypełnić
prośbę klienta.
Kolumna ta zawiera dodatkowe informacje na wniosek Klienta. Na przykład
dla niekompletnych zleceń, dalsze szczegóły na temat tego co dokładnie
brakuje w zamówieniu

Escalation First Comment
Escalation Reason 3.0

Fulfilment Method

Groupon Resolution Team
Incomplete Order

Invoice request

Powód kontaktu z prośba o pomoc
Jest to metoda, która została wybrana do dostarczenia do Klienta podczas
podpisywania umowy. W celu uzyskania szczegółów proszę o kontakt z
Partner Managerem
Dział Resolution jest częścią Biura Obsługi Klienta. Istnieje kilka zespołów
zlokalizowanych w EMEA, którzy specjalizują się w rozwiązywaniu eskalacji
zapytań klientów. IT to członkowie zespołu, którzy kontaktują się w sprawie
eskalacji.
Częściowo brakujące zamówienie – oznacza, że klient nie otrzymał pełnego
zamówienia
Dla tych eskalacji, klient wymaga faktury, która zostanie wysłana
bezpośrednio o niego. Wszystkie dane (w tym dane kontaktowe klienta)
będą widoczne w załączniku excel

Term:

Order

Partner Name
Product is damaged / broken /
incorrect

Provide information

Receive item

Refund - DCO/Voucher

Re-ship item NTK

Re-ship missing item(s)

What it means:
Zamówienie to pojedynczy element zamówiony przez klienta. Na przykład,
jeśli klient kupuje iPhone z strony Groupon, zostanie to zakwalifikowane
jako jedno zamówienie. Jeśli klient kupuje 3 iPhony w trzech osobnych
zamówieniach to zostanie to zakwalifikowane jako trzy zamówienia.
Wyjątkiem jest sytuacja kiedy klient kupuje 3 iPhony podczas jednego
zamówienia zbiorczego, np. „kup trzy iPhony za $1500” wtedy takie
zamówienie jest traktowane jako jedno.
Generalnie dotyczy nazwy firmy lub “Groupon Goods Global GMBH”, w
przypadku kiedy towary zostały sprzedane bezpośrednio z Groupon, a
Państwo jesteście dostawcą towarów
Czasami zdarza się, ze produkt może zostać uszkodzony podczas przewozu,
bądź po prostu nie działać. W takich przypadkach możesz zostać poproszony
przez dział customers desired resolution, o wymianę, przyjęcie zwrotu od
Klienta, bądź o kontakt z nim. Gdybyś nie miał pewności , co wykonać w
danej sytuacji, wystarczy, ze skontaktujesz się z działem Groupon
Resolutions Team, poprzez odpowiedź na pierwotne zgłoszenie.
Za każdym razem gdy jest to sprecyzowane w kolumnie "desired resolution
3.0" w załączonym pliku Excel, wymagane jest aby umieścić dodatkowe
informacje. Może to zostać wykonane poprzez bezpośredni kontakt z
Klientem, bądź poprzez wpisanie rozwiązania w odpowiedniej kolumnie
załącznika. Będziemy wtedy w stanie przekazać niezwłocznie tę informację
Klientowi.
Jest to pożądane rozwiązanie zgłoszenia od Klienta. Klient chce otrzymać
swoją zaginioną przesyłkę.
Jest to pożądane rozwiązanie na zgłoszenie Klienta, w którym Klient chciałby
dokonać zwrotu. W większości przypadków musi dokonać zwrotu, więc
będziemy wymagać Państwa odpowiedzi do załącznika bądź
zatwierdzenia/odrzucenia zgłoszenia o zwrot. Odrzucając zgłoszenie, będą
Państwo musieli uargumentować swoją decyzję na temat odmowy
wykonania zwrotu Klientowi.
Jest o pożądane rozwiązanie zgłoszenia od Klienta, w którym Klient oczekuje
otrzymania zaginionej paczki, przy czym pierwotne zamówienie zostało
wysłane przesyłką nierejestrowaną. W tej sytuacji będą Państwu musieli
ponowić tę wysyłkę, przesyłką rejestrowaną. Po wykonaniu tej wysyłki,
koniecznym będzie wysłanie numeru nadawczego w odpowiedzi na
zgłoszenie wysłane z działu Groupon Resolutions Team.
Jest to pożądane rozwiązanie zgłoszenia od Klienta, w którym Klient
otrzymał niekompletną przesyłkę. W tym przypadku są Państwo zobowiązani
do dosłania brakujące/cych części do Klienta. Po zrealizowaniu wysyłki,
koniecznym będzie przekazanie informacji o tym w odpowiedzi na zgłoszenie
wysłane z działu Groupon Resolutions Team.

Term:

Resolution Email

Send replacement
DCO/Voucher

SF - Account Name

What it means:
Jest to adres mailowy, z którego będą przychodziły zgłoszenia do Państwa z
działu Groupon Resolutions Team. Wiadomość ta zawierać będzie
hiperłącze, w które należy kliknąć, aby pobrać załącznik. Odpowiadając na tę
wiadomość, prosimy upewnić się co do poprawności adresu email, z którego
Groupon się kontaktował. Na przykład jeśli otrzymają Państwo wiadomość z
adresu john@merchant.com, to odpowiedź musi zostać wysłana na adres
john@merchant.com
Jest to pożądane rozwiązanie zgłoszenia od Klienta, w którym Klient
otrzymał wadliwy produkt. W tym przypadku Klient domaga się wymiany
wadliwego towaru. Po zrealizowaniu wysyłki, koniecznym będzie
przekazanie informacji o tym w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane z działu
Groupon Resolutions Team.
Generalnie dotyczy nazwy firmy lub “Groupon Goods Global GMBH”, w
przypadku kiedy towary zostały sprzedane bezpośrednio z Groupon, a
Państwo jesteście dostawcą towarów
Kod kuponu czasem nazywany kod Groupon jest dostarczany do Klienta, po
zakupie vouchera ze strony Groupon. Kod kuponu będzie również stosowany
w celu uzyskania rabatu lub w miejsce zapłaty, podczas składania
zamówienia na stronie internetowej.

Voucher Code
Jest to data, kiedy klient zakupił kupon na stronie internetowej Groupon
Voucher Purchase Date

