ΦΛΩΡΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ONLINE SHOP (eSHOP)
Έκδοση (1.0.0.0 – Μάρτιος 2020)
ΓΕΝΙΚΑ
Τα σούπερ μάρκετς ΦΛΩΡΑ δίνουν για μία ακόμη φορά νόημα στην φράση “We Love
Mykonos” με τη νέα τους προσφορά στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του
όμορφου νησιού μας.
Από σήμερα οι παλαιοί αλλά και οι νέοι πελάτες μας θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν
τις αγορές τους και ηλεκτρονικά με αυτές να φθάνουν έως την πόρτα του σπιτιού τους.
Ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, τις πρωτόγνωρες για όλους, με το ξέσπασμα της
πανδημίας του COVID-19 θεωρούμε πως οι φίλοι μας (πελάτες και συνεργάτες) θα έχουν
πλέον ένα νέο βοήθημα που θα μετριάσει κατά το μέτρο του δυνατού τις όποιες συνέπειες.
Από αυτήν την άποψη θεωρήσαμε πως η ικανοποίηση της ανάγκης για ηλεκτρονικές αγορές
αποτελεί ύψιστο καθήκον για εμάς.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ESHOP
Η είσοδος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνεται από την κεντρική σελίδα του site μας
επιλέγοντας (κλικ με το ποντίκι μας) στην επικεφαλίδα «Αγόρασε online» η
πληκτρολογώντας στην διεύθυνση του browser σας την παρακάτω διεύθυνση
https://eshop.mykonos-flora.gr

Αμέσως μετά εμφανίζεται η αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Η είσοδος στο κατάστημα γίνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το αν ο
πελάτης μας είναι Νέος ή αν είναι ήδη μέλος του Club FLORA
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΦΛΩΡΑ
Ο Κωδικός Χρήστη για τους πελάτες με Κάρτα Φλώρα είναι ο αριθμός της κάρτας τους.
Αυτός έχει την μορφή 1606000ΧΧΧΧΧ (όπου Χ αριθμοί 5 στο σύνολο).
Αν έχετε δηλώσει έγκυρη διεύθυνση email κατά την εγγραφή σας στην Κάρτα Φλώρα τότε
πιέζετε το link ΕΔΩ στο κείμενο «Ξεχάσατε τα στοιχεία σας; Πιέστε ΕΔΩ για να σας
αποσταλούν στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.»
Η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται.

Πληκτρολογείτε το email σας και το Τηλέφωνο Επικοινωνίας που δηλώθηκε κατά την
εγγραφή σας και τέλος πληκτρολογείτε τον κωδικό της φωτογραφίας.
Πιέζετε το πλήκτρο «Αποστολή Στοιχείων» και σε λίγα δευτερόλεπτα λαμβάνετε στο email
σας ένα ενημερωτικό μήνυμα με τον Κωδικό Χρήστη και το Συνθηματικό (Password) που θα
χρησιμοποιήσετε για να έχετε πρόσβαση στο κατάστημά μας.
Αν δεν έχετε δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση κατά την εγγραφή σας στην Κάρτα Φλώρα
τότε στο κείμενο «Δεν θυμάστε τον κωδικό της κάρτας σας; Αν διαθέτετε email πιέστε ΕΔΩ
για να σας βοηθήσουμε.» πιέστε το link ΕΔΩ.
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

Συμπληρώνετε τα στοιχεία που εμφανίζονται και πιέζετε το πλήκτρο Αποστολή. Ένας
υπάλληλός μας θα επικοινωνήσει είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά μαζί σας αφού έχει
προηγουμένως καταφέρει να εντοπίσει τον αριθμό της κάρτας σας και ενδεχομένως να
ζητήσει περισσότερα στοιχεία για να μπορέσει να σας ταυτοποιήσει.
ΝΕΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι νέοι μας πελάτες έχουν την δυνατότητα εγγραφής πατώντας την λέξη (link) ΕΔΩ στο
σχετικό κείμενο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Η οθόνη εγγραφής νέου χρήστη απεικονίζεται παρακάτω

Πληκτρολογείτε τα στοιχεία σας (ανεξάρτητα αν είναι πεζά ή κεφαλαία) και πιέζετε το
πλήκτρο «Αποθήκευση» στο κάτω μέρος της οθόνης. Ειδικά τα στοιχεία που αφορούν στην
ηλεκτρονική σας διεύθυνση αλλά και στο password σας ζητώνται να πληκτρολογηθούν 2
φορές.
Να σημειώσουμε πως νέοι χρήστες γίνονται δεκτοί μόνο από την περιοχή της Μυκόνου και
για αυτό ο ταχ. Κώδικας (84600) δεν μπορεί να αλλαχθεί. Στην περιοχή θα πρέπει να
επιλέξετε κάποια από τις διαθέσιμες π.χ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ή ΧΩΡΑ – ΑΛΕΥΚΑΝΤΡΑ κ.ο.κ. Ειδικά
για την Χώρα της Μυκόνου θα βρείτε πολλές διαθέσιμες επιλογές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΤΙΓΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο χάρτης (που προέρχεται από την υπηρεσία Χαρτών της Google – Google Maps) σας δίνει
τις παρακάτω δυνατότητες:
1) Να τον δείτε σε γεωφυσική (Δορυφόρος) ή πολιτική μορφή (Χάρτης). Αυτό γίνεται
εφικτό επιλέγοντας την κατάλληλη μορφή με το ποντίκι σας (επιλογές αριστερά
επάνω)
2) Μπορείτε επίσης να ορίσετε το επίπεδο μεγέθυνσης που επιθυμείτε με τα πλήκτρα
+ και – στο κάτω δεξιά μέρος του
3) Μπορείτε επίσης να τον σύρετε με το ποντίκι σας για να βρείτε την περιοχή που
σας ενδιαφέρει
Για να ορίσετε το ακριβές στίγμα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε την
διεύθυνσή σας και να πατήσετε επάνω της με διπλό κλικ.
Αμέσως ένας marker θα κάνει την εμφάνισή του.
Αν κάνετε λάθος ξαναπατήστε (διπλό κλικ) με το ποντίκι σας στο σημείο που επιθυμείτε.
Το σημείο αυτό θα πρέπει να είναι κενό.
Όταν είστε ικανοποιημένοι πιέστε το πλήκτρο «Ενημέρωση Χάρτη». Άμεσα θα εμφανισθούν
τιμές στο Γεωγραφικό Μήκος – Γεωγραφικό Πλάτος της φόρμας.
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Μόλις τελειώσετε με την καταχώρηση των στοιχείων σας πιέστε το πλήκτρο της
Αποθήκευσης στο κάτω μέρος της οθόνης.
Αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στην φόρμα (θα εμφανισθούν αναλυτικά
προειδοποιητικά μηνύματα σε περίπτωση σφάλματος) θα επιστρέψετε αυτόματα στην
πρώτη σελίδα του eSHOP όπου ένα μήνυμα θα σας ειδοποιήσει για την επιτυχή εγγραφή
σας.
Παράλληλα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση με τον
κωδικό χρήστη και το συνθηματικό σας.
Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιήσετε για σύνδεση στο eSHOP.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ
Για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε αγορές πληκτρολογείτε τα στοιχεία που σας έχουν
δοθεί στα κατάλληλα πεδία.

Επίσης πληκτρολογείτε τον κωδικό της φωτογραφίας όπως εμφανίζεται στην εικόνα σας. Αν
η εικόνα είναι δυσανάγνωστη τότε μπορείτε να την ανανεώσετε κάνοντας refresh στον
browser σας.
Αν το σύστημα δεν μπορεί να σας αναγνωρίσει τότε εμφανίζεται σχετικό πληροφοριακό
μήνυμα.
ONLINE ΑΓΟΡΕΣ
Κατά την πρώτη είσοδό σας στο σύστημα οδηγείστε στο Section Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
όπου καλείσθε να ελέγξετε τη δηλωθείσα Διεύθυνση ή να πληκτρολογήσετε νέα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να εισάγετε νέα διεύθυνση ή να προχωρήσετε σε επεξεργασία
κάποιας που ήδη έχετε.

Αν έχετε ήδη καταχωρήσει διεύθυνση τότε στοιχεία της φαίνονται στον σχετικό πίνακα. Στο
άκρο δεξιά του είναι ένα εικονίδιο (φακός με μάτι ) το οποίο πιέζοντάς το στο κάτω μέρος
εμφανίζονται η καρτέλα της διεύθυνσης.

Προσέξτε το Γεωγραφικό Πλάτος και το Γεωγραφικό Μήκος που αρχικά είναι 0.
Στο κάτω μέρος υπάρχει ένας χάρτης Google στον οποίο βρίσκετε το σημείο στο οποίο
αντιστοιχεί η διεύθυνσή σας.
Με διπλό κλικ του ποντικιού σας στο σημείο που επιθυμείτε εμφανίζεται ένας marker . Αν
δεν πετύχατε σωστά το σημείο μην ανησυχείτε. Ξαναπατήστε με διπλό κλικ στο ποντίκι σας
στο σωστό σημείο. Ένας νέος marker θα εμφανισθεί.

Πιέζετε το Πλήκτρο Ενημέρωση Χάρτη και συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία γεωγραφικό
μήκος και πλάτος.
Με πίεΜε

Με την πίεση του πλήκτρου Αποθήκευση η εγγραφή οριστικοποιείται (μετά από έλεγχο των
στοιχείων της) και η καρτέλα της Διεύθυνσης Παράδοσης κλείνει.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε στο πεδίο Φιλική Ονομασία (όπου μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ότι όνομα θέλετε π.χ. Το σπίτι μου, Η δουλειά μου κ.ο.κ.) γιατί με αυτό το
όνομα θα εμφανισθεί η Διεύθυνση Παράδοσης στο Καλάθι των Αγορών σας.
Πιέζοντας το Πλήκτρο Συνέχεια οδηγείσθε στην πρώτη σελίδα του Ηλέκτρονικού μας
Καταστήματος.

