NOVINKY V SYSTÉMU VIDEOBOARD
Vážení a milí uživatelé Videoboardu,
Rádi bychom Vás tímto informovali o novinkách v našem systému.
Nová jednoduchá registrace
Reagovali jsme na Vaše požadavky na jednoduchou registraci. Proto vznikl nový registrační formulář,
díky kterému se již můžete registrovat zadáním pouhých tří informací. Jména (nebo přezdívky), emailu a kraje. Jak jste již možná postřehli, došlo také k úpravě při správě vašich stávajících účtů, kdy si
je již plně administrujete sami, tedy po zapomenutí přihlašovacího hesla je vám na váš mail zaslán
obnovovací kód. Navíc si heslo můžete sami libovolně měnit. Pro jednodušší správu vašich účtů je
jednotícím prvkem Váš e-mail. To znamená, že můžete mít zaregistrováno více účtů k jednomu emailu. Zobrazování účtu, který pak následně chcete sledovat, probíhá po přihlášení, v políčku kde je
zobrazeno vaše ID a kliknutí na malou černou šipku vpravo od vašeho ID.
Další změnou je, že registrace na stránkách www.videoboard.net nebo https://online.videoboard.net
je registrací pouze do systému Videoboard a né zároveň i do systému Singulis, jak tomu bylo
doposud. Pokud máte zájem využívat veškeré benefity spojené s využíváním partnerského systému
Singulis, je nutné se registrovat pomocí již registrovaného člena, tedy dle pravidel Singulisu. Více na
stránkách www.singulis.cz .

Nové zobrazování WCR bodů
Další novinkou je podpora všem novým uživatelům. Již delší dobu jsme vnímali vaše připomínky
k dosažení minimálních 100WCR pro možnost manipulace s nastřádanými WCR body. Proto vám
s radostí sdělujeme podporu Videoboardu u všech nových členů, kteří ještě nedosáhli minimálních
100WCR na jejich účtech. Tato výjimečná podpora je až do odvolání. Co to tedy znamená? Od
nynějška se budou zobrazovat na vašem účtu jen disponibilní WCR body. Fakticky uživatelům, kteří
měli na účtu od 0,00000001 do 99,99999999 přičte se potřebný počet věrnostních bodů do první
stovky a zobrazí se jim 0,00000000. Na vašem kontu se již nebude zobrazovat mínusový stav u řádku
disponibilní zůstatek. U uživatelů, kteří mají 100WCR bodů a více, se zobrazí také jen a pouze
disponibilní zůstatek. Tedy ti, co měli na účtu například 105WCR se bude zobrazovat 5WCR. Odpadne
tím také časté nepochopení, které se týkalo dotazů, proč není možné vybrat těch 100WCR které mám
na účtu. Tato úprava se projeví po 13.7.2018.
A s radostí sdělujeme opětovné spuštění platební brány na www.booth.cz!
Těšíme se na další spolupráci a fungování Videoboardu společně s vámi všemi věrnými uživateli.

