УПУТСТВО
Приступили сте званичном сајту листа Зрењанин на коме можете електронским путем предати читуљу или помен
у циљу информисања јавности путем штампаног издања. Процес је једноставан у неколико корака, а ово су наша
упутства која ће Вам знатно олакшати процедуру.

НАСЛОВНА СТРАНА
1. У горњем десном ћошку налази се порука која
Вам показује колико је времена преостало за
предавање помена или читуље за наредно
штампано издање листа Зрењанин.
Рок за предају је среда до 12 часова.
2. На средини екарана налазе се општи услови па Вас
молимо да их пажљиво прочитате.
Након тога обележите поље да се слажете са условима.
3. Можете прећи на следећи корак.

ИЗБОР ФОРМАТА
У овом делу бирате формат помена или читуље.
Знаћете одмах и колико је новца потребно за изабрани формат.
Цену одређује величина формата.

1. Са леве стране налазе се формати у понуди. Када
кликнете на неки од њих он ће бити обележен светло
плавом бојом.

2. У централном делу налази се илустрација изабраног
формата која представља пропорционалну величину
простора а не позицију на страни у штампаном издању.

3. Са десне формате појавиће се основне информације
формата као што су број фотографија, димензије, цена и
омогућени број каратера за свако поље.

УНОС ПОДАТАКА
Писмо које се користи у поменима је искључиво ћирилица, изузев у случају када је неопходно
имена, презимена и појмове објавити латиницом, односно на језику националних мањина.

1. У одређена поља упишите жељени текст. Водите
рачуна о броју карактера. Уколико Ваш текст не може да
стане у овај формат можете се вратити корак уназад и
изабрати неки већи.

2. Кликните на велико плаво дугме да изаберете
фотографију са Вашег рачунара. Препорука је да се
користи .jpg формат али је дозвољен и .png
Када вам се прикаже одабрана фотографија моћи ћете
да изаберете кадар. Потребно је да потврдите на када на
дугме ИСЕЦИ испод.
Уколико сте погрешно исекли кадар или изабрали
погрешну фотографију имате дугме ПОНИШТИ.

ПОДАЦИ О ПОШИЉАОЦУ
1. Са леве стране имате визуелни преглед унетих
података. Проверите текст који сте унели и фотографију
коју сте поставили.
Текст подлеже лектури и коректури, а фотографије
графичкој припреми за штампу.

2. Са десне стране попуните поља са Вашим личним
подацима. На насловној страни сте прихватили услове
коришћења а то вас обавезује да унесете проверене и
тачне податке.

3. На крају одаберите да ли желите да плаћање
извршите вашим платним картицама или желите да
Вам систем генерише уплатницу и сами извршите
уплату на рачун.

ПЛАЋАЊЕ
Ако одаберете плаћање ПЛАТНОМ КАРТИЦОМ,
бићете преусмерени на страницу ChipCard-a, где се
обавља комплетан процес наплате.
Ако одаберете УПЛАТОМ НА ТЕКУЋИ РАЧУН листа
„Зрењанин” молимо Вас да попуните уплатницу са
подацима који Вам се покажу на екрану.

