Інструкція з використання персональної сторінки користувача на
MY.NOVUS.com.ua
Сайт підтримується для браузерів Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer 9+, та ін. нових
версій.
1. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВХІД ДО ПЕРСОНАЛЬНОЇ СТОРІНКИ КОРИСТУВАЧА
Якщо клієнт є вже зареєстрованим користувачем
персонального кабінету, на початковій сторінці
вводяться лише номер картки, пароль для входу та
натискається кнопка «Увійти».
Якщо клієнт не зареєстрований в персональному
кабінеті, на початковій сторінці обирається кнопка
«Зареєструватися».

Для реєстрації картки в персональному кабінеті необхідно ввести відповідні дані:
Поля, позначені *- є обов’язковими для заповнення:
№ картки - 6 або 7 цифр, які знаходяться на Вашій
картці.
Якщо в номері картки присутня цифра «0» на початку –
вона також вводиться як номер картки.
Телефон – формат телефону позначений «Х» - вводяться
лише цифри, без додаткових знаків.
Після введення обов’язкових даних необхідно натиснути
кнопку «Зареєструватися»
Перед реєстрацією картки ознайомтеся з Угодою
Користувача.

Після того, як Ви натиснули «Зареєструватися», з’явиться
повідомлення:
Необхідно повернутися на Головну сторінку.
На вказаний Вами мобільний телефон надійде смсповідомлення з паролем для входу до Персонального
кабінету Користувача (8 цифр).
Даний пароль також використовується для зміни пароля на
статичний.
Пароль необхідно вводити лише цифрами – без додаткових
символів.

Після переходу на Головну сторінку, необхідно
ввести пароль, що був надісланий в смс для входу
в кабінет.
Номер картки відображається той, що був
введений при заповненні даних для реєстрації.
Після введення даних необхідно натиснути кнопку
«Увійти».

2. ВІДНОВЛЕННЯ ПАРОЛЮ ДЛЯ ВХОДУ ДО ПЕРСОНАЛЬНОГО КАБІНЕТУ КОРИСТУВАЧА

Для відновлення паролю для входу до персонального
кабінету користувача, на початковій сторінці необхідно
скористатися посиланням «Відновити пароль».

Після чого відобразиться вікно для вводу даних:

Після вводу номера картки, необхідно натиснути кнопку
«Змінити». З’явиться повідомлення.
Необхідно повернутися на Головну сторінку.
На телефон, що був вказаний при реєстрації надійде смсповідомлення із новим паролем.
Після того, як на Ваш мобільний телефон надійде смсповідомлення з новим паролем для входу до персонального
кабінету користувача, клієнт може увійти до персонального
кабінету, після введення оновлених даних на початковій
сторінці.

3. ЗМІНА ПАРОЛЮ НА ПЕРСОНАЛЬНІЙ СТОРІНЦІ КОРИСТУВАЧА
Для того, щоб встановити статичний пароль для входу по персонального кабінету користувача, необхідно
змінити його в меню «Загальна інформація» натиснувши кнопку «Змінити пароль».

Для того, щоб встановити новий статичний пароль, необхідно заповнити поля, позначені *.
*Старий пароль – вводиться пароль, який був надісланий в смс-повідомленні для входу до персонального
кабінету користувача при активації картки.
* Новий пароль – клієнт вводить свій пароль, який може містити як цифри, так и літери, але без додаткових
знаків, або пробілів.
Після підтвердження нового паролю, необхідно натиснути «Змінити пароль».

Після Зміни паролю, на тому ж самому вікні буде відображено повідомлення:
«Вітаємо! Ваш пароль успішно змінено».

Для подальшого входу до персональної сторінки користувача необхідно використовувати статичний пароль
клієнта.

4. МЕНЮ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Меню «Загальна інформація» включає в себе три розділи:
1. «Персональна інформація» відображаються дані клієнта: Прізвище, Ім’я, По-батькові, Телефон, Телефон
інший, Email, Дата народження.
2. «Додаткова інформація» відмічаються два поля: «Я маю автомобіль», «Я маю статус зайнятості Приватного
підприємця».

3. «Інформація по картці» відображається загальна інформація за карткою клієнта: № картки (6 або 7 цифр),
Статус картки, Баланс за карткою, Строк дії бонусів.

Для того, щоб відредагувати персональні дані на персональній сторінці користувача, необхідно в меню
«Загальна інформація» натиснути кнопку «Редагувати».
Для того, щоб змінити персональні дані, необхідно заповнити поля, позначені *, або змінити те поле, яке
необхідно відредагувати. Після редагування даних необхідно натиснути кнопку «Змінити інформацію».

Увага! Будьте уважні при заповненні персональних даних - користувач може змінити дату народження
самостійно тільки один раз. Якщо Клієнт заповнив некоректно дату народження – для редагування він може
звернутися до будь-якого магазину на Інфо-касу або залишити звернення в Центрі Підтримки Покупців.
Якщо клієнт змінює електронну адресу, необхідно натиснути кнопку «Обновити інформацію».
Підтвердження для зміни електронної адреси не потребується.
Якщо клієнт змінює номер мобільного телефону, необхідно натиснути кнопку «Обновити інформацію».

Після цього на вказаний номер надійде смс-повідомлення, в якому буде пароль для підтвердження даних.
Необхідно ввести пароль з смс, та натиснути кнопку «Підтвердити номер».
Поле «Телефон інший» змінюється без підтвердження та не є основним телефоном для відправлення
повідомлень при відновленні паролю.

Після підтвердження зміни номеру телефону відобразиться повідомлення:

Відредагований номер мобільного телефону змінюється лише після підтвердження його паролем, що надійшов
в смс - повідомленні. Якщо пароль не був введений – номер телефону залишається не зміненим.

Клієнт має змогу самостійно заблокувати картку, якщо вона втрачена, пошкоджена тощо.
Зверніть увагу, що на сайті доступна кнопка лише «Блокувати» картку, без змоги Активації.

5. МЕНЮ «ВИПИСКА ПО РАХУНКУ»
Виписка по рахунку відображає інформацію по бонусам на картці клієнта в розрізі 1 календарного місяця.
Дані за покупками доступні за останні 6 календарних місяців. Місяць обирається клієнтом із списку Місяць-рік:

Клієнт має змогу завантажити виписку за поточний місяць до Excel.
Зверніть увагу! Виписка у форматі Excel не є юридичним документом.

У виписці по картці клієнта також є доступ переглянути сам чек.
Для цього необхідно натиснути на № чека, наприклад № 5.818.12.
В представленому чеку, відобразиться інформація за товарами, що були придбані в даному чеку.

Також, в даному розділі доступна послуга формування «Бланку для повернення товару». Якщо клієнт не має
оригіналу чека, але роздрукував Бланк із персонального кабінету, він має можливість здійснити повернення
товару на магазин.
Щоб повернутися назад до Виписки, необхідно натиснути посилання «Повернутися до Виписки».
6. МЕНЮ «ОСТАННІ ПОКУПКИ»
В меню «Останні покупки» відображаються 5 останніх чеків клієнта.
В даному меню відсутня можливість обирати периоди, місяці тощо.

7. МЕНЮ «ІСТОРІЯ ПОКУПОК»
В даному меню представлено такі розділи: «Історія покупок», «Extra БОУНС» «Розподіл покупок», «Мої товари».
В розділі «Історія покупок» відображаються суми покупок за карткою за останні 6 календарних місяців.
Якщо покупки були здійснені за останні 6 календарних місяців в різні періоди – дані будуть відображатися лише
за тими місяцями, в яких були здійснені покупки.

В розділі «Extra БОНУС» відображається кількість нарахованих Extra Бонусів за спеціальними пропозиціями.
Дані відображаються за останні 6 календарних місяці в розрізі 1 календарного місяця, який можна обрати у
випадаючому списку.

В розділі «Розподіл покупок» відображаються дані по ТОП-10 категоріям товарів із сортуванням від більшого до
меншого за сумою покупок, де 1-а категорія – найбільша доля покупок, 10-а категорія – найменша доля
покупок.

В розділі «Мої товари» відображається перелік товарів, що були придбані клієнтом за обраний календарний
місяць. В початковій таблиці представлені 10 товарів з можливістю переглянути весь список товарів за обраний
календарний місяць. Для цього необхідно натиснути посилання «Розгорнути».

Інформацію щодо придбаних товарів клієнт має змогу:
«Завантажити до Excel» - завантажуються дані таблиці ті, що відображені у вікні – 10 товарів, або розгорнутий
список. Для того, щоб завантажити повний список товарів, необхідно натиснути посилання «Розгорнути».
«Вислати на E-mail» - для того, щоб отримати перелік товарів на електронну пошту, при реєстрації необхідно
вказати електронну адресу. Отримати дані можливо лише на зареєстрований в картці E-mail.
Якщо при реєстрації клієнт не вказав e-mail, при натисканні кнопки «Вислати на Email», відобразиться вікно для
редагування персональних даних, де клієнт може вказати електронну адресу.
8. МЕНЮ «EXTRA БОНУС»
В меню «Extra Бонус» відображається інформація за поточними спеціальними пропозиціями:
- Категорії товарів, що приймають участь в акції
- Період дії спеціальної пропозиції
- Розмір Extra БОНУСУ, що буде нараховуватися на спеціальні пропозиції
- Умови отримання Extra БОНУСУ – на яку суму необхідно здійснити покупку товарів із зазначених
категорій (в будь-якій послідовності, виборі тощо), щоб отримати Extra БОНУС.
- Загальна інформація про Extra БОНУС.

9. МЕНЮ «СКРИНЬКА»
В меню «Скринька» відображається інформація за поточним станом послуги:
- сума зарахованої решти за календарний місяць;
- активація / деактивація.

Щоб переглянути суму, зараховану за допомогою послуги «Скринька», необхідно обрати відповідний
календарний місяць (за замовчування інформація відображається лише за останні 6 місяців).
Для того, щоб змінити налаштування Активації послуги «Скринька», необхідно:
- деактивувати поточну причину Активації;
- встановити позначку на відповідний параметр Активації.
Для того, щоб Деактивувати послугу «Скринька, необхідно натиснути на кнопку Деактивувати.
Зміни в налаштуванні послуги «Скринька» застосовуються з наступного дня після внесення змін в персональному
кабінеті. Якщо налаштування здійснювалися декілька разів на добу – застосовані будуть останні налаштування за
добу.

