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1. Регистрация и влизане в системата
Можете да пропуснете тази глава, ако успешно сте се регистрирали и сте влизали в системата.
За да се регистрирате е необходимо, да въведете валиден ваш e-mail адрес, две имена и телефонен номер.

За да се регистрирате, изберете “РЕГИСТРАЦИЯ” от горното хоризонтално меню. След като го направите, ще
бъдете препратени на страница, която изглежда така:

Попълнете всички данни, след което натиснете на бутона “РЕГСТРАЦИЯ” отдолу. Ще бъдете препратени на
страница, която ви информира, че сте получили активационно писмо. Изчакайте, да получите писмото и го
отворете във Вашата пощенска кутия. Ето, как изглежда то:

Вътре, в писмото си, щракнете на един от активационните линкове. Той ще Ви препрати на страницата с
общите условия за ползване на системата. След като прочетете условията, в дъното на страницата с тях има
бутон за съгласие, който трябва да натиснете, за да продължите:

Щракнете на бутона “ПРИЕМАМ УСЛОВИЯТА / I AGREE”, за да завършите Вашата регистрация.
След успешна регистрация, можете да влезете в системата:

Страницата за влизане е достъпна от бутона “Вход” от горното хоризонтално меню. След като я отворите,
Въведете вашата поща и парола и натиснете бутона “Влизане”. Ако въведените данни са верни, ще влезете
успешно.

2. Избор на събитие

За да изберете събитие, можете да го потърсите посредством бутоните “ПРЕДИШНИ” и “СЛЕДВАЩИ” в левия
панел, също можете да опитате, да го намерите по име или по диапазон от дати. Когато щракнете на името на
събитието (1.), след това изберете “ДИРЕКТЕН ИЗБОР” (2.), след това изберете съответната зала и час (3.) и
накрая щракнете на “ИЗБОР НА МЕСТА” (4.). Това ще ви препрати в залата с местата.
Друг вариант е, да щракнете на линка в долната част на страницата, където ще можете да видите списък със
всички събития, които се продават чрез системата, подредени по азбучен ред.

Не е желателно, да ползвате режим “ЗАЯВИ ЧРЕЗ КАСИЕР” в стъпка 2., понеже е малко вероятно, да има
касиери, свободни за работа с онлайн клиенти. Така можете вечно да чакате, някой да обърне внимание на
Вашата заявка. По-добре ползвайте режим “Директен избор”, както е показано на картинката. Така ще
можете сами да изберете места.
Вариантът за преглед на сибития, който е достъпен от линка “ВИЖ АЗБУЧЕН СПИСЪК С ВСИЧКИ СЪБИТИЯ...”
изглежда така:

Чрез линковете “Резервирай / Купи Места”, можете да отидете директно в залата за съответното събитие /
дата, които ви интересуват.

3. Избор на места

(Попълване на заявка)

За да изберете място, просто натиснете на свободно място от залата:

Натискане на свободно място (1.) води до отваряне на прозорец. На него можете да натиснете “ЗАПАЗИ /
КУПИ”, за да закупите или запазите място, или “ИЗБЕРИ ДРУГО МЯСТО”, ако изборът ви е неправилен и искате
да изберете друго място. Всяко натискане на “ЗАПАЗИ / КУПИ” извежда прозорец с текущото съдържание на
вашата заявка по настоящото събитие:

Ако искате да добавите още места от това събитие, можете или да натиснете бутона “ОЩЕ МЕСТА”, след което
да изберете ново място, или направо на щракнете на следващото свободно място, ако прозорецът не ви
пречи, да го видите.
За да премахнете място от заявката, можете да ползвате линка “Изтрий / Remove” в прозореца, или направо
да натиснете на мястото (което стои оградено с червен, пунктиран контур).
След като изберете всички места, натиснете бутона “ПРИКЛЮЧИ”. Това ще изведе нов прозорец:

Чрез бутона “ПРИКЛЮЧИ” можете да завършите вашата заявка. Чрез “ДОБАВИ ОЩЕ СЪБИТИЯ”, можете да
добавите места от други събития към заявката. След като добавите всички места от всички събития, които
искате, бутонът “ПРИКЛЮЧИ” ще ви отведе на страницата с Вашата текуща заявка (или Кошница):

Можете да запазите места (за 3 дни) безплатно, от бутона “РЕЗЕРВИРАЙ”, или да закупите билети за местата
чрез бутона “КУПИ”.
Имайте предид, че към момента на писане на това ръководство, резервация не може директно да се закпува.
Необходимо е, да отмените резервацията от нейната страница, след което да създадете нова заявка с
освободените места, която този път, да закупите.
В кошницата все още имате възможност, да добавите още места, ако е необходимо. Тук можете също така, да
прегледате цялото съдържание на вашата заявка и ако е необходимо, да изтриете места чрез линка “Изтрий”
срещу съответното място. Можете също, да отмените цялата заявка чрез бутона “Отмени”.

4. Резервация на места
Ако от кошницата изберете, да направите резервация, ще бъдете препратени на тази страница:

Изчакайте няколко секунди, докато видите, че състоянието на заявката става “Приключено”. След малко
(или чрез бутона “ПРОДЪЛЖИ”) ще бъдете препратени на страница, показваща Вашият резервационен ключ.
На този етап, трябва да получите и писмо със същият ключ, информиращо ви за успешна резервация.

Така изглежда страницата с Вашият резервационен ключ. Запишете го, защото той ще ви е необходим, когато
отидете на каса, за да закупите местата от Вашата резервация. Ако искате да закупите местата чрез кредитна
карта, на този етап, това е възможно само ако първо отмените вашата резервация, а след това изберете
същите места в нова заявка, която изберете (от кошницата) да закупите.

5. Покупка на билети
Ако от вашата кошница изберете, да закупите местата, имате няколко възможни избора за получаване на
билетите:
1. Получаване на касите на НДК .
2. Получаване чрез куриер на Ваш адрес.
3. Получаване в офис на куриерска фирма до поискване.
Ако използвате куриер, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в полето “Получател” попълвайте имена и ТЕЛЕФОН!

5.1. Получаване на касите на НДК
Ако изберете, че ще получите билетите на каса в билетния център на НДК, страницата изглежда така:

В този случай, трябва да попълните само полето “ПОЛУЧАТЕЛ” и да изберете начин на плащане. След като
попълните всичко, натиснете бутона “КУПИ”.

5.2. Изпращане с куриер до адрес на клиента.
Ако искате, да получите пратката чрез куриер на Ваш адрес, страницата изглежда така:

В този случай, трябва да изберете куриерска фирма, начин на получаване, имена и телефон на получателя,
начин на плащане, и най-важното - адрес, на който искате да получите билетите. След като попълните всичко,
натиснете бутона “КУПИ”.

5.3. Изпращане до офис на куриерска фирма до поискване.
Ако желаете, да получите билетите в удобен за вас офис на куриерска фирма, страницата би изглеждала така:

Трябва да изберете куриерска фирма, населено място, офис на съответната фирма в това населено място,
имена и телефон на получателя и начин на плащане. След като попълните всичко, натиснете бутона “КУПИ”.

5.4 Плащане
След като изберете метод на доставка на билетите и потвърдите чрез бутона “КУПИ”, ще бъдете препратени
на страницата на заявката:

Просто изчакайте, докато бъдете препратени на страницата за разплащане с кредитна карта, където, да

въведете данните на Вашата карта. Ако браузърът ви попита, дали искате, да напуснете страницата,
потвърдете, че искате. Страницата на APGW на БОРИКА изглежда така:

Въведете данните на вашата кредитна карта, след което натиснете бутона “Плащане”. Ще бъдете препратени
на страницата “Моите Заявки”, където от списъка ще можете да изберете Вашата последна (или която и да е
друга) заявка, за да проверите нейния статус по всяко време.

6. Провека на статус на заявка
Винаги можете да проверите статуса на дадена Ваша заявка или да я откажете (при резервации или
неплатени покупки), като влезете в страницата “МОИТЕ ЗАЯВКИ” от горното хоризонтално меню, намерите
вашата заявка по нейния номер или дата, и след това щракнете върху нея:

След като щракнете на заявката, ще отидете на нейната страница, която в зависимост от това, дали заявката е
резервация или покупка, ще съдържа различна информация:
Ето, например, успешна резервация, би изглеждала така:

Бутонът “Продължи”, при повторно отваряне на страницата би се превърнал в бутон “Виж Ключ”, който
позволява, да видите резервационния ключ отново. Ако резервацията е в сила, можете да я отмените от
бутона “ОТМЕНИ”.
В този пример, страницата уведомява за успешно плащане. Това, че билетите са изпечатани означава, че
служителите са ги разпечатали (за да ги пратят с куриер, например):

Това означава, че всичко с покупката е наред.
В този случай, отмяната няма да работи, защото заявката вече е платена. При необходимост от връщане на
билети и възстановяване на суми, трябва да се свържете със служители от НДК и да ги попитате за точната
процедура.
Ето друга възможност:

В този случай например, плащането е успешно, но билетите не са разпечатани (изпратени), или защото
служителите все още не са ги отпечатали, или защото това не е необходимо (например, вие искате, да
получите билетите на каса, а още не сте отишли, да ги вземете):
Има случаи, в които се е случила грешка:

В този случай, плащането е отказано от потребителя, но може също, да е отказано от APGW на БОРИКА.
И в двата случая, можете да опитате да платите отново чрез бутона “НОВ ОПИТ ЗА ПЛАЩАНЕ”.
Имайте предвид, след като сте направили заявка за покупка, местата се освобождават и заявката се отказва
автоматично, ако не е направено успешно плащане в даден период от време.
Този екран например означава, че заявка е отказана (от потребител, служител или автоматично):

Като цяло, може да се счита, че зелен фон под статуса на заявката означава успех, жълт фон означава успех,
но се изчаква реакция от другата страна (печат на билети, например), докато червен фон означава грешка
или отказ.

