VYSVĚTLENÍ POJMŮ A ČÍSEL
VE WEBOVÉ KANCELÁŘI
RYCHLÝ STAV – QUICK STATUS

Pokud na levé straně ve webové kanceláři kliknete na Rychlý přehled
(Quick Status), můžete sledovat několik důležitých informací najednou.

Vlevo nahoře jsou údaje o obratu za daný měsíc, ze kterého se vyplácejí provize. Obraty
jsou počítané v KREDITECH, protože každý nákup má svoji kreditovou hodnotu. Ve
většině případů se provize vyplácejí z kreditů, v případě zákaznických objednávek navíc
ještě z jejich netto ceny (u první objednávky).
Vyvážené kredity tento měsíc (Balance Credits This Month) jsou celkově dosažené
vybalancované kredity v daném měsíci. Vybalancované (v rovnováze) znamená
v maximálním poměru 1 : 2 na obou nohách. V tomto příkladu je vybalancovaných 2 261
kreditů v daném měsíci.

Níže uvedený řádek znamená:
Vyvážené kredity tento týden (Balance Credits This Week) = vybalancované kredity
v daném týdnu.
V tomto příkladu má partner v daném obchodním týdnu zůstatek 695 kreditů.
Obchodní týden začíná ve čtvrtek v 00:00 a končí následující středu večer ve 23:59.
Systém průběžně zobrazuje množství kreditů v daném týdnu a na základě toho okamžitě
převede obrat kreditů na týdenní příjmy podle níže uvedené tabulky.

Tuto tabulku najdete také v části Kompenzační plán. Je to tabulka, která ukazuje výši
provizí v daném týdnu z celé organizace, vypočítané z týdenního obratu kreditů. Jak je
vidět, v daný týden bylo nasbíraných prozatím 695 kreditů, což podle tabulky činí 50 Pay
Point, což je 50 € (1 Pay Point = 1 €). Veškerý dosažený obrat mezi 500 a 1 000 kredity je
tedy vyplacen 50-ti €. Pokud by týdenní obrat dosáhl 1 000 kreditů, příjem by se zvýšil
podle tabulky zvýšil na 100 €. Takže systém vyplatí 10% z 500 kreditů a zbylých 195
přenese do dalšího týdne, tzn., že partner žádné kredity neztrácí.
Zmiňovaných 50 € je vidět vpravo dole v kolonce Commissions, kde ale partner má navíc
ještě další € (50 + 25,36 = 75,36 €), kdy těch 25,36 € dosáhl buď za zákaznické
objednávky ve svojí zákaznické skupině anebo za Mentorský bonus, což je příjem
z příjmů jeho přímých sponzorovaných partnerů.
Vlevo dole jsou denní kredity – Daily Credits

Zde vidíte, kolik Vám přišlo za daný den kreditů.
Systém zobrazuje kredity samostatně v levé noze a kredity samostatně v pravé noze.
Kredity vlevo dnes = Left Credits Today Kredity vpravo dnes = Right Credits Today

Nahoře uprostřed jsou Kvalifikace – Qualifications

Zde vidíte aktuální pozici v měsíci – GOLD (pro jeho dosažení je třeba 1 500 kreditů
v rovnováze, což je v tomto případě splněno – je jich celkem 2 261. Do další pozice –
EXECUTIVE – tedy chybí 739 vybalancovaných kreditů.

Zůstatek webového účtu – Webaccount Balance – výše financí v € ve vnitrofiremní
peněžence, které jsou partnerovi k dispozici a může si je poslat na libovolný účet, který si
zadal (podnikatelský, soukromý). Jak si aktivovat účet a přeposlat peníze najdete
v technických materiálech anebo videích). Každou středu o půlnoci je uzávěrka daného
týdne. Výše vydělaných peněz se dostává do zúčtování a objeví se zde zpravidla v pondělí
odpoledne, tedy cca pátý den po uzávěrce.
Příklad: Datum uzávěrky bylo ve středu 26.8., v záložce Finance (Finances) se objeví
27.8. odpoledne a zde v Rychlém stavu s možností jejich okamžité zaslání na vlastní účet
se objeví 31.8.

Uprostřed dole jsou CAB Bonusy

CAB bonus – Customer Acquisition Bonus (za nové partnerské balíky a nové zákaznické objednávky)

V této části se zobrazí kredity za všechny nové vstupy z levé i pravé strany v daném
týdnu.
A tomto příkladu vidíme, že má partner na levé straně 14 kreditů a na pravé straně 280
kreditů.
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že kdyby měl na obou stranách 500 – 500 kreditů, dostal
by za daný týden 200 €. Je tedy třeba do středeční půlnoci s celou svojí skupinou na levé
straně udělat nových 486 kreditů a s celou svojí skupinou na pravé straně 220 kreditů.
Pokud se tak stane, firma mu vyplatí CAB bonus 200 €.

Vpravo nahoře vidíme Zákazníky – Customers:

Prvním ukazatelem jsou Zákazníci v rovnováze (Balance Customer).
Systém, stejně jako kredity, počítá u partnera zákaznické objednávky v rovnováze.
V angličtině je napsané Customers (Zákazníci), ale správně to jsou zákaznické
objednávky produktů!
Znamená to stejně jako v binárním systému – poměr 2 : 1, tedy maximálně 2/3-ny na
jedné straně a minimálně 1/3-na na druhé straně.
Partner v tomto příkladě má 116 zákaznických objednávek v rovnováze.
Toto celkové číslo je důležité, protože od úrovně Diamant (Diamond) a výše systém
vyžaduje určitý počet zákaznických objednávek v rovnováze pro vyplacení
Jednorázových bonusů za dosažení titulu.
Příklad : Pokud partner dosáhne úrovně Diamant a zároveň chce, aby mu firma začala
vyplácet jednorázový bonus 2 500 € (500 € x 5 měsíců), je nutné mít zároveň splněnou
podmínku, a to je 750 zákaznických objednávek v rovnováze. Pokud jsou splněné tyto
dvě podmínky, firma vyplatí v tomto měsíci 500 €. V případě, že by následující měsíc
partner úrovně Diamant nedosáhl, firma mu bonus sice nevyplatí, ale nepřichází o něj.
Jakmile se znovu kvalifikuje, bonus bude opět vyplacen až do doby, než se tak stane 5 x.
Druhým ukazatelem jsou osobní Zákaznické body

Tyto zákaznické body pocházejí z každé Zákaznické objednávky v celé zákaznické
skupině partnera.
Jsou důležitým ukazatelem, protože pokud někdo dosáhne 10 zákaznických objednávek a
z nich minimálně 50 kreditů, stává se tzv. X-týmem (X – Team), což je zároveň i
podmínka pro kvalifikaci na úroveň EXECUTIVE a všechny vyšší úrovně.
Když partner nemá alespoň 10 zákaznických objednávek a z nich 50 kreditů, nemůže se
kvalifikovat na úroveň Executive a nedosáhne například na bonus 200 € (Z-phone
bonus), který je na této pozici partnerovi každý měsíc vyplácen.

Vpravo dole jsou Provize – Commissions:

Měsíční provize - Month
Měsíční provize jsou od úrovně Executive, kde partner dostává 200 € měsíční bonus.
Jakmile dostáhne úroveň Diamant, společnost mu v tomto měsíci přidá dalších 1 000 € a
v tomto řádku se objeví i jednorázové bonusy za dosažení úrovně Diamant a vyšší, pokud
partner splní kvalifikace. Objevují se zde i odměny za dosažení úrovní v počtu
zákaznických objednávek. V tomto případě je partner zatím GOLD, a proto ještě nemá
nárok na měsíční bonusy.

Týdenní provize - Week
Zde se objevují provize v aktuálním týdnu. Jedná se o provize buď z nových zákaznických
objednávek z vlastní zákaznické skupiny (10-30%) nebo z binárního stromu na základě
počtu kreditů (viz vlevo nahoře 695 kreditů) nebo CAB bonus a Mentor bonus.
V tomto případě vidíme odměnu 75,36 €, která se skládá z 50 € z binárního stromu (500
kreditů – 10% = 50 €, zbylých 195 by se převádělo do dalšího týdne) + dalších 25,36 €
kterých dosáhl buď za zákaznické objednávky ve svojí zákaznické skupině anebo za
Mentorský bonus, což je příjem z příjmů jeho přímých sponzorovaných partnerů
Věřím, že toto vysvětlení Rychlého stavu – Quick Status Ti pomůže lépe pochopit některé
základní pojmy, lépe se orientovat a využít výhod, které Zinzino poskytuje. Na základě toho
vznikne lepší možnost duplikace systému a více možností pro vytvoření dlouhodobých,
stabilních příjmů. Přeji Ti mnoho úspěchů a splnění Tvých cílů, snů a přání.
Ať se Ti daří !!!!
Miroslav Večeřa, Crown

