Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος
Διαδικτυακής Αγοράς Εισιτηρίων
Αρχαιολογικών Χώρων
για Συνεργάτες του ΤΑΠ

V 01

Ο συνεργάτης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://etickets.tap.gr/ επιλέγοντας
“Συνεργάτες” έχει δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή Β2Β

Διαδικασία Εγγραφής
Για να αποκτήσει ένας συνεργάτης δυνατότητα αγοράς ομαδικών εισιτηρίων μέσω της
εφαρμογής Β2Β πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής.
1 . Επιλέγουμε εγγραφή συνεργάτη

2. Επιλέγουμε “Τουριστικό Γραφείο εντός Ελλάδος”

3. Καταχωρούμε τα στοιχεία πατώντας “Υποβολή”
4. Ο συνεργάτης λαμβάνει email με το οποίο ενημερώνεται ότι τα στοιχεία του έχουν
υποβληθεί με επιτυχία καθώς και για τις επιπλέον ενέργειες που απαιτούνται για την
πιστοποίησή του και την παραλαβή των κωδικών του.
5. Εφόσον γίνει η πιστοποίηση του συνεργάτη από την επιχειρησιακή ομάδα του ΤΑΠ ο
συνεργάτης λαμβάνει νέο email με το οποίο ενημερώνεται ότι η εγγραφή του
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Στο ίδιο email αποστέλλεται και το Όνομα χρήστη και ο
προσωρινός κωδικός εισόδου. Κατά την διαδικασία της πρώτης εισαγωγής στο σύστημα θα
ζητηθεί από τον συνεργάτη η αλλαγή του προσωρινού κωδικού εισόδου.

Αγορά εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής Β2Β
Για την αγορά ομαδικών εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής Β2Β είναι απαραίτητη η χρήση
των στοιχείων πρόσβασης που έχουν αποσταλεί στο συνεργάτη μέσω της διαδικασίας
εγγραφής.
1. Ο συνεργάτης επιλέγει “Είσοδος Συνεργάτη” πληκτρολογεί τα στοιχεία του και
επιλέγει “Είσοδος”.

2. Με την είσοδο στο σύστημα ο συνεργάτης ενημερώνεται για την χρονική διάρκεια
των ομαδικών εισιτηρίων.

3. Στη συνέχεια ο συνεργάτης επιλέγει Περιοχή, Χώρο, και τη σεζόν για την οποία
θέλει να αγοράσει τα ομαδικά εισιτήρια.

4. Στην επόμενη οθόνη ο συνεργάτης επιλέγει τις ποσότητες των εισιτηρίων που θέλει
να αγοράσει. Τις προσθέτει στο καλάθι αγορών επιλέγοντας “Προσθήκη στο
καλάθι”.

5. Επιλέγοντας “Προσθήκη στο καλάθι” ο συνεργάτης έχει την δυνατότητα να
ολοκληρώσει την αγορά του προχωρώντας στην διαδικασία την πληρωμής ή να
συνεχίσει τις αγορές του για διαφορετικό χώρο επίσκεψης εφόσον το επιθυμεί.

6. Στην επόμενη οθόνη ο συνεργάτης επιλέγει τον τρόπο πληρωμής για να
ολοκληρώσει την διαδικασία αγοράς.

Τρόπος πληρωμής ΚΑΡΤΕΣ
Εφόσον ο συνεργάτης επιλέξει να πληρώσει με κάρτα μεταφέρεται στο περιβάλλον
πληρωμών της τράπεζας στο οποίο πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του.

Εφόσον η διαδικασία πληρωμής ολοκληρωθεί με επιτυχία ο συνεργάτης ενημερώνεται και
λαμβάνει σχετικό email με το link μέσω του οποίου μπορεί να λάβει τα εισιτήρια που
αγόρασε.

Αγορά μέσω Ηλεκτρονική Πληρωμή (ΔΙΑΣ)
Εφόσον ο συνεργάτης επιλέξει να πληρώσει μέσω Ηλεκτρονικής Πληρωμής (ΔΙΑΣ) το
σύστημα των ενημερώνει με τον κωδικό πληρωμής που πρέπει να χρησιμοποιήσει μέσω
του Web banking καθώς και για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να
ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Τις παραπάνω πληροφορίες τις λαμβάνει ο συνεργάτης και μέσω email.

Εφόσον ολοκληρωθεί η πληρωμή εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται ο
συνεργάτης σχετικό email με το link μέσω του οποίου μπορεί να λάβει τα εισιτήρια που
αγόρασε.

