Придбання та оформлення
"вітрини" в ВТЦ "Glord"
Для розрахунків з клієнтами система Tardnik використовує
електронну платіжну систему NixMoney. Якщо ви ще не зареєстровані
у NixMoney, то зробіть наступне.
Реєстрація у NixMoney
1.

Перейдіть на головну сторінку сайта NixMoney
(https://www.nixmoney.com).

2.

У верхньому правому куті натисніть кнопку "Реєстрація".

3.

У спливаючому вікні введіть адресу вашої електронної пошти і
капчу (текст картинки).

4.

На вашу електронну адресу буде направлений лист з
повідомленням про подальше проходження реєстрації. Вам треба
буде перейти за посиланням, яке вказане у листі.

5.

Для завершення реєстрації у вікні, що відкриється, вкажіть пароль
та ім'я користувача.

Для придбання "вітрини" у ВТЦ "Glord" необхідно, щоб у вашому
USD-гаманці NixMoney була сума, не менша за її вартість. Поповнити
гаманець NixMoney можна через обмінний пункт системи NiхMoney.
Як поповнити електронний
USD-гаманець NixMoney з гривневої
картки Приватбанку
1.

Перейдіть на головну сторінку сайта NixMoney
(https://www.nixmoney.com).

2.

У верхньому меню виберіть пункт "Обмінні пункти".

3.

Із запропонованого переліку виберіть той, якому ви надаєте
перевагу, наприклад, NIXEXCHANGE.COM. Перейдіть у його
головне вікно .

4.

В лівій частині екрана "Віддаєте" виберіть пункт "Приватбанк
UAH", а у правій частині "Отримаєте" - NixMoney USD.

5.

У наступному вікні, дотримуючись підказок на екрані, заповніть
всі поля для проведення фінансової операції.

6.

Натисніть "Продовжити" і дійте згідно інструкцій на екрані.

Зауваження.Якщо ви вперше проводите фінансову операцію в системі
NixMoney, то до вас перезвонить оператор системи для голосової
ідентифікації.

Для придбання "вітрини" у ВТЦ "Glord" y своєму особистому
кабінеті натисніть кнопку "Купити місце під магазин".

Відкриється вікно реєстрації магазину. Заповніть поля відповідною
інформацією та вкажіть файл, який презентує картинку "вітрини".

Для збереження інформації (яку можна буде редагувати) та
закінчення реєстрації магазину натисніть в нижній частині сторінки
кнопку "Оплатити".
Для проведення фінансової операції система Tardnik перенаправить

вас на платіжну систему NixMoney.
В цьому вікні нічого вводити не треба. Лише натисніть кнопку
"Next". Після цього у спливаючому вікні входу до системи NixMoney
введіть вашу електронну адресу, з якою ви зареєструвалися на
NixMoney, відповідний пароль, капчу та натисніть кнопку "Sign In".
Після цього на електронну адресу, з якою ви зареєстровані на
NixMoney, надійде PIN-code, який необхідно ввести у спливаючому
вікні на екрані для підтвердження фінансової операції.
Лише після повідомлення про успішну оплату (Payment was
successful), реєстрація нового магазину буде завершена разом зі
збереженням інформації у системі Tardnik.

