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Ei ole mõtet maksta
rohkem, kui töö tegelikult väärt on!
Handies kui pisitööde Bolt
Handies mobiilirakendus viib asukohapõhiselt kokku need, kes otsivad abilisi
erinevatel pisitöödel ja need, kes on eksperdid mingitel aladel (ehitus,
remont, kolimine, mööbli kokkupanek, koristamine, konsultatsioon, kodumasinate parandamine jm.), s.h eraisikutest tegijad ettevõtetega ilma juriidilisi
probleeme tekitamata.

Mida annab Handies ettevõttele?
Handies on keskkond, mis pakub ettevõtetele võimalust leida soodsalt ja
kiirelt universaalne abimees - olgu selleks koristaja, elektrik, torumees,
köögimasinate hooldustehnik jm. Ettevõttel ei ole vaja sõlmida kalleid
lepinguid teenusepartneritega, ega võtta tööle alaline töömees. Tellid
abimehe siis, kui Sul on teda reaalselt vaja:
• Hoiad kokku aega sobiva töömehe otsimisel.
• Hoiad kokku raha haldusfirmadele maksmisel ning ei maksa kinni
kalleid vahendustasusid teenuse pakkujate poolt.
• Ei pea muretsema juriidiliste probleemide pärast abilise tellimisel.
Meie platvormi kaudu saab appi tulla ka samade oskustega, kuid
tunduvalt soodsam eraisik.

Kuidas toimub maksmine?
Millised võimalused on aga ettevõttel meie teenuse kasutamiseks:
1. Krediidikonto - Handies Solutions OÜ esitab Sinu ettevõttele ettemaksuarve, millega võrdses summas kantakse Sinu kliendikontole pärast arve
tasumist ka Handies krediiti, millega saate tellitud tööde eest tasuda.
Krediiti on võimalik jaotada Sinu poolt määratud töötajate vahel.
2. Krediitkaart - Sul on võimalik siduda Handies kliendikontoga ettevõtte
krediitkaart/kaardid. Samuti on meil võimalik antud kaardiga siduda
jooksvalt ka kõik Sinu kolleegid, keda soovite kaardiga siduda.
Maksmine tehtud töö eest toimub automaatselt kasutades Sinu krediiti, või
broneerides summa Sinu krediitkaardilt. Tööd tehakse tunnitasu alusel ja
tasumine toimub läbi rakenduse. Arve tuleb pärast töö lõppu automaatselt
Sinu sisestatud meiliaadressile (ettevõtte e-mail, isiklik e-mail).

Proovi järele ning
hoia kokku raha ja
aega
Handies on pidevalt kaasamas
Tegijaid erinevatest valdkondadest üle kogu Eesti, millest
suurim rõhk on pandud remondi- ja ehitustöödlee, koristustöödele, elektritöödele, kolimistöödele
ja
muudele
haldustöödele.
Mine uuri järgi ning leia
teenused,
mida
on
Sinu
ettevõttes probleemide lahendamiseks vaja.

Selleks, et teha Handies platvormile
kasutaja tuleb täita 5 lihtsat punkti:

1.

Lae alla meie Handies rakendus
Google Playst või App Store'st.

2.

Registreeri kasutaja, lisades ees- ja
perekonnanime, parooli ning töö e-maili.

4.

Võta meiega ühendust. Ettevõtte sidumiseks
admin kontoga palun võtta meiega ühendust, et
lisada krediitkaarti või krediiti
(saate admin õigused).

3.

Täienda enda profiili. Makseinfo aknas lisada
ettevõtte registrikood, aadress ja ettevõtte nimi.

5.

Kontrolli õiguseid/ kas krediit on laekunud. Vaata,
kas sulle on antud adminõigused (võimalus lisada
maksekaarti, küsida krediiti).

Pärast nende punktide täitmist oletegi valmis abikäte tellimiseks.
Profiili loomise ja platvormi kasutamise kohta rohkem infot leiad
meie kodulehelt

www.handies.com/business

Küsimuste korral kirjuta:
handies@handies.com

Tellimuste loomine Handies platvormil.

1.

Lisa tellimuse aadress.
Vali aadress, kus soovid tööd teostada.

4.

Vali Tegija.
Vali pakkuja, kes tuleb tööd tegema. Valida
saad hinna, profiili kirjelduse ja hinnangute alusel.

4.

Kirjelda tööd ja esita tellimus.
Kirjelda tellitavat tööd, lisa kuupäev, kirjeldavad
pildid ning Telli Tegija

2.

Vali töö.
Otsi märksõna järgi, millist töö vajab teostamist

5.

Suhtle valitud Tegijaga sõnumites.
Soovitame valitud Tegijaga rääkida läbi töödetailid
enne tellimuse esitamist.

www.handies.com

handies@handies.com

