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Фокусът на LR MyOffice е поставен върху актуалните постижения. Инструментът ви 
информира за дейности и квалификации – разбира се, също и за приключените 
бонус месеци. Получавате информация не само за вашите резултати, но и за 
сътрудниците от дълбочината ви. Показват се важните активности, за да може 
винаги да знаете какво се случва в структурата ви. LR MyOffice ви информира 
например за спонсорирането, квалификациите за титла и неактивността в 
структурата ви.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАВАМ В LR MYOFFICE?

LR MyOffice е вашият личен бизнес инструмент. Той ви дава информация за 
данните и дейностите в структурата ви.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LR MYOFFICE?

ЗА LR MYOFFICE

LR MyOffice е вашият личен асистент в ежедневния LR бизнес. По лесен начин са 
показани стъпките, които трябва да направите, за да постигнете успех. 
С LR MyOffice директно и лесно можете да се свържете с вашата дълбочина, тъй 
като цялата информация е достъпна само с един поглед.
Можете да използвате LR MyOffice при бизнес презентации и за спечелването на 
нови сътрудници, тъй като в раздел Content Factory ще откриете необходимите 
документи и видеа за LR бизнеса. Те могат не само да се разглеждат, но и да се 
препращат.

ЗАЩО СЕ НУЖДАЯ ОТ LR MYOFFICE?



Можете да използвате LR MyOffice с всеки актуален браузър на компютър, ноутбук, 
таблет или смартфон. LR MyOffice скоро ще бъде на разположение и като мобилно 
приложение, което ще може да се сваля безплатно от App Store или Google Play 
Store.
Ще ви информираме, когато приложението е налично.

С КАКВИ УСТРОЙСТВА МОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ LR MYOFFICE?

LR MyOffice е на разположение на ВСЕКИ сътрудник след регистрацията в LR.

Моля, имайте предвид, че в първоначалната фаза само ограничен кръг от 
сътрудници ще има достъп до инструмента. По-късно той ще е на разположение на 
всички. 

КОЙ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА LR MYOFFICE?

ВПИСВАНЕ & ИЗПОЛЗВАНЕ

LR MyOffice е на разположение на всеки сътрудник във всички LR страни.

В КОИ ДЪРЖАВИ Е НАЛИЧЕН LR MYOFFICE?

Всъщност понякога дори е по-скоро от полза да нямате на разположение даден 
документ на местния език. LR MyOffice е наличен на всички езици от общността на 
LR и предлага съдържание за всеки от тях.

МОГА ЛИ ДА ВИЖДАМ ДОКУМЕНТИ НА ДРУГИ ЕЗИЦИ / ОТ 
ДРУГИ СТРАНИ?
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ВПИСВАНЕ & ИЗПОЛЗВАНЕ

В LR MyOffice има две нива на регулация каква информация имате право да 
виждате в  дълбочината.
Сътрудник без титла Лидер на организация: 
Можете да виждате структурата си в дълбочина до следващия Лидер на 
организация.
Сътрудник с титла Лидер на организация: 
Първоначално при основните настройки можете да виждате структурата си в 
дълбочина до следващия Лидер на организация. В настройките можете да 
изберете разширен преглед. След като съхраните промените, можете да виждате 
организациите на сътрудници от дълбочината ви, които имат същата титла като 
вас, но не и на тези, които имат по-висока титла.

С това регулиране се гарантира, че винаги ще можете да следите релевантната за 
бизнес ви структура.

КАК Е РЕГУЛИРАНО ДОКЪДЕ МОГА ДА ВИЖДАМ 
ИНФОРМАЦИЯТА В МОЯТА ДЪЛБОЧИНА?

Вашата височина получава информация за резултатите и важните данни за вас. 
Показват се данните ви за контакт, освен ако не сте възразили срещу това при LR.
Освен това се вижда информация за рождения ви ден, която можете по всяко 
време да деактивирате в настройките.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАВА СТРУКТУРАТА ВЪВ 
ВИСОЧИНА ЗА  МЕН?
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Не можете да виждате структурата във височина така, както я виждате в 
дълбочина.
Но е лесно да се свържете с вашия спонсор и Лидер на група/организация, тъй 
като тази информация е налична в прегледа на профила им.

МОГА ЛИ ДА ВИЖДАМ ИНФОРМАЦИЯ И ЗА МОЯТА 
ВИСОЧИНА?



ВПИСВАНЕ & ИЗПОЛЗВАНЕ

В този случай се свържете с офиса на LR, за да се погрижим личните ви данни да 
не бъдат видими за сътрудниците от вашата височина. 
Ако просто не искате да се свързват с вас, можете да скриете данните си за 
контакт.

НЕ ЖЕЛАЯ СЪТРУДНИЦИТЕ ОТ МОЯТА ВИСОЧИНА ДА 
ВИЖДАТ МОИТЕ ДАННИ. КАКВО ДА НАПРАВЯ?

Отворете актуален браузър по ваш избор и отворете страницата LR 
MyOffice.lrworld.com.
Препоръчваме използването на следните браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Apple Safari или Microsoft Edge.
Също така можете да се впишете и в My-LRWorld.com и чрез линка там да влезете 
в личния си асистент LR MyOffice.

КАК МОГА ДА ВЛЯЗА В LR MYOFFICE?

Много лесно – с LR данните си за вписване, които ползвате за My-LRWorld.com или 
eShop.

КАК МОГА ДА СЕ ВПИША В LR MYOFFICE?

Бета-версия на LR MyOffice ще е на разположение от февруари 2019 г. ексклузивно 
за всички с титла от Лидер на група нагоре. По предварителни планове LR MyOffice 
ще бъде на разположение на всички сътрудници на LR от май 2019 г.

КОГА ЩЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ LR MYOFFICE?
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ВПИСВАНЕ & ИЗПОЛЗВАНЕ

В това отношение LR спазва изискванията на Общия регламент относно защитата 
на личните данни. Ние защитаваме данните ви по възможно най-добрия начин. По 
тази причина не могат да се свалят лични данни. Това обаче не трябва да ви спира 
да използвате инструмента, тъй като сваляне на данни всъщност не ви е 
необходимо.

ЗАЩО НЕ МОГА ДА СВАЛЯМ ДАННИ?

LR MyOffice е вашият ежедневен личен асистент за LR бизнеса. Затова е 
необходимо всеки сътрудник на LR да има достъп до LR MyOffice.
LR MyOffice ще е част от стартовия комплект. За всички сътрудници, които вече са 
регистрирани, той ще е на разположение безплатно.

КОЛКО СТРУВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА LR MYOFFICE?

Защитата на личните данни е много важна за нас – особено в днешно време.
ДА, LR MyOffice отговаря на изискванията за защита на личните данни. LR MyOffice 
е разработен така, че да ви помага по възможно най-добрия начин в LR бизнеса, 
като същевременно се спазват законовите разпоредби.

ОТГОВАРЯ ЛИ LR MYOFFICE НА ИЗИСТВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ?
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Само актуална информация би била от полза за ежедневното управление на LR 
бизнеса ви. Ето защо данните в  LR MyOffice се показват (почти) в реално време.
Ако настъпи някаква промяна в системата на LR, тази информация се предава 
директно на LR MyOffice. Понякога е възможно преносът на данни да отнеме малко 
повече време, но най-късно след един ден данните вече трябва да са видими.

ИНФОРМАЦИЯТА В LR MYOFFICE ВИНАГИ ЛИ Е АКТУАЛНА?



ВПИСВАНЕ & ИЗПОЛЗВАНЕ

LR MyOffice е разработен така, че функциите му се разбират от само себе си. Ако 
все още възникват въпроси, имате на разположение помощни инструкции. Ще ги 
откриете там, където видите следния символ:       
Само с едно кликване върху този символ получавате информация за съответната 
функция.

КЪДЕ МОГА ДА ПОЛУЧА ПОМОЩ?

Като ваш личен асистент LR MyOffice ви информира на първо място за актуални 
квалификации и дейности. Той е насочен към настоящето и бъдещето и данните от 
миналото не са с толкова голямо значение. Разбира се, се показват и данни от 
предходни месеци. В зависимост от справката може да се види между 6 до 12 
месеца назад. 
При стартирането на LR MyOffice първоначално няма да са на разположение 
исторически данни. 

КОЛКО НАЗАД В ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДАННИ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ?

При първата регистрация в LR MyOffice се иска съгласието ви за използване на 
инструмента.
Освен това получавате информация кои данни са на разположение в LR MyOffice и 
за какви цели можете и за какви не можете да ги използвате. Също така LR изрично 
посочва, че вие също сте длъжни да се грижите за защитата на данните.

ЗАЩО ПРИ ПЪРВАТА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ МЕН СЕ ИСКА 
СЪГЛАСИЕ?

Да. Това може да се случи, ако някой от дълбочината ви е възразил срещу 
показването на данните му. За нас е важно да защитаваме данните на нашите 
сътрудници и клиенти. Ако някой не иска да разкрива своите данни, ние 
изпълняваме желанието му.

ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ МИ СЕ ПОКАЗВАТ И АНОНИМНИ ДАННИ?
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Като потребител имате възможност да качите ваша профилна снимка в LR 
MyOffice. Профилната снимка трябва да показва самите вас.
Като бизнес сътрудник трябва да изглеждате професионално, затова и снимката 
трябва да ви представя подобаващо. 
С качването на снимката потвърждавате, че притежавате всички права върху нея, 
като същевременно ни предоставяте неограничено във времето право да ползваме 
снимката ви неизключително, безплатно и по целия свят. Това означава, освен 
всичко друго, че можем да поставим снимката ви както на интернет страницата на 
LR MyOffice, така и в мобилното приложение LR MyOffice и да я направим видима 
за всички потребители на LR MyOffice. Снимката не бива да нарушава действащото 
законодателство и да накърнява правата на трети страни. Това включва например 
снимки с порнографско, расистко или ксенофобско съдържание.

ИСКАМ ДА КАЧА СВОЯ ПРОФИЛНА СНИМКА. КАКВО ТРЯБВА 
ДА ИМАМ ПРЕДВИД?

Можете да отворите настройките на LR MyOffice и там да деактивирате опцията 
рожденият ви ден да бъде виждан от сътрудниците от вашата височина.

НЕ ЖЕЛАЯ РОЖДЕНИЯТ МИ ДЕН ДА БЪДЕ ВИЖДАН ОТ 
СЪТРУДНИЦИТЕ НАД МЕН – КАКВО ДА НАПРАВЯ?

ВПИСВАНЕ & ИЗПОЛЗВАНЕ
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ПОКАЗВАНЕ НА ОБОРОТА & OL ПРОГРАМА

Функцията за показването на оборота ще продължи да бъде на разположение, 
докато всички сътрудници получат достъп до LR MyOffice.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С ФУНКЦИЯТА ЗА ПОКАЗВАНЕ НА 
ОБОРОТА НА MY-LRWORLD.COM?

Първоначално OL програмата ще продължи да бъде на разположение. Във всеки 
случай LR MyOffice ще се превърне в инструмента за вашия ежедневен LR бизнес. 
Ето защо вероятно на по-късен етап OL програмата ще бъде спряна. Повече 
информация ще бъде дадена своевременно.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С OL ПРОГРАМАТА?
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ГРЕШНИ ДАННИ

Всяка информация, която се предоставя в LR MyOffice, трябва да достига до вас 
възможно най-бързо. Възможно е понякога преносът на данни да не е директен.
Обработването на поръчки по имейл или факс обикновено отнема повече време. 
Информацията за тях няма как да се появи веднага след изпращането им.

Ако и след известно време данните продължават да са грешни, се свържете с LR 
офиса във вашата страна!

Моля, имайте предвид, че при приключване на месеца и в първите дни на новия 
месец е възможно данните от предходния да не са съвсем коректни, тъй като все 
още се обработват поръчки, правят се промени, ако е необходимо, и се извършват 
ръчни процедури по приключването на бонус месеца. 

ВИЖДАМ, ЧЕ ИМА ГРЕШНИ ДАННИ – КАКВО ДА НАПРАВЯ?
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РАЗВИТИЕ В БЪДЕЩЕ

Да, разбира се! 
С LR MyOffice ви предоставяме инструмент, насочен към бъдещето, което е 
ориентирано към все по-голяма дигитализация на LR. Имаме много идеи, някои от 
които вече са пуснати в ход и скоро ще стартират. Може да очаквате още функции и 
информация, които оптимално да подкрепят ежедневния ви LR бизнес. 
Вашите предложения са добре дошли при нас по всяко време. Очакваме ги!

ЩЕ ИМА ЛИ В БЪДЕЩЕ ОЩЕ ФУНКЦИИ / СПРАВКИ?
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LR MYOFFICE Е ОЗНАЧЕН КАТО БЕТА-ВЕРСИЯ. КАКВО 
ОЗНАЧАВА ТОВА?

С бета-версията искаме да съберем опит с инструмента и да оптимизираме 
софтуера. Но също така искаме още отсега да ви дадем достъп до LR MyOffice, за 
да можете да свикнете с работата с него. Възможно е да има грешки. Ще се 
радваме да ни информирате, ако установите такива. В такъв случай се свържете с 
офиса на LR във вашата страна.
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