Založení účtu Google+ a vložení recenze
Následující návod vás provede vytvořením osobního Google+ účtu a následně přidáním recenze. Pokud již Google+ účet
máte a využíváte ho, můžete přejít rovnou na Krok 7: Přidání recenze.
Krok 1: Do prohlížeče zadejte adresu https://accounts.google.com/signup, objeví se registrační obrazovka.

Krok 2: Vyplňte osobní údaje (pozn. : pokud nechcete,
nemusíte vyplnit mobilní telefon a vaši aktuální emailovou adresu, ostatní položky jsou povinné, ale
správnost nikdo nekontroluje), opište zobrazený kontrolní
kód, zaškrtněte “Souhlas se smluvními podmínkami” a
klikněte na tlačítko “Další krok”.

Krok 3: Stiskněte tlačítko “Další
krok” (pozn.: pokud chcete, můžete
v tomto kroku vložit svou profilovou
fotku, lze to ale provést i později, až
se blíže seznámíte s fungováním
účtu)

Krok 4: Gratulujeme! Právě jste vytvořili váš
nový Google+ účet. Objeví se uvítací
stránka. Stiskněte tlačítko “Začínáme”.

Krok 5: Nyní se nacházíte na stránce nastavení Google+ účtu. Na tuto stránku se můžete kdykoliv vrátit zadáním adresy
https://www.google.com/settings/personalinfo?hl=cs do prohlížeče nebo nebo kliknutím na ikonku úplně vpravo
nahoře a následně kliknutím na odkaz „Účet“.

Krok 6: Kliknutím na odkaz „Upravit profil“ se dostanete na vaši osobní Google+ stránku, tj. stránku která vás bude
reprezentovat v síti Google. Pokud budete chtít využívat Google+ účet naplno, budete moci zde vyplnit osobní údaje,
pozvat přátele do svých kruhů apod., nás ale nyní zajímá, jak přidat v systému Google+ recenzi.

Krok 7: Zatímco jste přihlášeni ke svému Google+ účtu, zadejte do prohlížeče adresu
+perfectclinic/about?hl=cs a klikněte na tlačítko „Napsat recenzi“.

https://plus.google.com/

Krok 8: Vyberte počet hvězdiček, na kolik byste
kliniku ohodnotili, popište vaši zkušenost a
klikněte na tlačítko „Publikovat“.

Krok 9: Objeví se potvrzovací okno, v něm
můžete recenzi ješte jednou zkontrolovat
(případně upravit). Pokud je vše v pořádku,
klikněte na tlačítko „Hotovo“. Vaše recenze tak
bude veřejně publikována pod vaším jménem
(resp. pod jménem vašeho Google+ profilu).

Krok 10: Na recenzi se můžete kdykoliv podívat
kliknutím na odkaz „Recenze“ vpravo na horní
liště.

Krok 11: Zde je možné recenzi pomocí
znázorněných tlačítek sdílet s přáteli, editovat,
doplnit fotografiemi nebo smazat.

To je vše, děkujeme za podporu na síti Google+
PS: Až už budete na Google+ stránce kliniky, nezapomeňte kliniku pochválit
kliknutím na tlačítko +1. :) Můžete také zapnout sledování novinek z kliniky kliknutím
na tlačítko „Sledovat“.

