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Responsabilidades de Coeditor

-Responsabilidades:
1. Convidar a autores com talento
2. Dar-lhes instruções para solicitar contratos
3. Apresentar a nossa plataforma
4. Continuar ajudando os seus Autores
5. Colectar feedback de autores

Proceso de pagamento

-Métodos de pagamento:
1. Complete as tuas informações em teu perfil. (Podes ingressar a esta página iniciando a

secção em nossa site ( Pag web ) e fazendo um click no canto superior direito)
2. As realizações dos pagamentos começam no dia 10 de cada mes. As tranzações duram

entre 5 a 10 dias laborais ( mas de acordo as diferenças de países, pode variar ). E
assegura-se que todos os detalhes são correctos. Se o pagam,ento falhar, se transferirá
automaticamente para o mes seguinte; Se enviar correctamente, mas com um endereço
incorrecto , o pagamento não se realizará novamente.

*Nota: Assegura-te de que suas informações de pagamento e seu perfil estão completos
na página de perfil antes do dia 1 do mes que se segue,de contrário o pagamento se
transferirá para o mes seguinte.

Como convidar aos Autores a Registrarem-se em
BueNovela?

Quando entrares em tua conta de coeditor, te aparecerá esta página. O botão
[Copy] terá um realce para que convides aos autores a registrar-se em
BueNovela.

A página a baixo é a que aparecerá os autores quando fazerem o click no link,
No espaço vermelho aparecerá o teu nome; Marcado em amarelo para , para
registar-se; o espaço marcado verde , para entrar na página principal de
BueNovela.

* Aseegura-te de que o primeiro registo dos Autores foi por intermédio deste
link, assim o sistema vinculará automaticamente os autores em baixo de seu
nome. Se no futuro oferecermos contratos a eles, se poderá calcular o
pagamentocorrecto.
* Este link se renova a cada dia , recorda-te de copiar-lo novamente quando
enviares para os autores pois os antigos já terão expirados .

Reelançar

Para os autores que contactaste mas que não tenham vinculado a ti, se queres
que eles se voltem a vincular a teu

nome, tens quereenviar o formulário

Solicitação de autores .

Com uma foto que comprove a tua conversação com o autor, que demostre que
a primeira conversação foi estabelecida por intermedio de seu link para fazer a
inscrição na BueNovela, vamos voltar a vincular a baixo de teu nome.

Como poderia o escritor solicitar contratos?

1. Registra atraves de teu link e obtenha teu próprio ID de usuario e o nome do do
usuário
2. Crie um livro novo de baixo de teu nome
3. Soube ao menos 15.000 palavras .
4. Faça click em "Solicitar contrato" para que teu livro seja revisado por um Editor

Onde enviam os escritores as suas informações de
Pagamento?

Necessita instruir os teus escritores para completar as suas informações de pagamento o
mais rápido possível.
Se a tua informação de pagamento não está no sitema antes do dia 1 do mes em curso, o
pagamento será automáticamente transferido para o próximo mes.
Podes sugerir que vão ao seu perfil reeler as informações requeridas .

O que se passa com o livro se os capítulos estão em
revisão?

Devido as novas políticas da Google, agora temos uma nova função de revisar todo
conteúdo que se vai subir em nossa plataforma, Deste modo os escritores novos e antigos:
Todo conteúdo novo que publique ( como informações de livro, capa de livro, sinopses e
capítulos), e as mudanças que fizer nos capítulos publicados se revisará primeiro antes que
possam publica-los.
Tenha paciencia no processo, que dura 5 dias laborais. Então, para os livros novos que
necesitam solicitar um contrato:
Depois de passar o processo de revisão, só necesita publicar 15 mil palabras (que também
devem se revisadas primeiro) para solicitar um contrato. Aparecerá automáticamente um
botão na página de perfil quando cumpra os requisitos.
Se não for assim , comprove se foi aprovado ambas as condições.

