Въпроси и отговори
Въпрос: Как стои въпросът със защита на авторските права?
Отговор: Авторските права са защитени. Само верифицирани потребители (минали
през процеса на проверка на документ за самоличност) могат да публикуват на
платформата.
***
Въпрос: Има ли комисиона за медията, ако направя платена публикация?
Отговор: Всеки автор получава директно в своя портфейл 77% от платената сума като
възнаграждение. Платформата удържа 23%, които включват 16% техническа
поддръжка, 4% за ДДС и 3% за банкови такси.

***
Въпрос: На какъв език трябва да правя публикациите, има ли ограничение? Може ли
да публикувам един и същи текст на различни езици? Ако правя публикации на
различни езици, това означава ли да правя стая за всеки език?
Отговор: Всеки автор сам преценява как да организира публикациите си и на какъв
език да публикува. Платформата поддържа всички езици, може да се публикува статия
с превод на един (или няколко) език(а). Стаите може да са организирани според езика
на публикациите, но не е задължително – в една стая може да има публикации на
различни езици.
***
Въпрос: Не съм писател, но се интересувам да чета съвременни автори. Необходимо
ли е да се регистрирам чрез личната си карта, за да чета публикациите?
Отговор: Всеки може да използва платформата, но без регистрация няма достъп до
всички нейни функционалности. За нерегистрирани потребители има ограничение в
броя на статиите (10 на месец), които могат да четат. Потребителите, с профил в
платформата, но без удостоверяване на самоличността (проверка на лична карта),
могат да четат, но не могат да харесват, коментират, изпращат съобщения, да следват
определен автор или стая.
***
Въпрос: Какво означава сътрудник?
Отговор: Това е друг регистриран потребител, когото сте поканили, за да работите
заедно върху обща публикация. Той може да има права да разглежда, редактира и да
публикува.
***
Въпрос: Мога ли да изтрия публикация, която съм направил?
Отговор: Да. Публикациите (и стаите) могат да бъдат редактирани и изтривани.

***
Въпрос: Проверката на личната карта задължителна ли е - може ли без това?
Отговор: Проверката е задължителна за всички, които искат да публикуват и
използват всички функционалности на платформата. Потребителите, с профил в
платформата, но без удостоверяване на самоличността (проверка на лична карта),
могат да четат, но не могат да харесват, коментират, изпращат съобщения, да следват
определен автор или стая.
***

Въпрос: Абонаментът е заплащане само за една определена творческа стая, а не за
всички - нали така? По какъв начин читателят заплаща абонамент за моя творческа
стая?
Отговор: Настройките за абонамент се правят за всяка стая по отделно. В една
творческа стая може да има както платени, така и публикации за свободно четене.
Читателят се абонира за определена стая и заплаща от своя портфейл или банковата
сметка, регистрирана в профила му.

***
Въпрос: Как да получа псевдоним?
Отговор: Стъпките, които трябва да извършите, за да получите псевдоним са
подробно описани на: https://panodyssey.com/en/article/culture/how-to-get-an-author-sname-pnckt4wtd4c6

***
Въпрос: Може ли псевдоним да се променя?
Отговор: Да, възможно е, но не е препоръчително. Промяната на псевдонима води до
промяна в URL (линкът към Вашия профил в платформата) и така губите своята SEO
(оптимизация за търсене от търсачките). Това означава, че всичко което сте написали
със стария псевдоним, няма да се открива от търсещите машини като Google, Bing и
др.

