adozasitanacsadas.hu tagi oldalra való regisztrációs folyamat!

1. Első belépés a tagi felületre
Főfelhasználói belépés
Ha Ön már korábban főfelhasználóként regisztrált, akkor kapott tőlünk e-mailben egy
belépési jelszót, melynek segítségével be tud lépni az oldalra.
Ha korábban nem regisztrált főfelhasználóként
Nyissa meg a https://adozasitanacsadas.hu/ weboldalt. A jobb felső sarokban kattintson a
Bejelentkezés gombra. A felugró ablakban kattintson a Tagság ellenőrzése feliratra.

Adja meg e-mail címét, nevét, cégük adószámát, és kattintson a tagság ellenőrzése gombra.

Honnan tudom meg, hogy van-e már főfelhasználója a cégemnek?
Amennyiben cégükhöz tartozik főfelhasználó, a Tagság ellenőrzése ablakban megjelenik majd egy
"Főfelhasználó értesítése" feliratú gomb, amellyel kérheti, a cégüknél megadott főfelhasználó vegye
fel Önt a céghez alfelhasználóként.

A gombra kattintást követően a főfelhasználó kap majd egy e-mailt az Ön kéréséről, és
rögzíteni tudja Önt a cégükhöz a SALDO-tagi zárt felületen. Ha rögzítette a Főfelhasználó
Önt, mint alfelhasználó, ebben az esetben erről egy e-mailt kap, amiben egy belépési link
található és onnantól Ön is hozzáfér a felülethez. Amennyiben pár nap után sem kap levelet
a belépést tartalmazó jelszóval, keressen minket a marketing@saldo.hu e-mail elérhetőségen.

Ha nem tartozik főfelhasználó cégéhez:
Amennyiben az ellenőrzéskor kiderül, hogy cégükhöz nem tartozik főfelhasználó, úgy
ezt is jelzi ellenőrzéskor a rendszer:

Ebben az esetben lehetőség van a regisztrációra. A felugró linkre kattintva azonnal
megadhatja a főfelhasználó adatait. A beérkező űrlapot feldolgozzuk, a főfelhasználó
regisztrációját az oldalon elvégezzük, ehhez egy kis türelmet kérünk, ezt követően
hozzáférhetnek a SALDO-tagi tartalmakhoz.
2. Céges adatok, szolgáltatások nyomon követése
Belépés után az oldal jobb felső sarkában, a saját nevére kattintva és azon belül a Profil
gombra kattintva jut el az oldalra, ahol összefoglalólag láthatja a cég adatait, a főfelhasználó
és az alfelhasználók listáját.

Bízunk benne, hogy megújult felületünk elnyeri a tetszését, és továbbra is örömmel böngészi
majd szakmai tartalmainkat! Ha szeretne visszajelzést küldeni számunkra az új oldalról,
illetve, ha bármi kérdése lenne az oldallal kapcsolatban, akkor forduljon hozzánk bizalommal
a marketing@saldo.hu e-mail címen és készséggel segítünk Önnek!

Üdvözlettel,
Saldo Zrt. csapata

