Üdvözöljük az Xcopy Kft. Számlálóállás bejelentő rendszerében!
A bejelentési időszak kezdete az aktuális hónap 25-tőlA bejelentési időszak végéig az aktuális időszakot követő hónap 5-ig.
A fenti aktív időtartamban lehetséges a bejelentés, inaktív időszakban az oldal elérhető a számláló adatok
jelentése nem lehetséges.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszöntjük számlálóállás bejelentő oldalunkon! Az on-line jelentés segítségével Ön gyorsan eleget tehet a
szerződés szerinti havi számlálóállás-jelentési kötelezettségének.
A számlálóállás bejelentést a következő módon teheti meg:
Ha Ön ELSÕ alkalommal lép be rendszerbe, akkor az adatok védelme érdekében először regisztrálnia kell.
A nyilvántartásunkban szereplő kontakt személy részére elektronikus úton mailben megküldjük az első
belépéshez szükséges Partner azonosítót és a belépést követően legyen szíves értelem szerűen kitölteni a
megfelelő adatokat és a későbbiekben használni kívánt új jelszavát.
Ha Ön elindítja regisztrálást az elektronikusan megkapott Partner azonosítóval, akkor a következő lépéseket kell
tennie:





Kattintson a regisztrációs linkre
Írja be az adatait (mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, új jelszó és ennek megerősítése)
Új jelszó megadását követően, kérem, jegyezze meg a Partnerazonosítóval együtt, mert a
következő bejelentkezésnél ezek segítségével tud belépni a rendszerbe.
Figyelem! A regisztrációs adatok kitöltését csak a legelső alkalommal kell megtennie.



Az Adataim menüpontban adja meg a megfelelő adatokat
Figyelem! Ezt csak legelső alkalommal kell kitölteni.
Amennyiben később az adataiban változás van, kérjük, módosítsa azokat az Adatlap menüpontban.



Adatkezelési Szabályzat! Az oldal és adatkezelési szabályzatot kérjük elfogadni.

√
Az adatok kitöltése után a rendszer jelzi a sikeres regisztrációt, melyről elektronikus úton is értesítést
küldünk.
Nyilvántartásunkban szereplő jelenleg aktív szerződéssel rendelkező berendezéseik adatai:
-

itt találja az Önöknél működő gépek adatait és az utolsó bejelentett számlálóállás
értékeket



Írja be az aktuális értékeket, értelem szerint csak azt a számláló adatot kell, Önnek megadni melyet a
rendszer felkínál, az alábbi formában:

0
Figyelem! A rendszer csak az utolsó bejelentett mérőállás értéknél nagyobb értéket fogad
el. Mentés előtt az adatokat még módosíthatja
o Ha nem tudja, vagy nem Ön jelenti be a táblázatban lévő összes gép adatait, részlegesen
kitöltve nem tudja Menteni az adatokat, ezért a kitöltés előtt kérjük ellenőrizni, hogy
rendelkezik-e a szerződés szerinti valamennyi készülék számláló adatával
o Több telephely esetén a feltöltést megelőzően a számláló adatokat gyűjtse be
Nyomja meg a Mentés gombot
A rendszer egy email üzenettel fogja nyugtázni a sikeres bejelentést, mely a lejelentett számláló
adatokat is tartalmazni fogja
Ezután a Kilépés menüponttal léphet ki a rendszerből.

o





Az adatok feldolgozását követően az Ön esedékes számláját a beküldött számláló adatok alapján állítjuk
ki, a későbbi reklamációk elkerülése érdekében kérjük számláló adataik magadásakor járjon el megfelelő
körültekintéssel.

