Tisztelt Felhasználó!
Az alábbi útmutató a tagnyilvántartó rendszer használatához kíván segítséget nyújtani.
Kérjük, kattintson az Önt érdeklő menüpontra, vagy olvassa végig segédletünket.
Regisztráció
Bejelentkezés
Tagdíjfizetés, Adatmódosítás
Eseménynapló
Kijelentkezés
Egyéb tudnivalók

REGISZTRÁCIÓ
Az on-line tagnyilvántartó rendszerbe való belépés egyszeri regisztrációhoz kötött, mely
elvégzéséhez az alábbiakra lesz szüksége:
 e-mail cím
 felhasználónév
 jelszó

1. Nyomja meg a Regisztráció gombot.
2. Adja meg adatait. A vastag betűvel szedett mezők kitöltése kötelező.
3. Az adatlap kitöltése után nyomja meg az űrlap alján található Regisztráció gombot.

Ezek után regisztrációjáról e-mailben fog visszaigazolást kapni. Az e-mail tartalmazni fogja a
regisztrációja során megadott felhasználónevét és jelszavát, valamint egy linket, amelyre
kattintva élesíteni tudja hozzáférését a tagnyilvántartó rendszerhez. Mindaddig, míg nem
kattint az e-mail-ben található linkre, nem fog tudni belépni a tagnyilvántartóba. Ha a
visszaigazoló e-mail 1 órán belül nem érkezik meg Önhöz, kérjük nézze meg Levélszemét
mappaját. Ha ott sem találja, vegye fel velünk a kapcsolatot. (info@kmcongress.com)

BEJELENTKEZÉS
A linkre kattintva a következő ablak fogadja:

Kérjük, jelentkezzen be a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval.

Bejelentkezés után a Tagdíjfizetés menüben találja magát.

TAGDÍJFIZETÉS, ADATMÓDOSÍTÁS

Kérjük ellenőrízze az itt található adatokat.
1. Ha adatait rendben találja akkor az űrlap alján található Tagdíj, Fizetési mód és
Számlázási cím adatok kitöltése után nyomja meg a Tagdíjfizetés gombot.
2. Ha módosítani szeretne adatain, kérjük kattinson az Adatmódosítás mezőre, a
Tagdíjfizetés menüben nem tud adatain változtatni. Adatainak módosítása után
lépjen ismét a Tagdíjfizetés menübe és az űrlap alján található Tagdíj, Fizetési mód
és Számlázási cím adatok kitöltése után nyomja meg a Tagdíjfizetés gombot.
A Tagdíjfizetés gomb lenyomása után visszaigazoló e-mailt kap tagdíjfizetéséről.

ESEMÉNYNAPLÓ
Az Eseménynaplóban nyomonkövetheti a rendszerben végrehajtott műveleteit.
A “Tagdíjfizetés kezdeményezése” bejegyzés cask tájékoztató jellegű. Miután a tagdíj
összege beérkezik a Társaság számlájára és az feldolgozásra kerül, rendszerünkben egy
Befizetés bejegyzés jelenik meg, amely a tagdíj tényleges befizetését igazolja.

KIJELENTKEZÉS
A tagnyilvántartó rendszert a Kijelentkezés linkre kattintva hagyhatja el.

