Felhasználói kézikönyv
Kereskedők részére,
az MCS/2021 Mobilkészülék-csere támogatási programhoz.

Eladói felület- Eladók meghívása
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Vissza a tartalomjegyzékhez

1 Eladói felület
Az eladói felületre kizárólag a kereskedői regisztráció jóváhagyását követően van
lehetőség belépni!
Az eladói felületen van lehetőség az értékesítési- és készülékcsere tranzakciók adatait, illetve
az eladók személyét rögzíteni.
Az eladói felületre két úton juthat el a felhasználó:
▪

A kereskedés regisztrációjáért felelős személy, az általa regisztrált kereskedések
listáján a belépés gombra kattint egy adott kereskedés sorában.

▪

A meghívott eladó jelszóval belép a felületre.
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1.1 Átvevőpont választása
Az eladói felületen lehetőség van kereskedést választani.

A kereskedés regisztrációját végző személy az általa rögzített összes átvételi pont közül
választhat.
Az eladó azon átvételi pontok közül választhat, amelyekhez meghívást kapott és ott a
regisztrációját elvégezte.

1.2 Eladók kezelése
Az eladók regisztrációját csak a kereskedés regisztrációját végző személyek, és eladói
regisztrációs joggal rendelkező eladók kezelhetik.

1.2.1 Eladók listázása
Az eladói regisztrációs joggal nem rendelkező eladók az eladói listát láthatják, de eladókat
meghívni és törölni nem tudnak, illetve a listában szereplő regisztrált eladók adatlapját nem
tudják megtekinteni.
Eladói lista:

A felületen listázásra kerülnek a rögzített eladók.
Meghívott név
Meghívott e-mail cím
Meghívás jog (igen/nem)
Státusz
▪ Meghívott
▪ Regisztrált Aktív
▪ Regisztrált Inaktív
5. Művelet
▪ Adatlap (csak regisztrált státusz esetén, megfelelő jogosultsággal)
▪ Törlés (megfelelő jogosultsággal)
1.
2.
3.
4.
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2 Eladó adatlap
Az eladó adatlapja az adatlap gombbal megtekinthető.
Regisztrált státuszú eladó esetén inaktiválhatjuk/reaktiválhatjuk a fiókot.

2.1 Eladó inaktiválása
Az eladó inaktiválható az inaktiválás gombbal. Az inaktív eladók nem tudnak a rendszerbe
bejelentkezni.
A sikeres inaktiválásról megerősítő üzenetet kapunk.

2.2 Eladó reaktiválása
Az eladó reaktiválható az aktiválás gombbal.

A sikeres reaktiválásról megerősítő üzenetet kapunk.
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Meghívott státuszú eladó esetén az ezt jelölő gombra kattintva a meghívót újra ki lehet küldeni.
Az újbóli meghívó kiküldése gomb az Aktiválás/Inaktiválás gomb helyén megtalálható.
Sikeres meghívó kiküldésről megerősítő üzenetet kap a felhasználó.

2.3 Eladó törlése
Az eladók listájában a törlés gombra kattintva lehet eladói fiókot törölni. A törölt eladó e-mail
címe törlés után újra regisztrálható.

2.4 Eladó meghívása
Eladó az Új eladó meghívása gombbal hívható meg megfelelő jogosultság esetén.

A meghívás során szükséges megadni a meghívott nevét, az eladó munkahelyi e-mail címét,
valamint, hogy a meghívott személy meghívhat-e további munkatársakat.

A rendszer az űrlap formailag hibás kitöltése esetén hibaüzenetet jelenít meg.

Helyes kitöltés esetén megerősítő üzenetet kapunk.

Egy eladó, ugyanazzal az e-mail címmel több, különböző kereskedéshez is meghívást kaphat.
A második kereskedéstől kezdve viszont új jelszót már nem kell megadnia, a rendszer
automatikusan a meglévő eladói fiókhoz rendeli az újabb kereskedéseket.
Ugyanahhoz a kereskedéshez egy e-mail cím csak egy alkalommal hívható meg.
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A rendszer automatikusan elküldi a meghívót a megadott e-mail címre, melyben szerepel egy
egyedi, a kiküldés időpontjától számított 72 órán belül felhasználható link a bejelentkezéshez.

2.5 Eladó regisztrációja
2.5.1 Jelszó megadása
Az eladó a meghívó e-mailben található linkre kattintva a jelszó beállító felületre jut.
Amennyiben a link érvényességi ideje lejárt (72 óra) vagy már regisztrálásra került,
hibaüzenetet kapunk.

A megjelenő weboldalon szükséges megadni a jelszót, majd ismételten begépelve
megerősíteni azt.
A jelszónak
1. minimum 8 karakter hosszúnak kell lennie
2. tartalmaznia kell
▪ minimum 1 kis betűt
▪ minimum 1 nagy betűt
▪ minimum 1 számot
▪ minimum 1 különleges karaktert
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Nem megfelelő vagy hiányzó adatok esetén hibaüzenetet kapunk.

2.5.2 Eladó belépése
Amennyiben a kereskedői regisztráció alkalmával a hozzáférés módjának fix IP cím lett
megadva, úgy az ügyintézők a https://mobilcsere.nffku.hu oldalon tudnak az eladói felületbe
belépni. A belépés csak akkor lehetséges, ha a regisztráció alkalmával megadott, és az
NFFKÜ részéről jóváhagyott IP címről történik a kapcsolódás.

Amennyiben a kereskedői regisztráció alkalmával a hozzáférés módjának VPN kapcsolódás
lett megadva, úgy az ügyintézők a https://mobilcsere-elado.nffku.hu oldalon tudnak az eladói
felületbe belépni. A belépés csak aktív VPN kapcsolaton át lehetséges. VPN kapcsolat nélkül
az eladói felület nem érhető el.
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2.5.3 Bejelentkezési felület

Hibás vagy hiányzó adatok esetén hibaüzenetet kapunk, a belépés sikertelen.

2.5.4 Kereskedői kezdőoldal
Sikeres belépést követően a kereskedői kezdőoldalra jut a felhasználó. Itt láthatóak azok a
kereskedések (akár több is) amelyek az eladóhoz korábban hozzá lettek rendelve.

A kereskedés sorában a belépés gombbal jut az eladó az eladói kezdőoldalra.
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2.5.4.1 Átvételi pont váltása
A képernyő felső részén kiválasztható az az átvételi pont, mellyel az eladó dolgozni szeretne.

Amennyiben egy eladó több átvételi ponthoz is regisztrálva van, akkor a legördülő listában
ezek mind elérhetőek.

2.5.5 Jelszó emlékeztető kérése
Amennyiben az eladó elfelejtette a jelszavát, a bejelentkezésre szolgáló ablakban az elfelejtett
jelszó gombra kattintva igényelhet újat.
A rendszer a korábban regisztrált e-mail cím megadása esetén, egy jelszó visszaállító linket
küld az eladónak.
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Hibás, hiányzó vagy nem létező adatok esetén hibaüzenetet kapunk

Sikeres emlékeztető kérés esetén megerősítő üzenetet kapunk.

A linkre kattintva új jelszót adhat meg.
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Nem megfelelő vagy hiányos adatok esetén hibaüzenetet kapunk.

Sikeres jelszó módosítás esetén megerősítő üzenetet kapunk és megjelenik a belépés oldal.

Az e-mailben kiküldött link csak egyszer használható fel. Ha az adott linkkel sikeresen
rögzítették az új jelszót, annak újbóli megnyitása hibaüzenetet fog eredményezni.
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