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

Regisztrációs folyamatok
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Vissza a tartalomjegyzékhez

1 Alapfogalmak
1.1 Kereskedés regisztrációját végző személy
Az a személy, aki a kereskedések regisztrációját végzi. Ez a személy rendelkezik a
kereskedés hivatalos iratai, dokumentumai és tanúsítványai felett, vagy rendelkezik ezen
kereskedés jogosultjától ezek kezelésére vonatkozó meghatalmazással.
A felületet nyílt internetről éri el, a rendszer ezt érzékeli és KAÜ belépést ajánl fel.
A kereskedés regisztrációját végző személy kereskedéseket tud regisztrálni, eladókat tud
meghívni, eladási folyamatot tud kezelni, illetve az összes általa regisztrált kereskedés
értékesítéseinek kimutatásaihoz hozzáfér.

1.2 Eladó
Eladókat a kereskedés regisztrációját végző személy vagy eladó meghívási joggal rendelkező
eladó hívhat meg a rendszerbe.
Az eladók a rendszert vagy biztonságos VPN csatlakozás után, vagy fix IP címről (a
kereskedés adataitól függően) érhetik el. Ezt a rendszer automatikusan érzékeli és a
bejelentkezési adatok (e-mail cím/jelszó) megadásával tudnak bejelentkezni.
Az eladók alapvetően eladási folyamatokat tudnak kezelni és az adott kereskedések
értékesítési adataihoz férnek hozzá.
Csak azok az eladók tudnak más eladókat meghívni, akik rendelkeznek eladó meghívási
joggal.

Az eladók meghívása, valamint az eladói felület a regisztráció jóváhagyását követően,
2022. január 31. napjától lesz elérhető.

2 Főképernyő
A főképernyőn jelennek meg a pályázattal kapcsolatos főbb információk, a pályázatkezelő emailes és telefonos ügyfélszolgálatának elérhetőségei. Itt érhetők el letölthető formátumban a
támogatás igénybevételéhez szükséges mellékletek, a regisztrált kereskedők listája, továbbá
olvashatóak a legfrissebb pályázati közlemények és tájékoztatások is.

2.1 Belépési lehetőségek
A főképernyőn a lakosságnak és a Kereskedőknek is külön belépési lehetőségük van.
Jelen dokumentum a kereskedői felületet és a kereskedői regisztrációs folyamatokat fogja
részletesen bemutatni.
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2.2 Fejléc
A bejelentkezés előtt a fejléc üres.
A kereskedői bejelentkezés után a fejlécben megjelenik a bejelentkezett felhasználó neve és
a menüpontok.

2.2.1 Kezdőoldal menüpont
A főképernyőt tölti be.

2.2.2 Kereskedők menüpont
A bejelentkezés utáni kereskedői kezdőoldalt tölti be.

2.2.3 Értesítési központ menüpont
A kereskedő értesítéseinek listáját tölti be.
Amennyiben a kereskedőnek van olvasatlan értesítése, a menüponton az új értesítések száma
jelenik meg.

A listában az olvasatlan üzenetek félkövér, kiemelt betűvel jelennek meg. Ezen értesítések
megnyitási dátuma üres.
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Értesítés megnyitása gombra kattintva az értesítés tartalma megjelenik és az értesítés
olvasottá válik.
Az összes értesítést automatikusan e-mailben is kézbesíti a rendszer.

2.3 Kereskedőknek
2.3.1 Belépés gombok megjelenítése
Külön gomb áll rendelkezésre a kereskedői regisztrációt végző személynek és az eladóknak
a belépéshez.
A Kereskedői belépés / regisztráció gomb minden esetben látszik.
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Az Eladói belépés gomb csak akkor jelenik meg, ha az adott számítógép IP címe a
rendszerben előzetesen regisztrálva lett.

Kereskedői belépés / regisztráció gomb
A Kereskedői belépés / regisztráció gomb megnyomásával a kereskedőt a KAÜ belépés
oldalra irányítjuk.
Eladói belépés gomb
Az Eladói belépés gomb megnyomásával az eladót az eladói belépés oldalra irányítjuk.

3 Kereskedői kezdőoldal
3.1 Bejelentkezés
A kereskedői felületre való belépés KAÜ (ügyfélkapus) hitelesítéssel kezdődik.
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3.2 Sikertelen bejelentkezés
Sikertelen KAÜ bejelentkezés, vagy a KAÜ felületén a „Visszatérés az előző oldalra” feliratra
kattintás esetén sikertelen bejelentkezésre figyelmeztet az oldal. Néhány perc elteltével a
bejelentkezés ismét megpróbálható.

4 Kereskedői regisztrációs lehetőségek
Amennyiben a belépett személynek korábban félbehagyott regisztrációja van, azt tudja
folytatni, egyéb esetben új regisztrációt kezdhet.

4.1 Regisztráció folytatása
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4.2 Új regisztráció

5 Kereskedői regisztrációs folyamat
Minden üzletet, értékesítési pontot külön szükséges regisztrálni.

5.1 Kereskedő alapadatok sáv
A kereskedés alapadatai a képernyőn folyamatosan megjelennek a regisztráció során. Ennek
célja, hogy a különböző adatlapokon biztosan a megfelelő kereskedés információi kerüljenek
megadásra.

5.2 Adatlapok kitöltése
A regisztrációs adatokat csoportosítva, több lapon kéri be a rendszer.
A folyamatot egy állapotsávon lehet követni.
Állapotsáv státuszok





A zöld státuszú adatlap formailag megfelelően ki van töltve.
A kék a jelenleg kitöltés alatt lévő adatlap.
A piros a formailag nem megfelelő adatlapot jelenti.
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5.3 Adatellenőrzés
Minden adatmező kitöltése kötelező. A kivételt képező opcionális adatoknál külön jelzi a
rendszer, ha azok kitöltése nem kötelező.
Amennyiben a regisztráció során a regisztrációt végző személy bizonytalan az adott mező
kitöltését illetően, az adatmezőnél elhelyezett kis kérdőjel ikonra kattintva felugró ablakban
segítő, kiegészítő információt talál az adott mezőre vonatkozóan.

A nem megfelelő formátumra a rendszer az aktuális adatmező elhagyásakor figyelmeztet.

A választhatóan kitöltendő mezőkre a rendszer az aktuális adatmező elhagyásakor
figyelmeztet.

A helytelen adatokra a rendszer azonnal figyelmeztet.

A kötelező adatok hiányára a rendszer az aktuális adatmező elhagyásakor figyelmeztet.
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Az adatlap elhagyásakor külön figyelmeztető ablak hívja fel a figyelmet a hibás vagy hiányos
adatokra.

5.4 Adatlapok
5.4.1 Kereskedés adatai
Az első oldalon meg kell adni a regisztrációt végző adatait, a kereskedés adatait, a
kapcsolattartó adatait és a kereskedő székhelyét, valamint, hogy a kereskedő rendelkezik-e
BM KEKKH adatbázis hozzáféréssel.
Az ismételten bekért adatok kitöltését megkönnyítve, a második regisztrációtól kezdve a
rendszer a megadott adószám alapján automatikusan kitölti a kereskedés adatait a korábbi
regisztráció során megadott adatokkal, amennyiben az adószám olyan regisztrációhoz van
eltárolva, amelyet a belépett kereskedő végzett.
1. Regisztráló adatai


Regisztrációt végző neve



Regisztrációt végző e-mail címe



Regisztrációt végző e-mail ismételten



Regisztráció meghatalmazással kerül-e rögzítésre

2. Kereskedő adatai


Kereskedő adószáma



Kereskedő cégjegyzékszáma: nem kötelező




Kereskedő teljes neve
Nyilvántartásba vételt igazoló okirat típusa



Nyilvántartásba vételt igazoló okirat száma



Bankszámlaszáma



Kereskedő BM KEKKH adatbázis hozzáféréssel rendelkezik –e

3. Kapcsolattartó adatai


Kapcsolattartó neve



Kapcsolattartó beosztása



Kapcsolattartó mobil telefonszáma



Kapcsolattartó vezetékes telefonszáma



Kapcsolattartó e-mail címe



Kapcsolattartó e-mail címe ismételten

4. Kereskedő székhelye



Irányítószám
Megye (automatikusan töltődik)



Település

Mobilkészülék-csere támogatási program

8

Vissza a tartalomjegyzékhez



Közterület neve



Közterület típusa



Házszám/helyrajzi szám, emelet, ajtó
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5.4.2 Értékesítési / Átvevőpont adatai
A második oldalon meg kell adni az értékesítési hely adatait és annak kapcsolattartóját,
valamint a hozzáférés módját (VPN vagy Fix IP). Fix IP kiválasztása esetén legalább egy,
maximum 10 IP címet lehet megadni.
1. Értékesítési / Átvevőpont adatai


Átvevőpont neve



Irányítószám



Megye (automatikusan töltődik)



Település



Közterület neve



Közterület típusa



Házszám/helyrajzi szám, emelet, ajtó



Publikus telefonszám



Hozzáférés módja


VPN



Fix IP

2. Kapcsolattartó



Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó beosztása



Kapcsolattartó mobil telefonszáma




Kapcsolattartó vezetékes telefonszáma
Kapcsolattartó e-mail címe
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Amennyiben a kapcsolattartó személye megegyezik a Kereskedő adatainál megadott
kapcsolattartó adataival, akkor elég az erre vonatkozó kérdésre igen-nel válaszolni.

Amennyiben a “Hozzáférés módja“ Fix IP, akkor minimum 1, maximum 10 db IP címet kell
kötelezően megadni.
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5.4.3 Mellékletek
A harmadik oldalon fel kell tölteni a kötelezően csatolandó mellékleteket.
A hálózat biztonságosságát igazoló dokumentum feltöltése csak akkor kötelező, amennyiben
a hozzáférés módjaként fix IP került kiválasztásra, egyéb esetben opcionális.
A többi melléklet feltöltése kötelező.
A mellékletek a következő formátumúak lehetnek:


jpg



jpeg



png



gif



pdf

Maximális fájlméret: 5 MB mellékletenként.
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Mellékletek:
1. Nyilvántartásba vételt igazoló okirat
2. Aláírási címpéldány/Banki aláíró karton (ev. esetén):
3. Bankszámla igazolás
4. Kereskedői nyilatkozat cégszerűen aláírva
5. Kereskedői meghatalmazás
6. Hálózat biztonságosságát igazoló dokumentum

A Tallózás gombbal lehet a feltölteni kívánt fájlt kiválasztani.

A kiválasztott dokumentumot a feltöltés gombbal lehet feltölteni.

A sikeres feltöltésről megerősítő üzenetet kapunk.
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A feltöltött fájlt a Letöltés gombbal lehet letölteni.

A feltöltött fájlt egy megerősítés után az Eltávolítás gombbal lehet törölni a regisztrációból.

A sikeres fájl eltávolításról megerősítő üzenetet kapunk.

Dokumentumok másolása az előző sikeres regisztrációból
A Dokumentumok másolása az előző regisztrációból gomb megnyomásával az előző sikeres
regisztráció mellékletei betölthetőek az aktuális regisztrációba, így azokat már nem kell újra
betallózni.
Csak azok a dokumentumok lesznek betöltve, ahova az aktuális regisztráció során még nem
töltöttek fel csatolmányt.
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A betöltött dokumentumok ezután megjelennek a mezőkben.
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5.4.4 Nyilatkozat
A dokumentumok feltöltését követően megjelenik a regisztrációs nyilatkozat.
A kereskedői regisztráció benyújtásához a regisztrációs nyilatkozat elfogadása szükséges.

5.4.5 Lezárás
A negyedik oldalon történik az addig kitöltött adatlapok formai ellenőrzése.
Ha a kereskedői regisztráció kitöltése formailag teljes, nyugtázó üzenet jelenik meg.
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5.4.6 Hiányzó adatok listája
Ha a kereskedői regisztráció kitöltése nem teljes vagy formailag hibás, akkor egy hiba lista
jelenik meg.

Az “Ugrás a hibák javítása” gombra kattintva a hibásan kitöltött adatlap jelenik meg.

5.4.7 Kitöltés megszakítása
A kitöltés megszakítása gombbal az addig mentett adatok megtartása mellett a regisztrációt
végző személy visszajut a kereskedői kezdőoldalra.

5.4.8 Regisztráció visszavonása
A regisztráció visszavonása gombra kattintva egy dupla megerősítő ablakban lehetséges az
addig mentett adatokat törölni.
Ezután van lehetőség új regisztrációt indítani.
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A sikeres visszavonásról megerősítő üzenet jelenik meg.

5.4.9 Mentés
A mentés gombbal tudja a regisztrációt végző személy a megadott adatokat rögzíteni.
A mentés sikerességéről megerősítő üzenet jelenik meg.

A regisztrációs igény benyújtását követően történik az adatlapon megadott adatok és feltöltött
dokumentumok ellenőrzése. Amennyiben nem teljes, vagy megfelelő a szükséges
dokumentumok listája, automatikus üzenet figyelmeztet a hiánypótlásra.
A sikeres regisztrációt követően e-mail értesítés érkezik, majd a regisztrált kereskedés
publikus adatai automatikusan bekerülnek a pályázati portálon elérhető Regisztrált
kereskedők listájába.

5.5 Regisztrált átvevőpontok listája
A kereskedő belépve a felületre, összesítve látja a regisztrált átvevőpontok listáját.

Mobilkészülék-csere támogatási program

18

Vissza a tartalomjegyzékhez

A táblázatban megjelenik a kereskedés néhány adata.


Azonosító



Kereskedő neve



Átvevőpont neve



Átvevőpont címe

5.6 Státuszok
A kereskedés az alábbi státuszokba kerülhet:
 Nyilatkozott: a kereskedés sikeresen regisztrálva lett, de még nincs jóváhagyva az
NFFKÜ oldaláról.


Jóváhagyott: a kereskedés jóvá lett hagyva az NFFKÜ oldaláról.
Elutasított: a kereskedés regisztrációja el lett utasítva az NFFKÜ által.



Visszavont: a kereskedés regisztrációját végző személy a regisztrációt visszavonta



5.7 Műveletek (Adatlap, Belépés, VPN letöltés)
Adatlap
A kereskedés adatlapja jelenik meg.
Belépés
A belépés gombbal kereskedés értékesítői felületére lehet belépni. Csak a jóváhagyott
státuszú kereskedéseknél jelenik meg.
VPN letöltés
Jóváhagyott, VPN kapcsolatot választó kereskedő esetén a kereskedő átvevőpontonként tud
VPN hozzáférést letölteni.
Fix IP kapcsolatot választó kereskedők esetében a VPN letöltés funkció nem elérhető.
A VPN hozzáférést a rendszer automatikusan generálja oly módon, hogy amennyiben az
átvevőponthoz még nem rendeltek korábban VPN hozzáférést, egy előre elkészített listából
hozzárendeli azt a kereskedőhöz. Ezt követően a rendszer képes generálni a szükséges open
VPN konfigurációs fájlt.
A kereskedői felületen további munkatársak (Eladók) meghívására lesz lehetőség, akik
jogosultságuk szerinti műveleteket végezhetnek a rendszerben. Az eladók meghívása,
valamint az eladói felület a regisztráció jóváhagyását követően, 2022. január 31. napjától
lesz elérhető.
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