VIN Check – aktywacja usługi
1. Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja przeprowadzi Cię przez proces aktywacji usługi VIN Check w programie
Carwert. Aby tego dokonać musisz przejść kolejno przez następujące etapy:
•

•
•

Założenie i aktywacja konta w panelu klienta – panel klienta służy do zamawiania i
zarządzania subskrypcji usług przez naszych klientów. Aby wykupić usługę VIN Check
musisz posiadać konto w panelu klienta.
Zakup abonamentu – usługa VIN Check jest usługą płatną dlatego aby móc z niej
skorzystać musisz złożyć zamówienie i dokonać płatności.
Aktywacja subskrypcji – na tym etapie wykupioną subskrypcję rozdystrybuujesz w
dowolny sposób między posiadane przez Ciebie instalacje programu Carwert

2. Założenie i aktywacja konta w panelu klienta
Jeżeli nie masz jeszcze konta w panelu klienta kliknij na przycisk Zarejestruj się

Następnie podaj wymagane dane, zapoznaj się i zaakceptuj politykę prywatności oraz regulamin, a
także potwierdź że nie jesteś robotem i kliknij na przycisk Zarejestruj się

Po wykonaniu powyższych kroków wyświetli się komunikat:

Zgodnie z instrukcją kliknij link w otrzymanej wiadomości. Poskutkuje to aktywowaniem konta oraz
wyświetleniem kolejnego komunikatu:

3. Zakup abonamentu
Jeżeli masz już aktywne konto zaloguj się do panelu klienta za pomocą swojego loginu i hasła a
następnie kliknij na przycisk Kup abonament…

W następnej kolejności kliknij na przycisk +Dodaj produkt

Po otwarciu okna z wyborem produktu wybierz VIN Check oraz liczbę punktów, którą chcesz kupić.
Każdy zakupiony punkt uprawnia do jednego rozkodowania numeru VIN. Wybór zatwierdź przyciskiem
Dodaj

Produkt zostanie dodany do Twojego zamówienia. W prawej części ekranu zostanie wyświetlone
podsumowanie zamówienia z kwotami do zapłaty. Aby przejść dalej kliknij na przycisk Następny krok

Aby złożyć zamówienie wprowadź swoje dane, dane do faktury, zapoznaj się z zasadami sprzedaży i
kliknij na przycisk Zakończ zamówienie

Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone wyświetleniem komunikatu:

Zgodnie z jego treścią fakturę pro forma możesz pobrać ze swojej skrzynki mailowej lup poprzez
kliknięcie na przycisk Proforma

Następnie dokonaj płatności na konto bankowe wyszczególnione na fakturze pro forma. Transakcję
możesz przyspieszyć wysyłając potwierdzenie wykonania przelewu na maila biuro@eurotax.pl. O
zatwierdzeniu płatności zostaniesz poinformowany poprzez zmianę wartości w polu Czy opłacona na
Tak.

4. Aktywacja subskrypcji
Po zatwierdzeniu płatności przejdź do sekcji Moje Subskrypcje

A następnie wybierz VIN Check

Przejdź do menu Tokeny Aktywacyjne

Aby wygenerować nowy token aktywacyjny kliknij na przycisk +Dodaj

W oknie tworzenia nowego tokenu aktywacyjnego możesz zdefiniować limit zapytań dla danego
tokenu (np. jeśli ustawisz limit 10, to instalacja Carwerta na której aktywujesz tym tokenem usługę,
będzie mogła odpytać VIN Check tylko 10-krotnie). Swój wybór zatwierdź przyciskiem Dodaj

Nowo wygenerowany token aktywacyjny pojawi się na liście Twoich tokenów. Skopiuj go za pomocą
przycisku zaznaczonego poniżej

Skopiowany token wklej do pola aktywacyjnego w programie Carwert (w menu Ustawienia\Licencja,
sekcja VIN Check - aktywacja) i zatwierdź przyciskiem Aktywuj

Po wykonaniu powyższych kroków usługa zostanie aktywowana, o czym zostaniesz poinformowany
komunikatem:

5. Dokupienie punktów
Aby dokupić kolejne punkty należy ponownie wykonać czynności opisane w punkcie 3. tej instrukcji.
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt:
22 858 21 75 wew. 114
22 858 21 75 wew. 115
kalkulacja@eurotax.pl

