Kereskedői segédlet a E-CARGO
pályázatkezelő rendszerhez
1 Regisztráció és bejelentkezés
A pályázati rendszer a https://elektromobilitas.humda.hu/ecargo webcímen érhető el.

A főmenüből válassza a „Bejelentkezés” menüpontot.

Kattintson a jobb oldali panel alján található „Regisztráció KERESKEDŐK részére” linkre.

Kérjük töltse ki a regisztrációs űrlapot, majd kattintson alul a „Regisztráció” gombra. A
regisztráció során a megadott e-mail címre a rendszer megerősítő linket küld. Kérjük várja
meg, ameddig az e-mail megérkezik, majd kattintson a linkre.

Ha nem érkezik meg az e-mail kérjük ellenőrizze levelezője levélszemét mappáját is.
Ha nem érkezik meg az e-mail megpróbálhatja az e-mailt újra kiküldeni. Ha megpróbál a
rendszerbe belépni a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval, akkor a
rendszer felajánlja a regisztrációs e-mail újraküldésének lehetőségét.
A linkre való kattintást követően a rendszer automatikusan bejelentkezteti.
Amennyiben kijelentkezik, a következő alkalommal a főmenüben található „Bejelentkezés”
menüpontra kattintson, majd a jobb oldali „Bejelentkezés KERESKEDŐK és ÜGYINTÉZŐK”
panelben adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a sárga „Bejelentkezés
KERESKEDŐK és ÜGYINTÉZŐK” gombra.

2 Kereskedő létrehozása
Bejelentkezés után kattintson a főmenü „Feladataim” menüpontjára.
Kattintson a „Erre a linkre kattintva tudja megkezdeni a kereskedő kiválasztását” linkre, ami
átirányítja Önt a „Kereskedők” aloldalra.

Kattintson az „Új kereskedő felvétele” gombra.

Adja meg a cég adatait. Mivel nem tudjuk automatikusan ellenőrizni a kereskedői cég
adatainak hitelességét, ezért a későbbi lépések során Önnek több adatot is kézzel kell
megadnia.

Megjelenik a „Kereskedői alapadatok” űrlap. Ezt kérjük töltse ki.

Az űrlap kitöltése után kattintson az űrlap alján található „Beküldés” gombra.

A rendszer jelezni fogja, hogy a kereskedői alapadatok beküldése előtt Önnek rögzítenie kell a
rendszerben legalább egy kerékpárt.

3 Kerékpár rögzítése
Kattintson a főmenüben kattintson a „Feladataim” menüpontra.

Az oldalon kattintson a „Kerékpárok” gombra.

Megjelenik az Önhöz tartozó kereskedő által felvitt kerékpárok listája. Kérjük itt kattintson a
„Hozzáad” gombra.

Megjelenik a „Kerékpár adatok” űrlap. Kérjük ezt töltse ki.

Az űrlap alján kattintson a „Beküldés” gombra.
Ha esetleg meggondolná magát a „Törlés” gombbal törölheti a kerékpárt.
Beküldés után a rendszer visszanavigálja Önt a „Feladataim” oldalra. A kerékpár adatait az
értékelők ellenőrizni fogják. A kerékpár űrlapját megtekintés céljából elérheti a „Feladataim”
oldalon található „Értékelésre beküldött kerékpár adatok” linken, vagy a „Kerékpárok”
aloldalon keresztül. A kerékpár csak annak értékelői jóváhagyása után lesz a pályázók számára
kiválasztható.

4 A kereskedői alapadatok beküldése
Ha még nem tudta beküldeni a kereskedői alapadatait, akkor az első kerékpár létrehozása és
annak űrlapjának beküldése után ezt már meg fogja tudni tenni. Kérjük a főmenüből válassza
a „Feladataim” menüpontot, majd kattintson a „Beküldésre váró kereskedői adatok” elemre.
Ezután a táblázatból válassza a „Megnyitás” linket végül az „Űrlap megnyitása” gombot. Kérjük
még egyszer ellenőrizze a kereskedői űrlap adatait. Amennyiben azok helyesek nyomja meg
az oldal alján található „Beküldés” gombot.

A beküldött kereskedői alapadatok űrlapot az értékelők ellenőrizni fogják. Kérjük legyen
türelemmel. Az Ön által rögzített kereskedő kerékpárjai sikeres értékelést követően lesznek
elérhetőek a pályázók számára. A beküldött kereskedői adatokat elérheti a főmenü
„Kereskedő alapadatok” menüpontját kiválasztva.

