Cum să vă conectați
cu un nou Admin
1) În browserul web, introduceți adresa: admin.packeta.com
2) Introduceți detaliile de conectare (aceleași pe care le-ați folosit până acum în admin-zas):
numele de autentificare și parola. Dați click pe „Autentificare”. Dacă nu vă amintiți detaliile
de conectare, vă rugăm să accesați secțiunea Cum să aflați detaliile de conectare.
.

3) Acum sunteți autentificat la noul administrator.

4) Verificați dacă următoarele dispozitive funcționează:
- Imprimanta: Dacă imprimanta imprimă o etichetă când dați click pe butonul „Tipărește
etichetă pe colet”, imprimanta este funcțională.
- Cititor: Dacă cititorul scoate un sunet când dați click pe butonul „PROCESS” și dacă
este afișat dialogul de procesare a sarcinilor, cititorul este funcțional.
PRUDENȚĂ - butonul PROCESS din noul administrator este încă gri, indiferent dacă
cititorul este conectat sau nu.
Dacă dispozitivul nu funcționează, vă rugăm să contactați asistența tehnică la următorul
număr de telefon: +40 316 300 402.
Acum totul este gata și puteți începe să utilizați noul administrator.

Manual: Accesați
detaliile de conectare
Dacă nu vă cunoașteți detaliile de conectare, le puteți accesa după cum urmează:
a) Găsiți parola salvată în browserul web
b) Resetați parola prin intermediul funcției Parola uitată
c) Contactați reprezentantul de vânzări

a) Resetează parola
Pe ecranul de conectare, selectați parola uitată.
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Apoi introduceți e-mailul pe care îl utilizați pentru a vă conecta la sistemul standard Packeta.
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Dacă nu vă cunoașteți detaliile de conectare, le puteți găsi în aplicația Packeta din partea de sus
secțiunea din stânga a ecranului.
Apoi dați click pe TRIMITE. Vă vom trimite automat un e-mail de resetare a parolei la adresa
de e-mail furnizată în Contacte din baza noastră de date. În e-mail, dați click pe link, introduceți
noua parolă și confirmați-o. Dând click pe „Aplicați”, parola este schimbată și o puteți utiliza pentru
a vă autentifica.
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b) Contactați reprezentantul de vânzări
Reprezentantul de vânzări vă va furniza numele de conectare și va crea o nouă parolă.
Modificarea parolei se va aplica și pentru accesul la sistemul existent al Packeta.
(admin.packeta.com)

