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REGISZTRÁCIÓS ÉS ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ A MYPATENT ÜGYFÉL-APPLIKÁCIÓHOZ

I. A MYPATENT LETÖLTÉSE
Google Play vagy Apple Store áruházból töltse le az alkalmazást
okoseszközére, vagy számítógépén menjen a www.mypatent.hu
weboldalra! A regisztrációs folyamat megegyezik asztali gépén, és
okoseszközén is!

?

TUDTA?
A myPatent segítségével egy szerződött
objektumról több engedélyezett személy is
információhoz juthat azonos időben.

Csak pár kattintás és élvezheti a myPatent szolgáltatásait!
Töltse le okoseszközére!

Regisztráljon számítógépén!

www.mypatent.hu

II. REGISZTRÁCIÓ AZ APPLIKÁCIÓBA

1. LÉPÉS
Amennyiben még nem regisztrált, kattintson
az „Új vagyok, regisztrálok” gombra!

2. LÉPÉS
Adja meg a szükséges adatokat, és az
Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása
után kattintson a „Regisztrálok”
gombra!

3. LÉPÉS
A megadott e-mail-címre érkező
levélben található PIN-kódot írja be
a PIN-kóddal jelölt dobozba, majd
kattintson a „Beküldés” gombra!

4. LÉPÉS
Sikeresen regisztrált! Nincs más
hátra, mint hogy hozzárendelje a
szerződést magához. Ehhez adja meg
ügyfél-azonosítóját, melyet megtalál
a számla vagy szerződése fejlécében
Partnerazonosító néven, és kattintson
a „Hozzám rendelés” gombra!

5. LÉPÉS
Az ügyfél telefonszámként megadott
telefonjára érkező SMS-kódot írja be
az üres mezőbe, és kattintson a „Kód
beküldése” gombra!

Gratulálunk!

Sikeresen hozzáadta szerződését a
myPatent fiókjához. Irány a főoldal!

III. A MYPATENT FŐBB FUNKCIÓI
DOKUMENTUMTÁR:
A dokumentumtárban megtekintheti távfelügyeleti szerződésének részleteit, a hozzá tartozó szolgáltatásokat,
azok díjait.

ADATAIM:
Az adataim menüpont alatt a ceruza ikonnal jelzett
sorokat módosíthatja, melyekről a Patent admin értesítést kap, jóváhagy.

SZÁMLÁIM:
A számláimban megtekintheti az ön részére kiállított
számlákat és azok adatait, elektronikus formában.

SZOLGÁLTATÁSOK:
A Szolgáltatások menüpontban láthatja jelenlegi havidíját, valamint a távfelügyeleti szerződéséhez vásárolt,
vásárolható szolgáltatásokat.

ALRENDSZEREK:
Jogosultságtól függően gyors átirányítási lehetőség egy
másik applikációba.

!

Elakadt a regisztráció során, vagy csak a myPatent használatával kapcsolatban merült fel kérdése?
Hívjon minket, és segítünk!

+36 30 50-60-111

