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Reģistrācija
Dodaties uz http://care.lv/pieraksts/
Atvērtajā logā ievadiet uzņēmuma reģistrācijas numuru.

Sistēma pārbaudīs ievadītā reģistrācijas numura derīgumu, izmantojot Lursoft
sistēmu. Ja numurs ievadīts pareizi, tiks parādīts logs, kurā ir nepieciešams ievadīt
papildus informāciju par uzņēmumu.

Ievadiet visus nepieciešamos datus. “Tālrunis reģistrācijai” laukā ievadiet tālruņa
numuru, uz kuru vēlaties iegūt paroli, lai piekļūtu vietnei.
Kad esat ievadījuši visus datus, noklikšķiniet uz pogu “Apstiprināt”.

Izziņa tiks nosūtīta uz ievadīto tālruņa numuru ar paroli. Ievadiet
saņemto paroli attiecīgajā laukā.

Pēc veiksmīgas paroles ievadīšanas Jūs saņemsiet piekļuvi vietnes galvenajai lapai ar
sekojošam sadaļām:
- Rēķini (ja vēlaties iegādāties skaitītāju, Jūs izveidojat pagaidu rēķinu ar nepieciešamo
skaitītāju daudzumu). Optumplus darbinieki izskatīs Jūsu pieteikumu vienas darba
dienas laikā un nosūtīs avansa rēķinu uz Jūsu e-pasta adresi maksājuma veikšanai);
- Automašīnas (Lai veiksmīgi pierakstīties apkalpošanai, Jums jāievada visus attiecīgus
transportlīdzekļa datus);
- Grafiks (Iespēja pierakstīties apkalpošanai).

Skaitītāja iegāde
Lai izveidotu pagaidu rēķinu, sadaļā "Rēķini" noklikšķiniet uz pogu “Pievienot”.
Parādīsies logs nepieciešamo skaitītāju daudzumu ievadīšanai. Ievadiet atbilstošo
daudzumu un noklikšķiniet uz pogu “Saglabāt”.

Pēc tam Jūsu izveidotājs pagaidu rēķins tiks izveidots un parādīts sarakstā.

Tiklīdz Jūsu sākotnējais rēķins ir apstiprināts, blakus vārdam “Apstiprināts” tiks
parādīsies atzīme. Tas nozīmēs, ka maksājuma avanss tika nosūtīts uz jūsu reģistrēto
pasta adresi.
Automašīnas datu ievadīšana
Lai ievadītu transportlīdzekļa datus, dodieties uz sadaļu “Automašīnas”.

Lai pievienotu informāciju par automašīnu, noklikšķiniet uz pogu
“Pievienot”. Atvērsies logs informācijas ievadei. Ievadiet datus, kā parādīts
zemāk.

Noklikšķiniet uz pogu “Saglabāt”. Ievadīts transportlīdzeklis parādīsies sarakstā.
Pierakst
Pēc tam, kad esat ievadījuši automašīnas datus, Jūs varat pierakstīties apkalpošanai
sadaļā “Grafiks”.

Atvērtajā tabulā ar pelēku krāsu apzīmēts laiks, kas jau ir aizņemts.
Savukārt, ar balto krāsa apzīmēts brīvais laiks pierakstīšanai.
Lai pierakstīties uz noteiktu laiku, izvēlāties vajadzīgo datumu un noklikšķiniet uz

lauku, kas atbilst laika intervālam, uz kuru vēlaties pierakstīties.
Tiks atvērts logs informācijas ievadīšanai. Izvēlieties no saraksta automašīnu, kuru
vēlaties pierakstīt pakalpojumam, un uzrakstiet atbilstošo aprakstu. Pēc informācijas
ievadīšanas noklikšķiniet uz pogu “Saglabāt.

Jūsu ieraksts kalendārā tiks parādīts šādi.

Ja rodas tehniski jautājumi, lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu.
Tehniska atbalsta e-pasta adrese - info@clicktaxi.lv

