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IDŐPONT FOGLALÓ RENDSZER
HASZNÁLATI UTMUTATÓ
A net világ online időpontfoglaló rendszer használata egy egyszerű és praktikus magyar nyelven, de
számos más nyelven is használható időpontfoglaló rendszer. A rendszer saját fejlesztésű rendszer, ezzel
is biztosítva azt, hogy személyes adatai más harmadik személy nem férhet hozzá.
Lássuk az első képernyőt, ami a rendszer fogadásakor a felhasználó elé tárul a foglaló rendszer ú
ablakban nyílik meg:

A fenti képernyő a szolgáltatásokat van lehetőség kiválasztani, illetve a szervizt jelen estben a és alapértelmezett a Net
Világ szerviz. A lehetőséghez mérten most jelen pillanatban szerviz szolgáltatásra nyílik lehetőség időpontot foglalni.
Értelemszerűen itt válaszuk a KÖVETKEZŐ gombot.

NET VILÁG SZERVIZ 3700 KAZINCBARCIKA EGRESSY BÉNI ÚT 26.

Ez után közvetlenül a második ablakban találjuk magunkat, ezt a felső sorban nyomon is tudjuk követni, melyik ablakban
járunk és hol tartunk a foglalás menetében. A foglalás egy 5. pontos rendszer biztosítja a felhasználónak.

A fenti ábrán, jól látható a második lépésben időpontot és dátumot, hónapot nyíliik lehetőségünk választani, és már
haladhatunk is a harmadik ablakra.
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A harmadik ablakba értelemszerűen a személyes adatok megadásával folytatódik. Az adatok megadása kötelező, hogy a
következő ablakra tovább lehessen jutni. A megjegyzés rovatba esetleg megjegyzésben megadhatja a hiba okát, vagy
szervizelési igényével kapcsolatos, fontos közleményét. A megjegyzés rovat nem alkalmas az üzenet küldésre vagy árajánlat
kérésére, erre a kapcsolati oldalon talál megfelelő űrlapot. Az űrlap kitöltését követően el kell fogadni a négyzetek
bejelölésével az adatvédelmi tájékoztató megismerését és a felhasználási feltételek elfogadását. Ezek el nem fogadása vagy
ha az abban szereplőkel nem ért egyet akkor zárja be az oldalt, ezzel nem jön létre az időpont foglalás és a rendszer nem
rögzít adatokat, még az addig megadott adatokat sem tárolja a rendszer.
A honlapunkon külön is el tudja olvasni az ide vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatott és a felhasználási feltételeket. Ezt a
honlapunk IDŐPONT menüjében találja meg.
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Az utolsó 4 lépésben összesítve látjuk a megadott adatokat, ezen adatok tájékoztató jellegű. A szerviz díj az általános szerviz
díjat tartalmaz, az abban az esetben irányadó, ha valaki szervizeléssel kapcsolatos más megrendelést szeretne. Ilyenek a
szoftverek telepítés, más szoftveres tanácsadás, egyéb tanácsadás. Befejezésül a JOVÁHAGYÁS gombra kell kattintani. A
rendszer emailt. fog küldeni az időpont foglalásáról.

IDŐPONT FOGLALÓ RENDSZER
IDŐPONT ÉS SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉS
A rendszer megalkotása során figyelemmel voltunk arra is, hogy az ügyfél le tudja mondani az időpontot vagy akár az időpont
fenntartása mellet csak a személyes adatait kívánja eltávolítani a rendszerböl. Ez az adatvédelem és a személyes adatinak ön
rendelkezése miatt került a rendszerbe. A rendszer üzemeltetése során a Net Világ heti ciklussal törli a foglalási naplóból
származó személyes adatokat. Ezzel biztosítva, hogy az adatokat, egy esetleges szervert ért támadás során ne kerüljön
illetéktelen kezébe.

A foglaláskor kapunk egy email üzenetet ebben az üzentben a foglalt időpontról kapunk egy összegzést, ennek az üzenetnek
az alján találunk egy linket, amivel lehetőségünk nyílik kezelni a foglalásunkat. Ha erre kattintunk a fent látható képel nyílik
meg az időpont foglaló rendszer. Itt két lehetőségünk van, az egyik csak a személyes adatainkat távolítjuk el a rendszerböl a
másik pedig, hogy maga az időpontot is lemondjuk. A lemondás során a rendszerben továbbra is elérhető marad az Ön
személyes adatai, amig a Net Világ Szerviz a heti törlési metodika során azt el nem távolítja. Fontos szabály, ha Ön már
lemondott egy időpontot, után már nincs lehetősége a link megnyitásával a manuális személyes adatainak a törlésére. Ha Ön
még is ebbe a hibába esik és szeretne azonnal eltávolítani az személyes adatait akkor küldjön nekünk egy emailt és azt
szívesen megtesszük Ön helyet. Az emailt az oldalunkról a KAPCSOLAT menü választásával is megteheti vagy az info@netvilag.hu email címre küldve is meg tudja tenni. A foglalás lemondása után miért nem lehet manuális személyes adat törlést
végezni? Mert a rendszerben ekkor már ön nem szerepel, csak az adatbázis részese, amit csak munkatársunknak van módja
törölni.
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Ezzel a felülettel fog találkozni, ha Ön az előzőekben a személyes adatait kívánta a rendszerböl eltávolítani. Ekkor, mint már
mondtuk a foglalása még aktív részese a rendszernek, de személyes adatai már nem az adatbázis része.
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Ezen a felületen van lehetősége lemondani egy foglalást, itt egy rövid indoklásban leírhatja miért mondja le a foglalását,
tévedés, közbe jött más, esetleg már nem aktuális maga a foglalást.
Rendszerűnk, mint látja nagyon egyszerűen működik, ha még is elakad, vagy olyan kérdése lenne amire ebben a lírásban
nem tértünk ki, vagy csak hibát észlel a rendszer működésében keresse meg ügyfélszolgálatunkat a +36-30-2834380 számon
vagy küldjön email akár a hibáról akár a kérdésével kapcsolatban az info@net-vilag.hu emailcímre.
Bízunk benne, hogy többlet szolgáltatásunk elnyerte az Ön tetszését is, ha ez igy van mesélje el nekünk, hogy a jövőben
további többlet szolgáltatást tudjunk biztosítani a honlapunkon keresztül és a szervizünk által Önnek. Ha ön még nem a
megrendelőnk, akkor érdemes elgondolkodni, hogy egy minőségi szerviz mi mindennel és számos területen tud Önnek többet
nyújtani.
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