1. Πως μπορεί ένας πρατηριούχος να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης στο
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων;
α. Μπείτε στην κεντρική σελίδα του Παρατηρητηρίου (στη διεύθυνση www.fuelprices.gr)
β. Bρείτε την φράση "Για αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού (ή αποστολής παλιού),
πατήστε εδώ". Πατήστε με το ποντίκι επάνω σε αυτή τη φράση.
γ. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που θα εμφανιστεί.
δ. Πατήστε το κουμπί που γράφει "Καταχώριση Αιτήματος".
ε. Σε 1-2 εργάσιμες θα σας σταλεί ο κωδικός στο e-mail ή το fax που συμπληρώσατε.
2. Τι γίνεται αν δεν έχω ούτε e-mail ούτε fax;
Μπορειτε να βάλετε το e-mail ή το fax κάποιου έμπιστου σας προσώπου (π.χ. του
λογιστή σας). Το e-mail ή το fax θα χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, για να σας σταλεί ο
κωδικός.
3. Μόλις πάρω τον κωδικό, τι πρέπει να κάνω;
α. Μπείτε στην κεντρική σελίδα του Παρατηρητηρίου.
β. Βεβαιωθείτε οτι το πληκτρολόγιο σας είναι γυρισμένο σε αγγλικούς χαρακτήρες.
γ. Αν ο κωδικός που σας έχει σταλεί είναι με κεφαλαία, βεβαιωθείτε οτι το πλήκτρο Caps
Lock είναι πατημένο.
δ. Πατήστε επάνω στην φωτογραφία με τις αντλίες.
ε. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί δώστε το Όνομα Χρήστη και το Password, όπως
ακριβώς σας εστάλησαν. Αν είναι σε κεφαλαία, αγνοήστε τυχόν μήνυμα που σας συνιστά
να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο Caps Lock. Πατήστε το ΟΚ.
στ. Αν δώσατε σωστά τους κωδικούς θα πρέπει να δείτε την προσωπική σας σελίδα με
τα στοιχεία σας.
ζ. Φροντίστε να φυλάξετε τους κωδικούς σε ασφαλές μέρος.
4. Έβαλα τους κωδικούς με επιτυχία. Τι πρέπει να κάνω μετά;
α. Στην σελίδα που αναφέρει τα βασικά σας στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, κ.λπ.),
ελέγξτε και διορθώστε τυχόν λάθη. Αν κάνετε αλλαγές, μην ξεχάσετε να πατήσετε το
κουμπί “Αποθήκευση Στοιχείων”.
β. Πατήστε εκεί που λέει, “Ενημέρωση Τιμών Πρατηρίου”.
γ. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί επιλέξετε πρώτα το προϊόν (π.χ. “Αμόλυβη” /
“Αμόλυβδη 100 οκτανίων” / “Super LRP”, κ.λπ.) για το οποίο θέλετε να καταχωρίσετε
τιμή.
δ. Γράψτε την τιμή και πατήστε το κουμπί με τίτλο “Αποστολή Τιμών”.
ε. Επαναλάβετε τα βήματα γ-δ για τα υπόλοιπα προϊόντα. Αν για κάποιο προϊόν, θέλετε
να δηλώσετε οτι δεν το διαθέτετε (προσωρινά ή όχι) καταχωρήστε για αυτό την τιμή
μηδέν (0).
5. Πότε πρέπει να ξανακαταχωρίσω τις τιμές μου;
Όταν αυτές αλλάξουν. Αν όμως περάσουν 7 ημέρες, πρέπει να τις ξανακαταχωρήσετε
ακόμη κι αν δεν έχουν αλλάξει.

