REGISTRACE
Ještě jsem nebyl ve Vaší ordinaci, mohu se objednat?




Pokud se chcete do naší ordinace objednat je nutné se nejdříve registrovat na našich webových stránkách do
CGM LIFE eSERVICES.
Před registrací je možné zobrazit volné termíny na které je možné se objednat.
K registraci budete potřebovat platný e-mail, na který Vám přijde aktivační odkaz.

Jak se mohu zaregistrovat na webových stránkách?




Klikněte na našich webových stránkách na elektronické objednávání a poté na Přihlášení (v pravém horním
rohu).
Zde najdete volbu REGISTROVAT.
Vyplníte registrační údaje a klikněte na tlačítko [Pokračovat].

1

REGISTRACE


Zobrazí se informace o zaslání aktivačního e-mailu



Na e-mail obdržíte odkaz, na který kliknete a zobrazí se přihlašovací stránka na které vyplníte heslo a
vstoupíte do svého CGM LIFE eSERVICES účtu.
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REGISTRACE
Nyní důrazně doporučujeme vytvořit Super-PIN, kliknutím na tlačítko [Vytvořit]. Stejným způsobem je možné
nastavit kontrolní otázku. Tyto informace slouží k obnově účtu v případě ztráty hesla.

Vytvořený Super-PIN je možné [Uložit] jako PDF nebo provést Tisk dokumentu. Tyto informace pečlivě uschovejte!
Poté je třeba zaškrtnout volbu [x] Vytiskl(a) nebo uložil(a) jsem si PDF dokument s mým Super-PIN, a vytvoření
dokončit tlačítkem [Aktivovat Super-PIN]
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REGISTRACE
Obdržel jsem v ordinaci CGM číslo zákazníka a CGM LIFE eSERVICES Super-PIN, co mám dělat ?





Pokud jste u nás prošel registračním procesem, měl byste mít v e-mailové schránce e-mail s odkazem.
Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránky CGM LIFE eSERVICES, kde zadáte Super-PIN, který jste obdržel a
dokončíte registrační proces.
V případě, že Vám e-mail nepřišel, klikněte na našich webových stránkách na elektronické objednávání a
poté na Přihlášení (v pravém horním rohu). Zde najdete volbu Dokončit registraci.
Po zadání údajů (CGM číslo zákazníka a CGM LIFE Super-PIN), které jste obdržel v ordinaci stačí dokončit
registrační proces.

K čemu slouží Super-PIN, proč ho mám uchovat?


Super-PIN je bezpečnostní kód, který slouží k obnově hesla v případě jeho ztráty. V systému CGM LIFE
eSERVICES lze také nastavit bezpečnostní otázka, nicméně doma uschovaný Super-PIN je nejlepší ochranou
Vašich pacientských dat.

Co mám dělat, pokud mi uvedené postupy nefungují?
Zavolejte na pacientský hotline 246 007 999 nebo napište email na pacient.cz@cgm.com společnosti CompuGroup
Medical ČR, kde Vám rádi pomohou.
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