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Γενικά
Η παρούσα εφαρµογή είναι επέκταση του συστήµατος ECOPOINT και η ύπαρξή της δίνει τη δυνατότητα στα
σηµεία συλλογής όπως τα βουλκανιζατέρ και οι εταιρίες, να δηλώνουν πότε έχουν διαθέσιµα αποθέµατα
ελαστικών, µέσα από οποιοδήποτε σύγχρονο Φυλλοµετρητή (Internet Explorer, Mozilla Thunderbird,
Chrome) για συλλογή των ελαστικών, σε ποια ποσότητα και ποιότητα. Επίσης οι ίδιοι η χρήστες έχουν την
δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την συγκοµιδή των ελαστικών και τέλος µπορούν να ανατρέξουν στις
τελευταίες αιτήσεις συλλογής που έχουν γίνει.
Η χρήση της εφαρµογής είναι προαιρετική και δεν καταργεί τον έως σήµερα τρόπο ενηµέρωσης για την
εντολή συλλογής των ελαστικών.
Η πρόσβαση στην σελίδα γίνεται από το url: https://ecoweight.dyndns.org/Default.cshtml

∆ηµιουργία Λογαριασµού
Το πρώτο βήµα για τη χρήση της εφαρµογής είναι η ύπαρξη λογαριασµού συνδεδεµένου µε την βάση
δεδοµένων της Ecoelastika

Βήµατα για τη δηµιουργία λογαριασµού
Εφόσον δεν υπάρχει λογαριασµός πρέπει να πραγµατοποιηθούν τα παρακάτω βήµατα για την ενεργοποίηση
του λογαριασµού
Βήµα 1ο

Εγγραφή Νέου Χρήστη
Αφού µπούµε στην σελίδα της εφαρµογής
https://ecoweight.dyndns.org/Account/Login.cshtml πατάµε την
επιλογή στην καρτέλα πάνω «Νέα Εγγραφή Χρήστη».
Συµπληρώνουµε τη φόρµα, µε ένα πραγµατικό e-mail γιατί είναι
απαραίτητο για την ανεύρεση του κωδικού σε περίπτωση που χαθεί ή
ξεχαστεί, και πατάτε «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ».

Βήµα 2ο

Ενεργοποίηση λογαριασµού
Ο λογαριασµός µας έχει δηµιουργηθεί. Για να µπορέσετε όµως να κάνετε
αίτηση συλλογής και άλλες ενέργειες θα πρέπει ο λογαριασµός σας να
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Βήµα 3ο

Έξοδος από τη Σελίδα.
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ενεργοποιηθεί από έναν αντιπρόσωπο της Ecoelastika. Καλέστε στο 21061.28.260 για να σας συνδέσουν µε την βάση ή στείλτε e-mail στο
ecopoint@ecoelastika.gr δίνοντας το e-mail που καταχωρήσατε ως όνοµα
χρήστη και την επωνυµία σας.
Είσοδος στον Λογαριασµό του Χρήστη
Όταν σας ενεργοποιήσουν τον λογαριασµό από την Ecoelastika µπορείτε
να εισέλθετε µε τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και να
χρησιµοποιήσετε άµεσα όλες τις λειτουργίες, εισάγοντας τα στοιχεία σας
στην πρώτη καρτέλα. Ως επιβεβαίωση της επιτυχούς εισόδου σας θα
µεταβείτε στην αρχική σελίδα και θα εµφανίζονται τα πλήρη στοιχεία σας
στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδα σε κάθε καρτέλα.

Για να βγούµε (log out) από τη σελίδα πατάµε το κουµπί στην πάνω δεξιά
γωνία.
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Αίτηση Συλλογής
Όταν υπάρχουν τα απαραίτητα αποθέµατα στο σηµείο συλλογής, εδώ γίνετε η αίτηση συλλογής.

Συµπληρώνουµε τον αριθµό των ελαστικών που έχουµε από κάθε
τύπο, συµπληρώνουµε και σηµείωση εάν θέλουµε να
επισηµάνουµε κάτι και πατάµε το κουµπί «Αποστολή Αίτησης
Συλλογής».
Η αίτηση για την συλλογή των ελαστικών είναι έτοιµη και έχει
καταχωρηθεί στη βάση για να γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες.

Τα όρια που χρειάζονται για να γίνει δεκτή µια
αίτηση είναι τα εξής:
(Μικρά 60-500)
(Μεγάλα 10-500)
(MOTO 45-500)
Θα µας αποσταλεί άµεσα e-mail επιβεβαίωσης.
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Επιβεβαίωση Συλλογής
Επιβεβαίωση της συλλογής των ελαστικών αφού έχει έρθει ο συλλέκτης.

Για να επιβεβαιώσουµε τη συλλογή των ελαστικών, πατάµε το
κουµπί «Επιβεβαίωση Συλλογής» στο πάνω µέρος της σελίδας.
Εκεί µπορούµε να δούµε την τελευταία αίτηση που έχουµε κάνει.
Εάν δεν έχει επιβεβαιωθεί είναι επισηµασµένη µε κόκκινο χρώµα.
Τότε διαλέγουµε την ηµεροµηνία που έγινε η συλλογή πατώντας
το εικονίδιο µε το ηµερολόγιο, συµπληρώνουµε τον Αρ. ∆ελτίου
Αποστολής και πόσα ελαστικά παραδώσαµε.
Τέλος πατάµε «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ». Μας
βγαίνει παράθυρο επιβεβαίωσης των πληροφοριών που έχουµε
δώσει. Πατάµε «ΟΚ» και η σελίδα µας φέρνει στις «Τελευταίες
αιτήσεις», όπου διακρίνουµε την τελευταία αίτηση σε πράσινο
χρώµα.
Θα µας αποσταλεί άµεσα e-mail επιβεβαίωσης.
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Τελευταίες Αιτήσεις
Παράθυρο εµφάνισης των τελευταίων αιτήσεων ολοκληρωµένων ή µη.

Εµφάνιση των τελευταίων αιτήσεων που έχουν γίνει ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρωθεί. Ανά πάσα στιγµή
τα στοιχεία που εµφανίζονται είναι δεδοµένα που τα έχουµε δηλώσει εµείς ή έχουν καταχωρηθεί από τα
κεντρικά.
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Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης
Για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να µεταβούµε στην σελίδα «Είσοδος Χρήστης

Πατάµε τον
Πρόσβασης»

σύνδεσµο

«Ξέχασα

τον

Κωδικό

Συµπληρώνουµε το όνοµα χρήστη που είναι και το
e-mail του χρήση και πατάµε Αποστολή.
Ελέγχουµε το e-mail µας για τον κωδικό που µας
έχει σταλθεί.
Σηµείωση: Ελέγξτε και τον Φάκελο Ανεπιθύµητης
Αλληλογραφίας
(spam).

Πηγαίνουµε
Πρόσβασης

στη

καρτέλα

«Αλλαγή

Κωδικού

Στο πεδία συµπληρώνουµε καινούριο κωδικό
πρόσβασης που θέλουµε να χρησιµοποιούµε από
εδώ και πέρα και στο πεδίο «Προσωρινός Κωδικός»
συµπληρώνουµε τον κωδικό που µας έχει σταλεί στο
e-mail µας και πατάµε αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
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Πληροφορίες Ecoelastika
Παρουσίαση πληροφοριών που αφοράν την συγκοµιδή των ελαστικών και τα στοιχεία της εταιρίας.
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