LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA.
TĪMEKĻVIETNES LIETOŠANAS UZSĀKŠANA
Lai kļūtu par NEWSEC elektroniskās izsoļu sistēmas reģistrētu lietotāju, varat to izdarīt, reģistrējoties
tīmekļvietnē https://izsoles.newsec.lv/lv

Vietnes lapas augšpusē esošajā izvēlnē Jūs varat
izvēlēties REĢISTRĒTIES (jauniem lietotājiem) vai
IENĀKT (reģistrētiem lietotājiem).
Noklikšķinot uz „REĢISTRĒTIES“, uznirstošajā logā
varat izvēlēties lietotāja veidu:
• „Fiziska persona“ - ja Jūs piedalīsieties izsolē kā
privātpersona
• „Juridiska persona“ - ja Jūs piedalīsieties izsolē kā
juridiska persona
Sākotnējai reģistrācijai e-platformā Jums būs:
• jāievada spēkā esoša e-pasta adrese, kas vēlāk būs
Jūsu lietotāja vārds,
• jāievada un atkārtoti jāievada lietotāja parole,
• jāapstiprina, ka esat izlasījis un piekrītat
tīmekļvietnes
lietošanas
noteikumiem
un
konfidencialitātes politikai, atzīmējot rūtiņu,
• jānospiež pogu "Reģistrēties".
Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts
apstiprinājuma e-pasts ar saiti, ar kuru Jūs
apstiprināsiet lietotāja reģistrāciju ar Jūsu norādīto
e-pasta adresi.
Piezīme: Automātiskā sistēma ziņojumu nosūta 5
minūšu laikā. Ja Jūs nesaņemat ziņojumu, vispirms
pārbaudiet pastkastes MĒSTUĻU sadaļu / pastkastes
iestatījumus.
Kad esiet apstiprinājis savu e-pasta adresi, Jūs
automātiski tiksiet reģistrēts e-platformā.
Piezīme: ar vienu un to pašu e-pasta adresi var
reģistrēties tikai viens lietotājs.
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Sistēmas lietotājiem, kuri vēlas izmantot visas sistēmas funkcijas un piedalīties NEWSEC organizētajās
elektroniskajās izsolēs, izmantot “PIRKT TAGAD” iespēju, saņemt paziņojumus par notiekošajām izsolēm – ir
jāpabeidz reģistrācija.
Lai pabeigtu reģistrāciju, lietotājam lapas augšējā labajā stūrī nolaižamajā izvēlnē jāizvēlas „Profils“ un
pilnībā jāaizpilda veidlapas lauki. Informācijai jābūt precīzai un pareizai, pretējā gadījumā reģistrācija
izsolēm netiks apstiprināta.

Pēc lietotāja reģistrācijas pabeigšanas Jūs būs iespēja:
• sekot līdzi izsolēm, kurās piedalāties (MANAS IZSOLES);
• lasīt ziņas, kuras esiet nosūtījis un saņēmis no izsoles administratora (ZIŅAS);
• lasīt sistēmas nosūtītos paziņojumus par izsoles vai reģistrācijas statusu (PAZIŅOJUMI);
• iesniegt / atjaunināt savus lietotāja datus, mainīt lietotāja paroli, abonēt vai anulēt sistēmas paziņojumus un
jaunumus (sadaļā PROFILS).
• Lai pabeigtu reģistrāciju, ir jāaizpilda visi lietotāja dati un jānospiež poga „SAGLABĀT IZMAIŅAS“.

