
Η Εξυπηρέτηση πελατών της Infomedia θα ρυθμίσει και θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες του  

επαγγελματικού λογαριασμού σας για το Microcat Market. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι  

να υποβάλετε τα αιτήματά σας μαζί με τον επαγγελματικό λογαριασμό και τα στοιχεία χρήστη,  

και η Εξυπηρέτηση πελατών θα διεκπεραιώσει τα αιτήματά σας εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης επαγγελματικού λογαριασμού, συνδεθείτε στη σελίδα 

προορισμού της Infomedia καταχωρώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το Microcat. 

Κατόπιν εκκινήστε την εφαρμογή Διαχείριση παραγγελιών. Πατήστε το εικονίδιο         για να μεταβείτε στην 

οθόνη Ρυθμίσεις. 

ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
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Η καταπληκτική ομάδα της Εξυπηρέτησης πελατών θα 
διεκπεραιώσει το αίτημά σας εντός δύο εργάσιμων ημερών. 

www.infomedia.com.au/contact/customer-support

Πατήστε το εικονίδιο       για να μεταβείτε στην 
οθόνη Ρυθμίσεις.

Επιλέξτε την καρτέλα Ρύθμιση επαγγελματικού 
λογαριασμού.

Επιλέξτε Δημιουργία επαγγελματικού  
λογαριασμού και προσθήκη χρηστών από το 
αναπτυσσόμενο μενού.

Για να προσθέσετε έναν νέο χρήστη σε έναν 
υπάρχων λογαριασμό, επιλέξτε τον διακόπτη 
Υφιστάμενος επαγγελματικός λογαριασμός. 
Κατόπιν καταχωρήστε το Όνομα λογαριασμού.

Καταχωρήστε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για 
τον νέο επαγγελματικό λογαριασμό ή τον νέο 
χρήστη.

Πατήστε Υποβολή. Για την εκκαθάριση της 
φόρμας και την υποβολή πρόσθετου αιτήματος, 
πατήστε Εκκαθάριση όλων.

ΝΕΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  
Η ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

3

Στείλτε αίτημα για την προσθήκη ενός νέου λογαριασμού ανεξάρτητου εμπόρου ή προσθέστε έναν 

νέο χρήστη σε έναν υπάρχοντα επαγγελματικό λογαριασμό.
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Πατήστε το εικονίδιο       για να μεταβείτε στην 

οθόνη Ρυθμίσεις.

Επιλέξτε την καρτέλα Ρύθμιση επαγγελματικού 

λογαριασμού.

Επιλέξτε Επεξεργασία επαγγελματικού  

λογαριασμού και χρηστών από το  

αναπτυσσόμενο μενού.

Καταχωρήστε το όνομα του υπάρχοντος  

επαγγελματικού λογαριασμού.

Υποβάλετε σε επεξεργασία τα στοιχεία του  

υπάρχοντος επαγγελματικού λογαριασμού  

ή του χρήστη.

Πατήστε Υποβολή. Για την εκκαθάριση της 

φόρμας και την υποβολή πρόσθετου αιτήματος, 

πατήστε Εκκαθάριση όλων.

Η καταπληκτική ομάδα της Εξυπηρέτησης πελατών θα 
διεκπεραιώσει το αίτημά σας εντός δύο εργάσιμων ημερών. 

www.infomedia.com.au/contact/customer-support

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
Η ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Στείλτε αίτημα για την επεξεργασία των στοιχείων ενός υπάρχοντος επαγγελματικού λογαριασμού ή για την 

επεξεργασία των στοιχείων ενός υπάρχοντος χρήστη.


