AKS TechDoc – Platforma digitală pentru
documentația completă
Pentru arhitecți, prelucrători și electrotehniști

Sunteți prelucrător, electrotehnician sau arhitect... Aveți oare un
cont personal de utilizator pe pagina de internet Alukönigstahl ?

Pasul 1
Pentru a putea folosi AKS TechDoc, aveți nevoie în primul rând de un cont
personal pe pagina de internet Alukönigstahl .
Puteți face un cont - dacă nu aveți deja - pe:

www.alukoenigstahl.ro/ www.alukoenigstahl.md
AUTENTIFICARE¢Înregistrare

Pasul 2
Dați clic pe AUTENTIFICARE și apoi pe Înregistrare.

Pasul 3
Pentru înregistrare vă rugăm sa completați toate câmpurile din
formularul online.

Notă: Parola dumneavoastră trebuie să
aibă cel puțin 8 caractere.

PVă rugăm bifați!

„TechDoc acces“

Pasul 4
După finalizarea procesului de înregistare veți primi un e-mail de confirmare, și veți
avea acces la informații generale.
După verificarea datelor dumneavoastră veți putea primi eventual drepturi de acces
extinse, care vă vor permite accesul la conținut și date detaliate.

Numele dvs.de
utilizator pentru
AKS TechDoc

Pasul 5
Selectați meniul "SISTEM" - "SERVICII" - AKS TECH DOC

www.alukoenigstahl.ro/ro/sisteme/servicii/aks-techdoc

Pasul 6
Dați clic pe linkul marcat cu bleumarin, care vă va conduce spre pagina AKS TechDoc

http://techdocweb.alukoenigstahl.com

Pasul 7
Introduceți numele dvs. de utilizator pentru AKS TechDoc. Numele de utilizator pentru AKS
TechDoc l-ati primit prin e-mailul de confirmare (vezi pasul 4).
Parola: Parola dvs. personală pentru pagina de internet Alukönigstahl.
Anmelden

AKS TechDoc Benutzername

> Anmelden

Kennwort

> Kennwort vergessen

Ați uitat datele de acces? – ce e de făcut ?
Dacă ați uitat sau ați pierdut datele de acces (parolă, nume de utilizator AKS
TechDoc – recuperarea lor se face foarte simplu.

Ați uitat parola pentru pagina de internet Alukönigstahl.ro?

¢ www.alukoenigstahl.ro
¢ Dați clic pe „AUTENTIFICARE“ și apoi pe
¢ „AȚI UITAT PAROLA? “
¢ Introduceți adresa de email cu care v-ați inregistrat

Veți primi prin e-mail un mesaj cu un link spre zona de
setare a unei parole noi.

Ați uitat numele de utilizator AKS TechDoc?

¢ Autentificați-vă cu adresa de email cu care sunteți înregistrat.
¢ https://www.alukoenigstahl.ro/ro/sisteme/servicii/aks-techdoc
¢ Dați clic pe butonul
„VĂ ROG SĂ ÎMI TRIMITEȚI DATELE DE ACCES PENTRU AKS TECHDOC!“

Veți primi un email cu numele dvs.de utilizator AKS TECHDOC.

!
!

Pentru a putea cere numele de utilizator AKS TechDoc
trebuie să fiți logat pe site-ul Alukönigstahl
Link direct către AKS TechDoc – WEB:
http://techdocweb.alukoenigstahl.com
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