Logowanie do systemu Wyniki On-Line

Pierwsze logowanie
1. Wejdź na stronę www.wyniki.diag.pl
2. Wybierz z listy miasto, a następnie laboratorium,
w którym badanie zostało wykonane
3. Na ekranie pojawi się strona do logowania.
4. Wprowadź “Numer karty”
5. Wprowadź “Hasło” (znajdziesz go na papierowej instrukcji
dołączonej do Karty)
6. Kliknij [Zaloguj]

“Numer karty” - w tym miejscu
wpisz numer karty.
“Numer karty” znajdziesz na
awersie Twojej KARTY STAŁEGO
KLIENTA

Pojawi się strona służąca do ustalenia nowego hasła.
Wprowadź nowe hasło:

7. Wprowadź “Numer karty”
8. Wprowadź “PIN” - Należy zachować PIN – pozwala on,
w razie konieczności, na utworzenie nowego hasła.
9. Wprowadź “Wprowadź nowe hasło”
10. Wprowadź “Potwierdź nowe hasło”
11. Kliknij [Ustaw nowe]
Teraz możesz się standardowo zalogować, za pomocą
“Numeru karty” i ustalonego “Hasła”

Standardowe logowanie (kolejne logowania):

Potwierdź nowe hasło:

“PIN” - w tym miejscu wpisz
“PIN”, który znajdziesz na
AWERSIE TEJ INSTRUKCJI
zachowaj ten numer w razie
zagubienia karty

1. Wprowadź “Numer karty” oraz “Hasło”
2. Kliknij przycisk [Zaloguj]

W polu “Wprowadź nowe
hasło” podaj swoje osobiste
hasło - “Nowe hasło”
W pole “Potwierdź nowe
hasło” podaj powtórnie
swoje osobiste hasło

Jeśli utraciłeś (np. zapomniałeś) “Hasło”:
1. Kliknij link “Utwórz nowe hasło”
2. Wprowadź “Numer karty”, “PIN”, “Nowe hasło” (dwukrotnie) i kliknij przycisk [USTAW NOWE]
3. Kliknij link “Powrót do logowania”
4. Teraz możesz się standardowo zalogować, za pomocą “Numeru karty” i ustalonego “Hasła”

Jeśli zgubiłeś kartę i chcesz się zalogować pierwszy raz za pomocą duplikatu wydanego
w Punkcie Pobrań:
1. Jeśli pamiętasz “Hasło” ustalone do oryginalnej (pierwotnej) Karty, możesz zalogować się z jego użyciem.
2. Jeśli NIE pamiętasz “Hasła” lub system odrzuca wprowadzane “Hasło” kliknij link “Ustaw nowe hasło” i użyj “PIN”,
który otrzymałeś z duplikatem.

Dodatkowe informacje i instrukcje znajdziesz na www.diag.pl

UWAGA! Zachowaj wydrukowany na instrukcji “Numer karty” i “PIN”! W razie utraty Karty, zapomnienia
hasła lub innych trudności z zalogowaniem, zawsze odzyskasz dostęp do swoich wyników.

