1. Rejestracja zestawów operatora VIRGIN
Po wybraniu jednego ze sposobów potwierdzenia tożsamości osoby rejestrowanej, czyli po wpisaniu
jej numeru pesel, dowodu osobistego, paszportu lub numeru karty stałego pobytu, na terminalu
pojawi się nowe okno – wybór typu rejestracji.
Rejestracja Virgin

Typ rejestracji:
▼ Nowa rej.
Za pomocą strzałek w dół i w górę wybieramy pożądaną opcję, które opisane są poniżej:



Nowa rej. – po wyborze opcji nowa rejestracja, terminal przejdzie do kolejnego kroku, czyli
do wprowadzenia imienia. Używamy tej opcji, gdy rejestracja karty SIM nie została wcześniej
rozpoczęta poprzez stronę internetową VIRGIN – www.virginmobile.pl/rejestrujemy-numery
Dokończ rej. – tej opcji używamy w przypadku, gdy zaczęliśmy rejestrację ONLINE przez
stronę internetową www.virginmobile.pl/rejestrujemy-numery. Po wybraniu „Dokończ rej.”
na ekranie terminala pojawi się podsumowanie z danymi, które klient wpisał na stronie
internetowej. Jeżeli klient nie rozpoczął wniosku przez Internet, a wybierzemy „Dokończ rej.”,
wydrukuje się błąd „Nie znaleziono wniosku”
Rejestracja Virgin
IMIĘ: JAN
NAZW: KOWALSKI
TEL: 123123123
PESEL:86121616290
DOKUM:Dowód osobisty
DOKUM:AGM161127
Odrzuc[C]
ZGODNE[OK]

Naciśnięcie klawisza
spowoduje odrzucenie wniosku. Oznacza to, że wniosek wypełniony przez
stronę internetową zostaje anulowany i klient nie będzie w stanie ponownie dokończyć tego
wniosku. Naciśnięcie klawisza
zaakceptuje dane i zakończy rejestrację karty SIM, na ekranie
pokaże się odpowiedni komunikat, terminal wydrukuje potwierdzenie zarejestrowania karty w
przypadku braku błędów.

2. Rejestracja zestawów operatora PLAY
Klienci, którzy mają już aktywną kartę SIM w telefonie, nie muszą już jej wyciągać z aparatu w celu
podania numeru seryjnego karty. Wprowadziliśmy rejestrację po numerze telefonu z jednorazowym
hasłem. Cały proces jest opisany poniżej.
Wprowadzanie numeru karty SIM
Aby skorzystać z opcji jednorazowego hasła należy bez wpisywania numeru karty SIM zatwierdzić
poniższy ekran za pomocą przycisku
Rejestracja Play

Numer SIM:
_
Opcja/wpisz 3 ostat.

Wprowadzenie numeru telefonu
Po zatwierdzeniu ekranu wprowadzania numer karty SIM pojawi się poniższy ekran, w którym za
pomocy klawiatury numerycznej terminala należy wprowadzić 9 cyfrowy numer telefonu (bez
przedrostka 48, 0048, +48)
Rejestracja Play

Numer telefonu:
987654321_

Przycisk

wymazuje ostatnią pozycję, przycisk

zatwierdza wprowadzony numer.

Wybór sposobu weryfikacji osoby rejestrowanej
Po udanym wprowadzeniu 9 cyfrowy numer telefonu wyświetli się poniższy ekran, w którym za
pomocy strzałek góra/dół terminala należy wybrać jeden z poniższych sposobów potwierdzenia
tożsamości osoby rejestrowanej:
 PESEL
 Dowód osobisty
 Paszport
 Karta stałego pobytu (Karta st. pobyt)
Rejestracja Play

Identyfikator:
▼ PESEL

Przycisk

zatwierdza wybór aktualnie wyświetlanej opcji.

W zależności od wybranego opcji należy wprowadzić odpowiedni numer za pomocą klawiatury
terminala (cyfry) i/lub klawiatury ekranowej terminala (litery oraz znaki specjalne).
Wstępna weryfikacja danych u operatora
Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych z wybranego sposobu weryfikacji następuje wysyłka
danych w celu ich wstępnej weryfikacji. Na ekranie terminala pojawiają się kolejno komunikaty:
Połączenie, Autoryzacja, Transmisja oraz odpowiedz operatora w formie komunikatu.
W przypadku zakończenia wstępnej weryfikacji sukcesem na ekranie terminal pojawi się komunikat:
Rejestracja Play

Dane poprawne.
Kontynuuj
rejestrację.
Aby kontynuować należy zatwierdzić powyższy ekran za pomocą przycisku
Wprowadzanie jednorazowego hasła
Na terminalu wyświetli się poniższy ekran, w którym za pomocy klawiatury terminala należy
wprowadzić jednorazowe hasło wysłane przez operatora:
Rejestracja Play

Podaj kod z SMS:
1234_
Aby kontynuować należy zatwierdzić powyższy ekran za pomocą przycisku
Wprowadzanie imienia
Po udanym zatwierdzeniu przyciskiem
powyższej opcji, wyświetli się poniższy ekran, w którym za
pomocy klawiatury ekranowej terminala należy wprowadzić imię osoby rejestrowanej:
Rejestracja Play

Podaj imię:
JAN_
▲█/-AĄBCĆDEĘFGH▼
Wstawienie znaku [*]

Przycisk * wybiera znak zaznaczony kursorem, przycisk
zatwierdza wprowadzone imię.

wymazuje ostatnią pozycję, przycisk

Wprowadzanie nazwiska
Po udanym wprowadzeniu imienia wyświetli się poniższy ekran, w którym za pomocy klawiatury
ekranowej terminala należy wprowadzić nazwisko osoby rejestrowanej:

Rejestracja Play

Podaj nazwisko:
KOWALSKI_
▲IJKLŁMNŃOÓPRSŚ▼
Wstawienie znaku [*]

Przycisk * wybiera znak zaznaczony kursorem, przycisk
zatwierdza wprowadzone nazwisko.

wymazuje ostatnią pozycję, przycisk

Zatwierdzenie/poprawa danych
Po udanym zatwierdzeniu nazwiska wyświetli się poniższy ekran, w którym wyświetlają się
wprowadzane za pośrednictwem terminala dane osoby rejestrowanej, w celu ich weryfikacji:
Zatwierdzanie danych
SIM:
TEL: 987654321
IMIĘ: JAN
NAZW: KOWALSKI
PESEL:86121616290
Popraw[1]

ZGODNE[OK]

W przypadku konieczności poprawy danych należy użyć przycisku 1 na klawiaturze terminala, w
przypadku wyświetlenia prawidłowych danych osoby rejestrowanej, należy użyć przycisku
aby
zweryfikowane dane wysyłać do operatora w celu rejestracji. Na ekranie terminala pojawią się
kolejno komunikaty: Połączenie, Autoryzacja, Transmisja oraz odpowiedz operatora w formie
komunikatu.

