Segédlet
a WK-fiók adminisztrátorai számára
WK-fiók adminisztrátor az a személy, aki a Wolters Kluwer Hungary Kft. online szolgáltatásai
kapcsán az online regisztrációs kódot aktiválja és a WK-fiókban a regisztrációt elvégzi.
Online regisztrációs kód: ügyfélhez kötött azonosító, megtalálható minden, az ügyfélnek küldött
számla jobb felső sarkában.
WK-fiók: fiok.wolterskluwer.hu >>
Tekintse meg regisztrációs segédletünket! >>
Sikeres regisztráció után az adminisztrátor a WK-fiókban mind a felhasználókat,
mind a a hozzáféréseket menedzselheti az alábbiakban bemutatott módon:
1. Adminisztrátori joggal rendelkező felhasználók számára elérhető funkciók
1.1. Felhasználók felvétele
Új felhasználó felvételéhez lépjen a Felhasználók menüpontra és kattintson a képernyő felső
részén látható Új felhasználó felvétele menüpontra.

Az új felhasználó felvételére szolgáló adatlapon a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
1.2. Hozzáférések kiosztása
Egy adott felhasználó felvétele után választhat, hogy újabb felhasználót rögzít vagy a felvett
felhasználónak ad hozzáférést.
Abban az esetben, ha egymás után több felhasználót is rögzít, egy kattintással ki tudja osztani
a hozzáféréseket valamennyi felhasználó részére.
Abban az esetben, ha hozzáférést szeretne osztani, kattintson a „Új felhasználó felvétele/Hozzáférés
kiosztása” gombra.

Segédlet a WK-fiók adminisztrátorai számára

A kiosztható szolgáltatások táblázatban láthatja, melyek azok a szolgáltatások, melyekre van szabad
licenc. A kiosztani kívánt szolgáltatás neve előtt tegyen pipát a jelölőnégyzetbe, majd kattintson
a Hozzáadás gombra.

1.3. Felhasználó jelszavának módosítása
Az adminisztrátorok módosíthatják a felhasználók jelszavát a Felhasználók menüpontban a kiválasztott
felhasználó nevére, majd ezt követően a Felhasználó adatlapján a Jelszóváltoztatás gombra kattintva.
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A módosításhoz elsőként adja meg az Ön (adminisztrátor) jelszavát, majd a felhasználónak kiosztani
kívánt jelszót kétszer egymás után.
A jelszó hossza minimum nyolc karakter. Tartalmaznia kell legalább egy kis- és egy nagybetűt,
legalább egy számot vagy különleges karaktert is meg kell adni. A szám mellett ajánlott különleges
karaktert is használni, de ez nem kötelező.
1.4. Felhasználók törlése
Felhasználó törlésére csak a Wolters Kluwer Hungary Kft. HelpDesk munkatársainak van lehetőségük
(email: hd-hu@wolterskluwer.com).
1.5. Felhasználók összes szolgáltatásának elvétele (felhasználó inaktívvá tétele)
Ha egy felhasználótól az összes szolgáltatását el szeretné venni (mert pl. kilépett a szervezetből
vagy tartósan távol van), az alábbi módokon teheti meg:
A Felhasználói adatlapon tegyen a felhasználó neve előtti jelölőnégyzetbe pipát, majd kattintson
az Összes szolgáltatás törlésére.

Ekkor a felhasználó minden hozzáférése törlésre kerül. Ezek a felhasználók inaktívak lesznek.
A felhasználó szolgáltatásait a Felhasználó saját adatlapjáról is törölheti. Ez esetben kattintson
a Felhasználó listában a Felhasználó nevére, majd az adatlap jobb oldali sávjában a Felhasználó
szolgáltatási panelen jelölje ki az összes szolgáltatást és kattintson a Törlés gombra.
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Ekkor a felhasználó minden hozzáférését töröljük. A szolgáltatással nem rendelkező felhasználókat
a Felhasználók listája felett látható „Inaktív felhasználók” jelölőnégyzetre pipát téve listázhatja ki.
1.6. Több felhasználó szolgáltatásának egyidejű módosítása
A WK-fiókban az adminisztrátor egyszerre több felhasználónak is kioszthat egy vagy több szolgáltatást
vagy törölhet hozzáférést.
Ehhez a művelethez a Felhasználók menüpontban lehet a felhasználókat (akár az összes felhasználót)
kiválasztani.

Kattintson a Szolgáltatás módosítása menüpontra.
Ekkor egy új lapon megjelennek a kiválasztott felhasználók.
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A felület jobb oldali sávjában láthatóak
• azok a szolgáltatások, amelyek a kiválasztott felhasználók mindegyikének ki vannak osztva,
• továbbá azok a még kiosztható szolgáltatások, amelyekre van annyi szabad licenc, ahány felhasználót
kiválasztott.
A kiosztáshoz az adott szolgáltatás neve előtti jelölőnégyzetbe tegyen pipát, majd kattintson
a Hozzáadás gombra.
1.7. Felhasználó adatainak módosítása
Az Adminisztrátor a felhasználónév kivételével a felhasználó valamennyi adatát módosíthatja.
Ehhez kattintson a Felhasználó menüpontban a kiválasztott felhasználó nevére, majd a felhasználó
adatlapján módosítsa a kívánt adatokat és kattintson a Mentés gombra.
1.8. Új szolgáltatás aktiválása
Abban az esetben, ha már regisztrált a WK-fiókba és az Ön cége újabb szolgáltatást vásárol, nem kell
újra elvégeznie a regisztrációs azonosító aktiválást. A regisztrációs azonosító ugyanis az Ügyfél összes
szolgáltatása esetében azonos.
Minden új szolgáltatás automatikusan az adminisztrátorhoz kerül kiosztásra.
Az új szolgáltatást az adminisztrátor a WK-fiókba belépve a Szolgáltatások menüpontban tudja kiosztani
a felhasználóknak. Ez nagyon fontos, automatikusan ugyanis egyetlen felhasználó sem kap hozzáférést
egy új szolgáltatáshoz!
2. Belépés a szolgáltatásokba
Keresse fel az Ön által megrendelt online szolgáltatáshoz tartozó weboldalt vagy alkalmazást.
Adó Kérdés–Válasz szolgáltatás, Adó Prémium cikkek: ado.hu >>
Jogtár szolgáltatás, online szaklapok, jogi tartalmak, jogi online adatbázisok: uj.jogtar.hu >>
Optijus szolgáltatás: optijus.hu >>
Webshop: shop.wolterskluwer.hu >>
Gépelje be a regisztrációkor megadott felhasználói nevét és jelszavát. A bejelentkezést követően már
használhatja az online szolgáltatást.
3. Elfelejtett jelszó
A bejelentkező formon látható Elfelejtett jelszóra kattintva e-mailt fog kapni a megadott e-mail címére,
melyen keresztül megváltoztathatja jelszavát.
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Ehhez adja meg a felhasználónevét, valamint pipálja be az ellenőrző mezőt.

Amennyiben a megadott felhasználónév megtalálható rendszerünkben, elküldjük regisztrált e-mail
címére a további teendőket tartalmazó üzenetet.
Abban az esetben, ha a felhasználónevére nem emlékszik, kérjük, keresse Help Desk munkatársainkat
(email: hd-hu@wolterskluwer.com).

Segédletek Jogtár szolgáltatásunkhoz:
1. Oktató videók >>
2. Jogtár Súgó menüpont >>
3. Ingyenes Jogtár oktatás >>

Wolters Kluwer Hungary Kft. • 1117 Budapest, Budafoki út 187–189.
Tel.: +36 (1) 464-5656 • Fax: +36 (1) 464-5657 • info-hu@wolterskluwer.com • www.wolterskluwer.hu

