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Utilizare
www.srimr.ro

1. Contul meu
Accesul in contul personal de utilizator se face din prima pagina a site-ului www.srimr.ro, cu
adresa de e-mail principala declarata in formularul de inscriere si parola primita pe acea
adresa. Puteti solicita resetarea parolei cu “Am uitat parola” (veti primi o noua parola pe
respectiva adresa de e-mail).
Atentie, daca in contul dvs. de membru ati schimbat adresa principala de e-mail, cea veche
nu va mai putea fi folosita la accesarea contului, trebuind sa fie folosita obligatoriu noua
adresa!
Daca nu aveti cont, va puteti inscrie accesand:
http://www.srimr.ro/membri
Generarea contului nu se face automat ci dupa validare de catre un administrator. Conturile
cu date evident ireale vor fi sterse. In multe cazuri se va solicita pentru validare un document
care sa ateste statutul profesional!

1.1. Vizualizare cont
Sunt afisate toate datele setate pentru contul respectiv.
1.2. Editare cont
Formular pentru modificarea datelor.
Campurile marcate cu * obligatorii.
Modificarea numelui, prenumelui, profesiei si a sucursalei va duce la o verificare din partea
administratorilor site-ului. Pana la re-validare nu veti mai putea accesa contul!
Atentie! La pasul 3, debifarea optiunii “Doresc sa fiu (in continuare) membru SRIM si sunt de
acord cu statutul societatii” duce la stergerea automata a contului.

1.3. Modificare parola
Formular pentru schimbarea parolei de acces in cont.

2. Membership
2.1. Cerificat de membru
In aceasta pagina puteti descarca certificatul care atesta calitatea de membru in cadrul SRIM,
in engleza, franceza si romana, pentru anii in care a fost platita cotizatia.

2.2. Cotizatii – Plata online
Formularul pentru plata online a cotizatiilor.
In primul pas se completeaza datele de facturare.

In al doilea pas alegeti cotizatiile sau taxele pe care doriti sa le platiti.

Daca in timpul platii on-line se pierde legatura Internet sau iesiti precoce din pagina, e posibil
ca plata sa fie inregistrata pe contul de card (primiti confirmarea de la www.euplatesc.ro) dar
sa nu primiti factura si sa nu puteti descarca certificatul de membru. Trimiteti un mesaj la
contact@srimr.ro pentru rezolvarea situatiei!
2.3. Facturi
Lista cu facturile emise pe numele dvs. pentru platile online.

3. Congrese
3.1. Vezi congrese
Lista congreselor viitoare si posibilitatea de inscriere. (Optiune deocamdata inactiva)

4. Cauta membri
4.1. Cauta
Posibilitatea de a gasi alti membri SRIM si de a le trimite un mesaj.

In mesajul catre membrul respectiv furnizati o adresa de raspuns! Site-ul nu accepta mesaje
de raspuns generate cu Reply! O alternativa o constituie cautarea expeditorului in lista de
membri (daca acesta nu a omis sa se semneze).

5. Sondaje si vot
5.1. Vezi sondaje active
Lista sondajelor active. Daca sondajul a fost deja completat, nu mai aveti acces la formular
(nu puteti modifica votul si nu puteti vota din nou)! In schimb veti vedea rezultatele (totalul
voturilor exprimate pana in acel moment, incluzand evident si votul dvs.).
5.2. Arhiva sondaje
Lista sondajelor care s-au incheiat cu posibilitatea de a vedea rezultatele.

