CITA PREVIA PARA USUARIOS
REXISTRADOS
Os usuarios rexitrados deben acceder a nosa página web e seleccionar “INICIAR SESIÓN” ou “Cita previa
USUARIOS REXISTRADOS”:

Apareceralles entón un recadro onde deben introducir a súa clave e usuario para acceder ao seu espazo.
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A continuación verán a seguinte pantalla:
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En primeiro lugar, deben de seleccionar se a solicitude de citas é para Primeiras Inspeccións ou para
Segundas Inspeccións. Mostrarase en azul a opción seleccionada de ambas (Primeira ou Segunda). En
segundo lugar, escollerase a Estación e o Tipo de vehículo. En terceiro lugar, seleccionarase a opción dunha
cita concreta buscándoa entre os ocos dispoñibles ou ben se poderán coller varias citas usando a opción de
escoller entre datas.
a) Solicitar varias citas á vez.
b) Solicitar unha única cita
Opción a
En caso de escoller a opción de dar de alta citas entre dúas datas, se algún día non hai cita na hora
seleccionada automaticamente asignaralle cita nunha hora dispoñible ese día e emitirá un aviso ao final da
asignación de citas conforme algunha non puido ser adxudicada na hora solicitada.
Se ademais algún día non hai citas libres tamén lle avisará ao final do proceso de reserva.
Opción b
En caso de usar a opción de dar de alta unha única cita o sistema automaticamente, cubrirá o campo de
matrícula co nome do usuario e ao final do formulario cubrirá a dirección de correo electrónico ou teléfono
móbil que consten na ficha da empresa. Se na pantalla anterior seleccionamos a estación e o vehículo, ao
darlle a “Dar de alta unha única cita”, sairanos a seguinte pantalla con todo cuberto e só haberá que
seleccionar a hora:

MATRÍCULA
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Se ademais a Empresa rexistrada pertence a unha Asociación con pre-reservas de cita previa verá de
cor alaranxada as citas pre-reservadas para a súa Asociación e en azul as citas dispoñibles para
calquera usuario.

NOME EMPRESA
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Unha vez concertadas citas, estes usuarios rexistrados poden ver unha Listaxe de todas as súas
citas concertadas e modificalas, imprimilas ou anulalas:

ACCESO DIRECTO Á LÍÑA DE INSPECCIÓN (Primeiras e segundas
inspeccións)
En caso de querer optar ao acceso directo á liña de inspección sen pasar pola oficina o primeiro
que haberá que facer é poñer a matrícula do vehículo para ver se hai información suficiente para
poder ofrecer esta opción.
Nestes casos os vehículos accederán directamente á liña de inspección recibindo unha mensaxe
no teléfono que faciliten para indicarlle a que liña deben de ir. No momento de cambiar a
matrícula por defecto sairá o teléfono asociado ao cliente, pero poderase modificar polo que se
usará para recibir o aviso de acceso á liña.
Para iso haberá que darlle a Cambiar matrícula.
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Unha vez que está asignada a matrícula o sistema dará a opción de pago en liña se esta está
dispoñible, e xa aparecerá á beira da cita que ten esa opción escollida ( “Acceso Directo prepago
en liña).

En caso de ser un cliente a crédito haberá igualmente que poñer a matrícula do vehículo para
que o sistema chequee se hai datos suficientes como para poder ofrecer a posibilidade do acceso
directo. No seu caso aparecerá á beira da cita o texto “Acceso directo cliente crédito)”. Neste
caso ao darlle a esta opción xa se está autorizando ao vehículo para pasar inspección como cliente
a crédito, e por tanto xa non será necesario o vale en papel nin pasar pola oficina. O albará
correspondente enviarase ao correo electrónico do cliente.

No caso de segundas inspeccións na listaxe de citas aparecerá en tipo segunda inspección.
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