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Rekisteröitymisohje – Hankinta-asiamiespalvelu - Kymenlaakso
Kiitos kun päätit rekisteröityä Hankinta-asiamiespalveluun. Tämä ohje auttaa sinua
hoitamaan rekisteröitymisen helposti ja nopeasti.

Aloittaminen
Mene osoitteeseen http://www.hankinta-asiamies.fi ja valitse oma alueesi
klikkaamalla alueen nimeä:

VALITSE VAIHTOEHTO:

Vaihe 1. Yrityksen tunnistaminen
Rekisteröityminen aloitetaan tunnistamalla yritys. Vaihtoehtoja on kolme.
1. Syötä yrityksesi nimi ”Yrityksen nimi” - kenttään. Jos yrityksesi nimeä ei näy
muutaman kirjaimen kirjoittamisen jälkeen automaattisesti listassa, kirjoita
yrityksesi nimi kokonaan (virallinen muoto).
2. Jos yrityksen nimi löytyy listasta, klikkaa yrityksen nimeä.
3. Valitse oma alueesi avautuvasta valikosta.
4. Sitten paina seuraava painiketta.
5. Jos yrityksen nimi löytyy listasta ja seuraava painikkeen klikkaamisen jälkeen saat
ilmoituksen: ”Valittu yritys on jo rekisteröitynyt palveluun. Jos olet unohtanut
salasanasi, tilaa uusi tästä!”. Tämä tarkoittaa että yritys on rekisteröitynyt jo
aiemmin. Jos et muista käyttäjätunnustasi tai sinulla on muuta kysyttävää
rekisteröintiin liittyen ota yhteyttä alueesi hankinta-asiamieheen.

Vaihe 2. Yrityksen tiedot
Täytä avautuvaan lomakkeeseen yrityksen tiedot. Mikäli yrityksen tiedot löytyvät
taustapalvelusta, tarkista ne ja korjaa tarvittaessa. Pakolliset tiedot on merkitty
punaisella * - merkillä.
Kirjoita y-tunnus
muodossa
0000000-0
Valitse toimiala
avautuvasta
valikosta

Syötä vähintään
pyydetyt pakolliset
tiedot kenttiin /
korjaa tarvittaessa.
Valitse maakunta
avautuvasta
valikosta. Kun sivu
on valmis paina
seuraava painiketta.

Vaihe 3. Käyttäjä ja palvelutiedot
Syötä omat käyttäjätietosi.
Syötä käyttäjätunnus ja
salasana.
-painikkeella saat
lisätietoa
käyttäjätunnuksen ja
salasanan asettamisesta.
Anna sähköpostiosoite ja
varmista se. Anna etu- ja
sukunimesi kenttiin.

Syötä avainsanat (max. 8 avainasanaa) alla oleviin kenttiin.
Huom! Vahti-palvelun toiminnan perustana ovat yrityksen toimiala ja asettamasi
avainsanat. Palvelu toimittaa tiedot edellisen vuorokauden aikana julkaistuista
hankinnoista toimialaan ja avainsanoihin perustuen suoraan antamaasi
sähköpostiosoitteeseen aamulla kello 10:00. Avaa tarvittaessa salasanaohje. Kirjoita
haluamasi avainsanat niille varattuihin ruutuihin. Vain yksi sana kuhunkin ruutuun
(erikoismerkit eivät ole sallittuja, katso myös avainsanaohje).
Vahtipalvelu on valittuna, älä poista valintaa! Katso lisätietoja painamalla
painiketta.

Valitse haluamasi palvelun laajuus alla olevista vaihtoehdoista.

Valitse alue tai alueet joista haluat saada ilmoituksia (tämä valinta vain jos olet
valinnut valtakunnallisen palvelun). Voit valita kuinka monta aluetta tahansa.
Lue palvelun käyttöehtosopimuksen ehdot seuraavasta linkistä. Kun olet lukenut
käyttöehtosopimuksen, klikkaa Hyväksyn sopimusehdot

ruutua. Klikkaa

-painiketta. Rekisteröityminen on nyt valmis ja voita aloittaa palvelun
käytön.
Saat vielä vahvistuskuittauksen.

Klikkaa

Lisätietoja
Yhteistyöterveisin

Hankinta-asiamies

ja kirjaudu palveluun luomillasi tunnuksilla.

