Comarch Cloud

Instrukcja logowania do Comarch Cloud
dla Klientów iKsięgowość24

Comarch Cloud
Szanowni Państwo,
Niniejsza instrukcja ma na celu zaprezentowanie, w kilku prostych krokach, jak rozpocząć korzystanie z nowego
systemu logowania do usług Comarch w usłudze iKsięgowość24.

W przypadku gdy, logowali się już Państwo do Comarch Cloud oraz dysponują Państwo kontem w usłudze
iKsięgowość24 wystarczy, że wykorzystają Państwo posiadane dane i zalogują się do usługi.
1. Przechodzimy na stronę http://www.iksiegowosc24.pl/.
2. Po wejściu na stronę klikamy w opcję „Zaloguj się do Panelu Biura”. Pojawi się okno logowania
Comarch Cloud.
3. Proszę wpisać e-mail i hasło, które były używane do logowania w Comarch Cloud.

4. Po zatwierdzeniu danych zostaną Państwo przekierowani do usługi iKsięgowość24.
Jeśli nie korzystali Państwo z logowania za pomocą Comarch Cloud należy jednorazowo dokonać weryfikacji
konta iKsięgowość24 i danych dostępowych. W tym celu:
1. Przechodzimy na stronę http://www.iksiegowosc24.pl/.
2. Wybieramy opcję „Zaloguj się do Panelu Biura”, a następnie „Zarejestruj”.
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3. Zostaną Państwo przekierowani na stronę rejestracji iKsięgowość24.
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4. Proszę wybrać pakiet, wprowadzić adres e-mail oraz zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie „Wyślij”.
Uwaga!
Jeśli posiadają już Państwo pakiet w iKsięgowość24, niezależnie od wybranego pakietu pierwotne parametry
(pakiet, data ważności usługi itp.) nie ulegną zmianie. Rejestracja ma na celu jedynie zweryfikowanie Państwa
konta i danych.
5. Następnie proszę uzupełnić wszystkie pola oraz ponownie wysłać formularz:

6. Otrzymają Państwo następujący komunikat:
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7. Sprawdzamy pocztę – na podany adres e-mail otrzymamy wiadomość z linkiem do potwierdzenia
(Temat: Aktywacja konta Comarch Cloud).
Po kliknięciu w link pojawi się nam okno z wybranym przez nas adresem
Ustawiamy nowe hasło, które będziemy podawać przy każdym kolejnym logowaniu.

e-mail.

Wymagania dotyczące hasła




hasło musi się składać z minimum 8 znaków
hasło nie może składać się w całości lub części z nazwy użytkownika
hasło musi zawierać znaki z minimum trzech zbiorów spośród wymienionych poniżej:
o Dużą literę (A - Z)
o Małą literę (a - z)
o Cyfrę (0 - 9)
o Znak specjalny (na przykład: !, $, #, %)

8. Po ustawieniu hasła, każde kolejne logowanie wykonujemy od razu po wejściu na stronę
iKsięgowość24,
wpisując
w
polach
e-mail
i
hasło
nasz
e-mail
i hasło ustawione w pkt. 7.
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