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T i s z te l t  Üg y fe l ü n k !  
 

Ön a Cégtudor cégadatbázis adminisztrációs felületének kezelési útmutatóját olvassa. 

Az alábbi leírással szeretnénk segíteni Önnek, hogy a nap 24 órájában be tudjon lépni, majd kedve szerint tudja 

szerkeszteni, feltölteni új információkkal a saját Cégtudorban megjelenő adatlapját. 

Amennyiben segítségre lenne szüksége, akkor a következő elérhetőségeken segítünk Önnek: 

06 70 5466-330 telefonszámon, vagy az info@cegtudor.hu e-mail címre írjon nekünk! 

 
I. BEJELENTKEZÉS 

 
• Írja be a böngészőbe a http://www.cegtudor.hu/ -t. 
• Kattintson a „Belépés” menüpontra. 
 

 
 
• Válasza a következő lehetőséget: „Belépés a CÉGTUDOR ADMINISZTRÁCIÓS felületére” 
• A következőkben meg kell adnia a belépéshez szükséges adatokat: 

Név:  
Jelszó:  

 

 
• Miután beírta a kért adatokat, kattintson a BELÉPÉS gombra! 



Cool Soft Kft. 
info @ cegtudor.hu    www.cegtudor.hu        
tel.: 06 24 442-033     fax: 06 24 442-033      mobil: 06 70 5466-330 
Iroda:  2310 Szigetszentmiklós, Határ út 10.       
Adószám:  23807664-2-13   Bankszámlaszám:  12023132-01328551-00100006 

Amennyiben helyes adatokat adott meg, és rendelkezik hozzáféréssel, úgy megjelenik az adminisztrációs 
felület.  
 
Ezen a felületen tudja módosítani: 
 

� Adatait, aktuális elérhetőségeit; 
� Szöveges megjelenését; 
� Módosíthatja belépési adatait; 
� Új kulcsszavakat adhat meg a keresők „részére”; 
� Módosíthatja cége kategória besorolását; 
� Képeket tud feltölteni vagy törölni. 

 
(Az ehhez tartozó illusztrációs képet, a leírás legalján találja meg, a kép terjedelme miatt!) 
 
Az adminisztrációs felület használatával naprakészen tudja megjeleníteni az olyan információkat, melyeket 
fontosnak tart, ezzel megkönnyítve az adatbázisban böngésző látogatók dolgát! 
 
Számunkra is fontos, hogy az adatbázisunkban szereplő cégek adatlapja a helyes információkat tartalmazza, így 
érhetjük el, hogy a látogatók megbízhatóan tudják használni, és hasznosítani az információkat. 
 
Természetesen, amennyiben nincs ideje, vagy lehetősége frissíteni az adatlapját, úgy lehetősége van arra is, 
hogy telefonon, vagy írásban jelezze felénk, mi az, ami módosításra szorul. Ebben az esetben kollégáink 48 
órán belül lefrissítik a kívánt adatokat, tartalmi bejegyzéseket. 
 

Reméljük, hogy leírásunk segítségével sikeresen tudta módosítani a kívánt adatokat!  

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívjon minket bizalommal! 

Amennyiben még nincs weblapja vagy webáruháza, esetleg elégedettlen a mostanival, feltétlenül 

látogasson el oldalunkra, ahol biztosan megtalálja az Önnek legmegfelelőbb szolgáltatási csomagot! 

Régi, visszatérő ügyfeleinknek kedvezményt biztosítunk minden újonnan készülő weblapból, vagy 

webáruházból, melyet cégünkkel készíttet! 

Keresse új ajánlatainkat, akcióinkat a www.cool-soft.hu oldalunkon! 

 

Ha elégedett szolgáltatásainkkal, akkor kérjük ajánljon minket ismerőseinek! 

 

Üdvözlettel: a Cégtudor csapata! 

 

Cool Soft Kft. 

 



Cool Soft Kft. 
info @ cegtudor.hu    www.cegtudor.hu        
tel.: 06 24 442-033     fax: 06 24 442-033      mobil: 06 70 5466-330 
Iroda:  2310 Szigetszentmiklós, Határ út 10.       
Adószám:  23807664-2-13   Bankszámlaszám:  12023132-01328551-00100006 

 


