2. sz. melléklet / Attachment 2.

Adatlap a KELER Trade Reporting rendszeréhez való csatlakozás adatainak
módosításához
KELER Trade Reporting System Entry Form for user data modification
Ügyfél adatok / Client data
Ügyfél neve / Client’s name: .......................................................................................................................
Ügyfél azonosítók / Client identifiers:
 Adószám / Tax number: ..............................................................................................................
 Cégjegyzékszám / Company registry number: ...........................................................................
 LEI kód / LEI code: ......................................................................................................................
Kapcsolattartó neve / Contact person’s name:...........................................................................................
Kapcsolattartó e-mail címe / Contact person’s e-mail address: .................................................................
Kapcsolattartó mobil telefonszáma / Contact person’s mobile phone number: .........................................
Webservice szolgáltatás igénybevétele esetén használt IP cím / IP address used for Webservice:
....................................................................................................................................................................
Törlendő felhasználó(k) / User(s) to be deleted:
Felhasználó neve /
User name

Telefonszám /
Phone number

E-mail cím /
E-mail address

Szerepkör* /
Role*

E-mail cím /
E-mail address

Szerepkör* /
Role*

Új felhasználó(k) / New user(s):
Felhasználó neve /
User name

Telefonszám /
Phone number

1 Adatkezelő: A felhasználónak jogosultsága van a rendszerbe történő jelentés feltöltésre, illetve a feltöltött jelentésekhez kapcsolódó folyamatok
monitorozására, a jelentések és kapott státuszok letöltésére. Elérhető a partner és KELER közötti kommunikációs lépések követésére alkalmas
Kommunikáció monitoring funkció, valamint a felhasználóhoz rögzített információk is módosíthatók. Amennyiben web szolgáltatás híváshoz
kapcsolódóan külön technikai user-t szeretnének az ügyfelek regisztrálni, akkor azokat Adatkezelő szerepkörrel szükséges felruházni. /
1 Data manager: A user with data manager rights shall be entitled to upload reports, access the basic monitoring functions, download feedbacks
and statuses. He can access the so called ‘communication monitoring function’ in order to track messages exchanged with KELER. This user will
also be able to amend user data appearing in the system. If the Clients would like to register separate technical users linked to the web service
call, these users are to be assigned the role of Data manager.
2 Adminisztrátor: Az adminisztrátor felhasználó láthatja az rendszer eléréséhez, működéséhez kapcsolódó monitoring felületeket, de nincs
jogosultsága jelentés feltöltéséhez. /
2 Administrator: The administrator user can view the monitoring interfaces linked to accessing the system, the operation of the system but is not
authorized to upload reports.

Dátum / Date: ......................................
.............................................................
cégszerű aláírás / authorised signature
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