WorkNProject Lite Kaydolma Klavuzu
WokNProject Lite’a üye olmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.
1) http://www.worknproject.com sitesine girdikten sonra “Hesap Oluştur” butonuna tıklayın.

Şirket Bilgilerinin Tanımlanması

1) Worknproject Lite sistemini kullanacak , lisansı üzerine alacak şirket ve yetkilisinin tanımladığı
alanlardır.
2) Bulunduğunuz ülke, il, ilçe ve bağlı vergi dairesini buradan seçebilirsiniz. Açılır kutulara tıkladıktan
sonra klavye yardımıyla aradığınız ülke, il, ilçe ve vergi dairesini bulabilirsiniz.
3) Lisans sözleşmesini okudum kabul ediyorum kutusunu işaretleyip “Devam” tuşuna basarak
worknproject lite masaüstü uygulamasını kullanacak olan kullanıcıları tanımlayabilirsiniz. Eğer ki
kullanıcı tanımlamalarını daha sonra worknproject lite sistemine giriş yaptıktan sonra tanımlamak
isterseniz “Devam” tuşuna bastıktan sonra “Kayıt İşlemini Tamamla” butonuna basarak kayıt işlemini
bitirebilirsiniz.
4) Gizlilik, Lisans ve KVKK Bildirimleri. WorkNProject takımının geliştirmiş olduğu sistemlerde kvkk
kapsamında dikkat etttiği hususlar, sizden aldığı bilgileri ne şekilde kullanabileceğiyle ilgili açık beyanı
ve lisans sözleşmesinin içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışanların Tanımlanması

1) (+) butonuna basarak yeni bir kullanıcı tanımlayabilirsiniz. İkinci bir kullanıcı tanımlaması
yapmayacaksanız eğer direk “Kayıt İşlemini Tamamla” butonuna basarak kayıt işlemini bitirebilirsiniz.
Kullanıcıya ait bilgileri girdikten sonra herhangi bir kaydet butonuna gerek yoktur. İkinci kullanıcı için
tekrar (+) butonuna basarak kullanıcı eklemeye devam edebilirsiniz. Kullanıcı bir masaüstü program
kurmalıdır bu programın linki otomatik olarak gönderilecektir.
2) (-) butonuna basarak eklemiş olduğunuz kullanıcıyı silebilirsiniz. Yani eklemiş olduğunuz sıra ile
silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
* Kullanıcı telefon numaraları worknproject lite masa üstü uygulamasına giriş için kullanılacağı için
kullanıcıya ait doğru telefon numarasının girildiğinden emin olunuz!
Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığı zaman sol üst köşede aşağıdaki görsel gibi bir ileti mesajı
alacaksınız.
“Şirket Kaydı Başarılı!” şeklinde.

Kayıt İşleminin Tamamlanması.
Kayıt işleminin tamamlanmasıyla birlikte yetkili kullanıcıya www.worknproject.com’dan kayıt olma
işlemini yaparken belirtmiş olduğu mail adresine giriş için gerekli olan mail bilgisi gelecektir.

1) www.worknproject.com sistemine giriş için gerekli olan kullanıcı adı ve geçici şifresidir. Yetkili
olarak giriş yaptıktan sonra kullanıcı şifresinin değiştirilmesi tavsiye edilir.
2) Kaydolma esnasında eğer masaüstü kullanıcıları tanımlanmazsa, lite.worknproject.com
sisteminde kullanıcılar tanımlandıktan sonra kurmaları gereken worknproject lite masaüstü
uygulamasının indirme linkidir.
* Kaydolma esnasında masaüstü kullanıcıları tanımlanırsa aynı mail tanımlanan worknproject
masaüstü kullanıcılarına da gelecektir.

