Załącznik nr 2 do porozumienia z dnia 16.07.2014 r. w sprawie
przesyłania faktur w formie elektronicznej

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA DO E-FAKTUR na platformie
MIEDZYFIRMAMI.PL
WAŻNE: Założenie konta na platformie www.miedzyfirmami.pl jest całkowicie
bezpłatna dla odbiorców e-faktur. Koszty ponosi wysyłający dokumenty.
KROK 1
Proszę o wpisanie w przeglądarce adresu: www.miedzyfirmami.pl
Pojawia nam się okienko:
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KROK 2
W prawym górnym rogu, odnajdą Państwo zakładkę: ZAREJESTRUJ SIĘ. Należy na to pole
kliknąć.
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KROK 3
Proszę o wpisanie danych oraz adresu email, który będzie jednocześnie adresem logowania
oraz hasło (wymyślone przez Państwa). ADRES EMAIL MUSI BYĆ JUŻ POSIADANY PRZEZ
PAŃSTWA, NA TEN ADRES PO REJESTRACJI OTRZYMAJĄ PAŃSTWO LINK DO AKTYWACJI.

Poniższe regulaminy należy zaakceptować, przepisać dane z okienka oraz kliknąć w DALEJ.

KROK 4
System zapyta nas o weryfikację poprawności danych.
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Należy je zatwierdzić lub w przypadku błędów wcisnąć POPRAW i nanieść zmiany oraz
kliknąć DALEJ.

KROK 5
Otrzymają Państwo potwierdzenie założenia konta.
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KROK 6
Otrzymają Państwo na podany adres email, informację o założeniu konta oraz sugestię by
kliknąć w podany link, w celu aktywacji konta. Podane są również dane infolinii gdzie należy
kierować pytania dotyczące serwisu MIEDZY FIRMAMI.
Dziękujemy za rejestrację w serwisie. Aby aktywować dostęp do konta, kliknij
poniższy link:
https://miedzyfirmami.pl/confirmation/7fea15ef1d6cba90e93b5c2856867fc3
W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji:
e-mail:
kontakt@miedzyfirmami.pl
telefon:
22 417 93 00
godz.:
09:00 - 17.00
-- Pozdrawiamy, zespół serwisu miedzyfirmami.pl-Ten e-mail został wygenerowany automatycznie. Nie odpowiadaj na niego.

KROK 7
Po kliknięciu w link, następuje przekierowanie do pola logowania. Logują się Państwo wskazanym
adresem email oraz hasłem podanym przy rejestracji:

KROK 8
Otwarcie konta. Po zalogowaniu mogą Państwo w pełni korzystać z portalu i otrzymywać edokumenty, w tym e-faktury. Na adres mailowy podany w umowie w załączniku 11 (jak
również podczas logowania) otrzymają Państwo informację o wystawieniu e-faktury.
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KROK 9
Po aktywacji konta otrzymają Państwo informację w jaki sposób należy postąpić by uzyskać
status KONTO ZWERYFIKOWANE:
Rejestracja w serwisie została zakończona powodzeniem. Od tego momentu możesz w pełni
korzystać z konta, bezpłatnie odbierać wszystkie dokumenty oraz wysyłać do 5 dokumentów
miesięcznie.
Twoje konto obecnie jest kontem niezweryfikowanym.
Status: konto zweryfikowane możesz otrzymać po przesłaniu do nas Oświadczenia z
dodatkowymi informacjami o firmie. Kliknij w link poniżej, wypełnij formularz i postępuj
zgodnie z instrukcją:
https://miedzyfirmami.pl/crm_application/update_data/new

W razie pytań pomocą służy specjalnie wyznaczona do tego infolinia oraz adres e-mail.
e-mail: kontakt@miedzyfirmami.pl
telefon: 22 417 93 00
godz.: 09:00 - 17.00
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