Ohje rekisteröitymiseen
(päivitetty 1.7.2020)

Jotta voit lisätä tietojasi valtakunnalliseen Taksihakuun tai ostaa tuotteita verkkokaupasta jäsenhinnoilla, sinun on kirjauduttava ensin TAKSIT.fi-palveluun.
Jos sinulla on jo tunnukset TAKSIT.fi-palveluun, kirjaudu sisään tästä.

Jos et ole vielä luonut tunnuksia TAKSIT.fi -palveluun, toimi seuraavasti (seuraavalla
sivulla löydät tarvittaessa kuvalliset ohjeet rekisteröitymiseen):
(HUOM! Taksit.fi-palvelu toimii eri tunnuksilla kuin Taksinetti-jäsensivut.)
1. Siirry sivulle: https://www.taksit.fi/wp-login.php?action=lostpassword
2. Syötä tekstikenttään jäsennumerosi ja valitse kohta ”Pyydä uusi salasana”
3. Avaa sähköpostiisi saapunut viesti: ”Salasanan palautuspyyntö sivustolle Taksit.fi”, lähettäjältä Taksit (sähköposti saapuu siihen osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut liiton jäsenrekisteriin!). Valitse viestistä siinä oleva linkki: ”Kun haluat
palauttaa salasanan, paina tästä”
4. Syötä haluamasi salasana linkistä avautuvaan ikkunaan ja paina ”tallenna”
5. Tämän jälkeen siirryt kirjautumissivulle ja palvelu on valmis käyttöön!

Jos rekisteröitymisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta ja
sen käyttöönotosta, neuvoja saat Taksiliiton toimistosta puh. 020 7756 800
(ma-pe klo 09–15).

Katso tästä video palveluun rekisteröitymisestä
Ilmoita yrityksesi saman tien mukaan Taksihakuun!
Rekisteröidy ensin yllä olevilla ohjeilla TAKSIT.fi-palveluun, sen jälkeen voit lisätä tietosi Taksihakuun.

Kuvalliset ohjeet rekisteröitymiseen
1. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla
Voit aktivoida Taksit.fi-palvelun käyttöösi seuraavasti:
•
•

Siirry TAKSILIITON JÄSENILLE -sivulle
Valitse kohta Rekisteröidy palveluun

•

Valitse kohta Salasana hukassa?

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla ei kirjoiteta mitään kohtaan Käyttäjätunnus tai salasana, vaan aloitetaan salasanan palautustoiminnolla.
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•

Seuraavaksi kirjoita jäsennumerosi kohtaan Käyttäjätunnus.

•

Valitse Salasanana palautus
Tämän jälkeen pitäisi ilmestyä alla oleva ilmoitus

Tarkista sähköpostisi. Lähettäjältä Taksit pitäisi olla viesti otsikolla Salasanan palautuspyyntö sivustolle Taksit.fi. (sähköposti saapuu siihen osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut liiton jäsenrekisteriin!).
Jos viestiä ei näy, tarkista roskapostilaatikko. Mikäli viesti ei edelleenkään näy, kokeile tehdä toiminto uudestaan, mikäli ei vieläkään onnistu,
ole yhteydessä Taksiliiton toimistoon puh. 020 7756 800 (ma-pe klo
09–15).

•

Valitse viestissä oleva linkki ”Kun
haluat palauttaa salasanan, paina
tästä”, ja kirjoita haluamasi salasana avautuvaan ikkunaan ja
paina Tallenna

•

Tämän jälkeen pitäisi tulla näkyviin ikkuna, josta voit kirjautua
TAKSIT.fi -palveluun.

