
GHID DE CREARE Ș I  UTILIZARE CONT



Accesare Calendis: business.calendis.ro1
PASUL

Accesați siteul https://business.calendis.ro/ pentru creare cont.👉

https://business.calendis.ro/%22%20%5Ct%20%22_top


Creare cont: business.calendis.ro2.1
PASUL

Pentru a beneficia de serviciile Calendis este nevoie de 
înregistrarea instituției pe site și de crearea unui cont. 👉



Creare cont ✅2.2
PASUL

Contul a fost creat. Accesați adresa de email folosită la 
înregistrarea pe platformă (detalii în următorul pas).👉



Creare cont: activare prin e-mail2.3
PASUL

După crearea contului este necesară verificarea emailului 
pentru confirmare. Apasați pe butontul ACTIVEAZĂ CONT.👉



Accesare cont: setare parolă3.1
PASUL

După confirmarea contului este necesară setarea unei parole.👉



Accesare cont: login3.2
PASUL

După crearea contului puteți accesa oricând contul 
accesând butonul login.👉



Configurare cont: Sediile birourilor4.1
PASUL

Calendis va permite adăugarea unor sedii multiple. Fiecare sediu 
va conține informații precum: adresă, număr de telefon, orar. 👉



Sedii birouri - Adăugare sediu nou4.2
PASUL

Calendis va permite adăugarea unor sedii multiple. Fiecare sediu 
va conține informații precum: adresă, număr de telefon, orar. 👉



Sedii birouri - Setare orar sediu nou4.3
PASUL

Calendis va permite adăugarea unor sedii multiple. Fiecare sediu 
va conține informații precum: adresă, număr de telefon, orar. 👉



Configurare cont: Adăugare categorie5.1
PASUL

Din rubrica Servicii puteți adăuga serviciile corespunzătoare fiecărui  
birou sau ghișeu. Puteți edita sau șterge serviciile, după cum aveți nevoie.👉



Editare categorie5.2
PASUL



Adăugare serviciu5.3
PASUL



Editare serviciu5.4
PASUL



Configurare cont: Adăugare specialist6.1
PASUL

La secțiunea Specialiști puteți adăuga denumirea Birourilor sau a Ghișeelor. 
Un specialist reprezintă denumirea unui Ghișeu sau Birou.👉



Informații specialiști - Editare specialist6.2
PASUL



Informații specialiști - Servicii oferite6.3
PASUL



Informații specialiști - Orar servicii6.4
PASUL



Informații specialiști - Cont specialist6.5
PASUL



Configurare cont: Personalizare calendar7
PASUL

În această rubrică vă puteți personaliza calendarul, intervalele disponibile pentru 
programări precum și informațiile pe care doriți să le vizualizați la crearea unei programări.👉



Crearea unei programări8.1
PASUL

Clienții își pot face singuri programări folosind aplicația Calendis. 
Programările se pot efectua cu click pe butonul "Programare nouă" 
sau click direct în calendar în intervalul orar dorit.

👉



Crearea unei programări8.2
PASUL

Clienții își pot face singuri programări folosind aplicația Calendis. 
Programările se pot efectua cu click pe butonul "Programare nouă" 
sau click direct în calendar în intervalul orar dorit.

👉



Vizualizarea unei programări8.3
PASUL

Clienții își pot face singuri programări folosind aplicația Calendis. 
Programările se pot efectua cu click pe butonul "Programare nouă" 
sau click direct în calendar în intervalul orar dorit.

👉



Setări notificări clienți9
PASUL

Pentru versiunea gratuită, Calendis oferă doar notificări prin email.👉



Publicarea profilului pe Calendis.ro10.1
PASUL

Din această secțiune, după ce v-ați customizat profilul, vi-l puteți face public. 
Vă recomandăm adăugarea unor poze de profil pentru a fi și mai vizibil pe site.👉



Vizualizarea cont public pe Calendis.ro10.2
PASUL


