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Αγαπητοί Συνεργάτες,
Ακολουθούν πληροφορίες – οδηγίες για την εγγραφή – πλοήγηση της νέας εκπαιδευτικής
μας πλατφόρμας.
 Η
ηλεκτρονική
διεύθυνση
της
πλατφόρμας
εκπαίδευσης
είναι
https://training.eurolife.gr
 Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από όλα προγράμματα περιήγησης π.χ Chrome ή
Mozilla. Όμως για την καλύτερη λειτουργία προτείνουμε τη χρήση Chrome ή Mozilla
 Η πρόσβαση στη διεύθυνση https://training.eurolife.gr μπορεί να γίνει είτε από
υπολογιστή (desktop – laptop), του tablet ή του κινητού σας (smartphone).

Πληκτρολογούμε https://training.eurolife.gr σε Chrome ή Mozilla
Αρχική εικόνα
Εικόνα 1η

Στη δεξιά πλευρά Είσοδος ή Εγγραφή

Κάνετε Εγγραφή για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εκπαιδευτική μας πλατφόρμα σε
περίπτωση που είστε ή όχι χρήστης του Eurolife Partners.(με δικό σας προσωπικό κωδικό
όχι του γραφείου σας)
Στη συνέχεια ακολουθείται τα βήματα Εγγραφής

Βήμα 1ο :
Το ποιο σημαντικό ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση τόσο στην Ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη όσο και στο να κλείνετε θέση για Σεμινάρια ή Επαναπιστοποίησεις
ΠΡΟΣΟΧΗ Είτε είστε χρήστης του Eurolife Partners (με προσωπικούς κωδικούς όχι
εταιρικούς)είτε όχι θα πρέπει να ακολουθήσετε το παρακάτω υποχρεωτικό βήμα.

Σε περίπτωση που έχουμε κωδικούς Eurolife Partners επιλέγουμε ΝΑΙ και τους
καταχωρούμε επαναλαμβάνουμε μόνο τους προσωπικούς κωδικούς κα όχι κεντρικούς του
γραφείου σας.
Αν ΟΧΙ τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε username & password στα λατινικά και όχι
ελληνικά στοιχεία.

Κάνουμε Εγγραφή ως Φυσικό Πρόσωπο με τα πλήρη στοιχεία μας.
Βήμα 2ο:

Σε περίπτωση που ΔΕΝ έχουμε κωδικούς Eurolife Partners επιλέγουμε OXI και
συμπληρώνουμε username & password της επιλογής μας
Έχει προσυμπληρωθεί το 2ο συνθετικό στο user name @eurolifeweb.gr δεν μπορείτε να
το αλλάξετε , κατά την είσοδό σας τοποθετείται και αυτό δηλαδή:
amartzaklis@eurolifeweb.gr ως user name

3ο Βήμα

Επικαιροποίηση ατομικών στοιχείων . Συμπληρώνοντας όλα τα ατομικά μας στοιχεία !!

Τσεκ στο έλαβα γνώση και εγγραφή

Μετά την εγγραφή ο κάθε ένας συνεργάτης με το ατομικό του username & password έχει
πρόσβαση στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμας Εurolife FFH.
Υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία ώστε να γίνει για την πρώτη φορά επιβεβαίωση των
στοιχείων σας. Σε περίπτωση όπου δεν βάλετε όλα τα υποχρεωτικά σας στοιχεία θα
εμφανίζεται μήνυμα και θα σας επιστρέφει στο σημείο όπου δεν έχετε συμπληρώσει το
κενό.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επιλογή της Ιδιότητας αφορά αν:

Είναι υπάλληλος ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δεν χρειάζεται να συμπληρώσει
στοιχεία που αφορούν έναν ασφαλιστικό Πράκτορα.
Υπάρχει και η ιδιότητα Υποψήφιος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής όπου είναι για τους
νέους συνεργάτες που θα δώσουν εξετάσεις στην ΤτΕ.

Εφόσον συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σας αποστέλλετε μήνυμα στο email που έχετε
δηλώσει κατά την καταχώρηση:

Εικονίδια από δεξιά προς αριστερά και τι σημαίνουν:

1ο Εικονίδιο




Σας ενημερώνει με ποιο user name και password έχετε κάνει είσοδο στην Πλατφόρμα
Στο σημείο αυτό σε περίπτωση που έχετε κάνει λάθος ή δεν θυμάστε των κωδικό
πρόσβασης μπορείτε να πατήσετε Ξέχασα τον κωδικό μου και στο email που έχετε
καταχωρήσει στην εγγραφή σας, σας αποστέλλετε η διαδικασία νέου κωδικού

2ο Εικονίδιο
Νέα Ανακοινώσεις της Εταιρίας μας : όπου μπορείτε να βρείτε τα τελευταία νέα με
βάση την ημερομηνία ανάρτησής τους.

3ο Εικονίδιο

Στην βιβλιοθήκη έχετε 2 τρόπους να δείτε πληροφορίες :
Χωρίς να κάνετε χρήση του κωδικού σας μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα χρήσιμα
έγγραφα

Με χρήση του κωδικού σας και είσοδο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

Η Αναζήτηση της Βιβλιοθήκης

Με αρκετούς τρόπους μπορείτε να κάνετε αναζήτηση:

Για δική σας διευκόλυνση καταχωρείτε στο φακό πάνω δεξιά με κωδικό κάλυψη πχ 30706
και πατάτε προβολή .Είτε επιλογή Ζωής και Όροι ή και Αγγλική Ορολογία Ratebooks. Όλα
τα έτη ή ανα έτος. Πάντα όταν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πατάτε Αναζήτηση πάνω
αριστερά και ξανά από την αρχή για να μηδενιστεί οποιαδήποτε λέξη.

Στην βιβλιοθήκη Αριστερά στις κατηγορίες μπορείτε να βρείτε:
Όρους, παρουσιάσεις (ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ) , Χρήσιμα, Ratebooks,
Εγκυκλίους,Priips Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, Ipid.
Αν δεν έχετε πρόσβαση θα πρέπει να επικοινωνήστε με το τμήμα Εκπαίδευσης για να σας
ενεργοποιήσουν την πρόσβαση.

4ο Εικονίδιο : Ημερολόγιο

Μπορείτε να επιλέξετε είτε από το Ημερολόγιο Εκπαίδευσης στην Αρχική Σελίδα δεν
χρειάζεται να κάνετε ΕΙΣΟΔΟ με κωδικούς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμινάριο ή
πρόγραμμα επαναπιστοποίησης που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε. Στο ημερολόγιο
τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτυπώνονται και με διαφορετικό φόντο.
 Μπλε φόντο τα σεμινάρια
 Μπορντό φόντο τα προγράμματα επαναπιστοποίησης κ.τ.λ
Το εκάστοτε φόντο αυτόματα μεταβάλετε σε γκρι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ή
σε περίπτωση που οι θέσεις έχουν καλυφθεί.
Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη της διαθεσιμότητας από πράσινη γίνεται κόκκινη και το
κουμπί Αίτηση θα είναι ανενεργό

Επιπλέον μέσα από την Λίστα Δραστηριοτήτων που βρίσκονται πάνω από το Ημερολόγιο
συμπληρώνοντας την Αίτηση.

Ή στο Ημερολόγιο πάλι χωρίς κωδικούς που βρίσκεται κάτω από την λίστα Δρστηριοτήτων

Συμπληρώνετε και στις 2 περιπτώσεις τα στοιχεία που ζητάει στην παρακάτω εικόνα:

Στην αίτηση συμμετοχής αναγράφει πότε ξεκινάει το μάθημα πότε λήγει , ποιος
είναι ο κωδικός του μαθήματος αν είναι σεμινάριο ή Επαναπιστοποίηση και με ποιο
τρόπο γίνεται.

Στην πρώτη δήλωση συμμετοχής την συμπληρώνεται εφόσον είστε νέος Χρήστης
οπότε ακολουθείται τα παραπάνω βήματα για ΕΓΓΡΑΦΗ σε περίπτωση που έχετε
ήδη λογαριασμό δηλώνεται στο ΔΕΞΙΟ κουτάκι συμμετοχή.
ΠΡΟΣΟΧΗ δεσμεύετε την θέση σας για το σεμινάριο ή την Επαναπιστοποίηση στο ίδιο
email θα λάβετε 5 ημέρες πρίν το σεμινάριο ή την Επαναπιστοποίηση Επιβεβαίωση
συμμετοχής σας.
Υπάρχει περίπτωση λόγω μη συγκέντρωσης πάνω από 10 άτομα να μην πραγματοποιηθεί
το σεμινάριο ή η Επαναπιστοποίηση.

Για την καλύτερη και εύρυθμη επικοινωνία μας μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email:

elearnTraining@eurolife.gr χρησιμοποιώντας τον κωδικό του προγράμματος

Επιπλέον κάτω από την λίστα Δραστηριοτήτων μπορείτε να βρείτε:

Εκπαιδευτικά Βίντεο για τα προιόντα μας επιπλέον τον Εκπαιδευτικό Οδηγό του κάθε
εξαμήνου και τον συγκεκριμένο Οδηγό πλοήγησης.

Καλή σας Πλοήγηση και είμαστε πάντα κοντά σας στα email :
amartzaklis@eurolife.gr , vgad@eurolife.gr

