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01 FONTOS TUDNIVALÓ 
 

A KÖVETKEZŐ INFORMÁCIÓK CSAK EGY SZÁLLÍTÓI SZÁM ALATT TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓRA 

VONATKOZNAK! 

 

AMENNYIBEN ÖNÖK TÖBB SZÁLLÍTÓI SZÁMMAL IS RENDELEKZNEK A METRO-BAN, ÚGY A REGISZTRÁCIÓT 

MINDEN SZÁLLÍTÓI SZÁMRA VONATKOZÓAN KÜLÖN-KÜLÖN EL KELL VÉGEZNI!  
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02 BEJELENTKEZÉS A WWW.MIAG.COM  
 WEBOLDALRA  
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Nyissa meg a www.miag.com  
weboldalt és kattintson a  “MIAG 
Information Services - Login” 
feliratra. 
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02 BEJELENTKEZÉS A WWW.MIAG.COM  
 WEBOLDALRA 
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A belépéshez adja meg a 
Felhasználónevét és jelszavát. 
 
 
Felhasználónév = Értékesítési lánc 
száma (024- METRO Hungary)+ 
szállító szám Pl. Ha az Ön szállítói 
száma a METRO Hungary-nál 
12345 , akkor az Ön 
Felhasználónév  02412345 
 
 
Ha nem ismeri a belépési adatait 
vagy elfelejtette a jelszavát, 
kattintson az “Elfelejtett jelszó?” 
feliratra és kövesse a weboldal 
utasításait.  
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03 E-MAIL CÍM REGISZTRÁLÁSA ELEKTRONIKUS 
 FIZETÉSI ÉRTESÍTŐÉRT 
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Amennyiben a lenti képernyőt 
látja, akkor sikeresen 
bejelentkezett! 
 
Amennyiben első alkalommal 
lépett fel az oldara, regisztrálnia 
kell egy fő e-mail címet.  Ehhez 
kérjük, kattintson az Email cím 
hozzáadása gombra. Kérjük, írja 
be a kívánt e-mail címet, majd 
kattintson a Mentés gombra. 
 
A megadott e-mail cím 
automatikusan regisztrálásra kerül 
a fizetési értesítők megküldéséhez. 
E-mail cím módosításra vonatkozó 
információkat a következő oldalon 
találja.  
 
Miután megadta a kívánt e-mail 
címet, töltse ki a kapcsolattartó 
személlyel kapcsolatos 
információkat. (vezetéknév, 
keresztnév, telefonszám) majd 
kattintson a Frissítés gombra. 
 
Kérjük, ne felejtsen el e-mail címet 
regisztrálni minden szállítói számra 
vonatkozóan! 
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04 E-MAIL CÍM HOZZÁADÁSA ÉS TÖRLÉSE   
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A fő e-mail cím módosításához 
kattintson az „E-mail cím 
aktualizálása” feliratra, írja be az új 
e-mail címet, majd kattintson a 
„Mentés” gombra. Csak egy fő e-
mail cím megadására van lehetőség. 
A fizetési értesítők megküldéséhez 
az „E-mail cím hozzáadása” feliratra 
kattintva tudnak további e-mail 
címeket regisztrálni. 
Egy már regisztrált e-mail címet az 
alábbi        ikonra kattintva lehet 
törölni az értesítendők listájáról. 
Ezután egy felugró ablakban meg 
kell erősíteni, biztosan törölni akarja 
e az adott e-mail címet. 
Az értesítendők listája az avizók 
megküldéséhez kapcsolódóan 
maximum 5 e-mail címet 
tartalmazhat, maximum 100 
karakter hosszúságig. 
Az avizóküldéshez kapcsolódó e-mail 
címek listája nem lehet üres. 
Amennyiben csak egyetlen e-mail 
van beállítva, annak törlése előtt az 
új e-mail címet el kell menteni, 
azután van lehetőség a régi címet 
törölni az értesítendők listájából. 
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05 FIZETÉSI ÉRTESÍTŐ LETÖLTÉSE A 
 WWW.MIAG.COM WEBOLDALRÓL 
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A Szolgáltatások / Fizetési értesítő  
menüpont alatt találhatók a fizetési 
értesítők és a havi MIAG díj 
összesítők PDF és CSV (Excel) 
formátumban. 
 
 
Csak érvényes MIAG Szolgáltatási 
Szerződéssel rendelkező partnerek 
számára elérhető!  
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06 KIFIZETETT TÉTELEK 
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Keresési funkció a már kifizetett 
tételekre vonatkozóan (áruszámla, 
terhelés, jóváírás stb.) 
 
 
Csak érvényes MIAG Szolgáltatási 
Szerződéssel rendelkező partnerek 
számára elérhető!  
 
 
 
 
 
 
 
Minden keresés eredménye CSV 
(excel) formátumban is letölthető. 
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07 METRO/MAKRO E- INVOICES  
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A  Szolgáltatások / METRO/MAKRO 
E-Invoice menüpont alatt 
letölthetők a METRO által kiállított 
elektronikus számlák.  
 
Ez a szolgáltatás csak azon 
partnerek számára elérhető, akik 
megállapodást kötöttek a METRO-
val elektronikus számla küldésére 
vonatkozóan.  
 
 
 
 
 



KONTAKT ADATOK 
METRO International AG 
Neuhofstrasse 4 
6341 Baar, Switzerland 
 
hu@miag.com 
www.miag.com 
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