
Neste Ekstraneta
lietošanas instrukcija



Satura rādītājs

1. Reģistrācija → extranet.nesteoil.lv → privātpersonai (3. lapa)

2. Reģistrācija → uzņēmumam (5. lapa)

3. Funkciju izvēle (6. lapa)

4. Vispārīgā informācija (7. lapa)

5. Pakalpojumi → Sākumlapa (8. lapa)

6. Pakalpojumi → Neste kartes (10. lapa)

7. Pakalpojumi → Neste kartes → Slēgt karti (11. lapa)

8. Pakalpojumi → Neste kartes → Mainīt kartes datus (12. lapa)

9. Pakalpojumi → Pirkumi (13. lapa)

10. Informācija → Cita informācija→ Lietotāja dati (14. lapa)
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Reģistrācija → extranet.nesteoil.lv
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• Privātpersonai

1. 2.
Ieraksta pieprasīto

informāciju



Reģistrācija → extranet.nesteoil.lv
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• Privātpersonai
3. 4.

5.

Aizpilda obligātos
laukus

Ievada lietotāja numuru
un sākuma paroli, kas
tika nosūtīti uz e-pastu



Reģistrācija uzņēmumiem

3.10.2016 5

• Uzņēmums aizpildot Neste degvielas kartes/šu līgumu, tam speciāli paredzētajā
vietā atzīmē, ka vēlas tikt reģistrēts Ekstranetā.

• Uzņēmums nosūta atbildīgās amatpersonas pašrocīgi parakstītu reģistrācijas
pieprasījumu (Ekstraneta pieteikums atrodams mājas lapas www.neste.lv sadaļā
Ekstranets) uz SIA „Neste Latvija” adresi Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV 1004, pa
faksu 66013390 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e -
pasta adresi extranet.latvija@neste.com. Iesniegumā jānorāda klienta numurs, e
- pasta adrese, uz kuru nosūtīt Piekļuves parametrus, kā arī atbildīgās personas
vārdu, uzvārdu un uzņēmumā ieņemamā amata nosaukumu.

Ievada Lietotāja numuru un sākuma
paroli, kas tika nosūtīti uz norādīto e-
pasta adresi



Funkciju izvēle
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• 1. Funkcija “Pakalpojumi” sniedz informāciju par degvielas kartēm,  kā arī
nodrošina lietotāja un karšu datu izmaiņu veikšanu.

• 2. Funkcija “Informācija” sniedz vispārīgu informāciju par Neste Latvija:
uzņēmuma rekvizītus, kontaktinformāciju, Neste DUS sarakstu u.c.



Vispārīgā informācija
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Ievērībai!!!
Informācija Neste Ekstranetā tiek atjaunota ik pēc 30 minūtēm.

Valodas
izvēle

Iespēja palielināt teksta
informāciju, kā arī

izdrukāt atvērto lapu

Iespēja mainīt
lietotāja datus
(skatīt 14. lpp.)



Pakalpojumi → Sākumlapa
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Ja vienam lietotājam
piesaistīti vairāki
Neste degvielas karšu
līgumi, klients izvēlas
nepieciešamo līguma
numuru

Ja klientam ir vairāk kā viena
Neste degvielas karte, tad ir
iespēja apskatīt: visas kartes
(arī tās, kuras ir slēgtas vai
nozaudētas) vai tikai aktīvās
kartes.



Pakalpojumi → Sākumlapa

3.10.2016 9

• Lai iegūtu detalizētu informāciju par karti, klikšķiniet uz
attiecīgā Neste degvielas kartes numura



Pakalpojumi → Neste kartes
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Klients pats var:
• Slēgt karti
• Mainīt kartes datus



Pakalpojumi → Neste kartes → Slēgt karti
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• Izvēlas kartes bloķēšanas iemeslu → “Turpināt” → “Bloķēt karti”

!!! Degvielas karte tiek slēgta 30 minūšu laikā pēc
kartes bloķēšanas apstiprinājuma Ekstranetā.



Pakalpojumi → Neste Oil kartes→ Mainīt kartes datus
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Iespēja nomainīt lietotāja vārdu
(vārds, uzvārds; a/m numurs u.c.),
kas redzams uz degvielas kartes

Iespēja mainīt diennakts
un/vai mēneša limitu.
Limits jānorāda EUR.
Jaunais limits stājas

spēkā 30 minūšu laikā
no saglabāšanas brīža!



Pakalpojumi → Pirkumi
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!!! Pirkumi, kas veikti pēdējo 24 stundu laikā, nav redzami
sadaļā Pirkumi.

Iespēja izvēlēties
laika periodu.

Pieejami dati par
pēdējiem 12
mēnešiem Pirkumus var

apskatīt par
visām kartēm,

vai vienu
konkrētu karti

Datus var saglabāt txt
dokumentā



Informācija → Cita informācija→ Lietotāja dati
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• Veic izmaiņas lietotāja datos → Saglabāt



http://extranet.nesteoil.lv
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