Cum se solicită acces la CPMS
Pentru a accesa CPMS, se vor urma paşii următori:
1.
Accesați sau creați-vă cont personal EU LOGIN; Ghid oficial aici: Official
guide here
2.
Adăugați numărul de telefon mobil la EU Login ca metodă de autentificare
dublă; Ghid oficial aici: Official guide here
3.
Solicitați acces la CPMS pentru ERN ReCONNET cu ROL specific;
4.
Conectați-vă la CPMS.
Un ghid video-asistat poate fi găsit aici: CPMS Video animation guide.

In acest ghid vă vom prezenta pașii necesari pentru a solicita accesul la CPMS dacă
sunteți membru cu drepturi depline sau partener afiliat.

Cum se crează un EU Login
Pentru a crea un EU Login, urmați pașii următori:
1.

Accesați linkul https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

2.
Completați informațiile din formular, apoi faceți clic pe butonul “create an
account” la finalul formularului și așteptați e-mailul de confirmare.

Cum să adăugați numărul de telefon mobil ca autentificare
cu factor dublu pentru EU Login
Pentru a utiliza CPMS, trebuie să aveți un proces de autentificare EU Login cu factor
dublu.
1. Accesați https://webgate.ec.europa.eu/cas și înregistrați-vă and Login with your
EU Login account. Accesați următorul link https://webgate.ec.europa.eu/cas și
conectați-vă cu contul dumneavoastră EU Login.
2. După conectare, faceți clic pe pictograma “
Account”.

”din dreapta sus și selectați “My

3. Apoi faceți clic pe " Manage my mobile phone numbers /Gestionați-mi numerele
de telefon mobil".

4.

Adăugați numărul de telefon mobil.

5.
După ce ați completat formularul, veți primi un mesaj prin SMS, iar numărul
dumneavoastră de mobil va fi asociat cu contul dumneavoastră EU Login. De
fiecare dată când veți accesa CPMS, vi se va solicita să adăugați parola și un cod
de verificare va fi trimis pe mobil.

De asemenea, puteți descărca aplicația mobilă EU Login prin intermediul magazinului
de aplicații de pe mobil și puteți utiliza SCAN QR CODE pentru a vă conecta securizat
prin EU Login.
Pentru mai multe informații despre autentificarea cu dublu factor, vă rugăm să
consultați Ghidul oficial al UE
https://europa.eu/regions-and-cities/set-eu-login-two-factor-authentication_en

Cum să solicitați acces la CPMS
Pentru a solicita acces la CPMS urmați pașii de mai jos:

1.

Accesați linkul https://cpms.ern-net.eu/login/

2. Faceți clic pe linkul din dreapta “To request authorisation to use CPMS”.

3. Conectați-vă cu EU Login.

4. În primul pas “Select application”, selectați CPMS apoi faceți Step 2

5. În pasul " Select organisation ", căutați instituția din care faceți parte. Puteți
derula sau căuta cu "Search text box ", apoi apăsați Enter pe tastatură
pentru a căuta.

Dacă nu faceți parte din niciun ERN și doriți să participați sau să creați un panou
folosind CPMS, vă încurajăm să solicitați asistență prin e-mail la biroul de
asistență la helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it
6. After selecting the ERN, you need to choose your nation. După selectarea
ERN, trebuie să vă alegeți țara.

7. În acest pas, trebuie să selectați organizația. În acest exemplu este

prezentat AOU Pisana. După selecție, faceți clic pe butonul Step 3 pentru a
continua.

8. În acest pas trebuie să selectați ROLUL dorit în aplicația CPMS. De obicei,
doriți să selectați numai HP (Furnizor de asistență medicală). Alte roluri
sunt utilizate în scopul administrării sau al analizei datelor

Revizuiți solicitarea compilată, apoi faceți clic pe “Submit request access”

După aceea, trebuie să așteptați ca un administrator să vă revizuiască și să accepte
autorizația. Veți fi notificat prin e-mail după finalizarea procesului de aprobare.

