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- svona kemst þú inn í TANKINN  - kennslukerfi Profectus 
 

 

Það er hægt að fara tvær leiðir inn í Tankinn. Þú getur sleppt því að lesa þessar 
leiðbeiningar og lent í vandræðum - þá er þetta leiðréttingarbæklingur. 

Hin leiðin er að fylgja leiðbeiningunum skref fyrir skref og komast strax inn. 

- Skref 1 
1. Opnaðu vefsíðuna: www.profectus.one 
2. Veldu íslensku sem tungumál 
3. Smelltu á Nýskráningu 

  

http://www.profectus.one/
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- Skref 2 

1. Veldu þér einfalt notendanafn en gættu að því að nota eingöngu lágstafi! 
 (Enga tölustafi, engin bil, engin sértákn og enga hástafi!). 

2. Veldu þér það lykilorð sem þú vilt nota þegar þú ferð inn í Tankinn í framtíðinni 
3. Fylltu út allar þær upplýsingar sem beðið er um 

 

- Skref 3 
1. Þegar þú hefur lokið við nýskráninguna birtist þessi skjámynd 

2. Opnaðu póstinn þinn en þar ætti að vera kominn póstur frá Profectus með skráningarhlekk 
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- Skref 4 
1. Staðfestu nýskráninguna í Tankinn með því að smella á hlekkinn eða afrita hann og líma í vafra. 

 

- Skref 5 
1. Þar færð þú staðfestingu þess  

efnis að innritun þín sé staðfest 
2. Smelltu á „ÁFRAM“ 

 
 

- Skref 6 
1. Skrunaðu með músinni niður síðuna þar til þú sérð „Söluþjálfun – Listin að selja betur!“  

og smelltu á þá mynd! 
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- Skref 7 
1. Þá birtist neðangreind skjámynd „Valkostir við innritun“ þar sem þú ert beðin(n) um 

INNRITUNARLYKIL. Þetta er EKKI lykilorðið sem þú valdir heldur kóði sem hleypir þér inn í 

Tankinn í fyrsta skiptið. Innritunarlykillinn er: Sala123  (hann notar þú bara í þetta eina skipti – 

framvegis notar þú lykilorðið sem þú valdir í nýskráningunni). 

2. Smelltu á „Innrita mig“  og þá ertu komin(n) inn í Tankinn og hefur aðgang að öllu því efni sem þar 

er að finna í a.m.k. 12 mánuði frá því að þú skráir þig inn.  

 

 

 

 

Með kærri kveðju og von um að þú  
nýtir Tankinn til að efla þig enn frekar! 

    Kær kveðja,   
 

Ingvar Jónsson 
Framkvæmdastjóri  
 (+354) 777 9111 
www.profectus.is 
 

 

 

Sala123 


