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 Grundfos CDX Útmutató 

Regisztráljon a CDX-re - 2.0 verzió 

 

Ezen útmutató segítségével könnyedén regisztrálni tudja cégét a CDX rendszerbe. Ez az új, digitális felület 

lehetővé teszi, hogy a termékek, melyeket a Grundfosnak szállít be, megfeleljenek a ‘Grundfos Focus List’-

nek. A ‘Grundfos Focus List’ részleteiről a ‘Focus List Excel Sheet’-en olvashat bővebben, ahol megtalálja az 

összes idevonatkozó kémiai rendelkezést, valamint az azokban foglalt kémiai anyagok teljes listáját. 

Ha bármilyen kérdése merülne fel a CDX rendszert, vagy a Focus List-et illetően, forduljon Hozzánk 

bizalommal az alábbi email címen: focus-list@grundfos.com. 
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1. CDX Kezdő oldal 

 

Keresse fel a CDX kezdő oldalát az alábbi linkre kattintva: 

https://www.cdxsystem.com/cdx/faces/login 
 

2. Regisztráció 

 

 

Kattintson a ‘Register your company’ (Regisztrálja cégét) gombra a 

képernyő bal oldalán. 

 

3. Adatok kitöltése 
 
Töltse ki a regisztrációs űrlapot, majd nyomja meg a ‘Next’ 
(Következő) gombot ha végzett. 

 
 

https://www.cdxsystem.com/cdx/faces/login
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4. Másolja be a 
hitelesítő adatokat 

 

Az alábbi oldalra lesz irányítva, ahol sárgával jelölve találja az adatait. 
Kérjük másolja be, és mentse el őket. Nyomjon az ‘OK’ gombra a 
folytatáshoz. 

 

5. E-mail 
A CDX ezt követően küldeni fog Önnek egy emailt a regisztráció 
megerősítéséről. Amennyiben nem találja, kérjük ellenőrizze a 
spamek között, vagy forduljon Hozzánk bizalommal segítségért. 
Az e-mailben találni fog egy linket a felhasználói fiókja aktiválásához. 
Kérjük kattintson a linkre. 
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6. Aktiválás 

 

Az alábbi oldalra lesz átirányítva. Aktiválja felhasználói fiókját a job 
also sarokban található ‘Activate’ gombra kattintva. 
 

 

7. A cég azonosító ID 
elküldése 

 
Az Ön cége mostmár regisztrálva van, és a felhasználói fiókja aktív. 
Kérjük küldje el Nekünk új cég azonosító ID számát a focus-
list@grudfos.com email címre és figyelje a Grundfos további instrukcióit 
a későbbi teendőket illetően. 
 
Ha bármilyen kérdése merülne fel a CDX rendszerrel, vagy a Focus List-
el kapcsolatosan, kérjük forduljon Hozzánk bizalommal a focus-
list@grudfos.com email címen. 
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