אימות דו -שלבי
.

אימות דו-שלבי ()MFA
החלת פונקציית ה MFA-זהו הפתרון הגלובלי של החברה כדי להבטיח את שמירה על הנתונים האישיים של
החברים העצמאיים והלקוחות המועדפים.
אם החשבון שלך מוגן באמצעות אימות דו-שלבי ( )SA2תוקפים לא יקבלו גישה אליו לאחר השגת הסיסמה שלך.
שיטת  SA2מוסיפה שלב הגנה שני שמשפר את האבטחה באופן ניכר.
עם הזמן ,כל החשבונות של  MyHerbalife.comברחבי העולם יקושרו למערכת אימות דו-שלבי( ,)SA2אפשרות
אשר תחייב זמינות של מספר טלפון נייד פעיל.
משמעות הדבר היא שתהליך זיהוי אדם בעת כניסה למערכת מורכב משני שלבים:
 .1הזנת סיסמה פעילה לחשבון

 .2הזנת קוד חד פעמי שיישלח באמצעות הודעת  SMSלמספר נייד חוקי

תהליך רישום  SA2עבור חבר עצמאי  /לקוח מועדף

יש להמתין לקבלת הודעת רישום.
במידה ומספר הטלפון הפעיל שלך כבר מופיע ברישומי החברה,
יש ללחוץ על הכפתור "שליחת קוד" לקבלת קוד חד פעמי
( )OTPבאמצעות הודעת  SMSלהמשך הרישום
כניסה לחשבון האישי ב-
 MyHerbalife.comמתבצעת באמצעות
שם משתמש וסיסמה.

תהליך רישום  SA2עבור חבר עצמאי  /לקוח מועדף

לאחר אימות מספר הטלפון ,למספר הזה תישלח הודעת SMS
עם קוד חד פעמי ( .)OTPהכניסו את קוד האימות*.
*אם קוד חד פעמי ( )OTPהוזן עם שגיאה ( 5חמש) פעמים ברציפות ,עליך להמתין
 30דקות לתהליך אימות חוזר.

בהיעדר מספר טלפון או אם הוא שגוי,
נא ללחוץ על כפתור "עדכן"

תהליך אימות חוזר עבור חבר עצמאי  /לקוח מועדף קיים
נא לבחור באפשרות "נא לזכור אותי" ,כדי לא לבקש קוד חד פעמי
( )OTPבכל כניסה לחשבון ממכשיר זה במשך  90יום.
ללא בחירת האפשרות "נא לזכור אותי" ,יש לעבור מחדש את תהליך
האימות עם הקוד החד-פעמי בהתחברות הבאה למערכת.
ייתכן שיידרש אימות מחדש במקרים הבאים:





בעת כניסה למערכת ממכשיר חדש או דפדפן חדש
לאחר ניקוי מטמון הדפדפן או הסרת קבצי הcookie-
לאחר שינוי מספר הטלפון הרשום במאגר החברה
לאחר מחיקת המכשיר שנבחר באפשרות "נא לזכור אותי" בסעיף
"העדפות כניסה"

שחזור סיסמה ושם משתמש

נא להכניס
שם משתמש  /דוא”ל

נא להכניס את קוד האימות וללחוץ
על "המשך"

לקבלת הודעת  SMSעם קוד חד פעמי,
נא ללחוץ על "שלח קוד"

בעמוד הכניסה נא לבחור ב-
"שכחתי סיסמה"
או
"שכחתי את שם המשתמש"

עדכון מספר טלפון נייד ודוא”ל
ניתן לעדכן את מספר הטלפון הנייד לאימות דו-שלבי ( )SA2בתפריט פרטי החשבון האישי באתר MyHerbalife.com
מלא
שם מלא
שם

*****

נא להכניס את קוד האימות
וללחוץ על "המשך"

נא ללחוץ על סמל העיפרון על מנת לעדכן את הנתונים

בקטגוריית "החשבון שלי"
נא לבחור ב-
"העדפות כניסה"

יצירת חשבון נוסף
חבר עצמאי רשאי ליצור חשבונות נוספים * המקנים גישה לחשבון ב MyHerbalife.com-שלו עבור משתמשים אחרים.
הלקוח המועדף לא רשאי ליצור פרופיל נוסף.

תכונות
השימוש בחשבון נוסף
משתמש בחשבון נוסף רשאי:
• לבקר בכל עמוד באתר MyHerbalife.com
ולבצע הזמנות
• לפנות למחלקת תמיכת המידע לקבלת ייעוץ רק
בשאלות הכניסה לחשבון האישי
משתמש בחשבון נוסף לא רשאי:
• לעדכן או לשנות את הגדרות ההתחברות או
פרטי ההתקשרות של החשבון הראשי או
החשבונות הנוספים

כמה חשבונות נוספים
ניתן לצרף?
• ניתן ליצור חשבון אחד נוסף עבור
חברים עצמאיים עד רמת TAB Team
• ניתן ליצור שני חשבונות נוספים עבור
חברים עצמאיים ברמת TAB Team
• ניתן ליצור שלושה חשבונות נוספים
עבור רמות  Founder's Circleו-
Chairman's Club

* הגישה ניתנת לביטול על ידי בעלי מס' הזיהוי ( )IDבכל עת

את מי ניתן לצרף
לחשבונות נוספים?

•
•
•
•
•

בן/בת זוג
חבר/חברה לחיים
עוזר/ת אישית
עוזר/ת
אחר

צדדים שלישיים המועסקים על ידי חבר עצמאי למתן
סיוע ותמיכה בעסק (Herbalife Nutritionסיוע
ניהולי ורכש מוצרים).

יצירת חשבון נוסף
למשתמש החשבון הנוסף תהיה אותה רמת גישה לאתר  MyHerbalife.comכמו למשתמש הראשי של
החשבון.
 יש להזין את כתובת הדוא”ל של
החשבון הנוסף ,לבחור בסוג
החשבון וללחץ על "שליחה"
 כתובת הדוא”ל תאומת כדי לוודא
שלא קיים חשבון להתחברות עם
אותם פרטים

שם מלא
*****

*****

 הסטטוס יוצג כ"בהמתנה" בזמן
שמשתמש החשבון הנוסף יוצר
את החשבון שלו ועובר את תהליך
הרישום

בשדה
"חשבונות נוספים" יש ללחוץ על סימן
הפלוס כדי להוסיף חשבון נוסף

בקטגוריית "החשבון שלי"
נא לבחור ב-
"העדפות כניסה"

יצירת חשבון נוסף
לאחר שהמשתמש בחשבון הנוסף יקבל הזמנה ,ניתן להתחיל ביצירת החשבון שלו
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המשתמש בחשבון הנוסף יקבל מכתב עם הזמנה
הגדרת הסיסמה

עם השלמת ההרשמה באימות דו-שלבי
( ,)SA2משתמש החשבון הנוסף יקבל
דוא”ל-אימות,
עם הודעה שהטלפון נרשם

לאחר יצירת סיסמה ,המשתמש בחשבון הנוסף
יקבל דוא”ל-אימות עם קישור לכניסה למערכת

הסרת חשבון נוסף
חשבון נוסף עשוי להימחק בכל עת על ידי חבר עצמאי בקטגוריה "חשבונות נוספים"
בשורה "החשבון שלי" ← "העדפות כניסה"

*****

לאחר מחיקת החשבון הנוסף ,תישלח הודעה לדוא”ל של המשתמש
ולחבר העצמאי

בקטגוריה "חשבונות נוספים" יש ללחוץ על סמל
הפלוס ולאשר את המחיקה

הסרת חשבון נוסף
 מחלקת שירות לא יכולה להשפיע על החלטת חבר עצמאי לחסימת הגישה.
אם למשתמש בחשבון המשנה יש שאלות ,עליו לפנות ישירות לחבר העצמאי.

