Toegang krijgentotje PADI-of EFR-eCard
Deze gids is bedoeld voor studenten die hun certificering hebben behaald bij PADI Resort IDS Aalst die is aangesloten
bij PADI Europe, Middle East and Africa of PADI Asia Pacific.
IDS Aalst verwerkt je certificering online of dient een papieren aanvraag in bij het PADI-kantoor om je nieuwe
certificering te registreren. Je e-mailadres is vereist als onderdeel van het certificering registratie proces, omdat PADI je
onlineaccount automatisch aanmaakt met het opgegeven e-mailadres.
Je ontvangt een e-mail van padi@padi-mail.com waarin wordt bevestigd dat je PADI Digital Certification Card onderweg
is zodra je brevet door PADI is goedgekeurd. Vergeet niet je map met ongewenste e-mail te controleren voor het geval
de e-mail door je e-mailserviceprovider daar is geplaatst.
Bevestig je account en wacht vervolgens 24 uur voordat
je probeert je e-card via de PADI App te openen.

Je klikt hier om je aan te melden en wordt
doorgestuurd naar de onderstaande site.
Je hoeft geen account aan te maken op de PADI-app
zelf, want PADI heeft automatisch al een account
aangemaakt met je e-mailadres.

Je email-adres wordt voor je ingevuld.
Als je e-mailadres onbekend is en nog niet gebonden
aan een account, krijg je een verificatiecode
toegezonden in een aparte mail. Daarnaast moet je een
wachtwoord aanmaken met ten minste 8 karakters,
inclusief 1 hoofdletter, 1 gewone letter, 1 nummer en
een symbool.
Heb je al een account? Dan word je gevraagd je
bestaande e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

Controleer uw e-mail voor een verificatiecode en voer
deze in het overeenkomstige veld in, maak een
wachtwoord aan en klik op "Wachtwoord bijwerken".
De e-mail komt van no-reply@padidiver.com.
Opmerking: de verificatiecode wordt mogelijk
afgeleverd in de map met ongewenste e-mail / spam.
Controleer uw map met ongewenste e-mail / spam
voordat u op de link 'Heb de code niet, opnieuw
verzonden' hierboven klikt.

Nadat je je gegevens hebt ingevoerd, word je ingelogd op de startpagina van je PADI-account en is je account nu
bevestigd. Je kunt je eCard online bekijken door "Profiel" te selecteren en vervolgens Certificeringen en referenties.

Om je eCard te bekijken en te
downloaden naar een mobiel
apparaat, volg de instructies op de
volgende pagina.

Als er al een account bestaat met je e-mailadres maar de informatie
in onze administratie niet overeenkomt met de informatie die is
verstrekt tijdens de verwerking van de nieuwe certificering, ontvang
je een e-mail (links weergegeven) om contact op te nemen met het
PADI Customer Relations-team om verifieer uw informatie.
Zodra de informatie is geverifieerd bij PADI zal het klantrelatie-team
van PADI zal je adviseren over hoe je je nieuwe e-kaart kunt openen
en downloaden.

Toegang tot uw eCard (s) op een mobiel iOS- of Android-apparaat is
eenvoudig!
1. 1. Download de nieuwe PADI-app uit de Apple App Store of Google Play Store.

Deze oude versie van de PADI-app kan
in je App Store verschijnen. Deze versie
wordt verwijderd zodra alle bestaande
functies zijn gemigreerd naar de
nieuwe PADI-app. Wanneer je de oude
PADI-app downloadt, wordt je verteld
dat er een nieuwere versie bestaat.

Scan de relevante code hieronder met de camera op je mobiele apparaat om snel toegang te krijgen tot de nieuwe
PADI-app (voor Android-gebruikers: sommige nieuwere modellen kunnen QR-codes scannen met hun camera, terwijl je
voor anderen nog steeds een QR-code app nodig hebt).

2. Start de PADI-app en klik vervolgens op "Aanmelden" (onthoud dat er al een account is aangemaakt, dus je hoeft
dit hier niet opnieuw te maken).

3. Voer je e-mailadres en wachtwoord in en klik op "Aanmelden".

4. Je ziet een lijst met uw certificatieniveau(s). Klik op een certificeringsniveau om je e-card te bekijken.

5. Download je eCard naar de PADI-app door op "Download eCard" te klikken. Scroll naar links om de voorkant van
de kaart te zien.

Neem even de tijd om te controleren of de gegevens op je nieuwe e-card correct zijn. Als er verschillen zijn, neem dan
contact op met je PADI Customer Relations-team.
Correcties worden in realtime doorgegeven aan eCards zodra de gegevens van PADI zijn bijgewerkt met de juiste
informatie. Als je PADI-app niet is vernieuwd om de juiste informatie op je e-card weer te geven, sluit je de PADI-app en
open je deze opnieuw.
Als je liever ook een fysieke plastic brevetpas hebt, blijven deze beschikbaar via de PADI Replacement Card-service op
www.padi.com tegen de normale vergoeding, of via IDS Aalst dat deze service ook kan bieden. In het streven naar betere
milieupraktijken zijn PADI-vervangingskaarten nu gemaakt van 70 procent gerecycled plastic.

