
Goodweb.ge 

მოგესალმებით ძვირფასო მომხმარებელო! რადგან დახმარების ღილაკს დააკლიკეთ, 

ე.ი თქვენ დაინტერესებული ბრძანდებით ჩვენი სისტემით და გსურთ უფრო მეტი 

გაიგოთ გუდვების ინოვაციური პროდუქტით - ვებ სისტემით სარგებლობის შესახებ. 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია დაგეხმარებათ როგორ დარეგისტრირდეთ საიტზე, 

რა ეტაპები უნდა გაიაროთ იმისათვის, რომ დღესვე შეძლოთ სისტემაში თქვენი 

ანგარიშით შესვლა, დიზაინის არჩევა და კონტენტის დამატება.  

Goodweb.ge-ს  საიტზე რეგისტრაციისთვის საჭიროა შეავსოთ რეგისტრაციის ფორმის 

სავალდებულო ველები.  

რეგისტრაციის ფორმა თავის მხრივ იყოფა ოთხ ნაწილად: 

 ავტორიზაციის პარამეტრები 

 ორგანიზაციის ინფორმაცია 

 ინფორმაცია ორგანიზაციის წარმომადგენლის შესახებ  

 უსაფრთხოება 

1. საიტზე რეგისტრაციის პირველი ეტაპი მოიცავს ავტორიზაციის პარამეტრების 

შევსებას.  საიტზე რეგისტრაციისთვის უნდა გამოიყენოთ აქტიური ელ. 

ფოსტა, რომელსაც რეგულარულად ამოწმებთ, რადგან, ამ ელ. ფოსტით, 

შემდეგ უნდა გაიაროთ  ავტორიზაცია და საჭიროების შემთხვევაში, 

გამოიყენოთ პაროლის აღსადგენად. ელ.ფოსტის მართებულად შეყვანის 

შემდეგ უნდა შეიყვანოთ პაროლი, რომელიც უნდა იყოს  მინიმუმ 8 სიმბოლო 

და აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ციფრებისა და ასოების კომბინაციას, 

ბოლოს კი - მოახდინოთ შეყვანილი პაროლის დამოწმება. 

 



2. რეგისტრაციის შემდეგ ეტაპზე უნდა შეიყვანოთ ინფორმაცია თქვენი 

ორგანიზაციის შესახებ. სავალდებულოა მიუთითოთ სამეწარმეო საქმიანობის 

შესაბამისი საორგანიზაციო-სამართლებრივი ფორმა (შპს, ი/მ, კს, კოოპ, სპს, 

სს), შემდეგ კი შეიყვანოთ კომპანიის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი  

ზუსტად ისე, როგორც მოცემულია კომპანიის სარეგისტრაციო დოკუმენტებში. 

შემდეგ უნდა შეიყვანოთ კომპანიის ფაქტიური მისამართი, სადაც ამჟამად 

მდებარეობს კომპანიის ოფისი და იურიდიული მისამართი - მისამართი, 

რომელზეც რეგისტრირებულია კომპანია. არსებობის შემთხვევეში, 

შეგიძლიათ მიუთითოთ ოფისის ტელეფონის ნომერიც. 

3. შემდეგ კი უნდა შეიყვანოთ ინფორმაცია ორგანიზაციის წარმომადგენლის 

შესახებ. სავალდებულოა შეიყვანოთ: 

 ორგანიზაციის წარმომადგენლის სახელი  

 გვარი 

 პირადი ნომერი 

 თანამდებობა  

 მობილური ტელეფონის ნომერი 

 

4. რეგისტრაციის ბოლო ეტაპზე კი შეგყავთ დაცვის კოდი და აჭერთ 

რეგისტრაციის ღილაკს. ინფორმაციის მართებულად შევსების შემთხვევაში 

თქვენს ელ. ფოსტაზე მოვა წერილი. 



 

თუ თქვენ მიერ მითითებული ინფორმაცია არაზუსტია, გთხოვთ კიდევ 

გადაამოწმოთ ყველა სავალდებულო ველი გაქვთ თუ არა შევსებული ან 

მართებულია თუ არა თქვენ მიერ შეყვანილი ინფორმაცია. როცა დარწმუნდებით 

შეყვანილი ინფორმაციის სიზუსტეში შეგიძლიათ გაიაროთ რეგისტრაცია, შემდეგ კი 

გააქტიუროთ  ანგარიში და თქვენს 

მიერ მითითებული ელ. ფოსტითა 

და პაროლით შეხვიდეთ 

სისტემაში. 

 

 

 

 

Goodweb.ge-ს  საიტზე ავტორიზაცია შეგიძლიათ გაიაროთ რეგისტრაციის დროს 

თქვენ მიერ მითითებული ელ. ფოსტითა და პაროლით. იმ შემთხვევაში თუ 

დაგავიწყდათ  პაროლი და გსურთ აღადგინოთ, დააკლიკეთ „დაგავიწყდათ 

პაროლი?“, შემდეგ კი შეიყვანეთ ელ. ფოსტა რომლითაც დარეგისტრირდით ჩვენს 

საიტზე. მითითებულ ელ. ფოსტაზე მიიღებთ დროებით პაროლს, რომლის 



გამოყენებითაც შეხვალთ სისტემაში. ავტორიზაციის შემდეგ სავალდებულოა 

დროებითი პაროლის შეცვლა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

პაროლის შესაცვლელად აუცილებელია მიუთითოთ მიმდინარე პაროლი. თუ 

პაროლი აღადგინეთ - შეიყვანეთ ის პაროლი, რომელიც მიიღეთ ელ. ფოსტაზე. 

შეიყვანეთ ახალი პაროლი, შემდეგ კი დაამოწმეთ თქვენ მიერ შეყვანილი ახალი 

პაროლი. სავალდებულოა, რომ  პაროლი იყოს მინიმუმ 8 სიმბოლო. აუცილებლად 

უნდა გამოიყენოთ ციფრების და ასოების კომბინაცია. პაროლის შეცვლის შემდეგ, 

სისტემაში შეხვალთ თქვენი ელ. ფოსტითა და ახალი პაროლით. 

 

 

 

 

 

 

 



საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ განაახლოთ ინფორმაცია ორგანიზაციის და 

ორგანიზაციის წარმომადგენლის შესახებ. 

Goodweb.ge-ს საიტზე შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი პაკეტი. 

პაკეტების ღირებულება და მახასიათებლები განსხვავებულია. ასევე, შეგიძლიათ 

აირჩიოთ თქვენთვის ოპტიმალური გადახდის გრაფიკი, სურვილისამებრ 

გადაიხადოთ ყოველთვიურად, ყოველ 6 თვეში ან ყოველწლიურად. გადასახადის 6 

თვით ან 1 წლით წინმსწრებად გადახდის შემთხვევაში, ისარგებლებთ 

ფასდაკლებით.  

სასურველი პაკეტის არჩევის შემდეგ თქვენ არეგისტრირებთ დომენს. დომენის 

არჩევის დროს  მიუთითეთ დომენის დასახელება. აუცილებელია გამოიყენოთ 

მხოლოდ ლათინური ანბანის ასოები ( a-z ) და ციფრები ( 0-9 ).  



რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდეგ შეხვალთ კაბინეტის გვერდზე, 

სადაც წარმოდგენილია ინფორმაცია მომხმარებლის და არჩეული პაკეტის შესახებ. 

მომხმარებლის პარამეტრებში მოცემულია: 

 მომხმარებლი სახელი 

 კომპანიის დასახელება 

 საორგანიზაციო ფორმა 

 კომპანიის ფაქტიური მისამართი 

 საკონტაქტო ელ ფოსტა 

 მობილურის ნომერი 

მოცემული ინფორმაციის ცვლილების შემთხვევაში შეგიძლიათ პროფილის 

რედაქტირება. რაც შეეხება ანგარიშის პარამეტრებს აქ უკვე წარმოდგენილია თქვენს 

მიერ არჩეული პაკეტის მახასიათებლები, ანგარიშის სტატუსი - ჩართულია თუ 

გამორთული ანგარიში და ასევე გამორთვის თარიღი, თუ რადის გაითიშება თქვენი 

ანგარიში.  

კაბინეტის გვერდზე ასევე მოცემულია გადასახდელი ინვოისების სია, „ყველა 

ინვოისი“-ზე დაკლიკების შემთხვევაში კი გადახვალთ ინვოისების გვერდზე, სადაც 

კვლავ სიის სახით წარმოდგენილია ყველა არსებული ინვოისი.   

 

ინვოისები გვერდზე მოცემულია ინვოისის შესახებ ინფორმაცია, ინვოისის ნომერი, 

არჩეული პაკეტის დასახელება და გადახდის პერიოდი, გადასახდელი თანხა და 



გადახდის ბოლო ვადა. სტატუსი კი გვიჩვენებს გადახდილია თუ გადასახდელი 

მოცემული ინვოისი.  

ინვოისის ნომერზე თუ დანიშნულებაზე დაკლიკებით  შესაძლებელი იქნება 

გადახვიდეთ ინვოისის სრულ გვერდზე, სადაც შეძლებთ საბანკო გადარიცხვით ან 

ონლაინ გადახდით სარგებლობას. 

საბანკო გადარიცხვის შემთხვევაში, თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ ამობეჭდილი 

ინვოისით მიხვიდეთ ბანკში ან წარადგინოთ გუდვების საბანკო რეკვიზიტები და 

ჩარიცხოთ ინვოისში მითითებული მომსახურების ღირებულება.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

,,გუდვების’’ ანგარიშზე მომსახურების ღირებულების ჩარიცხვას სახლიდან 

გაუსვლელად, ინტერნეტ ბანკის საშუალებითაც შეძლებთ.  

,,გუდვების’’ საბანკო რეკვიზიტებია: 

შპს გუდვები 

ს.ს. საქართველოს ბანკი 

GE13BG0000000339140900 

 

კომპანიის მონაცემების შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას კი ინვოისში იხილავთ. 

იმედი გვაქვს, თქვენს კითხვებზე პასუხი იპოვეთ დახმარების დოკუმენტში. 

გისურვებთ წარმატებებს! 



 


