
FIAP life card orders  

All	FIAP	Life	card	orders	are	to	be	processed	through	the	myfiap.net	
platform	(www.myfiap.net)	 

All	FIAP	photographers	are	required	to	create	a	single	free	personal	
profile	on	the	myfiap.net	platform.	 

Note	that	this	procedure	is	limited	to	one	account	per	user	and	per	
email.	Users	such	as	SOs	or	OMs	who	already	have	an	account	on	the	
myfiap.net	platform	and	wish	to	create	an	FP	account	must	use	an	
alternate	email	address	for	the	new	FP	account	for	security	reasons.	 

Procedure:  

-	Photographers	may	access	the	profile	creation	page	here:	
https://www.myfiap.net/user/register/fp	 

-	The	creation	of	the	profile	is	straightforward,	and	a	tutorial	video	
provided	on	top	of	the	profile	creation	page	
(https://youtu.be/imghsDi8UiQ)	 

-	The	provided	information	will	remain	confidential	and	limited	to	FIAP	
use	only,	amongst	others	for	the	card	generation	and	shipping	 

-	Along	with	personal	information,	photographers	also	need	to	upload	a	
recent	high	resolution	portrait	picture	of	themselves,	to	be	used	for	
FIAP	life	cards	 

IMPORTANT:	when	creating	their	profile,	photographers	must	indicate	
their	current	distinction(s):	 

-	If	they	are	new	photographers	and/or	don't	have	a	distinction	yet,	
they	leave	this	part	blank.	 



-	If	they	already	have	distinctions,	they	enter	them	in	their	profile.	Note	
that	if	they	are	in	the	process	of	applying	for	a	new	distinction,	they	
must	still	enter	their	actual	distinction(s)	in	their	profile,	before	the	
upgrade.	 

-	Exception:	New	users	who	wish	to	obtain	a	first	card,	and	are	also	
applying	for	AFIAP	->	in	this	case,	they	should	enter	AFIAP	in	their	
profile,	and	their	Liaison	officer	must	notify	the	FIAP	distinction	service	
(email	to	dist@myfiap.net)	of	these	specific	cases.	 

After submitting their profile on myfiap.net:  

-	Photographers	WITHOUT	distinctions	will	be	notified	by	email	(check	
spam	filter)	that	their	account	is	active,	they	will	also	obtain	their	
username	(FP-XXXXXXX)	required	for	login,	and	will	be	prompted	to	set	
their	password.	 
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They	may	then	login	at	any	time	with	the	provided	username	(FP-
XXXXXXX)	and	personal	password	on	the	myfiap.net	login	page	
(www.myfiap.net)	and	order	a	FIAP	life	card	online.	Online	payment,	
card	production	and	shipping	will	be	processed	via	the	myfiap.net	
platform.	 

-	Photographers	WITH	distinctions	will	be	notified	by	email	(check	spam	
filter)	that	their	account	is	pending	approval.	After	validation	by	the	
FIAP	distinction	service,	they	will	be	notified	that	the	account	is	active,	
obtain	their	username	and	set	their	password.	 

They	may	then	login	at	any	time	with	the	provided	username	(FP-
XXXXXXX)	and	personal	password	on	the	myfiap.net	login	page	
(www.myfiap.net)	and	order	a	FIAP	life	card	with	their	actual	



distinction	online.	Online	payment,	card	production	and	shipping	will	
be	processed	via	the	myfiap.net	platform.	 

FIAP life cards orders with updated distinctions:  

A	tutorial	video	explaining	the	procedure	is	available	to	all	Liaison	
Officers	here:	https://youtu.be/Sh3ZgASQMiA	 

Photographers	applying	for	a	distinctions	update	through	their	local	
Liaison	Officer	will	also	create	their	personal	profile	online	if	they	don't	
already	have	one,	with	their	actual	distinction(s)	before	the	update	
(exception:	AFIAP,	see	above)	 

After	activation	of	their	account,	they	will	be	able	to	order	a	FIAP	life	
card	with	their	actual	distinction	(before	update)	right	away,	or	WAIT	
for	their	application	to	be	approved	and	order	a	card	with	the	new	
distinction.	In	this	case:	 

-	Once	their	new	distinction	has	been	granted	by	their	Liaison	Officer	
and	the	FIAP	distinction	service,	the	latter	will	update	their	profile	with	
the	new	distinction	 

-	The	photographers	may	then	login	and	order	their	updated	FIAP	life	
card	 

-	Once	the	Liaison	Officer	has	approved	the	order	online	(after	receiving	
payment	from	the	photographer)	and	paid/sent	in	the	grouped	order	
for	updated	FIAP	life	cards,	the	cards	will	be	produced	 

-	After	production,	the	card	batch	will	be	shipped	to	the	Liaison	Officer	
for	individual	distribution	to	the	photographers	 

Please	find	the	video	tutorials	to	the	now	finalized	FIAP	cards	–	updated	
card	order	For	photographers:	https://youtu.be/imghsDi8UiQ For	
Liaison	Officers:	https://youtu.be/Sh3ZgASQMiA	 



	FIAP الحیاة بطاقة أوامر
	myfiap.net منصة عبر Life	FIAP بطاقات طلبات جمیع معالجة ستتم

(www.myfiap.net)	
 منصة على واحد مجاني شخصي ملف إنشاء FIAP مصوري جمیع من یطلب

myfiap.net.	
 .إلكتروني برید وكل مستخدم لكل واحد حساب على یقتصر اإلجراء ھذا أن الحظ
 النظام على حساب بالفعل لدیھم الذین OMs أو SOs مثل المستخدمین على یجب

 برید عنوان استخدام FP حساب إنشاء في ویرغبون myfiap.net األساسي
	.أمنیة ألسباب الجدید FP لحساب بدیل إلكتروني

	:إجراء
 :ھنا الشخصي الملف إنشاء صفحة إلى الوصول للمصورین یجوز -

https://www.myfiap.net/user/register/fp	
 فحةص أعلى في مقدمة تعلیمي فیدیو ومقطع بسیط، أمر الشخصي الملف إنشاء -

	(https://youtu.be/imghsDi8UiQ( الشخصي الملف إنشاء
 أمور بین من فقط، FIAP الستخدام ومحدودة سریة المقدمة المعلومات ستظل -

	حنوالش البطاقة لتولید أخرى
 صورة تحمیل إلى أیًضا المصورون یحتاج الشخصیة، المعلومات جانب إلى -

	FIAP حیاة بطاقات في الستخدامھا ألنفسھم، الدقة عالیة حدیثة
 متمییزھ إلى المصورون یشیر أن یجب بھم، الخاص التعریف ملف إنشاء عند: ھام

	:الحالي
 اھذ یتركون فإنھم اآلن، حتى تمییز لدیھم یكن لم أو/  و جدد مصورین كانوا إذا -

	.فارًغا الجزء
 إذا ھأن الحظ. الشخصي ملفھم في یدخلونھا فإنھم تمییزات، بالفعل لدیھم كان إذا -

 لفعليا تمییزھم إدخال علیھم فیجب جدید، تمییز على للحصول التقدم طور في كانوا
	.الترقیة قبل الشخصیة ملفاتھم في
 أولیة، بطاقة على الحصول في یرغبون الذین الجدد المستخدمون: استثناء -

 في AFIAP إدخال علیھم یجب ، الحالة ھذه في	 	AFIAP-< بطلب أیًضا ویتقدمون
	FIAP تمییز خدمة إبالغ لدیھم االتصال موظف على ویجب ، الشخصي ملفھم

 .المحددة الحاالت ھذه من) صافي  	.إلى اإللكتروني البرید)
dist	@	myfiap	



	:myfiap.net على الشخصي ملفھم تقدیم بعد
 من تحقق( اإللكتروني البرید طریق عن تمییز دون إعالمھم سیتم المصورون -

 خدمالمست اسم على أیضا تحصل وسوف نشط، حسابھم أن) المزعج البرید تصفیة
 مةكل تعیین منك وسیطلب الدخول، لتسجیل المطلوبة	(FP-XXXXXXX( بھم الخاص
	.بھم الخاصة المرور
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-FP( المقدم المستخدم اسم باستخدام وقت أي في الدخول تسجیل ذلك بعد ویمكنھم
XXXXXXX)	إلى الدخول تسجیل صفحة في الشخصیة المرور وكلمة 

myfiap.net	(www.myfiap.net)	بـ الخاصة الحیاة بطاقة وطلب FIAP عبر 
 نصةم عبر والشحن البطاقة إنتاج اإلنترنت، عبر الدفع معالجة ستتم. اإلنترنت

myfiap.net.	
 من قتحق( اإللكتروني البرید طریق عن االختالفات ذوي المصورین إشعار سیتم -

 لتحققا بعد. الموافقة انتظار في حسابھم بأن) فیھا المرغوب غیر الرسائل تصفیة
 اسم على والحصول نشط، الحساب بأن إعالمھم سیتم ،FIAP تمییز خدمة صحة من

	.بھم الخاصة المرور كلمة وتعیین بھم الخاص المستخدم
-FP( المقدم المستخدم اسم باستخدام وقت أي في الدخول تسجیل ذلك بعد ویمكنھم

XXXXXXX)	إلى الدخول تسجیل صفحة في الشخصیة المرور وكلمة 
myfiap.net	(www.myfiap.net)	بـ الخاصة الحیاة بطاقة وطلب FIAP مع 

 لبطاقةا إنتاج اإلنترنت، عبر الدفع معالجة ستتم. اإلنترنت عبر الفعلي تمییزھم
	.myfiap.net منصة عبر والشحن

	:المحدثة الفروق مع FIAP الحیاة بطاقات أوامر
: ھنا االتصال ضباط لجمیع اإلجراء یشرح تعلیمي فیدیو یتوفر

https://youtu.be/Sh3ZgASQMiA	
 االتصال موظف طریق عن تحدیث بطلبات یتقدمون الذین المصورون سیقوم

 لفعل،با لدیھم یكن لم إذا اإلنترنت على الشخصي ملفھم بإنشاء بھم الخاص المحلي
	)أعاله انظر ،AFIAP: استثناء( التحدیث قبل الفعلي تمییزھم مع
 قبل( الفعلي تمییزھم مع FIAP حیاة بطاقة طلب من سیتمكنون حسابھم، تفعیل بعد

 التمییز مع بطاقة وطلب طلبھم على الموافقة لتتم WAIT أو الفور، على) التحدیث
	:الحالة ھذه في. الجدید



 تمییزھم FIAP في التمییز وخدمة لھم التابعون االتصال موظفو یمنح أن بمجرد -
	الجدید بالتمییز بیاناتھم بتحدیث األخیر فسیقوم الجدید،

 یاةالح بطاقة على الحصول وطلب الدخول جیلبتس ذلك بعد المصورون یقوم قد -
	FIAP من بھم الخاصة

 من الدفع استالم بعد( اإلنترنت عبر الطلب على االرتباط ضابط موافقة بمجرد -
 FIAP الحیاة بطاقات على للحصول المجموعة طلب في إرسالھ/  ودفعھ) المصور
	البطاقات إنتاج سیتم المحدثة،

 رديالف للتوزیع االتصال موظف إلى البطاقات مجموعة شحن سیتم ، اإلنتاج بعد -
	للمصورین

 االنتھاء تم التي FIAP بطاقات على التعلیمیة الفیدیو برامج على االطالع یرجى
: للمصورین المحدَّث البطاقة طلب - اآلن منھا

https://youtu.be/imghsDi8UiQ	
 https://youtu.be/Sh3ZgASQMiA: االتصال لضباط

 
	


