INSTRUKCJA OBSŁUGI eBOKA
REJESTRACJA
1. Odnośnik do elektronicznego Biura Obsługi Klienta znajduje się w zakładce Obsługa klienta
w pasku menu na stronie mec-szczecinek.com.pl
2. Po kliknięciu na ikonę eBOK chcąc się zarejestrować należy kliknąć słowo rejestracja.

3. Zarówno identyfikator jak i hasło pierwszego logowania użytkownik otrzyma po dokonaniu
Rejestracji. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić wszystkie pola w formularzu, wyrazić
zgodę na przetwarzanie danych oraz zaakceptować regulamin:

Na czerwono jest polecenie, które należy wykonać, system sprawdzi czy nie jesteś robotem.
Następnie klikamy przycisk wyślij.
W tym czasie Dział Obsługi Klienta zweryfikuje dane, proces ten może potrwać do 3 dni
roboczych. Po zakończeniu weryfikacji na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja o
nowym tymczasowym haśle. Podane hasło należy zmienić w trakcie pierwszego logowania
do systemu!

KORZYSTANIE Z eBOKA
Po ponownym zalogowaniu do systemu eBOK, każdy klient uzyskuje dostęp do informacji o:
•

Rachunkach i płatnościach ,

•

Danych użytkownika eBOKA

•

Dokumentach dotyczących użytkownika

•

Istotnych wiadomościach jakie dotyczą użytkownika

•

Możliwość kontaktu z naszymi pracownikami

•

W każdej chwili może też zmienić swoje hasło dostępu

KOWALSKI

Rachunki i płatności
Zakładka rachunki i płatności prezentuje faktury, korekty i inne obciążenia (widoczne w
kolorze zielonym – zapłacone, w kolorze czerwonym - niezapłacone) oraz płatności
użytkownika eBOK wg wskazanego zakresu łącznie z podsumowaniem. Zakres obejmuje:
▪
▪

Data od – domyślnie data początkowa aktualnego roku
Data do – domyślnie data najpóźniejszego rozrachunku użytkownika eBOK.

Przy każdej fakturze znajduje się lupa

, która po kliknięciu pokaże szczegóły faktury.

Ponowne kliknięcie lupy przedstawi wykres prezentujący wartość i ilość wybranej pozycji
w ujęciu historycznym.

Na każdej stronie w zakładce Rachunki i płatności można również wygenerować wykres, który
obrazuje w ujęciu kosztowym i miesięcznym faktury zapłacone, do zapłaty oraz odsetki.

Faktury i zapłaty
Zakładka ta prezentuje faktury i korekty oraz płatności użytkownika eBOK wg wskazanego
zakresu łącznie z podsumowaniem i możliwością wygenerowania wykresu. Dane
prezentowane są w formie faktura-przelew. Użytkownik może sprawdzić, która faktura jest
jeszcze nie zapłacona (będzie miała kolor czerwony).

Kalendarz płatności
Zakładka kalendarz płatności przedstawia wartości do zapłaty na miesięcznym kalendarzu
zaczynając od miesiąca z najwcześniejszym terminem płatności niezapłaconego rachunku. Za
pomocą przycisku „poprzedni miesiąc” oraz „następny miesiąc” można przesuwać się o
kolejne miesiące wstecz lub do przodu. Przycisk „dzisiaj” przywraca kalendarz do dzisiejszej
daty.
W przypadku istnienia niezapłaconych rachunków, wybranie go pokazuje szczegóły dotyczące
zaległości.

