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1. Rejestracja i logowanie w serwisie e-BOK
1.1

Rejestracja

Korzystanie z platformy internetowej e-BOK wymaga rejestracji. Jest ona możliwa po kliknięciu
przycisku „Załóż konto”.

Rysunek 1 Strona logowania

Proces rejestracji składa się z trzech kroków. Pierwszy polega na wypełnieniu formularza
rejestracyjnego. W tym celu konieczne jest podanie danych osobowych Użytkownika, a także danych
Klienta Vervis:
INFORMACJE PODSTAWOWE








Imię
Nazwisko
Nazwa użytkownika (identyfikator logowania)
E-mail
Powtórz adres e-mail
Hasło
Powtórz hasło

DANE KLIENTA




Numer Klienta (znajduje się na dokumentach rozliczeniowych, np. fakturach)
Osoba fizyczna: PESEL lub numer paszportu
Firma/instytucja: NIP lub REGON
Akceptacja Regulaminu e-BOK oraz Polityki przetwarzania danych
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Rysunek 2 Formularz rejestracyjny

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy kliknąć przycisk „Załóż konto”. Jeśli wszystkie
pola zostały poprawnie uzupełnione, wówczas system wyśle na podany adres e-mail wiadomość
z linkiem aktywacyjnym.

Rysunek 3 Informacja o przesłaniu wiadomości z linkiem aktywacyjnym

W ostatnim, 3 kroku Użytkownik musi potwierdzić założenie konta, klikając w link aktywacyjny
znajdujący się w przesłanym mailu. System e-BOK w ciągu kilku minut zweryfikuje zgodność podanych
przez Użytkownika danych.
W przypadku podania błędnych danych rejestracja nie zakończy się aktywacją. Na adres e-mail
podany przy rejestracji zostanie wysłana informacja z uwagami, w jakich polach dane były niezgodne
oraz numer kontaktowy do Administratora e-BOK.
W przypadku poprawnej rejestracji następuje aktywacja konta, a na skrzynkę e-mail zostaje
wysłana wiadomość informująca o pełnej dostępności konta.
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1.1 Logowanie
Logowanie możliwe jest po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta.
Do zalogowania niezbędne są:



identyfikator e-BOK (nazwa użytkownika podana podczas rejestracji)
hasło (określone w formularzu rejestracji)

Podanie nieprawidłowego loginu lub hasła powoduje wyświetlenie się komunikatu „Nieprawidłowy
identyfikator lub hasło.”

Rysunek 4 Błąd logowania

Trzykrotne wpisanie błędnego hasła skutkuje zablokowaniem konta na 24 godziny.

1.1.1

Przypomnienie hasła
Użytkownik może odzyskać hasło klikając przycisk „Nie pamiętasz hasła”.

Rysunek 5 Przypomnienie hasła

Po podaniu identyfikatora e-BOK i kliknięciu przycisku „Zresetuj hasło” na adres e-mail zostanie
wysłana wiadomość z linkiem, po którego kliknięciu możliwe będzie wprowadzenie nowego hasła.

5

e-BOK – dokumentacja użytkownika

2. Funkcjonalności dostępne w e-BOK
Serwis e-BOK umożliwia:











zarządzanie kilkoma umowami jednocześnie (dostęp do informacji o różnych punktach poboru
gazu i prądu poprzez jedno logowanie)
sprawdzanie salda i terminów płatności
korzystanie z ekofaktur, czyli elektronicznej wersji faktur
sprawdzanie statystyk zużycia gazu i energii elektrycznej
dokonanie zmian niektórych danych ewidencyjnych (adres do korespondencji, numery
telefonów)
podgląd dokonanych płatności
dostęp do danych archiwalnych – historia faktur i wpłat
ustawianie przypomnień dot. wystawienia faktur, terminu płatności
dostęp do aktualności VERVIS
podgląd przydatnych plików i formularzy

Dostęp do najważniejszych funkcjonalności jest możliwy poprzez przyciski szybkiego dostępu
widoczne w „Panelu głównym”.

Rysunek 6 Przyciski szybkiego dostępu

2.1 Rozliczenia
Okno Rozliczenia prezentuje historię rozliczeń Klienta wraz z informacją o bieżącym saldzie.
Kolumny widoczne w panelu zawierają następujące dane:

•
•
•
•
•
•
•

produkt, którego dotyczy faktura
nr Klienta i jego nazwa
nr faktury
kwota do zapłaty wynikająca z faktury
Jeśli użytkownik ma włączoną usługę ekofaktura, to obok kwoty widoczny będzie przycisk w
postaci zielonego listka, umożliwiający pobranie faktury w wersji elektronicznej.
termin płatności
termin zapłaty - data zaksięgowania wpłaty Klienta
W przypadku braku terminowej zapłaty pojawi się stosowna informacja o przekroczeniu
terminu płatności faktury.
kwota do zapłaty - kwota jaka pozostała Klientowi do zapłacenia (różnica między kwotą faktury
i kwotą wpłaty Klienta)
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Rysunek 7 Historia rozliczeń Klienta

Uwaga! Widoczne saldo jest saldem zbiorczym dla danego konta e-BOK. Użytkownik może
sprawdzić saldo dla wybranego produktu (gaz, prąd) i nr Klienta przy użyciu filtrowania dostępnego
poprzez znak
obok nazw kolumn Produkt i Klient.

Rysunek 8 Saldo dla wybranego produktu
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Pozostałe opcje:


pole
pozwala wyszukać dowolne wartości w zestawieniu wszystkich
rachunków Klienta, np. wpisując datę 2017 wyszukamy wszystkie rachunki z tego roku



kliknięcie symbolu



przy pomocy funkcji
widocznych w oknie

obok nazwy kolumny pozwala sortować jej zawartość
Użytkownik może wydrukować zestawienie faktur

2.2 Odczyty/Zużycie
W oknie Odczyty/Zużycie widoczne są informacje o odczytach w punktach poboru Klienta m.in.
zużycie oraz stan licznika w dniu odczytu; prezentowany jest również wykres zużycia.

Rysunek 9 Historia odczytów dla wybranego produktu wraz z wykresem
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Jeśli do konta e-BOK przypisanych jest kilka punktów poboru, to w celu wyświetlenia wykresu
konieczne jest jednoznaczne wskazanie, dla których odczytów ma zostać wygenerowany wykres.
W tym celu należy dokonać filtrowania poprzez znak , znajdujący się w nagłówku kolumn Produkt,
Klient i Punkt poboru.
Ustawiając kursor na wybranym punkcie wykresu Użytkownik otrzyma informację o dokładnej
wartości zużycia w danym punkcie. Możliwe jest ograniczenie prezentowanych danych do wybranego
przedziału czasowego (poprzez określenie dat w polach Data odczytu od, Data odczytu do).

Rysunek 10 Wykres z informacją o zużyciu we wskazanym punkcie

Pozostałe opcje:


pole
pozwala wyszukać dowolne wartości w zestawieniu wszystkich
odczytów Klienta, np. wpisując datę 2017 wyszukamy wszystkie odczyty z tego roku



kliknięcie symbolu



przy pomocy funkcji
widocznych w oknie

obok nazwy kolumny pozwala sortować jej zawartość

Użytkownik może wydrukować zestawienie odczytów
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2.3 Ekofaktura
W oknie Ekofaktura Użytkownik może włączyć lub wyłączyć usługę ekofaktury. Od momentu
włączenia usługi wszystkie wystawiane faktury będą dostępne w wersji elektronicznej do pobrania
w panelu Rozliczenia (zielony listek obok kwoty faktury).

Rysunek 11 Włączenie usługi ekofaktura

Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z usługi i powrócić do faktur w wersji
papierowej.

2.4 Wiadomości
Panel Wiadomości prezentuje komunikaty udostępniane w serwisie przez Vervis. Szczegóły
wybranej wiadomości są dostępne po kliknięciu jej temat.
Pozostałe opcje:


pole
wiadomości



kliknięcie symbolu

pozwala wyszukać dowolne wartości w zestawieniu wszystkich

obok nazwy kolumny pozwala sortować jej zawartość
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Rysunek 12 Okno wiadomości w e-BOK

2.5 Przypomnienia
W oknie Przypomnienia Użytkownik ma możliwość ustawienia powiadomień dot. wystawienia
faktury oraz terminu płatności. Powiadomienia będą przychodziły na adres e-mail Klienta.

Klienci, którzy korzystają z usługi ekofaktura i włączą przypomnienie o wystawieniu faktury, będą
wraz z tym przypomnieniem otrzymywać na swój adres e-mail fakturę w wersji elektronicznej.

Rysunek 13 Okno z dostępnymi przypomnieniami

W przypadku przypomnienia o terminie płatności faktury, powiadomienia będą przychodziły
z wyprzedzeniem określonym przez Użytkownika w momencie aktywacji przypomnienia.
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Rysunek 14 Aktywacja przypomnienia terminu płatności faktury
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2.6 Moje dane
Funkcjonalność Moje dane pozwala m.in. na zarządzenia kontem. W tym miejscu dostępne są
również pliki przekazane przez Vervis z możliwością pobrania oraz historia zmian.

Rysunek 15 Opcje dostępne w ramach przycisku Moje dane

2.6.1

Dane logowania

W oknie Dane logowania Użytkownik ma możliwość edycji danych logowania (imię i nazwisko
oraz adres e-mail); może także zmienić hasło dostępowe do e-BOK.

Rysunek 16 Edycja danych logowania
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2.6.2

Dane klienta

Panel Dane Klienta zawiera informacje wynikające z umowy zawartej z Vervis. Użytkownik może
w tym miejscu zmienić numeru telefonu oraz adres korespondencyjny.
Poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj Klienta” Użytkownik ma możliwość dodania kolejnej umowy
do danego konta e-BOK, a co za tym idzie zarządzać jednocześnie kilkoma umowami na jednym
koncie.

Rysunek 17 Dane Klienta e-BOK

2.6.3

Punkty poboru

W oknie Punkty poboru Użytkownik może zweryfikować dane punktów poboru: adres, numer
licznika, taryfę, moc. Ikona w formie wykresu (dostępna w kolumnie Zużycie), pozwala natomiast na
szybkie przejście do okna prezentującego wykres zużycia oraz odczyty dla wybranego punktu poboru.

Rysunek 18 Informacja o punktach poboru
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2.6.4

Pliki do pobrania

W panelu Pliki do pobrania dostępne są dokumenty (cofnięcie wniosków, zgody oraz
oświadczenia,) udostępnione dla Użytkowników serwisu przez Vervis.
2.6.5

Historia zmian

Okno Historia zmian zawiera informacje o czynnościach dokonywanych na koncie e-BOK ze
wskazaniem daty, godziny i nr IP komputera z jakiego Użytkownik logował się do systemu.
Użytkownik może ograniczyć wyświetlane informacje do wybranego przedziału czasowego.

Rysunek 19 Historia czynności dokonywanych na koncie e-BOK

2.7 Pomoc
W opcji Pomoc dostępna jest instrukcja Użytkownika systemu e-BOK, zawierająca szczegółowe
informacje na temat jego funkcjonalności.

3. Wyloguj się
Kliknięcie przycisku
powoduje
z systemu e-BOK i przejście do strony logowania.
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