Informacja o serwisie e-BOK
Serwis e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) to szybki i nowoczesny dostęp do informacji
o stanie rozrachunków dla wszystkich osób dysponujących tytułami prawnymi do lokali w
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie oraz do dokumentów Spółdzielni (dla
członków Spółdzielni).
Dostęp do serwisu uzyskuje się po osobistym zgłoszeniu się osoby, której przysługuje tytuł prawny
do lokalu, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie, pokój nr
146.
Po złożeniu podpisanego formularza zgłoszeniowego przez uprawnioną osobę pracownik
Spółdzielni dokonuje rejestracji i generuje login i hasło, które przekazuje użytkownikowi serwisu.
Dostęp do serwisu dla użytkownika zostanie aktywowany w następnym dniu roboczym po jego
rejestracji.
Uzyskane hasło użytkownik serwisu powinien zmienić samodzielnie przy pierwszym logowaniu się
do serwisu.

Serwis e-BOK zawiera następujące zakładki:
 Dane kontaktowe,
 Parametry,
 Dane do wpłaty,
 Rozliczenia,
 Stany wodomierzy,
 Dokumenty (udostępnioną tylko dla członków Spółdzielni)
oraz w prawej górnej części możliwość zmiany hasła i wylogowania się.
Zakładka „Dane kontaktowe” zawiera podstawowe dane Spółdzielni: adres, nr telefonu, nr faksu,
adres emailowy, który po kliknięciu na niego pozwala napisać i wysłać wiadomość do Spółdzielni
oraz numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Zakładka „Parametry” zawiera następujące dane:
 Wybór punktu – w ramach którego osoby dysponujące prawem do kilku lokali dokonują
wyboru tego, którego dane chcą uzyskać,
 Parametry naliczeń:
- Nazwę parametru,
- Jednostkę,
- Wartość jednostki, na podstawie której wyliczana jest wartość składnika wchodzącego w
skład miesięcznego wymiaru opłat,
- Punkt, adres lokalu, którego dotyczą parametry,
 Właściwości, gdzie zawarta jest informacja o potrzebie drukowania książeczki opłat.

Zakładka „Dane do wpłaty” zawiera następujące dane:
 Wybór punktu – w ramach którego osoby dysponujące prawem do kilku lokali dokonują
wyboru tego którego dane chcą uzyskać,
 Dane do wpłaty:
- Numer rachunku (indywidualny dla danego lokalu),
- Nazwę odbiorcy,
- Tytułem (kod lokalu)
- Saldo bieżące (dla danego lokalu),
- Opłata za bieżący miesiąc (dla danego lokalu),
- Łączne opłaty w bieżącym miesiącu (dla danego lokalu).

Zakładka „Rozliczenia” zawiera następujące informacje”
 Ogólne bieżące saldo dla wybranego punktu,
 Zakres dokumentów: w ramach którego osoby dysponujące prawem do kilku lokali dokonują
wyboru tego punktu którego dane chcą uzyskać oraz możliwość wyboru okresu, z którego dane
będą prezentowane,
 Dokumenty: data dokumentu, symbol księgowy dokumentu (możliwość edytowania naliczeń),
termin płatności, typ dokumentu (naliczenie, zapłata), opis dokumentu, zobowiązanie, wpłata,
 Podsumowanie dokumentów wynikających z zakresu.
Pod tabelą jako Załączniki dostępne jest ostatnie rozliczenie kosztów dostawy wody i rozliczenia
kosztów podgrzania wody użytkowej do edytowania.

Rozliczenia aktualizowane są codziennie. Data aktualizacji umieszczona jest w górnej części pod
adresem lokalu, którego rozliczenia dotyczą. Dane dotyczące rozliczeń gromadzone są w systemie,
co umożliwia tworzenie się historii rozliczeń.
Zakładka „Stany wodomierzy” zawiera następujące informacje:
 Wybór punktu, w ramach którego osoby dysponujące prawem do kilku lokali dokonują wyboru
tego punktu którego dane chcą uzyskać,
 Ewidencja liczników: nr licznika, symbol licznika (ZW, CW), typ licznika, datę zdarzenia,
zdarzenie (odczyt, wymiana), stan, poprzednia data, poprzednie zdarzenie, poprzedni stan.

Zakładka „Dokumenty” dostępna tylko dla członków Spółdzielni zawiera następujące
dokumenty: Statut Spółdzielni, regulaminy wydane na podstawie statutu Spółdzielni, protokoły
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni oraz podjęte uchwały, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej
Spółdzielni oraz podjęte uchwały, protokoły z posiedzeń Zarządu Spółdzielni oraz podjęte uchwały,
protokoły z przeprowadzonych lustracji oraz roczne sprawozdanie finansowe.

Posiadając login i hasło do serwisu e-BOK użytkownik serwisu, o dowolnej porze i z dowolnego
miejsca gdzie ma dostęp do Internetu, w łatwy sposób może uzyskać dostęp do informacji o stanie
swoich rozrachunków.
UWAGA: Po zakończeniu przeglądania serwisu e-BOK koniecznie trzeba się wylogować klikając
na napis Wyjście.

