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E-Usługi są platformą internetową umożliwiającą klientom kontakt z dostawcą usług wodnokanalizacyjnych. Po zarejestrowaniu konta klienta, otrzymuje on wgląd w swoje saldo kontrahenta
oraz możliwość rozliczeń rzeczywistych odczytów.
Platformę można podzielić na dwie strefy:
1. Strefę nielogowaną
2. Strefę logowaną
W strefie nielogowanej dostępne są działania, które nie wymagają założenia konta klienta, również
w tym miejscu znajduje się możliwość rejestracji konta.
Strefa logowana dostępna jest po zarejestrowaniu i aktywacji konta klienta.

1. Strefa nielogowana
Po uruchomieniu strony E- usług otwiera się główna strona portalu.

Na głównej stronie panelu znajdują się zakładki:
- Główna
- Do pobrania
- Zgłoszenie problemu
- Kontakt
Ponadto znajdziemy tu opcje:
- Logowanie
- Rejestracja
- Zgłoszenia odczytu
- Komunikaty dla klientów

W górnej części strony znajdują przyciski umożliwiające dostosowanie wyglądu strony do potrzeb
użytkownika – zmiana wielkości czcionek oraz tła strony (ciemne lub jasne). Ponadto z tego
poziomu można się zalogować, lub zarejestrować do systemu. Ostatni z przycisków przenosi do
pliku z Pomocą dla użytkownika.

W dolnej części strony znajdziemy odnośniki przenoszące do innych stron. W sekcji: Komunikaty dla
klientów znajdują się odnośniki do ważnych informacji dla użytkowników aplikacji. Po kliknięciu
zobacz zostajemy przeniesieni do podlinkowanej strony.

1.1.1. Logowanie do portalu E-Usługi
Zalogować można się korzystając z przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu strony, lub
wykorzystując pierwszą z opcji na stronie głównej. Zalogować mogą się jedynie zarejestrowani
użytkownicy (punkt 1.1.2.).

W celu zalogowania się należy wpisać Kod odbiorcy – znajdujący się na fakturze, otrzymanej od
dostawcy usług wodno-kanalizacyjnych oraz podane przy rejestracji hasło użytkownika.
Aplikacja umożliwia zapamiętanie hasła przez menadżera haseł strony internetowej.
Jedną z opcji logowania jest logowanie się za pomocą profilu zaufanego.
Jeśli nie pamiętamy hasła z tego miejsca można prosić o zresetowanie podanego hasła.

Niezbędne jest podanie kodu odbiorcy, hasło tymczasowe zostanie wysłane na adres email podany
przy rejestracji konta. Po wpisaniu hasła tymczasowego należy ustawić nowe hasło do konta,
zgodnie z wymogami identycznymi jak przy rejestracji konta (punkt 1.1.2.).

1.1.2. Rejestracja konta
Po kliknięciu w klawisz Zarejestruj, znajdujący się w prawym górnym rogu lub wykorzystując drugą
z opcji na stronie głównej zostajemy przeniesieni do okna rejestracji.

Przy rejestracji należy podać:
- Kod odbiorcy – do odczytania na ostatniej fakturze klienta
- Numer faktury – w tym miejscu należy wpisać numer dowolnej faktury otrzymanej od dostawcy
usług wodno-kanalizacyjnych.
- Adres email – który będzie wykorzystywany do kontaktu z zalogowanym odbiorcą.
- Numer telefonu - który będzie wykorzystywany do kontaktu z zalogowanym odbiorcą.
- Hasło – w tym miejscu należy wprowadzić hasło użytkownika. Hasło musi zawierać co najmniej 8
znaków, w tym małe i duże litery oraz cyfrę.
- Potwierdź hasło – w tym miejscu należy wprowadzić hasło ponownie.
- By móc się zarejestrować należy również zaznaczyć opcję: Akceptuję regulamin – znajdziemy tu
link prowadzący do regulaminu systemu eUsług prowadzonych przez dostawcę usług wodnokanalizacyjnych.
- Po kliknięciu zarejestruj pojawia się komunikat o konieczności oczekiwania na aktywację konta. W
zależności od administratora systemu eUsług aktywacja odbywa się albo za pomocą linku
aktywacyjnego, który należy uruchomić, albo jest wykonywana ręcznie przez administratora.
1.1.3. Zgłoszenie odczytu

Kliknięcie w opcję: Zgłoś odczyt na głównej stronie aplikacji przenosi do okna logowania. Po
zalogowaniu się do portalu będzie można podać odczyt licznika oraz wystawić fakturę za dostawę
wody i odbiór ścieków.
1.2. Do pobrania
W tej sekcji znajdziemy dokumenty do pobrania udostępnione przez dostawcę usług wodnokanalizacyjnych. Drugą możliwością jest złożenie online wniosku o wydanie warunków
technicznych.

1.2.1. Elektroniczny wniosek o wydanie warunków technicznych
Po kliknięciu w elektroniczny wniosek o wydanie warunków technicznych otwiera się formularz
wypełnienia elektronicznego wniosku.

By prawidłowo wypełnić wniosek należy wypełnić kolejno pola:
- Dane wnioskodawcy: Nazwa, telefon, email
- Rodzaj sieci - do wyboru jest: Wodociągowa, Kanlizacyjno-sanitarna
- Rodzaj budynku – do wyboru: mieszkalny jednorodzinny, mieszkalny wielorodzinny, działka
budowlana, inna
- Lokalizacja nieruchomości: Ulica, Numer działki, Miejscowość

- Miesięczne zapotrzebowanie wody – podawane wyłącznie dla innych rodzajów zabudowy niż
mieszkalna jednorodzinna, do wypełnienie kolejno: Cele bytowo-gospodarcze, technologiczne,
przeciwpożarowe podawane w m3/d
- Miesięczna ilość odprowadzanych ścieków – podawana wyłącznie dla innych rodzajów zabudowy
niż mieszkalna jednorodzinna, do wypełnienia kolejno: Cele bytowo-gospodarcze, technologiczne,
podawane w m3/d
- Stan faktyczny obiektu – do wyboru: istniejący, projektowany, w rozbudowie
- Czy obiekt posiada lokalne ujęcie wody: do wyboru: tak/nie
- Tytuł prawny obiektu: Własność, użytkowanie, dzierżawa, najem, darowizna
- Sposób odbioru dokumentacji: Osobiście, pocztą, email
Ponadto przy wysyłaniu elektronicznego formularzu należy zaznaczyć oświadczenie o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych oraz podać wynik działania.
Po wpisaniu danych zostanie wysłane zgłoszenie o wydanie warunków technicznych. Wysłanego
zgłoszenia nie można edytować za pomocą platformy eUsługi.
1.2.2. Pliki do pobrania
Pliki do pobrania są umieszczane na stronie eUsług przez dostawcę usług wodno-kanalizacyjnych.
Dla użytkownika widoczna jest nazwa pliku, opis oraz przycisz Pobierz.
Kliknięcie w Pobierz rozpoczyna proces pobierania załączonego pliku.

1.2.3. E-Rejestracja zgłoszeń
Bez zalogowania się do systemu można wysłać zgłoszenie korzystając z opcji: Zgłoszenie problemu.
Otworzy się wtedy okno z miejscem na wpisanie treści zgłaszanego problemu.

Internetowy formularz zgłoszenia problemu należy wypełnić podając następujące dane:
- Kategoria zgłoszenia – do wyboru są: Awaria, Reklamacja, Usterka, Odczyty, Faktury, Zgłoszenie,
Wymian/Plombowanie licznika, Wnioski
- Treść zgłoszenia – w tym miejscu należy w jak najdokładniejszy sposób opisać czego dotyczy
zgłaszany problem.
- Imię i nazwisko/Nazwa – w zależności od tego, czy zgłaszający jest osobą prywatną, czy zgłoszenie
dotyczy działalności gospodarczej
- Adres email – służący do dalszych kontaktów ze strony dostawcy usług wodno-kanalizacyjnych
- Miejscowość
- Ulica
- Numer domu
- Numer lokalu – dane adresowe dotyczą miejsca zgłoszenia.
Po kliknięciu w Wyślij zgłoszenie zostaje ono zarejestrowane w systemie, w zależności od rodzaju
zgłoszenia należy oczekiwać odpowiedzi.

1.2.4. Kontakt
W tym miejscu znajduję się dane kontaktowe dostawcy usług wodno-kanalizacyjnych.

2. Strefa logowana
Po zalogowaniu się do systemu udostępnionych zostaje szereg opcji.
Z tego poziomu dostępne są zakładki:
- Informacje
- Usługi
- Zgłoszenia
- Faktury
- Płatności
- Dokumenty
- Wzory
Z tego poziomu możemy również wrócić do strony głównej identycznej z tą ze strefy nielogowanej.
2.1. Informacje
Domyślnie otwieraną zakładką jest zakładka Informacji.
Znajdziemy tu podstawowe dane zalogowanego klienta. Kolejno:
- Moje dane – gdzie wczytują się dane zalogowanego użytkownika
- Moje płatności, w podziale na Ostatnią fakturę i ostatnią wpłatę z możliwością bezpośredniego
przejścia do zakładki Faktur lub Płatności
- Moje zużycia z podanym ostatnim odczytem
- Konto nadrzędne – w przypadku kont łączonych
- Komunikaty dla klientów – analogicznie jak na stronie głównej znaleźć tu możemy komunikaty
dodane przez dostawcę usług wodno-kanalizacyjnych przeznaczone jedynie dla zalogowanych
użytkowników.

2.1.1. Moje dane
W tej zakładce prezentowane są podstawowe dane klienta oraz ustawienia konta.

Wśród danych znajdziemy:
- Dane odbiorcy – takie jak: Kod odbiorcy, Imię i nazwisko odbiorcy, Adres, Telefon, Adres email.
- Aktualne saldo z informacją, czy na koncie widnieje nadpłata, czy niedopłata. Przycisk: Zobacz
nieopłacone należności automatycznie przenosi do zakładki Faktury z wybranym filtrem – Pomiń
rozliczone faktury (punkt 2.4.).
- Informacja o włączonych E-komunikacie i E-SMS – z tego poziomu można włączyć, lub wyłączyć te
usługi.
Z tego poziomu możemy zmienić hasło do konta klienta.

Przy podawaniu nowego hasła obowiązują te same wymogi, co przy ustawianiu hasła w czasie
rejestracji: musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym małe i duże litery oraz cyfry.
Z tego poziomu można też dokonać zgłoszenia (punkt 2.3.)

2.1.2. Moje płatności
W sekcji Moje płatności znajdziemy:
- Informacje o ostatniej fakturze – z numerem, datą wystawienia, kwotą faktury, kwotą pozostałą
do zapłaty oraz terminem płatności. Przycisk przejdź do faktur przenosi do zakładki: Faktury (punkt
2.4.).
- Informacje o ostatniej wpłacie – z numerem wpłaty, datą płatności i kwotą wpłaty. Przejście do
płatności przenosi do zakładki: Płatności (punkt 2.5.).

Ponadto z tego poziomu możemy włączyć lub wyłączyć: E-powiadomienia faktura, E-monit, oraz Efakturę (więcej w punkcie 2.2.).
Można też zlecić wystawienie faktury elektronicznej na podstawie zgłoszonych odczytów lub
odczytu zdalnie wykonanego przez klienta. Po prawidłowym zgłoszeniu pojawia się potwierdzenie
zgłoszenia.

2.1.3. Moje zużycia
W zakładce Moje zużycia znajdziemy informacje o ostatnim odczycie z podaniem numeru licznika,
daty ostatniego odczytu oraz wskazania wodomierza. Przycisk Przejdź do Liczników przenosi nas do
zakładki: Liczniki (punkt 2.6.).

Ponadto w tym miejscu możemy zgłosić nowe wskazanie odczytu oraz pobrać odczyt korzystając
usługi zdalnego odczytu (punkt 2.6.).

2.1.4. Konto nadrzędne
Z tego poziomu możemy powiązać kilka kont jednego użytkownika.

Przy kliknięciu: Dołącz moje konto otwiera się okno, w którym należy podać kod odbiorcy oraz
numer faktury. Kliknięcie: Powiąż konta łączy konta odbiorców.

2.2. Usługi
W tym miejscu znajdziemy zarówno wykaz usług wodno-kanalizacyjnych realizowanych w ramach
umowy kontrahenta, jak i eUsługi realizowane za pomocą portalu.
Wśród usług realizowanych w ramach umowy znajdują się zarówno usługi licznikowe, jak i usługi
stałe związane z dostarczaniem wody lub odprowadzaniem ścieków.

Realizację eUsług możemy z tego miejsca włączyć lub wyłączyć, wystarczy przy wybranej usłudze
kliknąć w przycisk Zmień.
Do wyboru mamy:
- E-komunikat – za pomocą tej usługi przekazywane są informacje o sieci wodno-kanalizacyjnej
- E-faktura – zaznaczenie tej usługi oznacza zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
- E-monit - zaznaczenie tej usługi oznacza zgodę na wysyłanie przypomnień o nadchodzących
terminach płatności za faktury
- E-powiadomienia faktura – zaznaczenie tej usługi oznacza zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną
powiadomień o wystawionych fakturach
- E-SMS- Zaznaczenie tej usługi oznacza zgodę na wykorzystanie podanego numeru telefonu do
wysłania powiadomień drogą SMS.

2.3. Zgłoszenia
W tej zakładce mamy wgląd we wszystkie zgłoszenia wykonane ze pomocą platformy eUsługi,
Domyślnie wczytywanych jest pięć ostatnich zgłoszeń, klikając klawisz Następne zostajemy
przeniesieni do wcześniejszych zgłoszeń.

Z tego poziomu możemy dodać nowe zgłoszenie, otwiera się wtedy okno identyczne z tym z
poziomu strefy nielogowanej.
Można też podejrzeć któreś ze wcześniejszych zgłoszeń klikając w przycisk Podgląd

W ramach podglądu można dodać również odpowiedź na wcześniejsze zgłoszenie w celu
doprecyzowania wysłanych wcześniej danych.

2.4. Faktury
Z poziomu zakładki Faktury możemy podejrzeć faktury wystawione dla zalogowanego użytkownika.
Prezentowane są:
- Numer faktury
- Data wystawienia
- Termin płatności
- Kwota faktury – to całościowa kwota na jaką została wystawiona faktura
- Pozostało do zapłaty- to kwota faktury pozostała do zapłaty, pomniejszona o wpłaty oraz
wystawione do niej korekty.

Na liście możemy pominąć faktury już rozliczone, tak że zaprezentowane będą jedynie faktury
pozostałe do zapłaty.
W dolnym lewym rogu widnieje informacja o sumie prognozowanych odsetek do wystawionych
faktur.
2.5. Płatności
W tej zakładce prezentowane są płatności zalogowane użytkownika.
Prezentowane są:
- Numer wpłaty
- Data płatności
- Kwota wpłaty
- Rodzaj wpłaty – w ramach rodzaju wpłaty rozróżniane są wpłaty gotówką, przelewem lub kartą

2.6. Liczniki
W tej zakładce prezentowane są liczniki zalogowanego kontrahenta wraz z usługami jakie są
realizowane za ich pośrednictwem. W tym miejscu można podać odczyt licznika.
W zakładce prezentowane są wszystkie liczniki kontrahenta z informacjami o ich numerach, datach
legalizacji oraz danych ostatniego odczytu (dacie, wartości i rodzaju).

Po kliknięciu: Filtruj możemy przefiltrować liczniki odbiorcy po adresie zamontowania lub numerze
wodomierza.

Klikając Zobacz więcej, widzimy pełną historię odczytów, zawierającą: Daty odczytów, Wartości
odczytu, zużycie oraz rodzaj.

Kliknięcie: Nowsze/Starsze pozwala na przegląd wcześniejszych odczytów.
2.6.1. Zgłoszenie wskazania licznika
Kliknięcie w Zgłoś odczyt otwiera okno zgłoszenia odczytu, w którym należy podać datę odczytu
oraz wskazanie wodomierza.

Dane wodomierza są pobierane automatycznie na podstawie tego, przy którym liczniku chcemy
wykonać zgłoszenie.
2.6.2. Zgłoszenie wymiany/plombowania licznika
Po kliknięciu w Zgłoś wymianę otwiera się okno zgłoszenia z wpisaną treścią oraz danymi licznika,
którego dotyczy wymiana. Można dodać wybraną datę wymiany oraz wpisać dane kontaktowe.

2.7. Dokumenty
Ta zakładka zbiera wystawione dokumenty zalogowanego użytkownika. Znajdują się tu umowy,
aneksy do umów oraz dokumenty związane z windykacją zaległych należności.
Prezentowane są:
- Numer dokumentu
- Data wystawienia

2.8. Wzory
W tej zakładce znajduje się lista wzorów dokumentów do pobrania, dostępnych dla zalogowanego
użytkownika.

Znajdziemy tu zarówno wzory dostępne z zakładki Do pobrania (punkt 1.2.) jak i wzory
dokumentów dostępnych jedynie dla zalogowanych klientów.

