Spółka Ciepłowniczo – Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. w Jaworznie

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SYSTEMU
EBOK SCE JAWORZNO III

Wychodząc naprzeciw potrzeb odbiorców Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III
Sp. z o.o. uruchomiła na swojej stronie internetowej serwis ebok. Serwis ten po zalogowaniu się,
umożliwia przeglądanie danych bieżących i archiwalnych dotyczących zużyć ciepła, płatności, faktur
i innych. Umożliwia również na pobranie faktury w formie pliku pdf czy jej wydrukowanie. Usługa
ta jest świadczona bezpłatnie i wymaga założenia indywidualnego konta odbiorcy. W tym celu należy
pisemnie wyrazić swoją chęć korzystania z serwisu i wskazać adres mailowy, który zostanie użyty
do pobrania wygenerowanego hasła. Wniosek taki należy złożyć do działu ds. Handlowych
i Marketingu w siedzibie spółki w pok. nr 109.
Po wprowadzeniu adresu email do systemu, odbiorca będzie mógł pobrać hasło
umożliwiające logowanie w systemie.
W tym celu należy otworzyć stronę internetową wpisując w przeglądarce adres: sce.jaw.pl

Po ukazaniu się strony głównej naszej spółki, należy najechać na zakładkę „Obsługa
klienta” i wybrać pozycję „eBok”
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W kolejnym kroku w oknie „Odbiorca” należy wpisać swój osobisty 4-cyfrowy kod
kontrahenta.
Kod ten można znaleźć na fakturze w lewym górnym rogu pomijając 2 pierwsze cyfry będące
zerami i po znaku łącznika 4 ostatnie cyfry, np. dla kodu odbiorcy „001234-0000” wpisujemy w okno
odbiorca na naszej stronie ciąg znaków „1234”.
Po wpisaniu 4-cyfrowego kodu odbiorcy należy kliknąć pozycję „Pobierz hasło do
systemu”.

W tym momencie wygenerowane hasło zostało przesłane na podany przez Państwa adres
mailowy. Należy je wpisać w okno „Hasło” oraz wpisać kod odbiorcy w oknie „Odbiorca”

Kliknij przycisk „Zaloguj”
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System pozwoli na zalogowanie i podgląd Twojego konta użytkownika.
Za pomocą kompletu przycisków użytkownik może przejrzeć i pobrać faktury, przejrzeć
dane historyczne zużyć ciepła i stanów licznika ciepła i wiele innych.

Gorąco zachęcamy do korzystania z panelu klienta
eBok na naszej stronie internetowej.

UWAGA!
Informujemy również o możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. W tym celu
należy w formie pisemnej dostarczyć wniosek ze wskazanym adresem mailowym na który mają
zostać wysyłane faktury do siedziby spółki parter, pok. 109.
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