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1. Informacje ogólne 

 
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) jest aplikacją umożliwiającą klientom PEC 

GLIWICE Sp. z o. o  szybki dostęp do danych związanych z zawartą umową sprzedaży 

ciepła poprzez przeglądarkę internetową. 

 

Dzięki aplikacji klienci uzyskują możliwość: 

 Sprawdzenia bieżącego  stanu konta opłat za usługi dostawy ciepła; 

 Uzyskania informacji o bieżących płatnościach; 

 Dostępu do historii płatności; 

 Dostępu do faktur w formacie PDF; 

 Podglądu danych o urządzeniach i układach pomiarowo-rozliczeniowych i 

wodomierzach oraz odczytach ( zwane dalej licznikami); 

 Podgląd do danych o zawartych umowach sprzedaży ciepła i obiektach, których 

umowy dotyczą; 

 Zgłaszania wniosków w określonych sprawach, oraz podgląd złożonych wniosków; 

 Podglądu danych teleadresowych oraz zgłaszania wniosków o zmianę danych; 

 Dostępu do powiadomień i wiadomości wysyłanych przez Przedsiębiorstwo. 
 
 

Dostęp do serwisu możliwy jest po wcześniejszej rejestracji. Opis rejestracji oraz 

użytkowania serwisu opisane są w kolejnych rozdziałach. 
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2. Strona startowa aplikacji  

2.1 Widok ekranu logowania 

 

Do serwisu Ebok można wejść wpisując do przeglądarki adres:  http://ebok.pec-gliwice.pl  

lub bezpośrednio ze strony internetowej przedsiębiorstwa www.pec.gliwice.pl  Po wejściu do 

serwisu eBOK wyświetlona zostaje strona startowa systemu. Na stronie dostępne są opcje: 

 Rejestracja użytkownika; 

 Przypomnienie hasła; 

 Logowanie;  

 Linki i dane kontaktowe. 

2.2 Rejestracja użytkownika  

W celu uzyskania dostępu do serwisu eBOK należy zarejestrować się w systemie. Proces 

rozpoczyna się od wejścia na stronę rejestracji (odnośnik „Zarejestruj się”) i wypełnienia 

formularza. 

http://ebok.pec-gliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl/
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Należy wypełnić odpowiednie pola: 

 Numer ewidencyjny nabywcy (umieszczany na fakturze, 6 cyfrowy numer po słowie 

NABYWCA); 

 Dane klienta-, NIP (klient biznesowy) lub PESEL( klient indywidualny), nazwa, 

adres; 

 Login (adres e-mail- opisany poniżej); 

 Hasło oraz powtórzenie hasła ( powinno posiadać nie mniej niż 5 i nie więcej niż 30 

znaków, zawierać przynajmniej jedną cyfrę ); 

 Akceptację regulaminu; 

 Zgodę na przetwarzanie danych. 

Elementem niezbędnym podczas rejestracji jest adres e-mail użytkownika. Adres 

wykorzystywany jest, jako część mechanizmu potwierdzania tożsamości osoby lub firmy 

rejestrującej się. Na podany podczas rejestracji adres e-mail wysłana zostanie wiadomość 

potwierdzająca rejestrację do serwisu eBOK. 

Po wypełnieniu odpowiednich pól, należy wysłać wniosek rejestracyjny (przycisk 

„Wyślij”). Wyświetlony zostaje wówczas komunikat dotyczący dalszego postępowania. 
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Na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość informująca o rejestracji w serwisie, oraz  

odnośnik do potwierdzenia rejestracji. W celu potwierdzenia zgodności osoby zgłaszającej z 

podanym adresem e-mail należy kliknąć w przesłany w mailu link.  
 

Przykładowa treść e-maila weryfikacyjnego  

 

Uruchomienie załączonego w wiadomości linka włącza przeglądarkę oraz otwiera stronę 

serwisu z komunikatem informującym o poprawnej weryfikacji adresu e-mail. Nie jest 

wymagane wykonywanie żadnych dodatkowych akcji przez użytkownika.  

Serwis eBOK oczekuje przez 72 godziny na reakcję zwrotną klienta tj. na uruchomienie przez 

niego linku potwierdzenia. Po 72 godzinach wnioski niepotwierdzone przez klientów są 

anulowane. W takim wypadku należy na nowo rozpocząć procedurę rejestracji. 

 

Przykładowa treść komunikatu 

 

Uwaga! Dokonanie rejestracji nie powoduje uzyskania dostępu do portalu. Państwa 

wniosek zostanie zweryfikowany przez operatora przedsiębiorstwa a następnie po 

poprawnej weryfikacji nastąpi aktywowanie konta. 
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Użytkownik eBOK jest informowany o aktywacji konta za pomocą e-maila przesłanego na 

adres zgodny z loginem do konta eBOK. 

 
 
 

Treść maila z informacją o aktywacji: 

 

2.3 Przypomnienie hasła  

W przypadku zapomnienia przez użytkownika hasła istnieje procedura przypomnienia hasła 

(tzw. awaryjna zmiana hasła), aby z niej  skorzystać należy kliknąć odnośnik „Przypomnij 

hasło” dostępny na stronie startowej serwisu eBOK. Po jego uruchomieniu wyświetlana jest 

strona, na której należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji. 

 

 
 

Procedura składa się z dwóch kroków. W kroku pierwszym, wyświetlana jest strona, na której 

należy podać NIP (klient biznesowy) lub PESEL ( klient indywidualny), numer ewidencyjny 

Nabywcy oraz login (adres e-mail) podany podczas rejestracji. Numer ewidencyjny Nabywcy, 

NIP lub PESEL podlegają weryfikacji w ten sam sposób, jak w przypadku składania wniosku 

rejestracyjnego. 
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Do zarejestrowanego w systemie użytkownika na  podany w  loginie adres e-mail,  zostanie 

wysłana wiadomość z wygenerowanym kodem oraz odnośnikiem do strony eBOK. 

Krok drugi - użytkownik proszony jest o wpisanie na stronie serwisu podanego w mailu 8 

cyfrowego kodu aktywacyjnego oraz podanie nowego hasła, które powinno spełniać kryteria 

złożoności opisane w Regulaminie (Rozdz. I pkt. 4 lit o). Czas na wprowadzenie nowego 

hasła wynosi 15 minut począwszy od wysłania wniosku. Jeżeli użytkownik nie zdąży 

wykonać zmiany hasła w tym czasie, proces należy zacząć od nowa. 
            
 Przykładowa treść komunikatu 
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Przykładowa treść e-maila z kodem do zmiany hasła 

 
 
 

Jeżeli zmiana hasła przebiegła pozytywnie na stronie wyświetli się komunikat informujący o 

zmianie hasła oraz dodatkowo zostanie wysłany mail na podany adres mailowy użytkownika . 

 
 
                                                                         
 
 
 

 Przykładowa treść komunikatu 
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  Przykładowa treść e-maila awaryjnej zmiany hasła 

 
 

 

2.4 Logowanie do systemu 

 

 

 

Podczas logowania należy wprowadzić login (e-mail) oraz hasło, które użytkownik wpisał 

przy składaniu wniosku rejestracyjnego.  
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3. Główne elementy aplikacji eBOK 

3.1 Ekran aplikacji 

 

Po zalogowaniu się w serwisie użytkownikowi wyświetlana zostaje strona główna. Zawiera 

ona informacje o zalogowanym użytkowniku – jego login, nazwa klienta, kod (numer 

nabywcy) i adres. 

 

W górnej części ekranu znajduje się menu główne, które pozwala na dostęp do wszystkich 

funkcji serwisu. Poszczególne opcje umożliwiają: 
 

 Klient- dostęp do danych klienta; 

 Faktury i saldo- podgląd faktur za sprzedaż ciepła oraz stan rozliczeń finansowych; 

 Umowy- dostęp do umów sprzedaży klienta; 

 Liczniki- dostęp do liczników i odczytów; 

 Wnioski- dostęp do wniosków klienta, możliwość zgłaszania wniosku o zmianę 

danych lub innego wniosku; 

 Temperatury- dostęp do temperatur zewnętrznych; 

 Analizy- dostęp do wykresów przedstawiających poniesione koszty oraz zużycia. 
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3.2 Kontekst- działanie w imieniu swoim i  reprezentowanych Klientów  

Do każdego konta przypisany jest jeden użytkownik. Jest to Klient lub/ i Reprezentant Klienta 

(np. zarządca wspólnot). Użytkownik konta ma dostęp do danych klientów, których 

reprezentuje. Lista Klientów przypisanych do konta jest wyświetlana po rozwinięciu panelu 

wyboru Klienta. Panel rozwija się  po kliknięciu w nazwę Klient na ekranie danych Klienta 

 

 

 

Pierwszym na liście jest zawsze Klient lub Reprezentant Klienta, który zalogował się jako  

użytkownik serwisu. Kolejnymi na liście rozwijanej są Klienci, którzy udzielili 

użytkownikowi eBOK prawa do występowania w ich imieniu. Klienta z listy można 

wyszukać wpisując fragment jego nazwy, kodu lub adresu w pole wyszukiwania. Wskazanie 

na Klienta z listy powoduje tzw. zmianę kontekstu pracy aplikacji eBOK. Wybrany Klient 

zostaje wprowadzony do komponentu danych klienta. Od tego momentu dane wyświetlane w 

eBOK dotyczą wyłącznie tego klienta.  
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4. Klient 

Menu „Klient” zawiera podstawowe dane  Klienta  zarejestrowanego w systemie oraz 

powiadomieniach wysłanych klientowi przez przedsiębiorstwo. 
 

 

4.1 Podgląd danych  

 

Zalogowany użytkownik portalu ma możliwość podglądu podstawowych danych Klienta 

zawierających: 

 

 numer ewidencyjny nabywcy; 

 dane ogólne- nazwę, numer NIP, Regon 

 dane teleadresowe- adres, włącznie z adresem korespondencyjnym, numer telefonu, 

faksu, adresu e-mail; 

 informacje o zgodzie lub sprzeciwie na przetwarzanie danych w celach 

marketingowych 

 

 

5. Faktury i Saldo 

 

5.1 Faktury 

Menu „Faktury” umożliwia użytkownikowi podgląd informacji związanych z wystawionymi 

fakturami za sprzedaż ciepła. 

 

5.1.1 Wykaz faktur 

Uruchomienie opcji „Faktury za sprzedaż ciepła” powoduje wyświetlenie listy faktur 

wystawionych danemu Klientowi. Dla każdej faktury prezentowany jest jej numer, miesiąc 

sprzedaży, data wystawienia, termin płatności , wartość brutto oraz informacja o dokonanych 

wpłatach. Wykaz faktur  jest wzbogacony o słupkowy wykres pokazujący wartość brutto.  
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Wykaz może być filtrowany według: daty wystawienia, numeru faktury, roku/miesiąca 

sprzedaży. W przypadku, gdy lista faktur nie mieści się na jednym ekranie, jest ona dzielona 

na strony. Poruszanie się między poszczególnymi stronami umożliwiają odnośniki znajdujące 

się pod listą – „poprzednie”, „[1]”, „[2]”, ... „następne”. 

 

Wskazanie ikonki   umieszczonej przy danej fakturze pozwala na podgląd nagłówka 

faktury. 

 

 

Wskazanie ikonki  umieszczonej przy danej fakturze pozwala na pobranie obrazu jej 

kopii w formie elektronicznej (plik w formacie PDF). 
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Na wykazie faktur jest dostępna akcja masowego pobierania faktur do pliku .zip.  

Akcja ta powoduje pobranie paczki faktur PDF skompresowanej w pojedynczym pliku .zip. 

  

 

Aplikacja eBOK umożliwia eksportowanie zestawienia faktur do pliku  Excel,  

na przykład w celu dalszego przetwarzania w systemach informatycznych użytkownika. 

Uruchomienie opcji „Pobierz XLS” tworzy plik arkusza Excel, zawierający informacje o 

fakturach. W pliku umieszczane są faktury wskazane w kryteriach filtrowania nad listą faktur, 

czyli aktualnie wyświetlane faktury – na stronie bieżącej oraz poprzednich i następnych. 

 

5.1.2 Wykaz faktur dla wszystkich Klientów konta 

Użytkownik będący właścicielem konta może reprezentować wielu Klientów. W takim 

przypadku, na wykazie faktur istnieje możliwość wyświetlenia faktur dla wszystkich 

Klientów powiązanych z kontem . Wykaz ten posiada dodatkową kolumnę Płatnik, która 

zawiera nazwę i kod Klienta. Utworzenie wykazu faktur dla wszystkich klientów 

reprezentowanych przez użytkownika  następuje za pomocą przycisku .Poszczególnych 

klientów wybiera się z rozwijanej listy za pomocą przycisku . Wykaz faktur dla 

wszystkich Klientów nie zawiera wykresu słupkowego z wartością brutto faktur.  

 

 

 

 

 

5.2 Salda 

Wykaz sald prezentuje stan rozliczenia obciążeń i wpłat Klienta. Po uruchomieniu 

wyświetlona zostaje lista zawierająca faktury i ich stan rozliczeń, oraz wpłaty. 
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Wykaz może być filtrowany według daty wystawienia, numeru. Niezależnie od tego filtru 

zawartość wykazu może zostać ograniczona za pomocą pola wyboru do rekordów 

rozliczonych (saldo = 0), nierozliczonych (saldo różne od 0) i wszystkich. 

 

Integracja z rekordami sald dla faktur może umożliwić prezentowanie na wykazie faktur, czy 

i w jakim stopniu faktura została opłacona. Wpłaty mogą być prezentowane na osobnym 

wykazie albo na wykazie sald. 

 

6. Umowy 

6.1 Umowy 

Menu „Umowy” przenosi bezpośrednio do wykazu aktualnych umów sprzedaży ciepła 

zawartych pomiędzy Klientem a Przedsiębiorstwem. Wykaz ten umożliwia przejście do 

pozycji wybranej umowy oraz aneksów do umów. Pozwala również na pobranie treści 

umowy i aneksów (o ile zostały udostępnione)  oraz załączników do tych dokumentów.  
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6.1.1 Wykaz aneksów 

Po wskazaniu ikony  (odnośnik „Aneksy” w kolumnie „Szczegóły”) wyświetlony zostaje 

formularz ze szczegółowymi informacjami o umowie sprzedaży ciepła oraz lista aneksów 

zawartych do danej umowy. 

 

 

 

 

6.2 Punkty 

Wybranie w podmenu pozycji „Punkty” powoduje wyświetlenie wykazu wszystkich punktów 

rozliczeniowych danego klienta (punktów przypisanych do wszystkich umów). Na wykazie 

dostępne są szczegółowe informacje dotyczące punktów takie jak numer punktu w systemie 

informatycznym przedsiębiorstwa, numer umowy sprzedaży ciepła, adres. 
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Wykaz punktów pozwala na filtrowanie według numeru punktu albo jego adresu. Niezależnie 

od tego filtru zawartość wykazu może zostać ograniczona za pomocą pola wyboru. Wykaz 

może prezentować punkty aktualne, punkty nieaktualne albo prezentować wszystkie rekordy. 

 

Po wskazaniu ikony  (opcja „Podgląd” w kolumnie „Szczegóły”) wyświetlone zostają 

informacje o aktualnie obowiązującej pozycji umowy wraz z obowiązującymi wielkościami 

rzeczowymi. 
  

 

Przy wyborze ikony  (opcja „Historia” w kolumnie „Szczegóły”) wyświetlony zostaje 

wykaz prezentujący zmiany w zakresie wielkości rzeczowych powiązanych z danym 

punktem. 
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Wybór ostatniej ikony  daje możliwość przejścia do wykazu liczników związanych z 

danym punktem rozliczeniowym, opis szczegółowy tej funkcji w kolejnym rozdziale. 

 
 
 
 

7. Liczniki 

Menu „Liczniki” przenosi bezpośrednio do wykazu liczników oraz raportu odczytów. 

7.1 Wykaz liczników 

Użytkownik zostaje przeniesiony do wykazu liczników powiązanych z danym punktem 

rozliczeniowym.  Wykaz liczników pozwala na filtrowanie według punktu (adresu), licznika, 

numeru fabrycznego.  

 

 

W kolumnie szczegóły po wybraniu ikony   prezentowane jest lista odczytów  dla 

wskazanego licznika. Prezentowane dane dotyczą zarówno dat odczytów jak i wskazań oraz 

zużyć wyrażonych w GJ. 
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7.3 Raport odczytów 

Raport odczytów działa w nieco odmienny sposób od podstawowych wykazów eBOK. Po 

wejściu do pozycji podmenu strona raportu nie wyświetla jeszcze danych i zawiera jedynie 

filtr do wyszukania odczytów. 

 
Użytkownik ma możliwość wybrania zakresu raportu według punktu (maksymalnie może 

wybrać 4 pozycje), według licznika (maksymalnie może wybrać 4 pozycje) oraz według 

numeru fabrycznego licznika. Niezależnie od tego filtru zawartość wykazu może zostać 

ograniczona za pomocą dat. Po wypełnieniu dat i użyciu przycisku „Znajdź” raport jest 

generowany i wyświetlany na ekranie. 

 

 
Użytkownik będący właścicielem konta może reprezentować wielu Klientów, w takim 

przypadku, w raporcie odczytów istnieje możliwość wyświetlenia odczytów dla wszystkich 

Klientów powiązanych z kontem . Operacja wymaga użycia ikony w miejscu rozwijanej 

listy klientów. 
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Raporty wygenerowane w serwisie mozna drukować lub eksportować do pliku xls. 

 

 

8. Wnioski 

Pozycja menu „Wnioski” umożliwia użytkownikowi złożenie do Przedsiębiorstwa wniosku za 

pomocą jednego z przygotowanych przez Przedsiębiorstwo formularzy. Dodatkowo w menu 

tym użytkownik uzyskuje dostęp do listy wszystkich złożonych przez siebie wniosków oraz 

dostęp do informacji zwrotnych dostarczanych przez Przedsiębiorstwo, np. zmian statusu 

realizowanych dla użytkownika spraw albo oficjalnych odpowiedzi na wnioski w postaci 

pism. 

W podmenu „Wnioski” znajdują się trzy pozycje: 

 Zmiana danych- formularz; 

 Zgłoszenie wniosku- formularz; 

 Sprawy- wykaz wszystkich spraw realizowanych dla użytkownika przez 

Przedsiębiorstwo. 

8.1 Zmiana danych 

W celu złożenia wniosku o zmianę danych należy uruchomić opcje „Zmiana danych”. 

Powoduje to wyświetlenie formularza wniosku o zmianę danych. Domyślnie pola wniosku są 

wypełnione danymi już widocznymi w eBOK. Pola te są udostępnione do edycji za 

wyjątkiem numeru ewidencyjnego nabywcy (użytkownika), nazwy i konta( login), które nie 

mogą być zmienione. 

Pola oznaczone *, są polami obowiązkowymi. Dodatkowo pola NIP i PESEL są walidowane 

pod kątem poprawności wprowadzonych danych. 
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8.1.2 Zmiana danych „W imieniu“ 

W celu złożenia wniosku o zmianę danych lub zgłoszenia wniosku przez reprezentanta w 

imieniu jednego z Klientów należy wybrać tego Klienta z rozwijanej listy. Po wybraniu 

Klienta w sekcji „W imieniu” we wniosku prezentowane będą dane wybranego Klienta. 

W przypadku, gdy konto ma administracje, podczas składania wniosku można określić, w 

imieniu której administracji składany jest wniosek. Nie wypełnienie tego pola oznacza, że 

wniosek składany jest w imieniu Klienta głównego konta. 
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8.1.3 Powiadomienia e-mail 

We wniosku o zmianę danych można podać adresy e-mail, które posłużą do wysyłania 

powiadomień. W celu dodania nowej pozycji należy w odpowiedniej sekcji wniosku użyć 

przycisku Dodaj. Powoduje to wyświetlenie formatki, na której użytkownik podaje adres e-

mail oraz określa przeznaczenie. Użytkownik może dodać więcej niż jeden adres e-mail  dla 

danego przeznaczenia. Pojedyńczy adres może mieć wiele przeznaczeń. Wybrane pozycje z 

listy można usunąć i tym samym złożyć wniosek o usunięcie wskazanych adresów e-mail z 

listy powiadomień. 
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Na dole ekranu formularza o zmianę danych znajduje się obszar umożliwiający dodawanie do 

wniosku załączników. Dozwolone formaty załączników np. txt, doc, docx, xls, xlsx, PDF, tif, 

tiff, JPG mogą być definiowane przez Przedsiębiorstwo. Maksymalny rozmiar pojedynczego 

załącznika wynosi 3MB.W celu dodania załącznika należy kliknąć pole „Przeglądaj”, 

następnie wybrać plik. Wybrany plik można usunąć za pomocą przycisku  

Po wprowadzeniu zmian albo uzupełnieniu brakujących informacji wniosek można wysłać za 

pomocą przycisku Wyślij. 

 

 

8.2 Zgłaszanie wniosku 

Wybranie pozycji podmenu „Zgłoszenie wniosku” pozwala na wyświetlenie formularza do 

zgłaszania wniosków. Formularz ten zawiera informacje o wnioskującym oraz panel do 

wyboru rodzaju składanego wniosku. Podobnie jak w przypadku wniosków o zmianę danych, 

wnioski ogólne możne złożyć użytkownik w swoim imieniu (ewentualnie jednej z jego 

administracji) lub w imieniu Klienta, którego reprezentuje. Po wybraniu rodzaju wniosku 

wyświetlone zostają pola wniosku do wypełnienia oraz panel służący do dodawania 

załączników do wniosku. Pola obowiązkowe oznaczone są „*”. 
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8.3 Sprawy 

Wybranie z podmenu pozycji „Sprawy” pozwala na wyświetlenie wykazu spraw, który 

zawiera wnioski złożone przez użytkownika eBOK – w tym wnioski o zmianę danych. 

Dodatkowo wykaz obejmuje wszelkie inne sprawy dotyczące tego użytkownika i realizowane 

przez Przedsiębiorstwo, które zostały udostępnione w eBOK. 
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Po przyjęciu wniosku przez Przedsiębiorstwo zostaje mu nadany numer sprawy i stan sprawy 

„nowa”. Jeśli złożony wniosek nie otrzyma swojego numeru w ciągu kilku godzin 

użytkownik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli sprawa zostanie 

anulowana albo zamknięta przez Operatora to wypełniona zostaje data zamknięcia sprawy 

oraz zmieniony zostaje stan sprawy. Wykaz ten umożliwia uzyskanie widoku w kontekście 

wszystkich Klientów konta. W takim przypadku zawiera on dodatkową kolumnę informującą 

o nazwie Klienta, którego dotyczy sprawa. 

Podgląd wniosku/spraw po wybraniu ikony daje użytkownikowi dostęp do szczegółów 

złożonych przez siebie, za pomocą eBOK wniosków. Na podglądzie wniosku znajdują się 

wszystkie informacje z formularza wniosku, są to te same informacje, które trafiają do 

Operatora Przedsiębiorstwa.  

 

9. Wiadomości 

Menu „Wiadomości” umożliwia użytkownikowi dostęp do skrzynki odbiorczej wiadomości 

przekazywanych przez Przedsiębiorstwo na konto użytkownika eBOK. Jeśli użytkownik 

posiada nieprzeczytane wiadomości to po zalogowaniu do aplikacji zostaje automatycznie 
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przekierowany na wykaz wiadomości. Do wiadomości wysyłanych do eBOK mogą być 

dołączone załączniki. 

 

Wykaz wiadomości pozwala na filtrowanie według faktu przeczytania wiadomości przez 

użytkownika oraz według daty. Domyślnie ustawione jest pokazywanie wiadomości 

nieprzeczytanych. 

10. Temperatury 

Menu „Temperatury” umożliwia użytkownikowi wgląd do tabel średnich miesięcznych 

temperatur  zewnętrznych w °C dla miasta Gliwice. Temperatury te prezentowane są dla 

wybranego okresu czasu.  
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11. Analizy 

Menu „Analizy” przenosi do wykazu analiz kosztów i zużycia w tym zużycia ciepła . 
 

11.1 Analiza kosztów i zużycia 

 

 

Uruchomienie opcji „Analiza kosztów” powoduje wyświetlenie formularza wyboru rodzaju 

wykresu. Wygenerowane wykresy dotyczą statystyki poniesionych kosztów i zużycia ciepła. 

W celu wyświetlenia wykresu należy wybrać jego rodzaj wykresu. 

 

W kolejnym kroku należy określić, czy wykres ma przedstawiać sumaryczny wynik 

sprzedaży dla wszystkich punktów, czy też dla jednego lub kilku (maksymalnie 4) wybranych 
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punktów. Pojedyncze wybrane punkty oznaczone są kolorem, który odpowiadać będzie 

kolorowi linii na wygenerowanym wykresie. 

 

Następnie należy określić zakres miesięcy, dla których zostanie wygenerowany wykres. 

Maksymalnie można wybrać okres 12 miesięcy. „Porównanie do poprzedniego roku” pozwoli 

na porównanie wyników z określonego okresu do okresu poprzedzającego, dodatkowo na 

wykresie można zobrazować średniomiesięczne temperatury zewnętrzne w zadanym okresie. 

Wyświetlanie Użycie przycisku „Pokaż” powoduje wygenerowanie wykresu. 

 Poniżej wykresu znajduje się tabela przedstawiająca dane użyte do wygenerowania wykresu. 

Dane z tabeli można pobrać w postaci pliku XLS albo wydrukować. 
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11.2 Analiza zużycia ciepła 

Uruchomienie opcji „Analiza zużycia ciepła” powoduje wyświetlenie formularza wyboru 

parametrów wykresu, który zostanie wyświetlony na ekranie. Wykres ten dotyczy wartości 

odczytów zużycia ciepła na wybranym liczniku (wybranym miejscu montażu licznika). 

 

 
Po wybraniu licznika i okresu, wyświetlony zostaje wykres oraz tabela z danymi wykresu. W 

tabeli tej przedstawione są daty odczytów i wartości odczytów na wybranym liczniku. 
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12. Zmiana Hasła 

Zalogowany użytkownik portalu może w dowolnym momencie zmienić swoje hasło dostępu 

do serwisu eBOK. Służy do tego pozycja menu „Zmień hasło” dostępna po wybraniu ikony 

 w prawym górnym rogu ekranu. Po jej uruchomieniu wyświetlony zostaje formularz do 

wprowadzenia zmian. 

 

 

 

Aby wprowadzić nowe hasło, należy podać poprzednie hasło w celu weryfikacji. Nowe hasło 

powinno zawierać wszystkie wymagane kryteria złożoności. Po jego wprowadzeniu 

wyświetlony zostanie poniższy komunikat: 

 

Na podany adres e-mail (login), zostanie wysłany mail informujący o zmianie hasła. 
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13. Wylogowanie 

Wylogowanie z modułu eBOK jest możliwe z poziomu panelu konta, należy kliknąć przycisk 

 „Wyloguj” w prawym górnym rogu ekranu . Wygaśnięcie sesji następuje również 

automatycznie po upływie około 30 minut, jeżeli w serwisie nie są wykonywane żadne 

czynności. 

 

 


