Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa im. dr Jana
Wyżykowskiego w Lubinie uruchomiła tzw. e-BOK, czyli internetowy system, dzięki któremu każdy
zarejestrowany lokator (właściciel mieszkania) ma możliwość zdalnego kontrolowania stanu swojego salda
rozliczeń ze spółdzielnią – w rozbiciu na poszczególne typy rozliczeń. Analiza ta może zostać przeprowadzona
poprzez przeglądanie list rozrachunków, naliczeń opłat eksploatacyjnych swoich rozliczeń i zobowiązań wobec
spółdzielni. Każdy lokator (właściciel mieszkania) zainteresowany uruchomieniem dostępu do internetowego
systemu, winien zgłosić się do Spółdzielni przy ulicy Krupińskiego 45 do działu księgowości i tam wypełnić
formularz tzw. kartę danych portalu e–BOK, następnie otrzyma hasło i login oraz instrukcję obsługi systemu.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego. Nadany numer ID jest indywidualny dla każdego lokatora,
co pozwala zweryfikować dane osobowe.

Instrukcja obsługi systemu e-BOK w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej im. dr Jana
Wyżykowskiego w Lubinie

1.

Wejdź na stronę www.smlwwyzykowskiego.pl i wybierz e-BOK.

2.

Zostaniesz przeniesiony do strony logowania do systemu e-BOK.

3.

Po wejściu na stronę internetową należy wpisać w odpowiednie pola otrzymany identyfikator oraz hasło.

4.

Jeśli jest to pierwsze logowanie, zostaniesz poproszony o zmianę hasła na wybrane przez siebie, które od tej
pory będziesz używał do logowania się do systemu e-BOK.

5.

Zostaniesz przeniesiony do właściwej części systemu e-BOK, składającej się z sześciu zakładek.

6.

W zakładce „Rachunki i płatności” w formie listy wyświetlone są informacje dotyczące wpłat i rozliczeń.
Podana jest data dokumentu, rodzaj dokumentu (np. CZM – naliczenie opłat eksploatacyjnych, CZS –
naliczenie opłat za wywóz śmieci, WOM – rozliczenie zużycia wody, BP – wpłata lokatora, BO – bilans
otwarcia), opis dokumentu, oraz kwoty obciążenia (należności do spółdzielni) i uznania (kwoty wpłacone przez
lokatora).

7.

Kliknięcie na dokumencie BO (bilansie otwarcia) otwiera listę zawierającą informacje dotyczące wpłat i rozliczeń
za lata poprzednie.

8.

Podane jest również saldo, które jest wielkością nadpłaty lub niedopłaty na dany dzień dla poszczególnych
obrotów.

9.

Aby ułatwić analizę informacji użytkownik może zmienić zakres wyświetlanych danych poprzez wskazanie dat
(początkowej i końcowej), dla których dokumenty będą pokazywane, jak również określić typ obrotu (czynsz,
windykacja, śmieci, montaż podzielników, wszystkie typy obrotów).

Można również zmienić kolejność wyświetlania informacji poprzez kliknięcie na polu z nazwą kolumny.
Umożliwia to ułożenie dokumentów według daty, numeru dokumentu, terminu płatności, itd.
10. Osoby posiadające więcej niż jeden lokal mieszkalny mogą analizować salda rozliczeń poszczególnych lokali
wybierając je z listy dostępnych punktów.

11. Zakładka „Moje dane” zawiera między innymi parametry naliczeń dla lokalu oraz numery kont bankowych
przypisanych do danego lokalu.
12. Zakładka „Media” umożliwia analizę zużycia ciepłej i zimnej wody, jak również rozliczenia liczników dla
poszczególnych lokali.

13. „Windykacje” obejmują prowadzone sprawy sądowe oraz egzekucje komornicze.
14. W zakładce „Wiadomości” będą się ukazywać komunikaty ze strony spółdzielni.
15. Zakładka „Kontakt” zawiera dane kontaktowe spółdzielni, NIP, REGON, numery telefonów oraz adres e-mail.
UWAGA: Wpłaty będą pojawiać się w zestawieniach w ciągu kliku dni roboczych od dnia ich dokonania.

