Instrukcja rejestracji na
PORTALU „WROTA MIESZKAŃCÓW” SM POJEZIERZE

Przykładowy email z informacją o aktywowaniu konta po złożeniu wniosku
wygląda jak poniżej.

Unikatowy kod mieszkańca w naszym systemie
informatycznym

W dniu 9 czerwca 2012 19:15 użytkownik <admin@smp.olsztyn.pl> napisał:
L0004880,
Twoje konto na stronie Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca Spółdzielnia Mieszkaniowa POJEZIERZE zostało aktywowane. Możesz się
zalogować klikając poniższy odnośnik bądź kopiując go w pole adresu
przeglądarki:

Link do naszego Portalu gdzie należy ustawić
sobie hasło. (Proszę je zapamiętać !!)
https://ebom.smp.olsztyn.pl/user/reset/5470/1339261943/RFdKyVk0PO07xE2LlLGGObtGsvYe7SoXvHKMdVdd68
Odnośnik może zostać użyty tylko raz a jego użycie umożliwi wpisanie
własnego hasła.
Po ustawieniu swojego hasła będzie można zalogować się do serwisu pod
adresem https://ebom.smp.olsztyn.pl/user wykorzystując poniższe dane:

nazwa konta: L0004880
hasło: Ustawione hasło

Aby się zalogować wpisujemy swój symbol
klienta oraz wcześniej ustawione hasło.
zapamiętać !!)

Po kliknięciu myszką linku pojawi się poniższy ekran – potwierdzający poprawność
adresu e-mail – na którym należy nacisnąć przycisk Zaloguj.

co spowoduje przekierowanie do kolejnej strony, gdzie należy ustawić sobie nowe
hasło:

Po ustawieniu hasła użytkownik jest zalogowany do portalu, ale żeby w pełni
korzystać ze wszystkich funkcji e-BOM należy jeszcze zapoznać się i zaakceptować
„ZASADY świadczenia usług drogą elektroniczną”, oraz celem weryfikacji
użytkownika (czy na pewno jest on właścicielem mieszkania – i może mieć dostęp
do jego danych) należy podać indywidualny numer rachunku bankowego lokalu, na
który przelewane są pieniądze za opłaty (jeżeli użytkownik posiada kilka lokali,
podaje konto któregokolwiek lokalu).

Należy kliknąć myszką na krateczkę, a następnie wpisać
indywidualne konto z książeczki opłat za mieszkanie i
przycisnąć przycisk zatwierdź. Jeżeli nie znamy konta to
proszę dzwonić pod tel.89 5373321 (dział czynszu).

Po wykonaniu powyższych czynności wszystkie dostępne moduły zostaną odblokowane
do użytku przez zarejestrowanego usługobiorcę.

Uzyskanie nowego Hasła

W przypadku, gdy użytkownik zapomniał hasła, należy na stronie logowania do
Portalu e-BOM kliknąć zakładkę „Uzyskaj nowe hasło”, następnie należy wprowadzić
symbol klienta i przycisnąć przycisk Prześlij nowe hasło e-mailem.

Na konto email, które Państwo podaliście podczas rejestracji, zostanie wysłany
link do zmiany hasła. Poniżej przykładowy e-mail z informacją o procedurze
zmiany hasła na nowe dla użytkownika o symbolu L0098732.

L0098732
W serwisie Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca - Spółdzielnia
Mieszkaniowa POJEZIERZE została uruchomiona procedura resetowania twojego
hasła.
Możesz się zalogować klikając poniższy odnośnik bądź kopiując go w
pole adresu przeglądarki:
https://ebom.smp.olsztyn.pl/user/reset/3689/1339963953/T9fu2CppNDVBbu7VgbpOB6jxp
pQ2r2dT7VmnO6s-Hu4
Odnośnik może zostać użyty tylko raz a jego użycie umożliwi wpisanie
własnego hasła. Odnośnik straci ważność po jednym dniu.
-- redakcja strony Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca - Spółdzielnia
Mieszkaniowa POJEZIERZE

Po kliknięciu myszką linku pojawi się poniży widok, gdzie należy przycisną
przycisk Zaloguj

Pojawi się poniższy ekran. Tu wpisujemy dwa razy wymyślone hasło, zgodnie z
wymogami, np. KonTakt43

