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Wprowadzenie. 

System eBOK został wdrożony w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie w celu 

umożliwienia zainteresowanym użytkownikom lokali mieszkalnych podglądu salda rozliczeń 

ze Spółdzielnią, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za mieszkanie oraz zużycie wody (nie 

objętych windykacją). 

Nowy system eBOK wymaga nadania nowych uprawnień do logowania. Login i hasło do 

poprzedniej wersji eBOK są nieaktualne. 

eBOK jest dostępny w wersji na komputery i urządzenia mobilne. 

 

I. Zakładanie konta w eBOK. 

1. Wejdź na stronę internetową 

www.smnadodrze.pl/e-bok. 

2. Wypełnij formularz, podając 

wszystkie niezbędne dane. 

3. Potwierdź zapoznanie się 

z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych. 

4. Na wskazany adres mailowy 

otrzymasz potwierdzenie 

wypełnienia formularza. 

5. Po weryfikacji i nadaniu 

uprawnień otrzymasz kolejnego 

maila z Identyfikatorem. Hasło 

startowe do zalogowania 

otrzymasz w wiadomości 

tekstowej SMS na podany numer 

telefonu. Ten etap może potrwać 

kilka dni.   

http://www.smnadodrze.pl/e-bok
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II. Logowanie do eBOK. 

1. Wejdź na stronę www.smnadodrze.pl/ebok. 

2. Wciśnij przycisk „Zaloguj się do eBOK”. 

3. Zostaniesz przekierowany do strony logowania. 

 
 

4. W odpowiednie pola wpisz otrzymane dane do logowania (Identyfikator i Hasło).  

 Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o zmianę Hasła, którego od 

tej pory będziesz używał do logowania. Hasło musi się składać z minimum 

7 znaków, zawierać minimum jedną literę, w tym przynajmniej jedną dużą literę  

 Podczas pierwszego logowania może pojawić się komunikat o niezabezpieczonym 

połączeniu, konieczne wówczas będzie potwierdzenie certyfikatu uwierzytelniania. 

 

  

http://www.smnadodrze.pl/ebok
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III. Obsługa eBOK 

1. Po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony do systemu eBOK, którego główne menu znajduje 

się po lewej stronie. Składa się ono maksymalnie z ośmiu pozycji. Saldo widoczne u góry 

w każdej zakładce dotyczy wszystkich posiadanych zasobów i wszystkich rodzajów 

rozliczeń. Saldo ogólne i saldo odsetek jest wyliczane w oparciu o zaksięgowane 

dokumenty. Aby ustalić bieżące saldo, należy skontaktować się z pracownikami 

Spółdzielni. 

 

2. W zakładce „Moje dane” znajdują się informacje: saldo opłat, Identyfikator użytkownika, 

imię i nazwisko użytkownika, jeden z adresów użytkownika, adres e-mail, adresy lokali, 

a także informacje o ostatnich logowaniach do systemu. Po naciśnięciu symbolu lupy 

w pozycji „Moje miejsca” wyświetlą się dodatkowe informacje dotyczące lokalu: 

powierzchnia, deklarowana liczba osób, a także numery rachunków bankowych 

związanych z poszczególnymi opłatami. 
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3. Zakładka „Saldo” informuje o stanie kont księgowych związanych z opłatami. Podawane 

jest saldo ogółem dla danego użytkownika oraz w rozbiciu na rodzaje opłat i zasoby 

(miejsca) posiadane przez użytkownika. UWAGA: pod pojęciem „czynsz” należy rozumieć 

opłatę za mieszkanie oraz opłaty należne z tytułu posiadania innych zasobów.  
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4. W zakładce „Finanse” widoczne są obciążenia (należności do Spółdzielni) i uznania (wpłaty 

dokonane przez użytkownika na rzecz Spółdzielni). Informacje wyświetlane są z podziałem 

na poszczególne miesiące wraz z narastającym saldem. Aktualizacja danych odbywa się 

cyklicznie. Prezentowane dane mogą być widoczne z opóźnieniem. Wpłaty są widoczne 

dopiero po zaksięgowaniu ich na rachunkach bankowych Spółdzielni. Użytkownik może 

przeglądać rozliczenia w przekroju dotyczącym danego zasobu (miejsca) oraz wybierając 

rodzaj rozliczenia (czynsz, woda). 
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5. Zakładka „Rachunki i płatności” prezentuje w formie listy obciążenia (faktury i noty 

księgowe) oraz uznania (wpłaty dokonane z danego tytułu). Dane można wyświetlać 

wybierając miejsce (jeśli mamy kilka zasobów). Wybrać można też rodzaj dokumentu oraz 

zakres dat, których mają dotyczyć dokumenty. 

 

 

6. W zakładce „Ponaglenia” znajdują się wezwania do zapłaty, jeśli takie dokumenty zostały 

wystawione w przypadku zaległości w płatnościach. 
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7. W zakładce „Dokumenty” mogą być umieszczane uchwały, decyzje i inne dokumenty, 

dotyczące użytkownika, jego zasobów, wyodrębnionej nieruchomości, osiedla lub całej 

Spółdzielni. 

 

8. W zakładce „Media” widoczny jest stan wodomierzy (liczników) oraz zużycie wody 

z ostatniego rozliczenia za wodę. Po naciśnięciu na symbol lupy prezentowane jest zużycie 

wody w poprzednich miesiącach, co pozwala analizować zużycia ciepłej i zimnej wody. 

 

 

9. W zakładce „Wiadomości” umieszczane są informacje kierowane bezpośrednio do 

użytkownika. Mogą to być np. powiadomienia z systemu eBOK. 

 

 


