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 LOGOWANIE 

 LokaleNet  to  usługa  umożliwiająca  mieszkańcom  na  bieżąco,  7  dni  w  tygodniu,  24  godziny  na  dobę, 
 z  każdego  miejsca  na  świecie,  wymianę  informacji  z  administracją.  Aby  z  niej  skorzystać  wystarczy 
 urządzenie  z  dostępem  do  internetu  oraz  dane  do  logowania  w  serwisie,  otrzymane  od  Zarządcy 
 Nieruchomości. 

 Po  otrzymaniu  identyfikatora  i  hasła  należy  uruchomić  adres  strony  internetowej  otrzymany  od 
 Zarządcy Nieruchomości lub skorzystać z poniższego linku: 

 https://mmsoft.com.pl/lokale.php 

 Po  uruchomieniu  strony  do  logowania,  w  polach  Identyfikator  i  Hasło  należy  wprowadzić  dane 
 otrzymane od Zarządcy Nieruchomości, a następnie kliknąć przycisk  Zaloguj  . 

 5 

https://mmsoft.com.pl/lokale.php


 USŁUGA LOKALENET  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA 

 ZAPOMNIANE HASŁO 

 Serwis  LokaleNet  umożliwia  odzyskanie  zapomnianego  hasła  przy  pomocy  adresu  e-mail  oraz 
 identyfikatora  do  usługi  LokaleNet  zdefiniowanych  w  programie  Lokale,  do  którego  dostęp  ma 
 Zarządca Nieruchomości. W celu odzyskania hasła należy kliknąć w odnośnik  Nie pamiętam hasła. 

 Po  kliknięciu  odnośnika  zostanie  otwarta  zostanie  strona  służąca  do  odzyskiwania  hasła.  W  polu 
 Identyfikator  należy  wprowadzić  identyfikator  do  serwisu  LokaleNet  otrzymany  od  Zarządcy 
 nieruchomości,  w  polu  Adres  e-mail  należy  wprowadzić  prawidłowy  adres  e-mail,  na  który  zostanie 
 przesłany link umożliwiający zmianę hasła. 

 UWAGA! 

 Adres  wprowadzony  w  polu  Adres  e-mail  musi  być  identyczny  jak  adres  e-mail,  który  Użytkownik 
 podał  swojemu  Zarządcy  nieruchomości.  Po  wprowadzeniu  prawidłowych  danych  należy  kliknąć 
 przycisk  Resetuj. 

 6 



 USŁUGA LOKALENET  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA 

 UWAGA! 

 W  przypadku  pojawienia  się  komunikatu  widocznego  na  poniższym  zrzucie  ekranu  należy 
 skontaktować  się  z  Zarządcą  Nieruchomości.  Błąd  wynika  z  wprowadzenia  nieprawidłowych  danych 
 (Identyfikatora  lub  adresu  e-mail)  lub  z  powodu  nieudostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości 
 funkcji odzyskiwania hasła. 

 W  przypadku  gdy  Zarządca  nieruchomości  udostępnił  funkcję  odzyskiwania  hasła,  a  Użytkownik 
 serwisu  LokaleNet  wprowadził  prawidłowe  dane,  wyświetlony  zostanie  komunikat  widoczny  na 
 poniższym  zrzucie  ekranu.  Po  jego  wyświetleniu  należy  sprawdzić  pocztę  e-mail  i  uruchomić  link 
 służący do resetowania hasła. 

 UWAGA! 

 Wiadomość  z  linkiem  do  resetowania  hasła  zostanie  wysłana  z  adresu  lokalenet@mmsoft.com.pl  , 
 a nie z adresu e-mail Zarządcy nieruchomości. 

 Po  uruchomieniu  linku  służącego  do  resetowania  hasła,  otwarta  zostanie  strona,  na  której  w  polu 
 Identyfikator  widoczny  będzie  Identyfikator  Użytkownika,  w  polach  Nowe  hasło  oraz  Powtórz 
 hasło  należy wprowadzić nowe hasło do logowania, a  następnie kliknąć przycisk  Resetuj  . 
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 UWAGA ! 

 Hasło  musi  składać  się  minimalnie  z  6  znaków,  maksymalnie  może  posiadać  30  znaków  i 
 nie  może  zawierać  znaków  o  kodzie  większym  niż  255  w  standardzie  Unicode  (np  polskich 
 liter: Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ś, Ź, Ż, ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). 

 Jeżeli  wprowadzone  hasła  będą  zgodne,  wyświetlony  zostanie  komunikat  widoczny  na  poniższym 
 zrzucie ekranu. 

 Po  zamknięciu  komunikatu  można  skorzystać  z  odnośnika  Przejdź  do  strony  logowania,  w  celu 
 zalogowania się do serwisu nowym hasłem. 
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 ZAPOMNIANY IDENTYFIKATOR 

 W  przypadku  zapomnienia  Identyfikatora  do  serwisu  LokaleNet,  należy  skontaktować  się  ze  swoim 
 Zarządcą nieruchomości. 
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 TRYB GRUPOWY 

 Tryb  grupowy  pozwala  osobom,  które  reprezentują  wielu  Użytkowników  serwisu  LokaleNet 
 (zarówno  w  jednej  jak  i  w  wielu  nieruchomościach,  a  nawet  u  różnych  Zarządców  nieruchomości 
 korzystających  z  oprogramowania  firmy  MMSoft)  przełączać  się  pomiędzy  kontami  bez  konieczności 
 wpisywanie za każdym razem odpowiedniego identyfikatora i hasła. 

 ZAKŁADANIE UŻYTKOWNIKA GRUPOWEGO 

 Aby  móc  korzystać  z  funkcjonalności  trybu  grupowego  należy  w  pierwszej  kolejności  założyć  nową 
 grupę,  w  tym  celu  na  stronie  do  logowania  do  serwisu  LokaleNet  należy  kliknąć  w  odnośnik  Tryb,  a 
 następnie uruchomić opcję  Nowa grupa  . 

 Po  uruchomieniu  opcji  Nowa  grupa  wyświetlony  zostanie  formularz,  który  należy  uzupełnić 
 właściwymi danymi: 

 ●  w  polu  Identyfikator  należy  wprowadzić  Identyfikator,  którym  użytkownik  będzie  logował  się 
 do trybu grupowego, 

 ●  w  polu  Adres  e-mail  należy  wprowadzić  adres  e-mail,  powiązany  z  danym  kontem 
 grupowym, na który zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca utworzenie nowej grupy, 

 ●  po wprowadzeniu właściwych danych należy kliknąć przycisk  Utwórz  . 
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 Po kliknięciu przycisku  Utwórz  , wyświetlony zostanie komunikat widoczny poniżej: 

 Na  adres  e-mail  wskazany  podczas  tworzenia  nowej  grupy  wysłana  zostanie  wiadomość  mailowa  z 
 linkiem  umożliwiającym  utworzenie  nowego  konta  grupowego,  po  otwarciu  wiadomości  należy 
 uruchomić  zamieszczony  w  niej  link.  Wiadomość  zostanie  wysłana  z  adresu 
 lokalenet@mmsoft.com.pl  . 

 Po uruchomieniu linku otwarty zostanie formularz: 

 ●  w  polu  Identyfikator  widoczny  będzie  identyfikator  wprowadzony  w  pierwszym  kroku 
 zakładania trybu grupowego, 

 ●  w  polach  Hasło  oraz  Powtórz  hasło  należy  wprowadzić  hasło,  które  posłuży  do  zalogowania 
 się na konto grupowe. 

 UWAGA! 

 Hasło  musi  składać  się  minimalnie  z  6  znaków,  maksymalnie  może  posiadać  30  znaków  i 
 nie  może  zawierać  znaków  o  kodzie  większym  niż  255  w  standardzie  Unicode  (np  polskich 
 liter: Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ś, Ź, Ż, ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). 

 11 

mailto:lokalenet@mmsoft.com.pl


 USŁUGA LOKALENET  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA 

 Po  prawidłowym  uzupełnieniu  pól  Hasło  oraz  Powtórz  hasło  i  wciśnięciu  przycisku  Utwórz 
 wyświetlony  zostanie  komunikat  zaprezentowany  poniżej.  Po  jego  zamknięciu  wyświetlony  zostanie 
 link umożliwiający  przejście do strony do logowania  . 
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 Po  powrocie  na  stronę  do  logowania  możliwe  będzie  pierwsze  logowania  się  danymi  użytkownika 
 grupowego.  W  celu  zalogowania  się  na  konto  użytkownika  grupowego  należy  uzupełnić  pola 
 Identyfikator oraz Hasło właściwymi danymi. 

 Po  poprawnym  zalogowaniu  się  na  konto  grupowe  widoczna  będzie  strona  zaprezentowana  poniżej. 
 W  tym  momencie  do  konta  grupowego  nie  są  jeszcze  podpięte  żadne  konta  indywidualne.  W  celu 
 dodania  do  grupy  konta  indywidualnego  należy  skorzystać  z  opcji  Dodaj  użytkownika  do  grupy 
 dostępnej w menu  Funkcje  . 
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 Po  uruchomieniu  funkcji  Dodaj  użytkownika  do  grupy  wyświetlona  zostanie  strona  umożliwiająca 
 dołączenie do konta grupowego konta indywidualnego. 

 W  polu  Identyfikator  należy  wprowadzić  Identyfikator  konta  indywidualnego,  które  ma  zostać 
 dołączone do grupy, otrzymany od Zarządcy nieruchomości 

 W  polu  Hasło  należy  wprowadzić  hasło  dla  wprowadzonego  wcześniej  konta  indywidualnego  (hasło 
 otrzymane od Zarządcy nieruchomości o ile nie zostało zmienione przez samego użytkownika). 

 Po wprowadzeniu właściwych danych należy kliknąć przycisk  Dodaj użytkownika do grupy  . 

 Poprawne  dodanie  użytkownika  do  grupy  będzie  skutkowało  pojawieniem  się  identyfikatora  w  menu 
 Użytkownicy.  Czynności  dodawania  użytkowników  do  grupy  należy  powtórzyć  dla  wszystkich  kont, 
 które mają zostać dodane do konta grupowego. 
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 POZOSTAŁE OPCJE DOSTĘPNE W MENU FUNKCJE 

 AKTUALNY UŻYTKOWNIK 

 Funkcja  prezentuje  informacje  o  aktualnie  aktywnym  koncie  użytkownika,  umożliwia  ona  zmianę 
 opisu  Użytkownika.  W  celu  zmiany  opisu  należy  wprowadzić  do  w  polu  Opis  użytkownika  ,  a 
 następnie kliknąć przycisk  Zmodyfikuj opis  . 

 Przełączanie  między  kontami  użytkowników  możliwe  jest  poprzez  kliknięcie  właściwego  konta  w 
 sekcji Użytkownicy. 
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 DODAJ UŻYTKOWNIKA DO GRUPY 

 Funkcja  umożliwiająca  dodanie  do  grupy  kolejnego  konta  Użytkownika.  W  celu  dodania  do  grupy 
 kolejnego  Użytkownika  należy  wprowadzić  właściwe  dane  w  polach  Identyfikator  oraz  Hasło  ,  a 
 następnie kliknąć przycisk  Dodaj użytkownika do grupy  . 

 USUŃ UŻYTKOWNIKA Z GRUPY 

 Funkcja  umożliwiająca  usunięcie  Użytkownika  z  grupy.  W  celu  usunięcia  Użytkownika  z  grupy  należy 
 w  polu  Identyfikator  wprowadzić  właściwy  identyfikator  Użytkownika,  a  następnie  kliknąć  przycisk 
 Usuń użytkownika z grupy  . 

 W  celu  definitywnego  usunięcia  Użytkownika  z  grupy,  w  kolejnym  oknie  należy  kliknąć  opcję 
 Ostatecznie  usuń  użytkownika  z  grupy  .  Kliknięcie  opcji  Przerwij  usuwanie  użytkownika  z 
 grupy  będzie skutkowało przerwaniem operacji usuwania. 
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 WYŚWIETL OPISY 

 Funkcja wyświetlająca listę Użytkowników należących do grupy, wraz z ich opisami. 

 WYŚWIETL SALDA 

 Funkcja  wyświetlająca  informacje  o  saldach  poszczególnych  Użytkowników  należących  do  grupy.  W 
 polu  Podaj  granicę  zaległości  można  określić  granicę  zaległości  do  jakiej  mają  być  prezentowane 
 zaległości, wartości poniżej tej kwoty nie zostaną pokazane. 
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 WYŚWIETL NALICZENIA 

 Funkcja  wyświetlająca  informacje  o  kwotach  naliczeń  dla  poszczególnych  Użytkowników  należących 
 do  grupy.  W  polu  Podaj  granicę  naliczenia  można  określić  granicę  kwoty  do  jakiej  mają  być 
 prezentowane naliczenia, wartości poniżej tej kwoty nie zostaną pokazane. 

 WYŚWIETL ROZLICZENIA 

 Funkcja  wyświetlająca  informacje  o  kwotach  rozliczeń  dla  poszczególnych  Użytkowników  należących 
 do  grupy.  W  polu  Podaj  granicę  rozliczenia  można  określić  granicę  kwoty  do  jakiej  mają  być 
 prezentowane rozliczenia, wartości poniżej tej kwoty nie zostaną pokazane. 
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 ZMIANA HASŁA GRUPOWEGO 

 Funkcja  umożliwiająca  zmianę  hasła  dla  Użytkownika  grupowego.  W  celu  zmiany  hasła  w  polu  Stare 
 hasło  należy  wprowadzić  dotychczas  używane  hasło,  w  polach  Nowe  hasło  oraz  Powtórz  hasło  – 
 nowe hasło, które będzie wykorzystywane do logowania poprzez tryb grupowy. 

 UWAGA! 

 Hasło  musi  składać  się  minimalnie  z  6  znaków,  maksymalnie  może  posiadać  30  znaków  i 
 nie  może  zawierać  znaków  o  kodzie  większym  niż  255  w  standardzie  Unicode  (np  polskich 
 liter: Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ś, Ź, Ż, ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). 

 ZMIANA ADRESU E-MAIL 

 Funkcja  umożliwiająca  zmianę  adresu  e-mail  powiązanego  z  kontem  grupowym.  W  celu  zmiany 
 adresu  e-mail  w  polu  Nowy  adres  e-mail:  należy  wprowadzić  właściwy  adres,  a  następnie  kliknąć 
 przycisk  Zmień adres e-mail  . 
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 UŻYTKOWNICY 

 Sekcja  Użytkownicy  służy  do  przełączania  pomiędzy  kontami  Użytkowników  należącymi  do  grupy. 
 W  celu  przełączenia  się  pomiędzy  kontami  Użytkowników  należy  kliknąć  lewym  przyciskiem  myszy 
 na  właściwym  opisie  Użytkownika,  po  wskazaniu  właściwego  Użytkownika  w  poszczególnych 
 zakładkach serwisu LokaleNet będą prezentowane jego dane. 

 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA GRUPOWEGO 

 W  celu  zalogowania  się  do  serwisu  LokaleNet  na  konto  Użytkownika  grupowego  wystarczy  na  stronie 
 do  logowania  w  polach  Identyfikator  oraz  Hasło  wprowadzić  właściwe  dane  użytkownika 
 grupowego. 
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 OPCJE  DOSTĘPNE  DLA  WSZYSTKICH  UŻYTKOWNIKÓW 
 SERWISU LOKALENET 

 Opisane  poniżej  funkcje  Zarządca  nieruchomości  może  udostępnić  wszystkim  użytkownikom  serwisu 
 LokaleNet.  Dostępność  danej  funkcji  zależy  tylko  i  wyłącznie  od  udostępnienia  jej  przez  Zarządcę 
 nieruchomości. 

 INFORMACJE 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  komunikatów/ 
 informacji stałych, w menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Informacje  . 

 Informacje  -  strona  prezentująca  informacje  udostępniane  przez  Zarządcę  nieruchomości. 
 Informacje  podzielone  są  na  Komunikaty  (dostępne  przez  określony  czas),  oraz  Informacje  stałe 
 (dostępne  „do  odwołania”,  najczęściej  Zarządcy  udostępniają  w  tym  miejscu  ważne  informacje, 
 regulaminy itp.) 

 W celu wyświetlenia danego komunikatu należy kliknąć w jego tytuł w menu po lewej stronie. 

 W  celu  wyświetlenia  informacji  stałych  należy  w  pierwszej  kolejności  kliknąć  w  odnośnik  Informacje 
 stałe  , a następnie kliknąć tytuł informacji, która  ma zostać wyświetlona. 
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 Do  komunikatów  oraz  informacji  stałych  bardzo  często  dołączone  są  załączniki,  w  celu  wyświetlenia 
 załącznika  należy  w  sekcji  Pliki  do  pobrania  ,  kliknąć  w  nazwę  udostępnionego  przez  Zarządcę 
 pliku. 
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 SALDO 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 saldzie, w menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Saldo  . 

 Saldo  -  strona  prezentująca  informacje  o  saldzie  zalogowanego  Użytkownika.  Saldo  można 
 przeglądać  z  różnym  poziomem  szczegółowości.  Za  poziom  szczegółowości  prezentowanych  danych 
 odpowiadają opcje dostępne w menu  Szczegółowość  po  lewej stronie. 

 Jeżeli  Zarządca  nieruchomości  dokona  synchronizacji  archiwalnych  lat,  Użytkownik  będzie  miał 
 możliwość  przeglądania  informacji  o  tym  jak  wyglądało  jego  saldo  w  poszczególnych  latach.  W  celu 
 przeglądania  informacji  dotyczących  poprzednich  lat  księgowych  należy  wskazać  właściwy  rok  w 
 menu  Lata  po lewej stronie. 

 Na  stronie  prezentującej  informacje  o  saldzie  znajduje  się  też  kluczowa  informacja  dotycząca  daty 
 ostatniego  wyciągu  bankowego  wprowadzonego  przez  Zarządcę  nieruchomości  w  programie  Lokale. 
 Jeżeli  saldo  nie  uwzględnia  jakiejś  płatności  należy  zweryfikować  czy  nie  została  ona  dokonana  z 
 datą późniejszą niż data ostatniego wyciągu bankowego prezentowana w zakładce Saldo. 

 W  zakładce  saldo,  przy  każdym  poziomie  szczegółowości  znajduje  się  przycisk  Zapłać  on-line  z 
 ikoną  koszyka  zakupowego  -  umożliwia  on  dokonywanie  szybkich  płatności  bezpośrednio  z  serwisu 
 LokaleNet. Tematyka szybkich płatności została poruszona w rozdziale $$$. 
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 Dostępne poziomy szczegółowości salda: 

 Sumarycznie  –  ogólna  kwota  salda/  zaległości  lub  nadpłaty.  Przycisk  Zapłać  on-line  umożliwia 
 dodanie pozycji salda do koszyka płatności. 

 Tabela  -  wszystkie  zapisy  księgowe  z  podziałem  na  miesiące.  Przycisk  Zapłać  on-line  umożliwia 
 dodanie pozycji salda do koszyka płatności. 
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 Szczegóły  -  wyświetlane  są  wszystkie  kwoty  naliczeń,  rozliczeń  oraz  wpłat  Użytkownika. 
 Wyświetlony  raport  można  zapisać  w  postaci  pliku  PDF  poprzez  kliknięcie  opcji  Zapisz  jako  PDF  . 
 Przycisk  Zapłać on-line  umożliwia dodanie pozycji  salda do koszyka płatności. 
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 Szczegóły  z  opisem  -  wyświetlane  są  wszystkie  kwoty  naliczeń,  rozliczeń  oraz  wpłat  Użytkownika, 
 dodatkowo  prezentowane  są  opisy  dokumentów  wprowadzone  przez  Zarządcę  nieruchomości  oraz 
 tytuły  wpłat  wprowadzone  przez  Użytkownika.  Wyświetlony  raport  można  zapisać  w  postaci  pliku 
 PDF  poprzez  kliknięcie  opcji  Zapisz  jako  PDF  .  Przycisk  Zapłać  on-line  umożliwia  dodanie  pozycji 
 salda do koszyka płatności. 
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 Z  podziałem  –  wyświetlane  są  wszystkie  kwoty  naliczeń,  rozliczeń  oraz  wpłat  Użytkownika, 
 dodatkowo  są  one  podzielone  na  fundusze  (grupy  opłat).  Wyświetlony  raport  można  zapisać  w 
 postaci  pliku  PDF  poprzez  kliknięcie  opcji  Zapisz  jako  PDF  .  Przycisk  Zapłać  on-line  umożliwia 
 dodanie pozycji salda do koszyka płatności. 

 Z  podziałem  i  opisem  –  wyświetlane  są  wszystkie  kwoty  naliczeń,  rozliczeń  oraz  wpłat 
 Użytkownika,  dodatkowo  prezentowane  są  opisy  dokumentów  wprowadzone  przez  Zarządcę 
 nieruchomości  oraz  tytuły  wpłat  wprowadzone  przez  Użytkownika.  Pozycje  salda  są  podzielone  na 
 fundusze  (grupy  opłat).  Wyświetlony  raport  można  zapisać  w  postaci  pliku  PDF  poprzez  kliknięcie 
 opcji  Zapisz  jako  PDF  .  Przycisk  Zapłać  on-line  umożliwia  dodanie  pozycji  salda  do  koszyka 
 płatności. 
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 NALICZENIA 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 naliczeniach/ rozliczeniach, w menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Naliczenia  . 

 Wybór  opcji  Naliczenia  spowoduje  wyświetlenie  strony  zawierającej  informacje  o  wymiarze 
 miesięcznej  zaliczki  oraz  o  ostatnich  rozliczeniach.  W  przypadku  gdy  właściciel  posiada  więcej  niż 
 jeden  lokal,  naliczenia  i  rozliczenia  mogą  być  prezentowane  oddzielnie  dla  każdego  lokalu. 
 Wyświetlone  informacje  można  zapisać  w  postaci  pliku  PDF  poprzez  kliknięcie  opcji  Zapisz  jako 
 PDF  . 

 W  zakładce  Naliczenia,  pod  informacjami  o  wymiarze  opłat  znajduje  się  przycisk  Zapłać  on-line  z 
 ikoną  koszyka  zakupowego  -  umożliwia  on  dokonywanie  szybkich  płatności  bezpośrednio  z  serwisu 
 LokaleNet. 

 Graficzna forma prezentacji składników stawki miesięcznej 
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 Informacje dotyczące ostatnich rozliczeń: 
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 PŁATNOŚCI ON-LINE 

 W  usłudze  LokaleNet  dostępna  jest  funkcjonalność  płatności  on-line  (blik  i  szybkie  przelewy 
 bankowe).  Przyciski  umożliwiające  dodanie  pozycji  do  koszyka  płatności  zlokalizowane  są  w 
 zakładkach  Saldo  oraz  Naliczenie  .  Usługa  ta  realizowana  jest  we  współpracy  z  operatorem 
 płatności Blue Media. 

 Najważniejsze informacje dotyczące płatności on-line: 
 ●  do  każdej  płatności  doliczana  będzie  kwota  transakcyjna  (prowizja  dla  Blue  Media)  -  przy 

 każdej płatności taka informacja będzie przekazywana wpłacającemu, 
 ●  maksymalna wartość płatności szybkim przelewem i blikiem wynosi  4700 PLN  , 
 ●  usługa  dostępna  będzie  w  trybie  koszykowym,  gdzie  mieszkaniec  przy  jednoczesnej  płatności 

 np.  na  2  konta  bankowe  (np.  oddzielny  fundusz  eksploatacyjny  i  fundusz  eksploatacyjny) 
 będzie obciążony pojedynczą prowizją. 

 W  przypadku  korzystania  z  przycisków  dostępnych  w  zakładce  Saldo  –  w  zależności  od 
 uruchomionego  poziomu  szczegółowości  serwis  daje  różne  możliwości  dodawania  pozycji  do 
 koszyka: 

 ●  sumaryczna kwota salda → na jeden rachunek bankowy 
 ●  oddzielne płatności na kilka rachunków bankowych w zależności od podziału na grupy opłat 

 30 



 USŁUGA LOKALENET  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA 

 Wywołanie  funkcji  płatności  z  poziomu  zakładki  Naliczenie  spowoduje  dodanie  do  koszyka  płatności 
 jednej sumarycznej kwoty płatnej na wskazany rachunek bankowy. 

 Ikona  reprezentująca  koszyk  jest  dostępna  na  pasku  przycisków  szybkiego  dostępu.  Z  poziomu 
 koszyka  płatności  użytkownicy  mogą  modyfikować  kwoty  płatności  oraz  wskazywać  z  listy  rachunek 
 bankowy na który ma być dokonywana wpłata. 

 31 



 USŁUGA LOKALENET  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA 

 PŁATNOŚĆ Z ZAKŁADKI SALDO – SZCZEGÓŁOWOŚĆ 
 SUMARYCZNIE/ SZCZEGÓŁY/ SZCZEGÓŁY Z OPISEM 
 Uruchomienie  w  serwisie  LokaleNet  zakładki  Saldo  z  poziomem  szczegółowości  ustawionym  na: 
 Sumarycznie/  Szczegóły/  Szczegóły  z  opisem  pozwala  użytkownikowi  na  dokonanie 
 sumarycznej płatności ze wszystkich grup opłat na jeden rachunek bankowy. 

 Pod  informacją  o  saldzie  kontrahenta  dostępny  jest  przycisk  Zapłać  on-line  .  Jego  kliknięcie 
 spowoduje  wyświetlenie  potwierdzenia  dodania  do  koszyka  płatności  pozycji  z  kwotą  odpowiadającą 
 sumarycznemu saldu. 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 
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 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 

 Saldo zerowe/ Nadpłata 

 W  przypadku  salda  zerowego  lub  nadpłaty  program  wyświetli  komunikat  o  braku  zaległości  na 
 saldzie  z  propozycją  dodania  do  koszyka  płatności  w  wysokości  miesięcznego  naliczenia.  W  oknie 
 będzie  można  zatwierdzić  dodanie  do  koszyka  płatności  kwoty  ostatniego  naliczenia  poprzez 
 kliknięcie przycisku “  OK  ” lub “  Idź do koszyka  ” lub  wycofać się poprzez kliknięcie przycisku “  X  ”. 
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 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 

 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 PŁATNOŚĆ Z ZAKŁADKI SALDO – TABELA/ Z PODZIAŁEM/ Z 
 PODZIAŁEM I OPISEM 
 Zdarza  się  że  opłaty  naliczane  mieszkańcom  podzielone  są  na  grupy.  Bardzo  często  dla 
 poszczególnych  grup  (np.  Eksploatacja,  Fundusz  remontowy)  prowadzone  są  oddzielne  rachunki 
 bankowe, na które należy dokonywać płatności. 

 Uruchomienie  w  serwisie  LokaleNet  zakładki  Saldo  z  poziomem  szczegółowości  ustawionym  na: 
 Tabela/ Z podziałem/ z podziałem i opisem  pozwala  użytkownikowi na : 

 • Dokonanie sumarycznej płatności ze wszystkich grup opłat na jeden rachunek bankowy. 
 • Dokonanie oddzielnych płatności na konta bankowe przypisane do grup opłat. 

 Płatności on-line uruchomione z sekcji Razem 

 Skorzystanie  z  opcji  Zapłać  on-line  znajdującej  się  pod  podsumowaniem  łącznego  salda 
 (sekcja  Razem)  spowoduje  dodanie  do  koszyka  płatności  sumarycznej  kwoty  zaległości  płatnej  na 
 jeden rachunek bankowy. 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 
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 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 KOSZYK  PŁATNOŚCI  Z  JEDNĄ  SUMARYCZNA  KWOTĄ  SALDA  (DODANĄ  Z 
 SEKCJI RAZEM) 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 

 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 

 37 



 USŁUGA LOKALENET  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA 

 PŁATNOŚCI  ON-LINE  URUCHOMIONE  Z  PODSUMOWANIA  KONKRETNEJ 
 GRUPY OPŁAT 

 Skorzystanie  z  opcji  Zapłać  on-line  znajdującej  się  w  podsumowaniu  konkretnej  grupy  opłat 
 spowoduje  dodanie  do  koszyka  płatności  pozycji  z  kwotą  zaległości  z  danej  grupy,  płatną  na 
 przypisany  do  niej  rachunek  bankowy.  Przykładowo  Użytkownik  serwisu  może  dodać  do  koszyka 
 płatności  oddzielną  płatność  za  Eksploatację  i  media,  a  następnie  dodać  kolejną  płatność  dotyczącą 
 Funduszu remontowego. 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 

 38 



 USŁUGA LOKALENET  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA 

 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 KOSZYK PŁATNOŚCI – ODDZIELNE PŁATNOŚCI DLA KAŻDEJ Z GRUP OPŁAT 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 
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 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 

 41 



 USŁUGA LOKALENET  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA 

 PŁATNOŚĆ Z ZAKŁADKI NALICZENIE 

 Uruchomienie  w  serwisie  LokaleNet  zakładki  Naliczenie  pozwala  użytkownikowi  na  dokonanie 
 sumarycznej płatności ze wszystkich grup opłat na jeden rachunek bankowy. 

 Pod  informacją  o  wymiarze  opłat  dostępny  jest  przycisk  Zapłać  on-line  .  Jego  kliknięcie  spowoduje 
 dodanie do koszyka płatności pozycji z sumaryczną kwotą naliczenia. 

 Po  wciśnięciu  przycisku  Zapłać  on-line  ,  zostanie  wyświetlone  potwierdzenie  dodania  pozycji  do 
 koszyka płatności. 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 
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 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 KOSZYK PŁATNOŚCI – PŁATNOŚĆ Z ZAKŁADKI NALICZENIE 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 

 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 KOSZYK PŁATNOŚCI 

 W  celu  przejścia  do  koszyka  płatności  użytkownik  serwisu  może  skorzystać  z  przycisku  koszyka 
 dostępnego w menu na górze strony. 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 

 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 

 Dodatkowo  przejście  do  koszyka  umożliwia  przycisk  Idź  do  koszyka  dostępny  w  oknie 
 potwierdzenia dodania pozycji do koszyka płatności. 
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 OBSŁUGA KOSZYKA PŁATNOŚCI – USUWANIE/ EDYCJA POZYCJI 

 Z  poziomu  koszyka  płatności  możliwe  jest  usuwanie  lub  edytowanie  wprowadzonych  pozycji  lub 
 przejście do finalizacji płatności (  Zapłać teraz  ). 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 

 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
 W  przypadku  korzystania  z  serwisu  LokaleNet  na  telefonie  komórkowym  ,  przyciski  usuwania/ 
 edycji widoczne są po przesunięciu ekranu. 
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 USUWANIE POZYCJI Z KOSZYKA PŁATNOŚCI 

 Użycie przycisku  Usuń  powoduje usunięcie wskazanej  pozycji z koszyka płatności. 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 
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 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 EDYTOWANIE POZYCJI W KOSZYKU PŁATNOŚCI 

 Skorzystanie  z  przycisku  Edytuj  uaktywni  możliwość  edytowania  pozycji.  Edycja  możliwa  jest  w 
 zakresie  kwoty  oraz  rachunku bankowego  , na który ma  zostać dokonana płatność. 

 Edytowanie kwoty płatności 
 W celu edytowania kwoty płatności należy: 

 ●  Wcisnąć odnośnik  Edytuj  znajdujący się przy pozycji,  która ma zostać poddana edycji. 
 ●  Wejść w edycję pola  Kwota  i poprawić kwotę korzystając  z klawiatury 
 ●  Zatwierdzić zmiany poprzez naciśnięcie odnośnika  Wprowadź  . 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 
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 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 Edytowanie numeru rachunku bankowego 

 W celu edytowania numeru rachunku na który ma zostać dokonana płatność należy: 

 ●  Wcisnąć odnośnik  Edytuj  znajdujący się przy pozycji,  która ma zostać poddana edycji. 
 ●  Skorzystać  z  rozwijanej  listy  w  polu  konto  ,  a  następnie  wskazać  właściwy  rachunek  bankowy. 

 Na  liście  znajdują  się  rachunki  udostępnione  przez  Zarządcę  Nieruchomości  –  nie  ma 
 możliwości wprowadzenia numeru rachunku bankowego z klawiatury. 

 ●  Zatwierdzić zmiany poprzez naciśnięcie odnośnika  Wprowadź  . 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 
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 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 OBSŁUGA KOSZYKA PŁATNOŚCI – DOKONANIE PŁATNOŚCI 

 Po  zweryfikowaniu  zawartości  koszyka  płatności  Użytkownik  serwisu  może  przejść  do  procesu 
 dokonania transakcji, w tym celu powinien skorzystać z przycisku  Zapłać teraz  . 

 Uwaga! 
 ●  Do  każdej  płatności  doliczana  będzie  kwota  transakcyjna  (prowizja  dla  Blue  Media)  -  przy 

 każdej płatności taka informacja będzie przekazywana wpłacającemu. 
 ●  Usługa  dostępna  będzie  w  trybie  koszykowym,  gdzie  mieszkaniec  przy  jednoczesnej  płatności 

 np.  na  2  konta  bankowe  (np.  oddzielny  fundusz  eksploatacyjny  i  fundusz  remontowy)  będzie 
 obciążony pojedynczą prowizją. 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 

 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 Skorzystanie  z  przyciski  Zapłać  teraz  spowoduje  przekierowanie  na  stronę  operatora  płatności  – 
 firmę  Blue Media  . 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 

 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 Z poziomu strony operatora płatności użytkownik może wybrać dogodny dla siebie sposób płatności: 

 ●  Blik 
 ●  Przelew internetowy 

 Po  wskazaniu  właściwej  formy  płatności  należy  postępować  zgodnie  z  zaleceniami  operatora 
 płatności. 

 Po sfinalizowaniu transakcji Użytkownik ponownie przekierowany jest do serwisu  LokaleNet  . 

 55 



 USŁUGA LOKALENET  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA 

 INFORMACJE  O  PŁATNOŚCIACH  ON-LINE  PREZENTOWANE  W  SERWISIE 
 LOKALENET W ZAKŁADCE SALDO. 

 SUMARYCZNA WPŁATA Z KILKU GRUP OPŁAT NA JEDEN RACHUNEK 

 W  przypadku  dokonania  sumarycznej  wpłaty  z  kilku  grup  opłat  na  jeden  rachunek  bankowy  w 
 serwisie  LokaleNet  pojawi  się  informacja  o  Płatnościach  online  nie  przyporządkowanych  do 
 konta rozrachunkowego  . 

 Kwota  płatności online zostanie uwzględniona w saldzie prezentowanym w serwisie LokaleNet. 

 Dodatkowo  wyświetlone  zostanie  dokładne  objaśnienie  dotyczące  uwzględnienia  w  saldzie 
 prezentowanym w serwisie LokaleNet płatności online. 

 “Kwota  w  pozycji  "Saldo"  uwzględnia  płatności  on-line,  które  zostały  wykonane  bezpośrednio  z 
 internetowej kartoteki mieszkańca LokaleNet. 
 Fizyczne  księgowanie  opłat  nastąpi  po  wczytaniu  przez  Państwa  Zarządcę  pełnych  wyciągów 
 bankowych  do  systemu  do  zarządzania  nieruchomościami  Lokale  i  może  potrwać  do  kilku  dni.  W 
 razie  braku  zaksięgowania  płatności  przez  kilka  dni  od  momentu  zapłaty,  prosimy  o  bezpośredni 
 kontakt z Zarządcą Państwa nieruchomości.” 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 
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 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 ODDZIELNE WPŁATY NA RACHUNKI PRZYPISANE DO GRUP OPŁAT 

 W  przypadku  dokonania  oddzielnych  wpłat  na  rachunki  bankowe  przypisane  do  poszczególnych  grup 
 opłat  po  uruchomieniu  zakładki  Saldo  z  poziomem  szczegółowości  Z  podziałem  lub  Z  podziałem  i 
 opisem  w tabelach pojawią się informacje o dokonanych  szybkich płatnościach. 

 Kwoty  płatności  online  zostaną  uwzględnione  w  saldach  poszczególnych  grup  opłat  prezentowanych 
 w serwisie LokaleNet. 

 Przeglądarka uruchomiona na komputerze: 
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 Przeglądarka uruchomiona na telefonie komórkowym: 
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 ODCZYTY 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 odczytach urządzeń pomiarowych, w menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Odczyty  . 

 Wybór  opcji  Odczyty  spowoduje  wyświetlenie  strony  umożliwiającej  przeglądanie  historii  odczytów 
 urządzeń pomiarowych. 

 Jeżeli  Zarządca  nieruchomości  udostępni  funkcję  wprowadzania  odczytów,  Użytkownicy  będą  mogli 
 wprowadzać stany liczników poprzez serwis LokaleNet. 

 W  przypadku  gdy  Użytkownik  posiada  więcej  niż  jedno  urządzenie  pomiarowe,  odczyty  są 
 pokazywane  osobno  dla  każdego  z  tych  urządzeń,  aby  wyświetlić  informacje  dotyczące  konkretnego 
 licznika należy kliknąć w jego nazwę w menu po lewej stronie. 

 W  celu  wprowadzenia  nowego  odczytu  należy  wybrać  właściwe  urządzenie  pomiarowe,  w  miejscu 
 Data  nowego  odczytu  wpisać  datę  odczytu,  w  miejscu  Stan  nowego  odczytu  wpisać  wskazanie 
 urządzenia pomiarowego i nacisnąć przycisk  Wprowadź  . 
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 ZGŁOSZENIA 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  dodawania  i  przeglądania 
 zgłoszeń, w menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Zgłoszenia  . 

 Wybór  opcji  Zgłoszenia  spowoduje  wyświetlenie  strony,  na  której  Użytkownik  może  wprowadzać 
 nowe  zgłoszenie  lub  sprawdzić  historię  zgłoszeń.  W  przypadku  gdy  Użytkownik  posiada  więcej  niż 
 jeden lokal, zgłoszenia będą prezentowane osobno dla każdego lokalu. 

 Aby  wprowadzić  nowe  zgłoszenie  w  sekcji  Obiekty  należy  wybrać  lokal,  którego  będzie  dotyczyło 
 zgłoszenie.  W  polu  Data  nowego  zgłoszenia  wprowadzić  datę  zgłoszenia,  w  polu  Nazwa  nowego 
 zgłoszenia  wpisać krótką nazwę zgłoszenia, w polu  Opis nowego zgłoszenia  opisać zgłoszenie. 

 W  polu  Publiczne  można  określić  czy  zgłoszenie  ma  być  widoczne  przez  innych  członków  Wspólnoty 
 (Publiczne:  TAK)  ,  czy  ma  być  widoczne  tylko  i  wyłącznie  dla  Zarządcy  nieruchomości  (Publiczne: 
 NIE). Po uzupełnieniu wyżej wymienionych pól należy kliknąć przycisk  Wprowadź  . 
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 Informacje  zwrotne  od  Zarządcy  nieruchomości  dotyczące  realizacji  zgłoszeń  dostępne  są  pod 
 opisem zgłoszenia. 

 62 



 USŁUGA LOKALENET  -  PORADNIK UŻYTKOWNIKA 

 TERMINY 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 istotnych terminach, w menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Terminy  . 

 Wybór  opcji  Terminy  spowoduje  wyświetlenie  strony  zawierającej  informacje  o  terminach  związanych 
 z  lokalami  należącymi  do  zalogowanego  Użytkownika  (np.  terminy  przeglądów  kominiarskich, 
 przeglądów  budowlanych  itp.).  Lista  udostępnionych  przez  Zarządcę  nieruchomości  terminów 
 dostępna jest w menu po lewej stronie. 
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 GŁOSOWANIA 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 uchwałach/  ankietach  poddawanych  pod  głosowanie  w  menu  usługi  LokaleNet  dostępna  będzie 
 pozycja  Głosowania  . 

 Wybór  opcji  Głosowania  spowoduje  wyświetlenie  strony  z  informacjami  dotyczącymi  podejmowanych 
 uchwał  i  ankiet.  Uruchamiając  tę  opcję  będzie  można  zapoznać  się  z  treściami  podejmowanych 
 uchwał  i  ankiet,  historią  oddanych  głosów,  informacjami  dotyczącymi  wyników  głosowania  oraz 
 wszelkiego rodzaju załącznikami związanymi z podejmowanymi uchwałami/ ankietami. 

 Jeżeli  Zarządca  nieruchomości  udostępni  dodatkowo  funkcję  oddawania  głosów,  Użytkownicy  będą 
 mogli oddawać głosy na uchwały i ankiety udostępnione w serwisie LokaleNet. 

 W sekcji  Typy  dostępnej w menu po lewej stronie Użytkownik  ma możliwość przełączenia widoku: 

 ●  razem  –  zaprezentowane  będą  zarówno  ankiety  jak  i  uchwały  udostępnione  przez  Zarządcę 
 nieruchomości 

 ●  uchwały  –  w  sekcjach  Do  głosowania  oraz  Pozostałe  widoczne  będą  tylko  i  wyłącznie 
 uchwały udostępnione przez Zarządcę nieruchomości 

 ●  ankiety  -  w  sekcjach  Do  głosowania  oraz  Pozostałe  widoczne  będą  tylko  i  wyłącznie  ankiety 
 udostępnione przez Zarządcę nieruchomości 
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 W  sekcji  Do  głosowania  dostępnej  w  menu  po  lewej  stronie  Użytkownik  zobaczy  listę  ankiet/ 
 uchwał nad którymi nie oddał głosu. 

 W  sekcji  Pozostałe  dostępnej  w  menu  po  lewej  stronie  Użytkownik  zobaczy  listę  archiwalnych 
 ankiet/ uchwał nad którymi zakończono głosowanie. 
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 ODDANIE GŁOSU 

 W  celu  oddania  głosu  należy  po  uruchomieniu  zakładki  Głosowania,  wskazać  właściwą  uchwałę/ 
 ankietę  dostępną  w  sekcji  Do  głosowania  ,  a  następnie  kliknąć  w  odnośnik  głosuj  przy  wybranej 
 opcji. 

 Po  wskazaniu  właściwej  opcji  głosowania,  wyświetlony  zostanie  komunikat  wymagający  od 
 Użytkownika  potwierdzenia  oddania  głosu.  W  celu  zatwierdzenia  głosu  należy  w  polu  Hasło: 
 wprowadzić  hasło  używane  przy  logowaniu  do  serwisu  LokaleNet,  a  następnie  kliknąć  przycisk 
 Wprowadź  . Kliknięcie opcji  Anuluj  spowoduje anulowanie  operacji oddawania głosu. 

 W  przypadku  gdy  Użytkownik  ma  zamiar  oddawać  głosy  nad  wieloma  uchwałami  i  nie  chce  za 
 każdym  razem  wprowadzać  hasła  do  logowania  może  zaznaczyć  opcję  „Nie  pytaj  więcej  o  hasło 
 do momentu wylogowania”  . 
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 Po kliknięciu przycisku  Wprowadź  , zostanie wyświetlona informacja potwierdzająca oddanie głosu. 

 Uwaga! 

 Po potwierdzeniu oddania głosu w serwisie LokaleNet nie ma możliwości jego zmiany. 

 INFORMACJE O ZAKOŃCZONYCH ANKIETACH/ UCHWAŁACH 

 W  momencie  zakończenia  głosowania  nad  ankietą/  uchwałą  w  serwisie  LokaleNet  pojawią  się 
 informacje o wyniku głosowania wraz z jego graficzną prezentacją. 
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 MOJE DANE 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 danych  kontrahenta  (telefon,  e-mail,  nr  rachunku  bankowego,  parametry  lokali),  w  menu  usługi 
 LokaleNet dostępna będzie pozycja  Moje dane  . 

 Wybór  opcji  Moje  dane  spowoduje  wyświetlenie  strony  prezentującej  informacje  o  Użytkowniku 
 (telefon,  e-mail,  nr  konta  bankowego,  parametry  lokali),  które  są  zapisane  w  bazie  danych  należącej 
 do  Zarządcy  nieruchomości.  Informacje  dostępne  są  jedynie  do  podglądu,  nie  można  ich  z  tego 
 poziomu  edytować,  w  przypadku  nieprawidłowości  należy  skontaktować  się  ze  swoim  Zarządcą 
 nieruchomości. 

 Dodatkowo  zakładka  Moje  dane  daje  możliwość  ustawienia  statusu  powiadomień  mailowych  o 
 zmianach w serwisie LokaleNet. 

 Ustawienie  statusu  „  TAK  ”  przy  odpowiedniej  grupie  informacji  spowoduje,  że  Użytkownik  będzie 
 otrzymywał  wiadomości  mailowe  z  informacjami  o  zaktualizowaniu  danych  w  serwisie  LokaleNet. 
 Wiadomość  zostanie  wysłana  na  adres  mailowy  Użytkownika  widoczny  w  zakładce  Moje  dane  z 
 adresu  lokalenet@mmsoft.com.pl  . 

 Ustawienie  statusu  „  NIE  ”  będzie  skutkowało  tym,  że  Użytkownik  nie  będzie  otrzymywał 
 powiadomień o zmianach w serwisie LokaleNet. 
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 ZMIANA HASŁA 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  zmiany  hasła  do  logowania,  w 
 menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Zmiana  hasła  . 

 Funkcja  umożliwiająca  zmianę  hasła  wykorzystywanego  do  logowania  w  serwisie  LokaleNet.  W  celu 
 zmiany  hasła  należy  w  polu  Stare  hasło  wprowadzić  dotychczas  używane  hasło,  a  następnie  w 
 polach  Nowe hasło  oraz  Powtórz hasło  wprowadzić nowe  hasło do logowania. 

 UWAGA! 

 Hasło  musi  składać  się  minimalnie  z  6  znaków,  maksymalnie  może  posiadać  30  znaków  i 
 nie  może  zawierać  znaków  o  kodzie  większym  niż  255  w  standardzie  Unicode  (np  polskich 
 liter: Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ś, Ź, Ż, ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). 

 WYLOGOWANIE 

 Kliknięcie przycisku  Wylogowanie  spowoduje wylogowanie  z serwisu LokaleNet. 
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 OPCJE DOSTĘPNE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU 

 Opisane  poniżej  funkcje  Zarządca  nieruchomości  może  udostępnić  Użytkownikom  usługi  LokaleNet, 
 którzy  posiadają  status  członka  zarządu.  Dostępność  danej  funkcji  zależy  tylko  i  wyłącznie  od 
 udostępnienia jej przez Zarządcę nieruchomości. 

 INFORMACJE – WPROWADZANIE KOMUNIKATÓW 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  wprowadzania  komunikatów 
 przez  usługę  LokaleNet  kontrahentom,  którym  nadane  zostały  uprawnienia  członków  zarządu,  w 
 zakładce Informacje pojawi się nowa pozycje menu →  Wprowadź komunikat  . 

 Jej  uruchomienie  powoduje  otwarcie  strony  umożliwiającej  wprowadzenie  komunikatu,  który  będzie 
 widoczny dla pozostałych użytkowników usługi LokaleNet związanych z daną nieruchomością. 

 W polu  Opis nowej informacji  należy wprowadzić tytuł  dodawanego komunikatu. 

 W polu  Treść informacji  można wprowadzić pełną treść  komunikatu 

 Po uzupełnieniu wymienionych pól należy kliknąć w odnośnik  Wprowadź  . 
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 GŁOSOWANIA 

 W  przypadku  zalogowania  się  na  konto  użytkownika  z  uprawnieniami  członka  zarządu,  nieco  inaczej 
 wygląda  strona  Głosowania  związana  z  głosowaniem  nad  uchwałami.  Członkowie  zarządu 
 otrzymują  na  niej  pełny  dostęp  do  informacji  o  głosach  oddanych  przez  pozostałych  użytkowników 
 usługi LokaleNet związanych z daną nieruchomością. 
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 KOSZTY 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 kosztach  kontrahentom,  którym  nadane  zostały  uprawnienia  członków  zarządu,  w  menu  usługi 
 LokaleNet dostępna będzie pozycja  Koszty  . 

 Jej  uruchomienie  spowoduje  wyświetlenie  strony  umożliwiającej  przeglądanie  informacji  o  kosztach 
 zaksięgowanych  w  oprogramowaniu  Zarządcy.  Koszty  można  przeglądać  z  różnym  poziomem 
 szczegółowości,  wykorzystując  w  tym  celu  pozycje  menu  Szczegółowość  .  Dodatkowo  istnieje 
 możliwość  przeglądania  kosztów  według  rodzajów  do  których  zostały  przyporządkowane  –  menu 
 Rodzaje  . 

 Członkowie  zarządu  podczas  przeglądania  informacji  o  kosztach  mogą  definiować  okres  z  którego 
 mają być prezentowane koszty – Pola  Zakres, Od miesiąca,  Do miesiąca  . 

 Dodatkowo na samym dole strony koszty zostaną zaprezentowane w formie wykresu. 
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 SALDA 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 saldach  kontrahentom,  którym  nadane  zostały  uprawnienia  członków  zarządu,  w  menu  usługi 
 LokaleNet dostępna będzie pozycja  Salda  . 

 Jej  uruchomienie  spowoduje  wyświetlenie  strony  umożliwiającej  przeglądanie  informacji  o  saldach 
 wszystkich  użytkowników  usługi  LokaleNet  związanych  z  daną  nieruchomością.  Salda  można 
 przeglądać  z  różnym  poziomem  szczegółowości,  wykorzystując  w  tym  celu  pozycje  menu 
 Szczegółowość  .  Dodatkowo  istnieje  możliwość  wyświetlenia  szczegółowych  informacji  o  saldzie 
 konkretnego właściciela lokalu, w tym celu należy wskazać właściwy adres w  menu Kontrahenci  . 
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 NALICZENIA 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 naliczeniach/  rozliczeniach  kontrahentom,  którym  nadane  zostały  uprawnienia  członków  zarządu,  w 
 menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Naliczenia  . 

 Jej  uruchomienie  spowoduje  wyświetlenie  strony  umożliwiającej  przeglądanie  informacji  o 
 naliczeniach  i  rozliczeniach  wszystkich  użytkowników  usługi  LokaleNet  związanych  z  daną 
 nieruchomością.  Po  uruchomieniu  strony  w  menu  Lokale  widoczne  będą  lokale,  których 
 właścicielem  jest  członek  zarządu,  w  sekcji  Kontrahenci  można  wskazać  konkretny  adres  lokalu, 
 wtedy  pojawi  się  on  w  sekcji  Lokale,  a  w  głównej  części  strony  zostaną  wyświetlone  informacje  o 
 naliczeniach oraz rozliczeniach związanych z konkretnym lokalem. 
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 LICZNIKI 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 odczytach  z  urządzeń  pomiarowych  kontrahentom,  którym  nadane  zostały  uprawnienia  członków 
 zarządu, w menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Liczniki  . 

 Jej  uruchomienie  spowoduje  wyświetlenie  strony  umożliwiającej  przeglądanie  informacji  o  stanach 
 liczników  zainstalowanych  w  lokalach  należących  do  wszystkich  użytkowników  usługi  LokaleNet 
 związanych  z  daną  nieruchomością.  W  sekcji  Liczniki  można  przełączać  widok  pomiędzy  licznikami 
 zainstalowanymi  pod  danym  adresem,  w  sekcji  Obiekty  można  wskazywać  adres  lokalu,  dla  którego 
 mają zostać wyświetlone informacje o licznikach. 
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 DOSTAWCY 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 saldach  dostawców  kontrahentom,  którym  nadane  zostały  uprawnienia  członków  zarządu,  w  menu 
 usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja –  Dostawcy  . 

 Jej  uruchomienie  spowoduje  wyświetlenie  strony  umożliwiającej  przeglądanie  informacji  o 
 dotyczących  stanu  rozrachunków  wspólnoty/  spółdzielni/  firmy  z  wszystkimi  dostawcami.  Salda 
 dostawców  można  przeglądać  z  różnym  poziomem  szczegółowości,  wykorzystując  w  tym  celu 
 pozycje  menu  Szczegółowość  .  Dodatkowo  istnieje  możliwość  wyświetlenia  szczegółowych 
 informacji  o  stanie  rozrachunków  wspólnoty/  spółdzielni/  firmy  z  konkretnym  dostawcą  w  tym  celu 
 należy wskazać właściwego dostawcę w  menu Kontrahenci  . 
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 FINANSE 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji  o 
 stanie  finansowym  wspólnoty/  spółdzielni/  firmy  kontrahentom,  którym  nadane  zostały  uprawnienia 
 członków zarządu, w menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja –  Finanse  . 

 Jej  uruchomienie  spowoduje  wyświetlenie  strony  umożliwiającej  przeglądanie  informacji  o  stanie 
 środków  pieniężnych,  stanie  rozrachunków  z  odbiorcami  oraz  dostawcami,  jak  również  informacje  o 
 przychodach  i  kosztach  zaksięgowanych  przez  Zarządcę  nieruchomości  w  programie  Lokale.  Dane 
 finansowe  można  przeglądać  z  różnym  poziomem  szczegółowości,  wykorzystując  w  tym  celu  pozycje 
 menu Szczegółowość  . 
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 WINDYKACJE 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji 
 dotyczących  prowadzonych  postępowań  windykacyjnych  kontrahentom,  którym  nadane  zostały 
 uprawnienia członków zarządu, w menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Windykacje  . 

 Jej  uruchomienie  spowoduje  wyświetlenie  strony  umożliwiającej  przeglądanie  informacji  o 
 postępowaniach  windykacyjnych  prowadzonych  z  dłużnikami  wspólnoty/  spółdzielni/  firmy. 
 Informacje  można  przeglądać  z  różnym  poziomem  szczegółowości,  wykorzystując  w  tym  celu 
 pozycje  menu  Szczegółowość  .  W  sekcji  Sprawy  ,  można  przełączać  widok  pomiędzy  różnymi 
 sprawami  windykacyjnymi  prowadzonymi  z  danym  kontrahentem  (Niezamknięte,  Wszystkie,  Z 
 okresu  ).  W  sekcji  Kontrahenci  można  wskazać  kontrahenta,  którego  sprawy  zostaną  wyświetlone 
 w głównej części strony. 
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 ROZLICZENIA 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji 
 dotyczących  rozliczeń  kontrahentom,  którym  nadane  zostały  uprawnienia  członków  zarządu,  w  menu 
 usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Rozliczenia  . 

 Jej  uruchomienie  spowoduje  wyświetlenie  strony  umożliwiającej  przeglądanie  informacji  o 
 rozliczeniach  wszystkich  użytkowników  usługi  LokaleNet  związanych  z  daną  nieruchomością.  Z  menu 
 Rozliczenia  dostępnego  po  prawej  stronie  można  wybrać  rozliczenie,  którego  wartości  mają  być 
 wyświetlone  w  głównej  części  strony,  menu  Świadczenia  umożliwia  przełączanie  pomiędzy 
 informacjami  o  rozliczeniach  poszczególnych  składników  opłat.  Graficzna  prezentacja  zużyć  z 
 urządzeń  pomiarowych  zainstalowanych  w  poszczególnych  lokalach  daje  członkom  zarządu 
 możliwość szybkiego przeanalizowania poprawności rozliczeń. 
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 PARAMETRY LOKALI 

 W  przypadku  udostępnienia  przez  Zarządcę  nieruchomości  możliwości  przeglądania  informacji 
 dotyczących  parametrów  lokali  kontrahentom,  którym  nadane  zostały  uprawnienia  członków 
 zarządu, w menu usługi LokaleNet dostępna będzie pozycja  Parametry lokali  . 

 Jej  uruchomienie  spowoduje  wyświetlenie  strony  umożliwiającej  przeglądanie  informacji  o 
 parametrach  wprowadzonych  w  poszczególnych  lokalach  wchodzących  w  skład  nieruchomości  (  np. 
 powierzchnia, liczba osób, ryczałty przyjęte do naliczeń itp.) 

 Menu  Kontrahenci  dostępne  po  prawej  stronie  umożliwia  przełączanie  pomiędzy  poszczególnymi 
 lokalami wchodzącymi w skład nieruchomości. 
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