Elektronikus Ügyfélportál
Társaságunk 2016.októberétől új, WEB alapú elektronikus ügyfélportált indít a fogyasztók részére biztosítva
az elektronikus ügyintézés lehetőségét , ideértve az e-számlát is.
A portál főbb funkciói a következők :
 ügyfél regisztráció;
 adatmódosítás;
 mérőállás rögzítés;
 számla adatainak megtekintése;
 e-számla kezelés;
 hátralék megtekintése;
 szolgáltató üzeneteinek megnézése;
 bankkártyás fizetési lehetőség
A főbb funkciók részletes leírása:
Ügyfél regisztráció
Ahhoz hogy a portálon keresztül kapcsolatot tarthasson az ügyfél a szolgáltatóval szükség van az ügyfél
regisztrációra, mely során az ügyfél azonosítása történik, olyan adatok megadásával, mellyel csak az ügyfél
rendelkezik. Az ügyfél személyesen is
megjelenhet a cég ügyfélszolgálatán, de
jellemzően távolról számítógépén,
mobiltelefonján, vagy táblagépén fog
regisztrálni. Az ügyfélportál különböző
képernyőfelbontásokhoz
igazodva
biztosítja ezt.
Bejelentkezés
Sikeresen
regisztrált
ügyfelek
bejelentkezési adatok megadásával
érhetik el a portál funkcióit.
Rendszerünk elérhető mobileszközökről is, ahol az
információk elhelyezése igazodik az eszköz
felbontásához.

Számlák megtekintése és nyomtatása
A regisztrált ügyfél megtekintheti a számára kibocsátott számlákat, látja a számlák kiegyenlítettségének
állapotát.

Tartozások
Tartozás megtekintése; számlák kiegyenlítése; azonnali bankkártyás fizetés lehetősége.

Társaságunk bankja biztosítja a megfelelő felületet, így harmadik fél bevonása nélkül bankszámlánkon azonnal
megjelenik az összeg. Tehát nem parkol a befizetés egy külső portálszolgáltatónál és napok múlva kerül
átutalásra, hanem azonnal a bankon keresztül kerül a közműszolgáltatóhoz. A felhasználó a portálon azonnal
látja, hogy a számla kiegyenlítésre került. A befizetés ezután ugyanúgy megjelenik az ügyintéző képernyőjén
is, amennyiben az adott ügyfél kiegyenlítéseit nézi.
Mérőállás bejelentés
A regisztrált ügyfél tud óraállást diktálni a portálon keresztül. Ezek az óraállások megjelennek az ügyintéző
megfelelő képernyőjén az ATHOS rendszerben, és ellenőrzés/feldolgozás után kerülnek a végleges,
'"számlázandó" mérések közé. A rendszerbe semmilyen adat nem kerül be külső forrásból kezelői ellenőrzés
nélkül.

Óraállások áttekintése
Lehetőség van az eddigi óraállások áttekintésére.

Adatváltozások
Azokat az adatokat, melyek megváltoztak és a közműszolgáltató engedélyezi az on-line adatváltoztatást az
ügyfél megváltoztathatja (ehhez is szükséges egy ügyintéző jóváhagyása). Itt beállíthatja azt is az ügyfél, hogy
mely eseményekről kér értesítést.

