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1 Czym jest EBOK?  

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK) jest portalem internetowym, który to umożliwia 

Użytkownikom dostęp do informacji o umowach, fakturach, płatnościach, raportach i 

materiałach szkoleniowych, dotyczących współpracy z MULTIPAY.  

Dostęp do systemu EBOK jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem:  

www.multipay.com.pl 
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2 Konto użytkownika  

Konta użytkowników rejestrowane są w systemie przez Administratorów Systemu (pracownicy 

MULTIPAY) oraz wyznaczonych przez Klienta, lokalnych Administratorów Klienta. 

Administratorzy Klienta posiadają uprawnienia do zarządzania kontami użytkowników w 

obrębie Klienta – rejestrowania, usuwanie i edycja profili użytkowników.  

2.1 Rejestracja użytkowników  

Każdy użytkownik w systemie EBOK identyfikowany jest przez unikalną nazwę – login w 

formie adresu e-mail oraz zdefiniowane przez użytkownika hasło. W procesie rejestracji konta 

użytkownika w systemie niezbędne jest podanie podstawowych danych:  

 login,   

 imię i nazwisko,  

 adres poczty elektronicznej,  

oraz zdefiniowanie uprawnień użytkownika. Po zakończonym procesie rejestracji, konto 

użytkownika pozostaje nieaktywne. Aktywacja konta odbywa się przy wykorzystaniu 

wiadomości z linkiem aktywacyjnym wysyłanej na adres e-mail podany w formularzu 

rejestracyjnym. Wysłany link jest aktywny przez 7 dni od momentu rejestracji konta i umożliwia 

użytkownikowi zdefiniowanie hasła dostępowego do systemu EBOK.  

2.2 Aktywacja konta użytkownika  

Aby dostęp do EBOK był możliwy należy w pierwszej kolejności kliknąć „Aktywuj konto” w 

mailu aktywacyjnym wysłanym na adres mailowy, podany w profilu użytkownika (Rysunek 1).  
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W efekcie następuje przekierowanie na ekran (Rysunek 2), na którym to należy posłużyć się 

nazwą użytkownika otrzymaną w mailu aktywacyjnym oraz ustanowić nowe hasło do EBOK.  

  

  

Rysunek  1 . Aktywacja EBOK   
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2.3 Uprawnienia użytkowników  

Uprawnienia użytkowników podzielone zostały na poniższe role:  

 Użytkownik systemu – uprawnienie podstawowe, dostęp do systemu oraz 

dostęp do informacji, profilu i danych klienta,  

 Administrator klienta – uprawnienie administracyjne nadawane przez 

MULTIPAY, definiuje administratora danych w obrębie klienta,  

 Reprezentant Handlowy – uprawnienie nadawane przez MULTIPAY, 

autoryzuje dostęp do strefy RH,  

 Użytkownik z dostępem do raportów ATM 

 Użytkownik z dostępem do raportów POS  

 Użytkownik z dostępem do danych o płatnościach – zakładka Faktury i 

Płatności,  

 Użytkownik z dostępem do listy urządzeń ATM 

 Użytkownik z dostępem do listy urządzeń POS,  

 Użytkownik z dostępem do listy oddziałów ATM,   

 Użytkownik z dostępem do listy merchantów,  

 Użytkownik z dostępem do modułu zgłoszeń.  

3 Strefa ogólna użytkowników  

Strefa ogólna systemu to widoki i zakładki wspólne dla klientów bankowych, jak i merchantów. 

Znajdują się w niej okno logowania do systemu, okno informacji, profil użytkownika oraz 

informacje o kliencie.  

  

  

Rysunek  2 . Ekran aktywacji konta   
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3.1 Ekran logowania  

Aby zalogować się do EBOK należy posłużyć się loginem i hasłem na ekranie logowania 

(Rysunek 3).  

 

Trzykrotne podanie błędnej nazwy użytkownika lub hasła powoduje pojawienie się 

dodatkowego okienka z prośbą o podanie wyniku działania z rysunku (Rysunek 5). System 

wymusza podanie poprawnego wyniku działania, bez którego zalogowanie się do EBOK jest 

niemożliwe.  

Gdy użytkownik podejmie 5 błędnych prób zalogowania, dostęp od EBOK jest blokowany na  

30 minut. Po upływie tego czasu należy podjąć kolejną próbę zalogowania.  

Co 30 dni EBOK wymusza na użytkownikach zmianę hasła (Rysunek 4). Nowe hasło musi 

być inne od wcześniej używanego.  

W sytuacji, gdy użytkownik nie zaloguje się do EBOK przez okres 90 dni, dostęp do aplikacji 

jest automatycznie blokowany.  

  

  

Rysunek  3 . Ekran logowania   
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3.2 Ekran główny  

Ekran główny aplikacji składa się z menu, w obrębie którego możliwa jest nawigacja po 

systemie (Rysunek 6).  

  

Rysunek  4 . Ekran  -   Has ł o wygas ł o   

  

Rysunek  5 .  Logowanie  CAPTCHA   
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W obrębie paska menu wyróżnia się zakładki:  

 

 Informacje 

 Moje dane  

 Słowniki 

 Urządzenia  

 Raporty 

 Płatności 

 Zgłoszenia 

 Strefa RH 

 Ustawienia  

 

W prawym, górnym rogu ekranu znajduje się menu kontekstowe umożliwiające przejście do 

profilu użytkownika, zmianę rozmiaru okna, wylogowanie z systemu, a także przejście do 

formularza kontaktu (Rysunek 7).  

  

Rysunek  6 . Ekran g ł ówny EBOK   



  

  9 

 

3.3 Ekran Informacje  

Zakładka Informacje (Rysunek 8) przedstawia Informacje, Oferty, Promocje i odnośnik do 

Formularza Kontaktu z MULTIPAY.  

  

  

  

Rysunek  7 . Formularz kontaktu   
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3.4 Ekran Moje dane  

Zakładka „Moje dane” umożliwia podgląd danych klienta, a także szczegóły użytkowanych 

terminali POS, bankomatów NDC lub bankomatów ISO (Rysunek 9).  

 

 
  

  

3.5 Profil użytkownika  

Zakładka „Moje dane” umożliwia dodatkowo przejście do profilu użytkownika, gdzie jest 

możliwy podgląd i edycja danych dotyczących profilu (Dane konta, Dane użytkownika, Dane 

kontaktowe), a także zmiana hasła do systemu (Rysunek 10).  

  

Rysunek  8 .  Zak ł adka Informacje   

  

Rysunek  9 . Zak ł adka Moje dane   
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Rysunek  10 . Profil u ż ytkownika   
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4 Strefa Merchanta   

4.1 Ekran Słowniki  
 

 

Zakładka „Słowniki” (Rysunek 11) stanowi bazę wszystkich Merchantów, które wykorzystują 

urządzenia POS, obsługiwane przez MULTIPAY.  

 

Filtrowanie Merchantów działa w analogiczny sposób jak filtrowanie Oddziałów Banków.   

Również w tym przypadku można posłużyć się szybkimi filtrami, wykorzystując Identyfikator 

Merchanta. W obrębie tej samej zakładki jest możliwy podgląd szczegółów danego 

Merchanta, poprzez kliknięcie w przycisk „Opcje”, a następnie „Szczegóły” (Rysunek 12).   

Po wykonaniu tych czynności następuje przekierowanie na stronę, gdzie dostępne są 

szczegóły Merchanta i użytkowane przez niego terminale POS (Rysunek 13).   

  

Rysunek  11 . Zak ł adka S ł owniki   

4.1.1   Merchanci   

  

Rysunek  12 .  Filtrowanie Merchantów   
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Kliknięcie w przycisk „Powrót”, skutkuje powrotem na ekran początkowy z pełną listą 

Merchantów (Rysunek 12).  

Na ekranie „Szczegółów Merchanta” istnieje możliwość podglądu terminala poprzez kliknięcie  

w Opcje/Szczegóły (Rysunek 13).   

 

  

Rysunek  13 .  Szczegó ł y Merchanta   
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Ekran, który się pojawia (Rysunek 14), pozwala na podgląd szczegółowych danych 

terminala POS.  

4.2 Ekran Urządzenia  

4.2.1 Terminale POS  

Po wybraniu z menu zakładki Urządzenia/Terminale POS pojawia się pełna lista Terminali 

POS obsługiwanych przez MULTIPAY (Rysunek 15).  

 

Rysunek 15. Lista Terminali POS  

  

Rysunek  14 . Szczegó ł y Terminala POS   
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W celu zawężenia poszukiwań możliwe jest wykorzystanie szybkiego filtrowania poprzez 

wpisanie w zaznaczone pole identyfikatora poszukiwanego terminala POS.  

Kliknięcie w przycisk Opcje/Szczegóły przekierowuje na ekran szczegółów terminala POS 

(Rysunek 14).  

4.3 Ekran Raporty POS  

Zakładka „Raporty” stanowi bazę wszystkich Raportów POS (Rysunek 16), wśród których 

wyróżnia się:  

 Raporty analityczne dzienne – raporty dzienne z wszystkich transakcji 

wykonanych na terminalach POS  

 Raporty analityczne miesięczne – raporty miesięczne z wszystkich transakcji 

wykonanych na terminalach POS  

 Raporty miesięczne MSF  

 

Podobnie jak we wcześniej opisywanych przypadkach, również w odniesieniu do raportu POS 

jest możliwe zawężenia listy poszukiwanego dokumentu przy wykorzystaniu zarówno 

szybkiego filtrowania jaki i Filtrów.  

Po kliknięciu w przycisk „Filtry” odsłaniają się pola ułatwiające poszukiwania w zależności  od 

typów raportów. Raporty POS można wyszukiwać po numerze profilu rozliczeniowego i dacie 

sporządzenia raportu.  

 

  

  Raport

y do 

 doładowań GSM     

  

Rysunek  16 . Menu Raporty POS   
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W przypadku wszystkich typów raportów jest możliwe wyświetlenie ich szczegółów lub 

pobranie ich w pliku .pdf, poprzez menu Pobierz raport (Rysunek 17). Możliwe jest również 

pobranie raportu z ekranu szczegółów, poprzez przycisk – „Pobierz PDF” (Rysunek 18).  

 

 

    

  

  

Rysunek  17 .  Menu Szczegó ł y raportu   

  

Rysunek  18 .  Szczegó ł y raportu   
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5 Ekran Płatności  

Ekran Płatności (Rysunek 19) podzielony został na zakładki Faktury oraz Wpłaty.  

 

 

     

  

Rysunek  19 .  Zak ł adka   P ł atno ś ci   
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5.1 Faktury  

Zakładka prezentuje listę faktur wystawionych przez MULTIPAY, za usługi świadczone 

Klientom.  

 

 

Zakładka umożliwia dostęp użytkownikom EBOK do faktur o kategoriach:  

 Doładowania GSM  

 Dzierżawa terminala  

 Obsługa miesięczna ATM  

 Monitory multimedialne  

 MSF  

Prezentowane faktury podzielone zostały według statusu płatności, na pierwszej liście 

umieszczone zostały dokumenty nieopłacone oraz podsumowanie zaległości finansowych 

Klienta. Na drugiej liście prezentowane są dokumenty opłacone.  

Analogicznie jak w przypadku pozostałych zakładek, również tutaj jest możliwe  wykorzystanie 

„Identyfikatora klienta”, „Typu faktury” i „Daty wystawienia faktury” w Filtrach, do szybkiego 

wyszukiwania faktur (Rysunek 20). Filtrowanie jest możliwe po kliknięciu w „+”.  

  

Rysunek  20 .  Filtrowanie faktur   
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Każda faktura może zostać pobrana i zapisana w formacie .pdf, przy wykorzystaniu menu 

„Opcje”, następnie „Pobierz fakturę” (Rysunek 21).  

5.2 Wpłaty  

Ekran „Wpłaty” pozwala użytkownikom, przy wykorzystaniu szybkiego filtrowania, odnaleźć 

szczegóły dokonanych wpłat (wartość wpłat, saldo rozliczeń i datę księgowania) (Rysunek 22) 

zaksięgowanych na koncie MULTIPAY.  

 

6 Ekran Zgłoszenia  

Ekran „Zgłoszenia” realizuje funkcję kanału kontaktowego pomiędzy Klientem a MULTIPAY. 

Przy pomocy zakładki możliwe jest kierowanie do MULTIPAY zapytań o różnych 

kategoriach.(Rysunek 23).  

  

Rysunek  21 .  Opcje faktur   

  

Rysunek  22.   Ekran wp ł aty   
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6.1 Nowe zgłoszenie  

Aby zarejestrować nowe zgłoszenie, należy użyć przycisku „Nowe zgłoszenie” (Rysunek 24).  

 

 

 Na kolejnym ekranie, należy z rozwijanej listy wybrać typ zgłoszenia (Rysunek 25).  

  

Rysunek  23 .  Zak ł adka zg ł oszenia   

  

Rysunek  24 .  Rejestracja nowego zg ł oszenia   
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Po wyborze typu zgłoszenia należy wypełnić wymagane pola formularza oraz, jeśli istnieje 

potrzeba, dołączyć pliki (Rysunek 26).   

Akceptowanymi plikami są formaty .pdf, .jpg, .jpeg. Próba dołączenia pliku w innym formacie, 

powoduje wyświetlenie komunikatu (Rysunek 27).  

Kliknięcie w „Zapisz” kończy proces rejestracji zgłoszenia.  

 

 

 

Fakt rejestracji zgłoszenia, potwierdzony jest otrzymaniem wiadomości mailowej wysłanej na 

adres mailowy podany w profilu użytkownika, z informacją o numerze zgłoszenia (Rysunek 

28).  

  

  

Rysunek  25 .  Wybór typu zg ł oszenia   

  

Rysunek  26 .  Opis awarii   

  

Rysunek  27 .  Nieprawid ł owy   format pliku   
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Nowe zgłoszenie pojawia się na liście zgłoszeń (Rysunek 29). Wykorzystanie 

Filtrów/szybkiego filtrowania, w analogiczny sposób jak w przypadkach opisywanych powyżej, 

znaczenie ułatwia wyszukiwanie konkretnego zgłoszenia.  

  

Rysunek  28 .  Potwierdzenie rejestracji zg ł oszenia   
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Każde zarejestrowane zgłoszenie na liście posiada „Datę rejestracji”, „Numer zgłoszenia”, 

„Kategorię” i „Status zgłoszenia”.  

Zgłoszenia podzielone są wg statusów w następujący sposób:  

 Zgłoszenie anulowane  

 Zgłoszenie zarejestrowane  

 Zgłoszenie w trakcie przetwarzania  

 Weryfikacja zgłoszenia 

 Zgłoszenia zamknięte 

 

Każda zmiana statusu zgłoszenia sygnalizowana jest otrzymaniem wiadomości mailowej z 

informacją o aktualizacji zgłoszenia, na adres mailowy podany w profilu użytkownika (Rysunek 

30).  

  

Rysunek  29 .  Lista zg ł osze ń   
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Wykorzystując menu „Opcje” jest możliwy podgląd lub edycja zgłoszenia (Rysunek 31)  

 

 

Rysunek 31. Szczegóły zgłoszeń  

  

  

Rysunek  30 . Aktualizacja zg ł oszenia   
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Rysunek 32 obrazuje ekran podglądu szczegółów zgłoszenia.   

 

Kliknięcie w „Edytuj” przenosi na ekran edycji zgłoszenia (Rysunek 33). W tym miejscu 

możliwy jest również podgląd historii zgłoszenia, jak i dodanie nowego komentarza oraz 

anulowanie zgłoszenia. Każda czynność powoduje wysłanie wiadomości mailowej (Rysunek 

30) na adres skrzynki mailowej, podanej w profilu użytkownika.  

 

7 Ekran Ustawienia  

Dostęp do ekranu „Ustawienia” posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający rolę 

Administrator Klienta nadaną przez administratorów systemu. Ekran umożliwia zarządzanie 

użytkownikami w obrębie klienta, rejestrację nowych użytkowników, blokadę istniejących kont 

oraz zmianę uprawnień użytkowników. (Rysunek 34).  

  

  

Rysunek  32 .  Szczegó ł y zg ł oszenia   

  

  

Rysunek  33 .  Edycja zg ł oszenia   
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Ekran „Użytkownicy” pozwala Administratorom dodawać nowych użytkowników. Podobnie jak 

na innych ekranach również tutaj jest możliwe Filtrowanie (po „Grupie powiadomień”) jak  i 

szybkie filtrowanie (po „Nazwie użytkownika”).  

  

W celu dodania nowego Użytkownika, należy kliknąć „Nowy użytkownik” (Rysunek 35).  

  

Rysunek  34 . Ekran Ustawienia   

7.1   Ekran U ż ytkownicy   

  

Rysunek  35 .  Ekran U ż ytkownicy   
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Na ekranie, który się pojawia, należy uzupełnić „Nazwę użytkownika” oraz „Imię” i „Nazwisko” 

(Rysunek 36). Kliknięcie „Dalej” skutkuje przejściem do kolejnego ekranu, „Anuluj” powoduje 

powrót na ekran „Użytkownicy” (Rysunek 35).  

 

Na kolejnym ekranie należy uzupełnić Dane kontaktowe, takie jak: Adres, Miejscowość, 

Numer telefonu itp. (Rysunek 37). Kliknięcie w „Powrót” powoduje cofnięcie do Kroku 1.  

  

Rysunek  36 . Krok 1  -   Dane u ż ytkownika   

  

Rysunek  37 . Krok 2  -   Dane kontaktowe   



  

  28 

 

Rysunek 38. Krok 3 - Uprawnienia i grupy powiadomień  

Krok 3 umożliwia Administratorowi nadawanie nowemu Użytkownikowi uprawnień  i 

przydzielenie do grupy powiadomień (Rysunek 38).  

 

  

Ostatni ekran (Krok 4) umożliwia weryfikację wprowadzonych danych pod kątem poprawności. 

W sytuacji stwierdzenia błędów, należy kliknąć „Powrót”, w celu dokonania korekty.   

W przeciwnym wypadku należy kliknąć „Zapisz”, co kończy proces dodawania nowego 

Użytkownika.  

  

  

  

  

Rysunek  39 . Krok 4  -   Podsumowanie   
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Każde nowoutworzone konto Użytkownika można edytować, usunąć lub wyświetlić jego 

szczegóły. W tym celu należy wybrać odpowiednią pozycję z menu „Opcje” (Rysunek 40).  

 

7.2 Ekran Zgłoszenia zmiany uprawnień  

Każda modyfikacja uprawnień, odblokowanie lub zablokowanie konta użytkownika przez  

Administratora Klienta zapisywane jest w systemie jako zgłoszenie i wymaga akceptacji 

Administratora systemu. Dopiero po akceptacji żądane modyfikacje zapisywane są w 

systemie.   

Lista takich zgłoszeń, wraz z podstawowymi informacjami prezentowana jest w zakładce 

Zgłoszenia zmiany uprawnień.  

Aby przyspieszyć wyszukiwanie Użytkowników należy posłużyć się szybkim filtrowaniem (po 

Nazwie użytkownika) (Rysunek 41).  

 

 

  

  

  

Rysunek  40 . Szczegó ł y u ż ytkownika   

  

Rysunek  41 . Ekran zmiany uprawnie ń   
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7.3  Ekran Log aktywności  

Log aktywności rejestruje czynności, jakie Użytkownicy wykonują po zalogowaniu się do 

EBOK, np. zmiana hasła, zalogowanie i wylogowanie się z systemu, użycie błędnego hasła itp. 

(Rysunek 42).  

 

    

  

Rysunek  42 . Log aktywno ś ci   


