
Instrukcja korzystania z serwisu internetowego „E-usługi” 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Radomiu 

 

Serwis komunikuje się bezpośrednio z danymi zawartymi w bazie danych Spółdzielni, 

co sprawia, że zmiany dokonane przez pracownika spółdzielni pojawiają się w serwisie natychmiast. 

Jedynym ograniczeniem jest czas (nocą), gdy baza danych w Spóldzielni jest poddawana 

automatycznej archiwizacji i konserwacji. W tym czasie serwis jest niedostępny.   

 

1. Uruchomienie strony odbywa się poprzez podanie adresu strony poprzez kliknięcie na ikonkę 

WebLokator/E-usługi na oficjalnej stronie spółdzielni „E-usługi”  

www.naszdom.radom.pl  

 

2. Logowanie – uzyskanie dostępu do danych 

 

Podczas logowania należy wpisac identyfikator i hasło pierwszego logowania uzyskane podczas 

wizyty w spółdzielni lub własne hasło ostatnio zmienione. Następnie należy kliknąć „Zaloguj” 

3. Wiadomości 

 

Po poprawnym zalogowania się okno, które podzielone jest na dwie części: lewa służy do wyboru 

funkcji poprzez pojedyncze kliknięcie na ikonkę lub napis („Wyloguj”, Zmień hasło”, „Lokale 

kontrahenta”), a prawa do skorzystania z możliwości jakie dają te funkcje. Po prawej pojawia się 

okno z wiadomościami, które mogą być wysyłane ze Spóldzielni.  Jeżeli pojawi się wiadomość 

należy kliknąć dwa razy na wiersz z wiadomością (Data otrzmania, Temat) 
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4. Zmiana hasła 

Okno, służące do zmiany hasła pojawia się przy pierwszym logowaniu nowego użytkownika (po 

otrzymaniu hasła tymczasowego od pracownika Spółdzielni) lub po kliknięciu na inkonkę lub 

napis „Zmiana hasła” .  Należy wtedy podać hasło dotychczasowe w polu „Aktualne hasło”, 

a następnie nowe w polu „Nowe hasło” i jeszcze raz nowe hasło  w polu „Potwierdzenie hasła”. 

Zmiana hasła nastąpi po kliknięciu na „Wykonaj” i potwierdzeniu komunikatem w prawym oknie: 

„Hasło użytkownika zostało zmienione”   

 

5. Lokale kontrahenta 

Kliknięcie na „Lokale kontrahenta” spowoduje ukazanie się jednego, dwóch lub więcej lokali 

skojarzonych z jednym identyfikatorem użytkownika serwisu „E-usługi”. Żółtym tłem 

oznaczony jest lokal, którego dane właśnie są prezentowane.  

Prezentowane są dane zawarte w pierwszej zakładce „ Historia finansowa”, w postaci tabeli 

z obciążeniami, wpłatami, wysokością salda oraz słownie opisanym wynikiem miesiąca. 

Aby przejść do danych z lat archiwalnych należy użyć przycisku wyboru lat i wybrać np. rok 

2013. Aby wyświetlić szczegóły wybranego miesiaca należy kliknąć na „>” 
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6. Szczegóły zapisów wybranego miesiąca 

 

Szczegóły miesiąca zawierają księgowania, zapisy po stronie obciążeń („OBC”, „WODA”) 

z numerem faktury (gdy jest wystawiana – w lokalach mieszkalnych z regóły nie jest 

wystawiana) lub numerem rozliczenia wody oraz z wpłatami. Zapisy mogą zawierać także tzw. 

przeksięgowania oznaczone z regóły (np. „MEM”, „OKNA” ). Kolumna „Opis” jest wpisywana 

przez pracownika Spółdzielni lub pochodzi z zapisów na przelewach.  

Ddatkowo można uzyskać informację o szczegółach rozliczenia wody klikając na ikonkę, co 

spowoduje ukazanie się okna poniżej. 
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7. Wymiar opłat 

Klikniecie na zakładkę „Wymiar opłat” spowoduje wyświetlenie danych dotyczących 

szczegółów wyliczenia aktualnego miesięcznego obciążenia z podziałem na grupy – zgodnie 

z podziałem prezentowanym w korespondencji papierowej informującej Państwa o wysokości 

opłat. Ze względu na liczbę opłat okno to z regóły wymagać będzię przewinięcia w dół poprzez 

kliknięcie na „pasek przewijania” i wtedy pojawi się suma końcowa „Razem” (okno poniżej) 
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8. Liczniki wody 

 

Kliknięcie na zakładke „Liczniki” spowoduje pojawienie się listy liczników wody 

zainstalowanych w Państwa mieszkaniu/lokalu. Aby sprawdzić historię odczytów należy  

kliknąć na „>” interesującej nas pozycji. Pojawi się okno poniżej, które zawiera daty odczytów, 

stany i  wynikające ze stanów zużycie wody. 

 

 
 

 

9. Rachunki bankowe 

 

Kliknięcie na zakładkę „Rachunki bankowe” wyświetli okno z indywidualnymi kontami 

związanymi z konkretnym adresem, a co za tym idzie z konkretną należnością. Kont tych należy 

używać przy przelewach z tytułu opłat za konkretny lokal – oddzielnie fundusz remontowy 

i pozostałe opłaty. 
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10. Salda 

 

Klikając na zakładkę „Salda” można uzyskać informację o stane konta wg stanu na dzień 

z zastrzeżeniem, że dotyczy to wszystkich dotychczas zaksięgowanych dokumentów, ponieważ 

wniesiona przez państwa wpłata oraz inne dokumenty np. decydujące o wymiarze opłat mogą 

być w trakcie ewidencjonowania w systemie. Dotyczy to przypadku gdy data stanu konta 

w „E-usłagach” pokazuje ostatni dzień bieżącego miesiąca.  

11. Wezwania do zapłaty 

 

Kliknięcie na „Wezwania do zapłaty” pozwala sprawdzić czy wystawione zostało w systemie 

wezwanie do zapłaty.  

 

12. Wybór innego lokalu związanego z kontem w E-usługach 

Informacje opisane w punktach 5-11 dotyczące innego lokalu np. garażu powiązanego z tym 

samym identyfikatorem (kontem) w Eusługach można uzyskać poprzez kliknięcie na linię 

z danymi tego lokalu. Linia ta będzie od tej chwili podswietlona, a dane w opisanych 

zakładkach będą dotyczyć tego lokalu. 

Powiazanie z dodatkowymi lokalami wymaga wizyty w Spółdzielni w celu potwierdzenia 

uprawnień do dostępu do informacji o tym lokalu.  

 

KONIEC 


