Додаток №1

Інструкція користування
сайтом самообслуговування.
https://my.velton.ua

Зміст
1. ПОЧАТОК РОБОТИ. ..................................................................................................................................... 2
1.1.АВТОРИЗАЦІЯ. .............................................................................................................................................. 2
1.2.ЗМІНА ПАРОЛЮ. ........................................................................................................................................... 2
1.3.ВІДНОВЛЕННЯ ПАРОЛЮ. ............................................................................................................................... 3
2.

ПРОФІЛЬ. .................................................................................................................................................. 5

3. ГОЛОВНА ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА. ............................................................................................... 6
3.1. ПОТОЧНЕ САЛЬДО. ...................................................................................................................................... 6
3.2. РАХУНКИ. ................................................................................................................................................... 7
3.3. ПЛАТЕЖІ. .................................................................................................................................................... 8
3.4. ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ. ..................................................................................................................................... 9
4. ІНФОРМАЦІЯ ПО ОБ'ЄКТАМ. ................................................................................................................. 11
4.1. РОЗШИФРОВКИ ДЗВІНКІВ. .......................................................................................................................... 11
4.2.ДОСТУП ДО УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ........................................................................................................ 12
4.3.СТОРІНКА «ПОДРОБИЦІ ПРО ОБ'ЄКТ». ......................................................................................................... 13
4.4.ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ. ............................................................................................................................... 13
4.5.ЗМІНА ШВИДКОСТІ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ, ЗАМОВЛЕННЯ ТБ. .................................................................. 14
4.6.ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ ................................................................................................................................ 18
4.7.ЖУРНАЛ..................................................................................................................................................... 18
5.

ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ. .................................................................................................................. 19

6.

ПІДТРИМКА КОРИСТУВАЧІВ. .......................................................................................................... 20

7.

ДОПОМОГА. ........................................................................................................................................... 21

1. Початок роботи.
1.1. Авторизація.
Всі абоненти ТОВ «Велтон.Телеком» можуть бути користувачами сайту
самообслуговування, для цього треба ввести персональний код і пароль, які
містяться на персональній карті абонента (мал.1).

Мал.1.
1.2. Зміна паролю.
При необхідності Ви маєте можливість змінити пароль, для цього на стартовій
сторінці треба вибрати опцію
. Після чого внести необхідні дані і
натиснути кнопку

(мал.2.).

Мал.2.

1.3. Відновлення паролю.
У разі втрати паролю Вам надається можливість відновити його, для цього на
стартовій сторінці треба вибрати опцію
. Після чого у вікні
«Відновлення паролю» ввести свій персональний код і натиснути кнопку
(мал. 3.).

Мал.3.
Потім Вам буде запропоновано відповісти на секретне питання, яке Ви вказали в своїх
персональних даних «Профілі» (мал. 4.).

Мал.4.
При збігу відповідей Вам висилається новий пароль, на електронну адресу, яку Ви вказали
в Профілі. (мал. 5.).

Мал.5.

2. Профіль.
Профіль заповнюється при першому вході в систему самообслуговування на
сторінці «Персональні дані користувача». Після введення секретного питання і
відповіді обов'язково натисніть кнопку
коригувати свої дані, вибравши посилання

Мал.6.

(мал.6.). Надалі Ви можете
на «Головній сторінці».

3. Головна інформаційна сторінка.
Після успішної авторизації відкривається головна сторінка сайту (мал.7.). На сторінці
відображаються всі об'єкти (телефони, телефонні індекси ISDN PRI / BRI, порти ADSL і
т.д.), що знаходяться на Вашому Особовому Рахунку (ОР). Переходячи за відповідними
посиланнями, Ви маєте можливість:
- дізнатися яке поточне сальдо на ОР з детальною розшифровкою;
- переглянути рвхунки;
- переглянути платежі;
- переглянути електронні платежі;
- змінювати персональні дані;
- управляти послугами;
- переглянути розшифровку дзвінків;
- поповнити рахунок;
- задати питання техпідтримці.

Мал.7.

3.1. Поточне сальдо.
На «Головній сторінці» відображено поточне сальдо ОР, перейшовши за
посиланням
Вам показується його докладна розшифровка (мал.8.).

Мал.8.
Детальна розшифровка сальдо складається з:
- поточних нарахувань на вашому ОР;
- авансу;
- боргу ;
- електронних платежів;
- пені.

3.2. Рахунки.
Вибравши посилання
за обраний період

, Ви можете переглянутися виставлені рахунки на ОР
.

Мал.9.

Визначивши період і натиснувши кнопку
(мал.9.), Ви відкриваєте
список рахунків за необхідний період. Користуючись кнопкою
, Ви можете
переглянути деталі рахунку (мал.10.). За бажанням Ви можете вибрати
і користуючись стандартними методами браузера, роздрукувати
рахунок.

Мал.10.
3.3. Платежі.
Вибравши посилання
на «Головній сторінці», Ви можете переглянути
проведені платежі на ОР за обраний період. У вікні, представленому на мал.11.,
необхідно вказати дати початку і кінця періоду і натиснути кнопку

.

Мал.11.
Перейшовши за посиланням
відкриваєте сторінку представлену на
мал.12. На ній Ви бачите дату платежу, форму оплати та суму. Використовуючи
стандартні методи браузера, можна роздрукувати платежі.

Мал.12.
3.4. Електронні гроші.
Вибравши посилання
на «Головній сторінці», Ви можете переглянути
електронні платежі на ОР. На сторінці «Реєстр електронних грошей» (мал.13.)
показується:
- дата прийому електронних грошей;
- сума платежу;
- персональний код або телефон, через які було проведено електронний платіж ;
- номер квитанції провайдера електронних грошей.

Мал. 13.

4. Інформація по об'єктам.
Переходячи за відповідними посиланнями на об'єкті, Ви маєте можливість:
- переглянути розшифровки дзвінків;;
- переглянути діючі послуги;
- управляти послугами..
4.1. Розшифровки дзвінків.
Для отримання розшифровки дзвінків потрібно на «Головній сторінці" відкрити
посилання
, що знаходиться на перетині рядка з номером і стовпця, що вказує
на бажаний вид розшифровки. Стовпець «розшифр. МММН» позначає розшифровку за
міжнародний, міжміський і мобільний зв'язок. Стовпець «розшифр. МЗ» позначає
розшифровку місцевого зв'язку. Перейшовши за посиланням, що знаходиться на
перетині зі стовпцем «розшифр. МММН», і вибравши необхідний місяць, Ви
відкриваєте сторінку «Розшифровка міжміського зв'язку» (мал.15.). На цій сторінці
показуються вибрані номер телефону і період, за який робиться розшифровка, дата і час
початку дзвінка, викликаємий телефон, тривалість дзвінка, тип
дзвінка (МН міжнародний, МГ-міжміський, МОБ-оператора мобільного зв'язку), напрямок дзвінка,
вартість .

Мал.15.
Перейшовши за посиланням, що знаходиться на перетині зі стовпцем «розшифр.
МЗ», і вибравши необхідний місяць, Ви відкриваєте сторінку «Розшифровка місцевого
зв'язку» (мал.16.). На цій сторінці показуються вибрані номер телефону і період, за який
робиться розшифровка, дата і час початку дзвінка, викликаємий телефон, тривалість
дзвінка, вартість.

Мал.16.
4.2. Доступ до управління послугами.
Щоб увійти на сторінку управління послугами, треба на «Головній сторінці"
натиснути посилання
, що знаходиться на перетині рядка з номером і стовпця
«Управління послугами» (мал. 17.).

Мал. 17.

4.3. Сторінка «Подробиці про об'єкт».
Основна інформація блоку управління послугами знаходиться на сторінці
«Подробиці про об'єкт» (мал.18.). На цій сторінці відображаються обраний Вами
об'єкт, послуги, відкриті на ньому, і посилання, перейшовши за якими Ви можете
замовити послугу, відмовитися від послуги, отримати розшифровку, переглянути
список дій, виконаних з даним об'єктом.

Мал.18.
4.4.Замовлення послуг.
Для замовлення послуги потрібно перейти за посиланням
, в
результаті чого відкривається сторінка зі списком послуг, які можна замовити на
даний об'єкт (мал.19.) .

Мал.19.
Далі вибираєте потрібну послугу, клікаючи по ній мишкою. В результаті на сторінці
«Подробиці про об'єкт» Ви бачите додані нові послуги (мал. 20.).

Мал.20.
4.5.Зміна швидкості доступу до інтернету, замовлення ТБ.
Для зміни швидкості доступу до інтернету, замовлення пакету каналів ТБ
потрібно перейти на сторінку «Подробиці про об'єкт» Triple Play Internet і перейти за
посиланням
(мал.21.).

Мал.21.
На сторінці «Замовлення послуг для об'єкта Triple Play Internet» (мал.22.)

Мал.22.
Вам потрібно вибрати:
-бажану швидкість доступу до інтернету (мал. 23)

Мал.23.
- пакет каналів цифрового ТБ (мал. 24)

Мал.24

.
Вибравши необхідний Вам пакет послуг натискаєте кнопку
(мал.25)

Мал.25.
Візуально перевіряєте правильність обраного Вами нового пакета послуг і
натискаєте кнопку

(мал.26). Якщо обраний пакет Вас не влаштовує,

натисніть кнопку
, при цьому Ви переходите на сторінку
представлену на мал. 22. і робите операцію вибору пакета послуг заново.

Мал.26.
Після активації пакета видається повідомлення про успішне замовлення пакета
(мал.27),

Мал.27.
або відсутності можливості замовлення обраного Вами пакету на даний момент
(мал.28), в цьому випадку Вам треба змінити параметри обраного пакета або
звернутися пізніше.

Мал.28.

4.6.Відмова від послуг
Для відмови від послуг потрібно перейти по посиланню
, в
результаті чого відкривається сторінка зі списком послуг, від яких можна
відмовитися (мал.29.) .

Мал.29.
Потім вибираєте послугу, від якої хочете відмовитися.

4.7.Журнал.
При виборі вкладки
(мал.30.).

відкривається сторінка «Дії з управління послугами»

Мал.30.
На цій сторінці відображаються всі Ваші дії з замовлення послуг / відмови від
послуг, час їх замовлення / відмови, найменування, хто виконував і IP комп'ютера,
код і текстове повідомлення в разі помилки.

5. Поповнення рахунку.
Для поповнення рахунку Вам треба перейти за посиланням
,
розташованим на «Головній сторінці». На сторінці «Поповнення рахунку» вибрати
логотип організації, через яку Ви бажаєте поповнити рахунок (Мал.31.).

Мал. 31.

6. Підтримка користувачів.
Для зв'язку зі службою технічної підтримки Вам треба перейти за посиланням
, розташованим на «Головній сторінці». На сторінці «Підтримка
користувачів» Ви вказуєте: своє ім'я; E-Mail, на який буде вислана відповідь і своє
питання / побажання. Потім Вам необхідно ввести код зображений на картинці і
натиснути кнопку

(Мал.32.).

Мал. 32

7. Допомога.
У цьому розділі Ви можете ознайомитись з можливостями сайту і інструкціями до їх
використання. На сторінці присутнє меню-навігатор для швидкого переходу до потрібної
Вам інформації (мал.33). Також інструкцію можна скачати у вигляді Pdf файлу
скориставшись посиланням

Мал.33.

