Jak uruchomić usługę - opis wykonywanych czynności krok po kroku
Aby włączyć usługę Klient wybiera rachunek, z którego chce regulować płatności za pośrednictwem usługi
Invoobill. Po lewej stronie ekranu zostanie rozwinięte menu i z wyświetlonej listy należy wybrać zakładkę
Invoobill. Jeśli Klient korzysta po raz pierwszy to zostanie wyświetlona informacja o poniższej treści:

Kolejnym krokiem jest wypełnienie krótkiego elektronicznego formularza, który zostanie wyświetlony po użyciu
przycisku
.
Złóż wniosek o porozumienie

W oknie aktywacji usługi Invoobill Złożenie wniosku o porozumienie krok ½ znajdują się pola opatrzone
znakiem zapytania [ ? ], klikając na znak otrzymujemy krótki opis wybranego pola. Znakiem X w górnym
prawym rogu zamykamy okno podpowiedzi.
We wniosku wskazujemy:

Ważne, aby Klient włączając usługę Invoobill zapoznał się z regulaminem usługi, który wyświetli się po kliknięciu
na wskazany link w Oświadczeniu. Zaznaczenie kwadratu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do
przestrzegania regulaminu.

Przyciskiem dalej przechodzimy do następnej strony, gdzie znajdują się szczegóły składanego wniosku, który
można zatwierdzić Zatwierdź
lu lub odrzucić
Anuluj .

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlone okno Złożenie wniosku o porozumienie-potwierdzenie, w którym
znajdują się informacje dotyczące dalszych procedur, według których należy postępować.

Poprawnie wypełniony wniosek zostanie umieszczony na liście wniosków. Do listy wniosków można przejść
korzystając z przycisku
Lista wniosków .
Po skontaktowaniu się z usługodawcą i pomyślnym zakończeniu aktywacji usługi (zawarciu porozumienia)
.
wniosek z listy wniosków zostaje przekwalifikowany na porozumienie i automatycznie przeniesiony na listę
porozumień.

Od tej pory otrzymywane faktury, płatności i załączniki na wskazany rachunek dostępne będą na liście
Przesyłek. Szczegóły każdej faktury (w formacie pdf) wyświetlonej na liście faktur można zobaczyć poprzez
wybranie z menu zakładki Faktury i w tabeli polecenie „szczegóły”, przykładowe okno poniżej:

Od tej pory opłacanie faktur możliwe będzie bez konieczności ręcznego wprowadzania danych przelewu.
Wystarczy tylko wybrać odpowiedni rachunek, następnie z menu zakładkę Invoobill
Płatności.
Po wybraniu opcji wyświetli się odpowiednie okno z listą żądanych płatności.

Na liście żądanych płatności znajdują się wszystkie zlecone płatności wystawione przez Usługodawców,
zaakceptowane, odrzucone, niezrealizowane, przeterminowane.

