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PRISIJUNGUS PRIE SAVITARNOS SVETAINĖS
Prisijungus prie Savitarnos svetainės viršutinėje dešinėje
puslapio dalyje (1) yra parodomas naudotojo vardas ir
pavardė ant kurio paspaudus galima:
1. peržiūrėti prisijungusio naudotojo Paskyrą;
2. baigti darbą – Atsijungti nuo Savitarnos svetainės.
Pirmą kartą prisijungus prie Savitarnos svetainės, naudotojui
dar nėra priskirtas Mokėtojas (-ai), todėl pirmiausiai
reikalinga pateikti prašymą priskirti mokėtoją (-us). Tai
galima atlikti Mokėtojo pasirinkimo dalyje (2) paspaudus
Valdyti mokėtojus.

PASKYRA
Savitarnos svetainės Paskyros srityje yra pateikiami
naudotojo duomenys, kuriuose galima inicijuoti jų valdymą,
t.y., nurodyti naudotojo telefono numerį ir elektroninio pašto
adresą.
Šie duomenys yra privalomi tam, kad atsakingi UAB „Kauno
vandenys“ darbuotojai galėtų susisiekti su naudotoju.
Taip pat, Paskyros srityje galima peržiūrėti Savitarnos
svetainės Naudojimo taisykles, pateikti prašymus priskirti
Mokėtojus ar susipažinti su Naudotojo vadovu.
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DARBAS SU MOKĖTOJAIS
Mokėtojo pasirinkimas:
1.

2.
3.

Viršutinėje puslapio dalyje (1) yra parodomas
mokėtojas kurio kontekste yra pateikiama
informacija.
a) Jei Savitarnos svetainės naudotojas turi
priskirtą tik vieną mokėtoją, jis yra parenkamas
automatiškai prisijungimo metu.
b) Jei Savitarnos svetainės naudotojas turi
priskirtus kelis mokėtojus, jis pirmiausiai privalo
pasirinkti norimą mokėtoją.
Paspaudus ant mokėtojų pasirinkimo dalies yra
išskleidžiamas galimų priskirti mokėtojų sąrašas (2).
Mokėtojo pasirinkimas vyksta sąraše paspaudžiant
ant norimo mokėtojo. Sąrašo apačioje yra nuoroda į
mokėtojų valdymo sritį (Valdyti mokėtojus).

Savitarnos svetainės naudotojas gali valdyti daugiau nei
vieno mokėtojo duomenis ir informaciją.
Kurio mokėtojo kontekste yra gaunama ir teikiama
informacija yra atvaizduojame Savitarnos svetainės
viršutinėje dalyje Mokėtojas, o paspaudus, galima pasirinkti
kitą norimą mokėtoją.

Mokėtojų valdymas:
Mokėtojų valdymo srityje yra pateikiamas sąrašas naudotojui
priskirtų mokėtojų, galimybė pateikti naują prašymą priskirti
mokėtoją ir tokių prašymų peržiūros pasirinkimas.
Mokėtojų sąraše išryškinti laukeliai yra aktyvūs ir paspaudus
ant jų yra atveriama detali informacija peržiūrai.
Paspaudus mygtuką Naujas prašymas reikalinga:
1. Nurodyti kliento (mokėtojo) tipą;
2. Užpildyti privalomus laukus;
3. Ir pateikti prašymą.
UAB „Kauno vandenys“ įsipareigoja per 3 darbo dienas
patikrinti ir patenkinti arba atmesti pateiktą prašymą. Pagal
pateiktus duomenis atsakingi UAB „Kauno vandenys“
darbuotojai gali susisiekti tiek su prašymą pateikusiu
asmeniu, tiek su nurodytu prašyme mokėtoju įsitikinti dėl
duomenų tikrumo ir abiejų pusių sutarimo.
Pateiktų prašymų būseną galite stebėti iš Mokėtojų valdymo
srities pasirinkę mygtuką Peržiūrėti prašymus.
SVARBU: Patenkinus prašymą, mokėtojas yra matomas
Savitarnos svetainės mokėtojų pasirinkimo dalyje, bet su
mokėtoju susiję duomenys bus pateikiami kitos dienos ryte
po prašymo patvirtinimo.
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PRADŽIOS LANGAS
Pradžia sritis:
Pirmame Savitarnos svetainės lange yra sugrupuotai
pateikiama pagrindinė informacija ir greitos nuorodos
peržiūrėti ar atlikti norimus veiksmus svetainėje. Išskiriamos
pagrindinės grupės:
1. Sąskaitos – informacija apie naujausią sąskaitą ir
galimybę ją parsisiųsti;
2. Pranešimai mokėtojui – naujausi pranešimai apie
mokėtojo susidariusią skolą, jei tokia buvo
užfiksuota.
3. Rodmenys – greitai pasiekti Rodmenų ataskaitą,
peržiūrėti duomenų deklaravimo istoriją ir deklaruoti
skaitiklių rodmenis.
4. Paslaugos – pateikiamos nuorodos į šiuo metu
Savitarnos svetainėje teikiamas paslaugas (be
sąskaitų peržiūros ir deklaravimo galimybių).
5. Kontaktai – informacija susisiekti su Klientų
aptarnavimo atsakingais specialistais.
6. Pagalba – pateikiamos nuorodos į informaciją, kuri
gali būti naudinga Savitarnos svetainės naudotojui.
Informacija ir duomenys yra suasmeninti ir pateikiami
pasirinkto mokėtojo kontekste.

SĄSKAITOS
Sąskaitos sritis:
Sąskaitos srityje Savitarnos svetainės naudotojas gali:
1. Peržiūrėti ir atsisiųsti Naujausią sąskaitą. Sąskaitos
duomenys svetainėje yra pateikiami anksčiau nei
sąskaitos elektroninė byla, todėl kol nėra pateikiama
pati elektroninė byla mygtukas Atsisiųsti būna
neaktyvus;
2. Peržiūrėti Sąskaitų istoriją. Pateikiamos paskutinių
6 mėnesių mokėtojo sąskaitos nuo mokėtojo
priskyrimo naudotojui datos;
3. Peržiūrėti Mokėjimų suvestinę. Chronologine tvarka
pateikiama ataskaita apie paskutines išrašytas
sąskaitas ir įvykdytus sąskaitų apmokėjimus. Taip
pat pateikiamas galutinis neapmokėtas likutis.
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RODMENYS
Rodmenys sritis:
Rodmenys srityje Savitarnos svetainės naudotojas gali:
1. Peržiūrėti Rodmenų ataskaitą. Ataskaita pateikiama
chronologine tvarka kiekvienam objektui atskirai,
kuris gali būti keičiamas paspaudus ant objekto
pasirinkimo lauko.
2. Peržiūrėti deklaravimo istoriją. Pateikiama
deklaravimo istorija ir būsena. Stulpeliuose Pateikta,
Priimta, Klaidinga nurodyti deklaruotų apskaitos
taškų rodmenų kiekis, t.y., kelių skaitiklių duomenys
buvo pateikti, kelių buvo priimti ir kelių duomenys
buvo fiksuojami kaip klaidingi.
3. Deklaruoti duomenis. Sritis, kurioje naudotojas
pateikia (deklaruoja) skaitiklių rodmenis už pasirinktą
mokėtoją.

Deklaruoti rodmenis:
Šioje srityje naudotojas už pasirinktą mokėtoją pateikia
skaitiklių rodmenis einamuoju momentu:
1. Grupuojant pagal objektus naudotojui parodomi
skaitliukai ir paskutiniai žinomi rodmenys nuo.
2. Rodmuo iki – naudotojas turi užpildyti šiuo metu
esamus skaitliukų rodmenis. Stulpelyje Skirtumas
automatiškai parodomas vandens suvartojimo
skirtumas ir išskiriamos eilutės kurios neatitinka
duomenų deklaravimo taisyklių: pavyzdžiui,
Rodmuo iki mažesnis už Rodmuo nuo, Skirtumas
daugiau nei 100 kubinių metrų ir pan.
3. Suvedus duomenis ir nesant klaidų – spaudžiamas
mygtukas Pateikti.
Pateikti duomenys yra apdorojami tam tikra seka, todėl:
1. Pateikti duomenys, kol nėra Priimti, gali būti keičiami.
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2.

Pateikti ir Priimti duomenys negali būti keičiami.
Rodmenys turi būti deklaruojami pildant naują
Deklaruojamų rodmenų formą.

PASLAUGOS
Paslaugos sritis:
Paslaugos srityje Savitarnos svetainės naudotojas gali:
1. Pateikti prašymą, jei yra planuojamas keisti šalto
vandens skaitiklis ar pakeisti jo plombą.
2. Peržiūrėti ir stebėti pateiktų prašymų būsenas –
Peržiūrėti prašymų istoriją.

Prašymo teikimas:
Naudotojo pateikti prašymai ir jų būsenos yra pateikiamos
Mano prašymai skiltyje.
Šiuo metu Savitarnos svetainėje galima pateikti Skaitliuko
užplombavimo ar Skaitliuko keitimo prašymus. Tam
naudotojas turi užpildyti formą:
1. Pasirinkti Prašymo rūšį;
2. Užpildyti privalomus laukus;
3. Pasirinkti skaitliuką (-us) ir nurodyti skaitliuko
rodmenį (-is) prašymo teikimo metu.
4. Pateikti prašymą paspaudus mygtuką Pateikti.
Pateikto prašymo būseną naudotojas gali stebėti
Mano prašymai skiltyje.

INFORMUOJAME
Informuojame sritis:
Informuojame srityje Savitarnos svetainės naudotojas gali:
1. Peržiūrėti ir atsisiųsti elektroninę bylą su pranešimu
apie skolą – Pranešimai apie skolas.
2. Šioje srityje yra pateikiami visi tokio pobūdžio
pranešimai nuo mokėtojo priskyrimo naudotojui
datos.

