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1. Strona logowania 3

Istnieją dwie możliwości zalogowania się do STREFY KLIENTA:

• poprzez stronę www.vectra.pl, klikając w ikonę STREFA KLIENTA,
• bezpośrednio ze strony ebok.vectra.pl.

REJESTRACJA
Jeśli logujesz się po raz pierwszy, skorzystaj z opcji Rejestracja. Podczas 
rejestracji wymagane jest potwierdzenie jednej z danych kontaktowych: adresu 
e-mail lub numeru telefonu komórkowego. Jeżeli nie podałeś nam żadnej 
z tych danych, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

TWÓJ NUMER EWIDENCYJNY KLIENTA
Numer klienta znajduje się na umowie, w pozycji Numer ewidencyjny 
Abonenta, lub na rachunku, w pozycji Nr ewidencyjny.

HASŁO
Hasło musi zawierać od 8 do 32 znaków, co najmniej jedną: wielką literę, 
małą literę oraz cyfrę. Hasło może zawierać znaki specjalne: !@#$%^&*(){}
[]\|:”;’<>?,./-_=+.

ZAPOMNIAŁEM HASŁA
Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, podaj wymagane dane, abyśmy mogli 
wysłać link lub kod SMS umożliwiający zmianę hasła.

1. STRONA LOGOWANIA



2. Moje konto 4

Po zalogowaniu się do Strefy Klienta w zakładce MOJE KONTO znajdziesz najważniejsze 
informacje, takie jak:
• dane osobowe,
• dane kontaktowe,
• aktualne saldo rachunku, 
• zgłoszenia,
• wiadomości,
• szybki dostęp do konfi guracji urządzeń

Z poziomu tego widoku możesz także edytować swoje dane kontaktowe za pomocą 
przycisku EDYTUJ DANE na dole strony oraz znaleźć dane do przelewu korzystając 
z przycisku DANE DO PRZELEWU, znajdującego się w centralnej części strony.

W tej zakładce istnieje również możliwość wyboru konta z listy rozwijalnej w prawym 
górnym rogu (jeśli posiadasz nasze usługi pod dwoma adresami).

2. MOJE KONTO



3. Faktury i płatności 5

W zakładce PŁATNOŚCI znajduje się wykaz faktur. Dokumenty można fi ltrować ze 
względu na: datę wystawienia, typ operacji, status płatności oraz numer dokumentu.

Dodatkowo znajdziesz tu informacje dotyczące salda konta oraz dane do przelewu.

3. FAKTURY I PŁATNOŚCI

Umożliwia pobranie i zapis blankietu płatniczego.

Umożliwia pobranie i zapis faktury VAT.

W celu uregulowania faktury należy wskazać, który dokument fi nansowy ma 
zostać opłacony, a następnie użyć przycisku Przejdź do płatności.

Przy każdej fakturze znajduje się status płatności informujący czy opłata za dany 
dokument fi nansowy została już uiszczona. Pełen opis dostępnych statusów 
wyjaśniony jest na stronie numer 7.i



3. Faktury i płatności 6

Sekcja OPERACJE FINANSOWE zawiera historię wystawionych dokumentów 
fi nansowych oraz dokonywanych wpłat.

UWAGA!
W tej sekcji oprócz wykazu faktur i dokonanych płatności znajdują się:

• NOTY ODSETKOWE  – widoczne są bezpośrednio przy fakturze; 
• FAKTURY KORYGUJĄCE  –  widoczne są w dokumentach fi nansowych.

umożliwia pobranie zestawienia operacji fi nansowych w formacie PDF

umożliwia pobranie zestawienia operacji fi nansowych w formacie XLS



3.1. Wyjaśnienie salda 7

1. NIEDOPŁATA  –  należność do zapłaty – oznaczona jest kolorem czerwonym. 

3.1. WYJAŚNIENIE SALDA ORAZ STATUSU PŁATNOŚCI

2. SALDO RÓWNE 0,00 zł  –  należność uregulowana – oznaczona jest kolorem zielonym. 

3. NADPŁATA  –  kwota nadpłacona – oznaczona kolorem zielonym, kwota poprzedzona jest znakiem różnicy (-).

Nie 
rozliczono

Nie rozliczono - 
termin nie upłynął

W trakcie 
księgowania

Częściowo 
rozliczono

Płatność 
rozpoczęta

Rozliczono



3.2. Generowanie faktury elektronicznej 8

Zgodnie z przepisami faktura elektroniczna (e-Faktura) ma taką samą wartość prawną jak 
dokument w formie papierowej.

Na podstawie faktur, które zostały wystawione w formie elektronicznej i znajdują się 
w Strefi e Klienta, możesz tak jak dotychczas dokonać odliczeń podatkowych z tytułu ulgi 
internetowej.

Elektroniczne faktury udostępniane przez Vectrę S.A. są w pełni zgodne z polskim prawem. 

W celu pobrania faktury elektronicznej przejdź do zakładki PŁATNOŚCI.

Następnie przy interesującej Cię fakturze kliknij ikonę         w kolumnie Pobierz.

W przypadku chęci wygenerowania blankietu płatniczego kliknij ikonę               w kolumnie 
Pobierz.

3.2 GENEROWANIE FAKTURY ELEKTRONICZNEJ



4. Billing 9

W zakładce BILLING znajdziesz wykaz połączeń telefonicznych.

     umożliwia podgląd wskazanego dokumentu.      

     pozwala na pobranie i zapis wybranego  dokumentu.  

WAŻNE!
W przypadku braku usługi telefonu w zakładce BILLING nie będą wykazane żadne 
dokumenty.

4. BILLING



5. Pakiety i usługi 10

W zakładce PAKIETY I USŁUGI znajdziesz skategoryzowany wykaz posiadanych 
produktów wraz z datą ich podłączenia oraz okresem zobowiązania.

5. PAKIETY I USŁUGI



6. Konfiguracja urządzeń 11

Zakładka KONFIGURACJA URZĄDZEŃ umożliwia zarządzanie Twoją siecią Wi-Fi 
oraz samodzielny reset PIN-u dekodera. 

Po wybraniu opcji Konfi guracja Wi-Fi adres MAC modemu kablowego otrzymanego 
od fi rmy Vectra. Informacje te znajdziesz na naklejce znamionowej na urządzeniu. 
Po wpisaniu danych możesz ustawić parametry sieci Wi-Fi.

6. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ



6. Konfiguracja urządzeń 12

KONFIGURACJA Wi-Fi

BRIDGE – tryb pracy zalecany w przypadku, gdy z Internetem łączy się jedno urządzenie. Podłączone 
urządzenie otrzyma zewnętrzny adres IP, jeśli pula adresów nie została wyczerpana. Tryb bridge jest 
zalecany, jeżeli chcesz do modemu podłączyć urządzenie pracujące jako serwer oraz jeżeli korzystasz 
z usług wymagających pełnej kontroli nad poszczególnymi portami.

ROUTER – tryb pracy zalecany w przypadku, gdy z Internetem chcesz połączyć kilka urządzeń 
jednocześnie, np. laptop, komputer stacjonarny i telefon komórkowy. Każde z urządzeń otrzyma 
IP z puli prywatnej. 

KANAŁ TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ – określa pasmo aktualnie wykorzystywane 
do propagacji sieci bezprzewodowej. Zmiana kanału Wi-Fi pomaga zredukować zakłócenia 
i poprawić jakość transmisji danych w sieci bezprzewodowej. W niektórych przypadkach może 
również pozytywnie wpłynąć na prędkość transmisji danych i stabilność połączenia. Zmiana 
kanału Wi-Fi zalecana jest wyłącznie w sytuacji, w której dochodzi do przerw lub spowolnienia 
transmisji danych w sieci bezprzewodowej. Jeżeli nie doświadczasz żadnych problemów 
z działaniem Twojej sieci bezprzewodowej, pozostaw ustawienia kanału bez zmian.

Jeżeli nie wiesz, jaki kanał transmisji wybrać, lub nie masz możliwości samodzielnie określić, 
jaki kanał będzie najbardziej odpowiedni w Twojej lokalizacji, zalecamy wybranie kanału 
1 lub 6 albo skorzystanie z opcji autokonfi guracji (opcja AUTO w panelu konfi guracyjnym). 

Kanały 1 oraz 6 to kanały w paśmie 2,4 GHz, których częstotliwości pracy nie zachodzą na 
siebie, tj. nie zakłócają się wzajemnie. Po wybraniu trybu autokonfi guracji (AUTO) modem 
automatycznie wybierze taki kanał transmisji, na którym występuje najmniejsza liczba sieci. 

UWAGA: 
Jeśli w Twojej lokalizacji występuje bardzo duża liczba sieci bezprzewodowych 
i duże zakłócenia, uruchomienie opcji autokonfi guracji może powodować częste zmiany kanału 
nadawania. Może być to odczuwalne jako przerwy w dostępie do Internetu. W przypadku 
takiego problemu należy samodzielnie określić kanał transmisji, na którym występuje najmniej 
zakłóceń, i ustawić go na stałe w panelu administracyjnym modemu Vectry.

NAZWA SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID)
– nazwa, pod którą sieć będzie widoczna dla Twoich urządzeń.

HASŁO DOSTĘPU DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ
– hasło zabezpieczające dostęp do Twojej sieci bezprzewodowej. W celu zapewnienia jak 
największego poziomu bezpieczeństwa stosuj hasła zawierające min. 8 znaków, małe i wielkie 
litery, cyfry oraz znaki specjalne.



6. Konfiguracja urządzeń 13

RESET PINU DEKODERA
– umożliwia zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń PIN-u na dekoderze telewizji cyfrowej.

Z poziomu tego panelu możesz przywrócić domyślny numer PIN dekodera oraz wygenerować 
jednorazowy kod, który odblokuje dostęp do dekodera (w tym przypadku dotychczas przez 
Ciebie używany PIN nie ulegnie zmianie). 

UWAGA: 
Funkcja resetu PIN-u jest dostępna tylko dla niektórych modeli dekoderów. Po wybraniu 
interesującej Cię opcji wskaż nr seryjny urządzenia, na którym chcesz dokonać zmiany. Znaj-
dziesz go na naklejce serwisowej na spodzie dekodera (numer poprzedzony znakami S/N) 
oraz w Menu dekodera -> Ustawienia ->Diagnostyka -> Loader -> Nr seryjny odbiornika.
 
PRZYWRÓĆ DOMYŚLNY NUMER PIN – wpisz wygenerowany w panelu 6-cyfrowy kod za 
pomocą pilota od dekodera w Menu dekodera -> Pomoc -> Resetuj kod PIN. PIN zostanie 
zresetowany do wartości 1234.

ODBLOKUJ DOSTĘP DO USTAWIEŃ DEKODERA – jeśli zapomniałeś numeru PIN i nie 
możesz odblokować urządzenia w momencie jego włączenia, wpisz wygenerowany w panelu 
4-cyfrowy kod za pomocą pilota od dekodera. 



7. Wiadomości 14

W zakładce WIADOMOŚCI znajdziesz: 

• ważne informacje
• zgłoszenia
• nowe zgłoszenia

W zakładce ZGŁOSZENIA sprawdzisz treść zgłoszeń wysłanych przez Strefę 
Klienta oraz status zleceń usterkowych. 

WAŻNE INFORMACJE - Znajdziesz tutaj istotne powiadomienia dotyczące prac 
planowych, zmian danych i inne.

Z poziomu tego widoku istnieje również możliwość przesłania 
NOWEGO ZGŁOSZENIA o wybranej tematyce.

7. WIADOMOŚCI



8. Pomoc 15

W ostatniej zakładce POMOC widoczne są najczęściej zadawane pytania, 
na które odpowiedź pojawi się po rozwinięciu.  

8. POMOC

Znajdziesz tam również mapę oddziałów Vectry. 




