Instrukcja korzystania z usługi
E-Konto dla Klientó w Firmowych
Wersja dokumentu: Ver_1.1
Data publikacji: grudzień 2015

Niniejszy dokument stanowi poglądową instrukcję korzystania z usługi E-Konto dla Klientów Firmowych.
Wszelkie uwagi i wnioski na temat instrukcji prosimy kierować na adres: customer.services@dinersclub.pl .
Pomoc w korzystaniu z instrukcji i z usługi zapewniają także Konsultanci Centrum Obsługi Klienta pod
całodobowym numerem telefonu +48 22 826 0766 lub adresem email: customer.services@dinersclub.pl.
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2 Zasady bezpiecznego korzystania z usługi e-Konta dla Klientów
Firmowych:
Do logowania nigdy nie używaj linków przesyłanych w korespondencji e-mail lub wiadomości przesłanych za
pomocą komunikatorów internetowych.
Korzystaj tylko z przycisku "Logowanie" na stronie głównej Diners Club: http://www.dinersclub.pl/ lub
wpisując bezpośrednio w oknie przeglądarki adres: https://e-company.dinersclub.pl/pl/#/login
Sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół,
odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia.
Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki na zielonym tle, który
gwarantuje szyfrowanie sesji specjalnym protokołem SSL/TLS.
Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku przesłanego przez osobę inną niż pracownik Diners Club
Polska z domeny dinersclub.pl.
Zapamiętaj wybrane przez siebie hasło i nie udostępniaj go innym osobom.
W przypadku utraty hasła skorzystaj z funkcji NIE PAMIĘTAM HASŁA, która jest umieszczona na głównym
panelu.
Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu (opcja „Zmień hasło” w „Ustawieniach”)
Nie udostępniaj żadnych danych dotyczących „Logowania” innym osobom
W przypadku utraty nazwy użytkownika skontaktuj się z customer.services@dinersclub.pl.
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Po zakończeniu pracy w e-Koncie pamiętaj, by do wylogowania się użyć linku "Wyloguj". Nigdy nie używaj w
tym celu przycisku X (Zamknij), wbudowanego w okno przeglądarki

3 Rejestracja do Usługi
1. Firma wyznacza Administratora Firmy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na
stronie www.dinersclub.pl.
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Firmy zgodnie z aktualnym odpisem
z rejestru przedsiębiorców KRS lub innym stosownym rejestrem formularz zgłoszeniowy należy przesłać na
adres: Diners Club, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa.
3. Po otrzymaniu formularza Diners Club Polska tworzy konto dla osoby wskazanej na formularzu, a następnie
przesyła na wskazany adres e-mail informację potwierdzającą utworzenie konta Administratora Firmy wraz
z linkiem do pierwszego logowania. Należy otworzyć/kliknąć link znajdujący się w treści wiadomości,
wówczas zostaną Państwo poproszeni o zmianę hasła. Po zatwierdzeniu nastąpi przekierowanie do panelu
logowania.
4. Zasady tworzenia haseł: Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków alfanumerycznych – kombinacja liter i
cyfr, co najmniej jedna wielka litera, co najmniej jedna mała litera, oraz co najmniej jedna cyfra, znaki
specjalne są dozwolone. Po pięciokrotnym błędnym wprowadzeniu hasła, dostęp do usługi zostanie
zablokowany. Aby odblokować należy skontaktować się z Diners Club Polska customer.services@dinersclub.pl

4 Logowanie i podstawowe informacje o usłudze
Usługa znajduje się pod adresem: https://e-company.dinersclub.pl

Wybór języka
Podczas korzystania z usługi e-Konto jest możliwość wyboru jednego z trzech języków: niemieckiego,
angielskiego lub polskiego. W tym celu należy kliknąć pole wyboru języka na głównym panelu – odpowiednio:
i.

Niemiecki -> DE,

ii.

Angielski ->EN ,

iii.

Polski ->PL

Logowanie
W celu zalogowania się do e-konta na stronie https://ecompany.dinersclub.pl/pl/#/login należy podać adres e-mail
podany w formularzu zgłoszeniowym oraz hasło, które zostało
ustalone podczas rejestracji do usługi.
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UWAGA: po 5-krotnym wprowadzeniu błędnego hasła dostęp
zostanie zablokowany. Ponadto przed logowanie należy
sprawdzić, czy „cookies” („ciasteczka”) są aktywowane.

5 Zmiana hasła
Jeśli „Zapomniałeś hasła”
W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta hasła, należy użyć opcji „Zapomniałeś hasła” znajdującej się na
głównym panelu.
Następnie należy wprowadzić adres e-mail podany podczas rejestracji, do którego przypisana jest usługa ekonto i kliknąć przycisk „ Poproś o link” na formularzu [Przywróć hasło].
Wiadomość dotycząca zmiany hasła zostanie wygenerowana automatycznie i wysłana na wskazany adres e-mail
zarejestrowanego użytkownika.

Po otrzymaniu wiadomości o zmianie hasła należy otworzyć/kliknąć link znajdujący się w treści wiadomości,
wówczas zostaną Państwo poproszeni o zmianę hasła. Po zatwierdzeniu nastąpi przekierowanie do panelu
logowania.

6 Serwis e-Konto – zarządzanie i funkcjonalność
Moduł [PRZEGLĄDAJ] –zakładka po lewej stronie Menu dostępna dla Administratorów
Firmy
Po zalogowaniu się do usługi e-Konto, otwiera się zakładka „ Przeglądaj”
Zakładka „Przeglądaj” zawiera ogólne, skrócone informacje na temat:
Saldo z poprzedniego miesiąca
Aktualne saldo
Termin Płatności
Porównanie wyciągów z ostatnich 12 miesięcy
Ostatnie wyciągi
Skrzynka odbiorcza

Produktów firmowych klienta.
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Transakcje wg branży

Saldo z poprzedniego miesiąca
Funkcja {Saldo z poprzedniego miesiąca} zawiera informacje o sumie sald kart w
Firmie z ostatniego miesiąca (w zależności od przyznanych
dostępów).(Naciskając przycisk „Podgląd” następuje bezpośrednie
przekierowanie do zakładki Wyciągi

Aktualne saldo
Funkcja { Aktualne Saldo} zawiera informacje o sumie sald wszystkich kart (w
zależności od przyznanych dostępów) z trwającego okresu rozliczeniowego.
Uwzględnione są transakcje już rozliczone. Naciskając przycisk „Podgląd”
następuje bezpośrednie przekierowanie do zakładki Transakcje.

Termin płatności
Funkcja {Termin płatności} pokazuje datę, do której należy spłacić wykorzystany
Limit Wydatków zgodnie z ostatnim Wyciągiem.

Porównanie wyciągów z ostatnich 12 miesięcy

Strona

6

Funkcja {Porównanie wyciągów z ostatnich
12 miesięcy} pokazująca w postaci wykresu
poziom wydatków na kartach (w zależności
od przyznanych dostępów) w ciągu ostatnich
12 miesięcy w porównaniu z analogicznym
okresem w roku poprzedzającym.

Ostatnie wyciągi
Funkcja {Ostatnie wyciągi} pokazuje pięć
ostatnich wyciągów wraz z możliwością ich
pobrania.
Tabela zawiera pola Data (data
wygenerowania się Wyciągu), Firma (nazwa
Firmy), Saldo (na poszczególnych produktach),
jak również umożliwia bezpośrednie pobranie
wylistowanego wyciągu klikając symbol:

Wybór opcji „Wszystkie wyciągi” spowoduje
przekierowanie do Modułu [Wyciągi].

Skrzynka odbiorcza
Funkcja {Skrzynka odbiorcza} pokazuje
zestawienie otrzymanych wiadomości od
Diners Club. Użycie przycisku „Do skrzynki
odbiorczej” spowoduje przekierowanie do
Modułu [Wiadomości].

Transakcje wg branży
Funkcja {Transakcje wg branży} pokazuje
poziom wydatków w postaci wykresu
kołowego w podziale na poszczególne branże:
Linie lotnicze, bankomaty, stacje paliw, sklepy,
inne.
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Wybranie jednej branży np. Airlines,
przekierowuje do zakładki Transakcje, gdzie
otrzymujemy wylistowane wszystkie
transakcje z wybranej branży (Airlines).

Wybranie pozycji „Inne” spowoduje rozszerzenie
dostępnej branży :

Wyślij wiadomość
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Funkcja {Wyślij wiadomość} pozwala na wysłanie
wiadomości do Działu Obsługi Klienta Diners Club
Polska. Użycie przycisku „Do skrzynki odbiorczej”
spowoduje przekierowanie do Modułu [Wiadomości

Moduł [OBRÓT] – zakładka po lewej stronie głównego panelu
Zakładka [OBRÓT] widoczna po zalogowaniu się do usługi e-Konto w głównym
panelu po lewej stronie pozwala na sprawdzenie obrotów na poszczególnych
kartach zgodnie z otrzymanymi dostępami.

Struktura Firmy
Funkcja {Struktura firmy} służy do wyszukania informacji o produktach firmowych posiadanych przez firmę
w zależności od posiadanych dostępów.

W celu wyszukania informacji o produktach firmowych posianych przez firmę, w polu [Wyszukaj], należy wpisać
nazwę szukanej firmy.
Następnie, poniżej zostanie wyświetlona lista znalezionych produktów firmowych posiadanych przez firmę.
Lista pokazuje wszystkie nazwy i produkty dla danej firmy.
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UWAGA: W przypadku gdy firma posiada kilka produktów firmowych a chcemy zobaczyć ich hierarchiczność
systemową, to można przełączyć się na widok [Hierarchia], zamiast widoku domyślnego [Lista]. Hierarchia
pokazuje główną nazwę/umowę firmy, pod którą widnieją poszczególne przypisane produkty.

Obrót
Funkcja {Obrót} pokazuje obrót w bieżącym roku kalendarzowym i obrót w ciągu 12 miesięcy na wybranych
kartach oraz liczbę wykorzystanych wizyt w salonikach lotniskowych w bieżącym roku. Każdą z kolumn
można filtrować zgodnie z jej opisem.

Informacje zawarte w kolumnach:
i.

Numer karty – wprowadzamy żądany numer karty lub jego fragment

ii.

Ważna od – od kiedy karta jest ważna w formacie MM/RR

iii.

Ważna do – do kiedy karta jest ważna w formacie MM/RR

iv.

Posiadacz karty – można wprowadzić nazwisko lub imię posiadacza karty lub część imienia/nazwiska

v.

Rodzaj karty – karta firmowaObrót w bieżącym roku kalendarzowym – suma obrotów na kartach w
obecnym roku kalendarzowym; można filtrować wpisując żądaną kwotę obrotu

vi.

Obrót w ciągu ostatnich 12 miesięcy – suma obrotów na kartach za ostatnie 12 miesięcy; można
filtrować wpisując żądaną kwotę obrotu

vii.

Liczba wizyt w salonikach w bieżącym roku – liczba wizyt w salonikach lotniskowych w obecnym roku
kalendarzowym

UWAGA: W ostatniej kolumnie przy każdej karcie umieszczono [Pole wyboru]. Zaznaczając [Pole wyboru]
– tzw.: „ptaszek” - możemy pobrać informacje o obrotach dla wybranych w ten sposób kart, w formacie
pliku: Excela -> (*.xlsx) lub Tekstu -> (*.csv). Po wybraniu opcji [Pobierz wyniki]
wyszukiwania:
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Następnie zostaje wyświetlone okienko, gdzie możemy ręcznie ustawić nazwę
pliku z danymi, oraz wybrać żądany format pliku.

Moduł [WYCIĄGI]
Zakładka [Wyciągi] widoczna po zalogowaniu się do usługi e-Konto w głównym
panelu po lewej stronie pozwala na sprawdzenie wyciągów na poszczególnych
kartach zgodnie z otrzymanymi dostępami.

Struktura Firmy (patrz opis – Moduł Obrót)
Wyszukiwanie szczegółowe

Utworzone- podajemy zakres dat

ii.

Kwota- podajemy zakres szukanej kwoty

iii.

Wyszukaj – podajemy Firma, lub nazwisko posiadacza karty

iv.

Termin płatności – podajemy zakres dat terminów płatności szukanych wyciągów
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Funkcja {Wyszukiwanie szczegółowe} umożliwia szczegółowe wyszukanie wyciągów firmy zgodnie z
parametrami:

Wyciągi
Funkcja {Wyciągi} umożliwia wyszukanie wszystkich wyciągów w danej firmie (zgodnie z otrzymanymi
dostępami).

Informacje zawarte w kolumnach
Umożliwiają szczegółowe filtrowanie danych zgodnie z zapotrzebowaniem.
i.

Numer karty - można wprowadzić szukany numer karty lub jego część

ii.

Data – można podać datę, w przedziale której zostały wygenerowane wyciągi

iii.

Posiadacz karty – imię, nazwisko, firma posiadacza karty

iv.

Firma – nazwa firmy

v.

Saldo – można wprowadzić zakres kwotowy (od-do) salda kart

vi.

Termin płatności – data, do której należy spłacić zadłużenie karty

Zakładka umożliwia pobranie wyciągów w formacie *.pdf, *.csv. W tym celu należy nacisnąć
ikonę [Pobierz wyciąg].
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Zostanie wyświetlone okienko z możliwością zmiany nazwy pliku oraz formatu, do jakiego dane
mają być ściągnięte.

Moduł [TRANSAKCJE]
Zakładka [Transakcje] widoczna po zalogowaniu się do usługi e-Konto w
głównym panelu po lewej stronie pozwala na sprawdzenie historii transakcji na
poszczególnych kartach zgodnie z otrzymanymi dostępami.

Struktura Firmy (patrz opis – Moduł Obrót)
Wyszukiwanie szczegółowe
Funkcja {Wyszukiwanie szczegółowe} umożliwia szczegółowe wyszukanie transakcji firmy zgodnie z zadanymi
parametrami (w zależności od przyznanych dostępów):
i.

Numer karty – można wprowadzić szukany numer karty lub jego część

ii.

Data – podajemy zakres czasu dla szukanych transakcji

iii.

Wyszukaj – opis transakcji, informacje dodatkowe

iv.

Kwota – kwota transakcji w walucie polskiej; kwota w walucie transakcji – kwota w
oryginalnej walucie transakcji

Transakcje
Funkcja {Transakcje} umożliwia wyszukanie wszystkich transakcji dokonanych kartami firmowymi zgodnie z
otrzymanymi dostępami.
i.

Numer karty - można wprowadzić szukany numer karty lub jego część

ii.

Data – można podać datę, w przedziale której zostały dokonane transakcje

iii.

Opis – opis z miejsca dokonania transakcji

iv.

Oryginalna kwota - zakres kwoty w walucie

v.

Kwota PLN – zakres kwoty w PLN

Reklamacja transakcji
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Funkcja {Reklamacja transakcji} w zakładce [Transakcje] pozwala na wysłanie do Diners Club za
pośrednictwem serwisu reklamacji dotyczącej transakcji, która budzi wątpliwości, naciskając ikonę:.

Po wybraniu tej opcji następuje wygenerowanie nowej wiadomości dotyczącej reklamacji wybranej transakcji.
W treści wiadomości proszę podać powód reklamacji. Następnie proszę wcisnąć przycisk „Wyślij” w celu
wysłania wiadomości do Diners Club Polska.

Moduł [Ustawienia]
Zakładka [Ustawienia] służy do zarządzania/edycji profilu użytkownika. Można dokonać zmian zaraz po
pierwszym „logowaniu” do usługi e-Konto. Prosimy pamiętać, że zmiana adresu e-mail spowoduje zmianę
adresu e-mail w logowaniu.

Mój Profil
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Funkcja {Mój profil} pozwala na dokonanie zmian w podstawowych danych personalnych użytkowania usługi eKonto. Użytkownik w zakładce Mój Profil może wpisać swoje Imię, Nazwisko, Telefon. Zachowanie zmian
następuje po wciśnięciu przycisku „Zachowaj zmiany”

Zmień hasło
Funkcja {Zmień hasło} umożliwia zmianę hasła z poziomu użytkownika, w tym celu należy wpisać nowe hasło,
potwierdzić je oraz wcisnąć przycisk Zmień hasło. Prosimy pamiętać, że zmiany dokonane w tej zakładce
spowodują zmiany w panelu logowania.

Zmień adres email
Funkcja{Zmień adres email} – służy do zmiany adresu e-mail przypisanego do usługi e-konto. Zmiana adresu email spowoduje wysłanie na zmieniony adres e-mail link aktywacyjny, po jego kliknięciu zmiany zostaną
zapisane.

Ustawienia
Funkcja{ Ustawienia} umożliwia spersonalizowanie widoku zakładki Przeglądaj.

Każdy kafelek zgodnie z jego opisem można włączyć bądź wyłączyć przesuwając przycisk:

15

Kafelek włączony
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Kafelek wyłączony

Moduł [Zarządzanie Użytkownikiem]
Zakładka [Zarządzanie Użytkownikiem] służy do do utworzenia nowego użytkownika, czyli nadania dostępów do
usługi e-Konto innym użytkownikom w firmie. Jest aktywna tylko dla Administratora Firmy.
Aby stworzyć Użytkownika, należy nacisnąć opcję Utwórz nowego Użytkownika.

Dodaj nowego Użytkownika
Funkcja {Dodaj nowego Użytkownika} pozwala na dodanie nowych dostępów w ramach firmy. Aby dodać
użytkownika należy wypełnić wszystkie pola.

Uprawnienia
Funkcja {Uprawnienia} pozwala na dodanie i ograniczenie uprawnień nowym użytkownikom.
W polu Struktura -> wyszukaj, podajemy produkty do jakich ma mieć dostęp użytkownik.
Zaznaczamy pole
Użytkownik, będzie miał widok wszystkich innych użytkowników
utworzonych do obsługi kart firmy.
Użytkownik, będzie mógł edytować dane innych użytkowników (Imię,
Nazwisko, adres email, telefon)
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Użytkownik, będzie miał możliwość tworzenia innych
użytkowników oraz nadawanie im uprawnień

Po wybraniu przycisku Utwórz nowego Użytkownika, nowe konto zostanie zapisane w systemie e-konto. Do
nowo utworzonego użytkownika , zostaje wysłany email zawierający link do pierwszego logowania

Zarządzanie profilem
Funkcja {Zarządzanie profilem} pozwala na nadanie nowej funkcji/profil dla innych użytkowników.
W celu utworzenia nowej funkcji/profilu należy nacisnąć Nowa funkcja.
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Zostanie otwarta strona , gdzie podajemy dowolną nazwę funkcji oraz uprawnienia

Powiadomienia
Funkcja/Zakładka {Powiadomienia} umożliwia włączenie powiadomień dla wyznaczonych kart firmy.
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Aby włączyć takie powiadomienie należy zaznaczyć kwadracik przy żądanej karcie. Po włączeniu opcji
powiadomienia, na adres e-mail użyty do rejestracji konta, będę przychodziły powiadomienia o wygenerowaniu
nowego wyciągu dla danej karty.

Moduł [WIADOMOŚCI]
Zakładka [Wiadomości] widoczna po zalogowaniu się do usługi e-Konto
w głównym panelu po lewej stronie pozwala wysyłania wiadomości do
Diners Club Polska.
Zakładka podzielona jest na :
i.

Skrzynka Odbiorcza- zawiera odebrane wiadomości od
Diners Club Polska

ii.

Skrzynka nadawcza – zawiera wysłane wiadomości do
Diners Club Polska

iii.

Nowa wiadomość – otwiera okienko do utworzenia nowej
wiadomości, która zostanie wysłana do Diners Club Polska

Moduł [USŁUGI]

Saloniki lotniskowe - przekierowuje do strony Diners Club, gdzie
zawarte są informacje na temat Saloników lotniskowych

ii.

FAQ – przekierowuje na stronę Obsługi klienta Diners Club Polska

iii.

Regulamin – przekierowuje do regulaminu korzystania z usługi ekonto dla klientów firmowych

iv.

O nas – przekierowuje do strony Diners Club Polska gdzie zawarte
są wszystkie wnioski oraz regulaminy

v.

Historia – przekierowuje do strony Diners Club Polska, gdzie
opisana jest historia powstania Diners Club
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Zakładka [Usługi] widoczna po zalogowaniu się do usługi e-Konto
w głównym panelu po lewej stronie pozwala na sprawdzenie
informacji o posiadanych w pakiecie karty usługach.

