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1 UVOD
Energetika Maribor Vam ponuja spletno aplikacijo preko katere lahko:


spremljate polnitve vaših vozil,



spremljate plačila računov za opravljene polnitve vozil,



pregledujete račune za opravljene polnitve vozil,



pregledujete sklenjene pogodbe,



pregledujete povprečno porabo goriva vozila

Vsi zgoraj navedeni podatki so na voljo za imetnike plačilnih kartic CNG.

2 VSTOP V SPLETNO ENERGETIKO CNG MARIBOR
Vstop v Spletno Energetiko CNG Maribor je omogočen preko spletne strani Energetike Maribor
d.o.o. www.energetika-mb.si s klikom na povezavo »Prijava za uporabnike CNG« :

VSTOP V SPLETNO
ENERGETIKO CNG MARIBOR
Kliknite na sliko:
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3 PRIJAVA
V kolikor ste že lastnik uporabniškega računa, smatrajte to poglavje za brezpredmetno!

3.1 Registracija
Ob kliku na zgoraj navedeno povezavo se odpre portal Spletne Energetike CNG Maribor. Za
uspešno uporabo portala si je potrebno ustvariti uporabniški račun. Tega si lahko ustvarite s
klikom na povezavo Registracija:

Registrirate se s
klikom na povezavo

Po kliku na povezavo Registracija se prikaže spodnje pogovorno okno, preko katerega je potrebno
vnesti zahtevane podatke. Referenčna podatka potrebna za uspešno registracijo sta Številka
kupca ter Davčna številka.

Vnesite zahtevane
podatke

Številka kupca:
Številko kupca je najti na položnicah – računih v zgornjem levem delu (pod logotipom podjetja ter
nad naslovnikom računa), zapisna je v obliki velike tiskane črke K ter šestih (6) številk (npr.:
K123456).
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Davčna številka:
Za uspešno registracijo računa je potrebno vnesti davčno številko uporabnika s katerim ima
Energetika Maribor sklenjeno pogodbo.
Email:
Vnesti je potrebno naslov elektronske pošte na katerega sistem v primeru uspešne registracije
posreduje potrditev registracije ter s tem uporabniško ime in geslo. V kolikor registracija ni bila
uspešno izvedena sistem pošlje elektronsko pošto z opisom težave na naveden elektronski
naslov.
Geslo, Potrditev gesla:
Vnesti je potrebno želeno geslo, katerega je potrebno potrditi s ponovnim vnosom.
V primeru težav Vas vljudno naprošamo, da nam le te s kratkim opisom sporočite na elektronski
naslov: registracija@energetika-mb.si

3.2 Prijava
Za uspešno prijavo je potrebno vnesti uporabniško ime in geslo, katerega Vam je sistem ob
registraciji posredoval na naveden elektronski naslov.
POMEMBNO: Pri vnosu uporabniškega imena bodite pozorni na velike tiskane črke saj je velikost
pisave (velike - male tiskane črke) pogojena z uspešno prijavo v sistem!

Vnesite
uporabniško ime
in geslo
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4 VSEBINA SPLETNE ENERGETIKE CNG MARIBOR
Ob uspešni prijavi se prikaže vsebina spletnega portala:

4.1 Pomikanje po vsebini portala
Za pregledovanje je na voljo horizontalna menijska vrstica s sledečo vsebino:

S klikom na posamezne povezave (Domov, Polnitve vozil,…) se odprejo podokna s predmetnimi
vsebinami (podroben opis podan v nadaljevanju).

4.2 Domov
Stran »Domov« je vstopna stran Spletne Energetike Maribor na kateri lahko najdete kratek opis
vsebine portala.

* Energetika Maribor si pridržuje pravico spreminjati vsebino strani Domov, kakor tudi ostalo
vsebino spletnega portala.
Hkrati se bomo v Energetiki Maribor trudili, da se bodo vsebine sproti ažurirale.

4.3 Polnitve vozil
Na zavihku polnitve vozil se nahaja pregled transakcij. V prikazu je prikazan datum nakupa,
številka računa, številka dobavnice, količina v litrih, cena energenta v EUR/L, znesek polnitve v
EUR, stanje števca, številka kartice in registrska številka vozila. Transakcije lahko filtrirate
poljubno po datumu, registrski številki vozila ali številki vaše kartice. Ko izberete željen filter
pritisnite gum Osveži podatke. Prikazane vrstice si lahko izvozite za kasnejšo obdelavo. Za izvoz
v *.xls obliko pritisnite Izvoz(*.xls) v desnem zgornjem kotu.
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4.4 Računi

V zavihku Računi so uporabniku na voljo izstavljeni računi po obdobjih. Računi se prikažejo v
odvisnosti od nastavitve obdobnega filtra. Uporabniku je omogočen pregled računa tudi v obliki
pdf. Predmetna oblika prikaza omogoča nemoteno tiskanje in arhiviranje – shranjevanje
želenega računa.

4.5 Seznam pogodb
V zavihku Seznam pogodb lahko pregledujemo vse sklenjene pogodbe. Hiter prikaz prikazuje
datum sklenjene pogodbe, številko pogodbe, številko kartice in registrsko številko. Podpisano
pogodbo si lahko prenesete v obliki .pdf. Omogočen je izvoz seznama pogodb v .xls obliki.

4.6 Poraba
V zavihku poraba lahko pregledujete povprečno porabo vaših vozil. Na polnilnem mestu
Energetike Maribor imate v postopku polnitve na voljo rubriko kjer vnesete stanje števca vozila.
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V primeru, da redno vnašate stanje števca in vozite samo na gorivo CNG, se bo povprečna
poraba vozila pravilno prikazovala, v nasprotnem primeru vrednosti povprečne porabe ne
bodo pravilno prikazane. Porabo lahko filtriramo po obdobjih, registrski številki vozila ali številki
kartice. Omogočen je izvoz seznama v .xls obliki.

Želimo Vam prijetno brskanje po Spletni Energetiki CNG Maribor!

Ekipa Spletne Energetike Maribor
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