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1. Úvod 
 
Zákaznícky portál je webová aplikácia, ktorá umožňuje zákazníkom Bratislavská teplárenská, a. s. 
jednoduchým spôsobom získavať informácie o svojich odberných miestach, spotrebe, faktúrach 
a zmluvnej dokumentácii. 
 
Upozornenie: 
Obrázky znázornené v tejto príručke sa nemusia úplne zhodovať s formulármi, ktoré uvidíte pri práci s 
reálnym systémom. Rozdiely, ktoré môžete zaregistrovať:  
1. vyplývajú z použitého webového prehliadača. Na rôznych webových prehliadačoch, resp. rôznych 
verziách toho istého prehliadača môžu byť jednotlivé obrazovky zobrazované odlišne,  
2. vyplývajú z toho, že v reálnom systéme sa priebežne aktualizujú jednotlivé obrazovky, najmä čo sa 
týka inštrukcií tak, aby priebežne reagovali na najčastejšie zistenia z produktívnej prevádzky.  
Rozdiely obrázkov uvedených v tejto príručke oproti tomu, čo bude mať používateľ zobrazené na svojom 
webovom prehliadači a ktoré vyplývajú z vyššie uvedeného nie sú chybou. Obrázky uvedené v tejto 
príručke sú ilustratívne. 
 

2. Účel dokumentu 
 

Dokument popisuje postupy a spôsob použitia portálu z hľadiska obchodného partnera. 
 

3. Popis použitých skratiek a pojmov 
 
Skratky: 
BATAS – Bratislavská teplárenská, a. s. 
OP – obchodný partner 
OM – odberné miesto 
 
 
Pojmy: 
Zákaznícky portál pre Bratislavská teplárenská, a.s. – ďalej bude používaný skrátený pojem portál 
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4. Prihlásenie na portál 
 

Do portálu používatelia pristupujú prostredníctvom internetového prehliadača zadaním URL adresy, na 
ktorej je informačný systém prístupný. Zobrazí sa úvodný formulár: 

 
Obrázok 1 – Úvodný formulár portálu 
 
Prístup do portálu je možný len autorizovaným používateľom, je nevyhnutné, aby sa používateľ prihlásil 
pre účel overenia oprávnenia používateľa pre prístup do portálu. Na základe importu údajov o spotrebe 
a faktúrach pre odberné miesto obchodného partnera sú používateľovi zaslané prihlasovacie údaje formou 
emailovej notifikácie na kontaktnú emailovú adresu. 
 

4.1. Prihlasovací formulár 
Autentifikácia používateľa sa odohráva prostredníctvom prihlasovacieho formulára, do ktorého sa 

používateľ dostane po kliknutí vpravo hore na odkaz Prihlásenie: 

 
Obrázok 2 – Prihlásenie do portálu 
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Postup: 
1. Zadajte svoje používateľské meno. 
2. Zadajte svoje používateľské heslo. 
3. Potvrďte zadané prihlasovacie údaje stlačením tlačidla „Prihlásiť sa“ 
4. Systém overí zhodu zadaného prihlasovacieho používateľského mena a hesla s údajmi uloženými 

v databáze portálu. 
 
Pri zadávaní používateľského mena a hesla buďte prosím obozretní. Rozlišujte medzery, písmená (veľké 
a malé) špeciálne znaky (/,*,-,+,$, #,@,%....) a číslice. 
 
Ak používateľ zabudol svoje heslo, použije tlačidlo ZABUDNUTÉ HESLO: 

 
Obrázok 3 – Tlačidlo pre prípad zabudnutia hesla 
 
Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár na zadanie e-mailovej adresy na zaslanie nového hesla: 

 
Obrázok 4 – Formulár na zadanie emailovej adresy pre zaslanie nového hesla 

 
Po stlačení tlačidla Odoslať sa zobrazí oznam: 
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Obrázok 5 – Potvrdenie zabudnutého hesla 

 
V zadanej emailovej schránke používateľ nájde notifikáciu s odkazom na formulár na zadanie nového 
hesla. Po zadaní a potvrdení nového hesla sa môže prihlásiť na portál s novým heslom. 
 
V prípade problémov je možné obrátiť sa na zákaznícku linku a požiadať o reset hesla administrátorom 
portálu. 
 
Po úspešnom prihlásení na portál sa v pravom hornom rohu zobrazí názov, číslo obchodného partnera 
a kontaktná osoba. 
 

4.2. Zmena hesla 
 

Po úspešnom prihlásení používateľa do portálu sa zobrazí zoznam odberných miest prihláseného 
obchodného partnera. V prípade potreby alebo podozrenia, že heslo bolo prezradené, môže svoje heslo 
zmeniť. Vpravo hore má k dispozícii odkaz „Zmeniť heslo“: 

 
Obrázok 6 – Odkaz na formulár pre zmenu hesla prihláseného používateľa 

 
Po kliknutí na odkaz sa zobrazí formulár pre zmenu hesla: 
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Obrázok 7 – Formulár pre zmenu hesla 
 
Postup: 

1. Zadajte aktuálne platné heslo, ktorým ste s prihlásili na portál 
2. Zadajte nové heslo (pomocou ikonky oka v pravej časti vstupného poľa je možné zobraziť heslo). 

Heslo musí obsahovať: 
a. Minimálne 8 znakov 
b. Alfanumerické znaky (aspoň jedno číslo, aspoň jedno malé/veľké písmeno) 
c. Aspoň jeden špeciálny znak napr.:[!@#$%^&*()_+-={}|] 

3. Zadajte ešte raz presne to isté nové heslo (pomocou ikonky oka v pravej časti vstupného poľa je 
možné zobraziť heslo) 

4. Potvrďte zmenené heslo stlačením tlačidla Zmeniť heslo 
  
Ak ste dvakrát správne zadali heslo s dodržaním uvedených pravidiel, zobrazí sa informácia: 

 
Obrázok 8 – Informácia o zmenenom hesle 

 
V prípade porušenia pravidiel pre zmenu hesla sa zobrazí informácia aké pravidlo bolo porušené, 
napríklad: 
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Obrázok 9 – Informácia o porušení pravidiel pri zmene hesla 

 
Heslo nie je zmenené, platí pôvodné heslo. 
 

5. Hlavné menu 
Jednotlivé vetvy portálu sú dostupné cez menu: 

 
Obrázok 10 – Hlavné menu portálu 
 
Menu obsahuje položky: 

• Úvod – stránka ktorá sa zobrazí pri spustení portálu zadaním URL adresy do prehliadača 
• Zákaznícky portál – stránka so zoznamom odberných miest prihláseného používateľa 
• Kontakt – stránka s kontaktnými údajmi BATAS: 
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Obrázok 11 – Stránka Kontakt 
 
 

6. Zákaznícky portál 
 
Po úspešnom prihlásení používateľa do portálu sa zobrazí stránka so základnými údajmi o obchodnom 
partnerovi a zoznam odberných miest obchodného partnera (tá istá stránka sa zobrazí kliknutím na 
položku menu Zákaznícky portál): 

 
Obrázok 12 – Zoznam odberných miest obchodného partnera 
 
V stĺpci Číslo OM sú odkazy na detaily jednotlivých odberných miest: 
 

6.1. Detail odberného miesta 
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Po kliknutí na odkaz na konkrétne odberné miesto sa zobrazí detailný formulár OM so základnými 
informáciami o odbernom mieste a s tlačidlami na zobrazenie faktúr, spotreby a zmluvnej dokumentácie: 

 
Obrázok 13 – Detailný formulár odberného miesta 

6.1.1. Faktúry 
Po kliknutí na tlačidlo FAKTÚRY sa zobrazí formulár so zoznamom faktúr k danému odbernému miestu: 

 
Obrázok 14 – Zoznam faktúr odberného miesta 
 
Zoznam je možné filtrovať podľa obdobia – obdobie dané začiatkom a koncom účtovného obdobia sa 
musí aspoň čiastočne prekrývať s obdobím zadaným vo filtrovacom riadku: 
 

 
Obrázok 15 – Filtrovanie zoznamu faktúr 
 
V stĺpci Číslo dokladu je odkaz na dokument faktúry – po kliknutí na odkaz sa zobrazí priložený súbor 
faktúry. 
 
Na detail odberného miesta sa používateľ vráti kliknutím na odkaz Späť na odberné miesto vľavo hore. 
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6.1.2. Spotreba 
Po stlačení tlačidla SPOTREBA v detaile odberného miesta sa zobrazí formulár s údajmi o spotrebe na 
danom odbernom mieste: 

 
Obrázok 16 – Formulár spotreby na odbernom mieste 
 
 
Záznamy o spotrebe je možné filtrovať podľa obdobia: 

 
Obrázok 17 – Filtrovanie záznamov o spotrebe na OM podľa obdobia 
 
Tlačidlom EXPORTOVAŤ môže používateľ zobrazené údaje (pričom filter je zohľadnený) exportovať do 
excelovského súboru. 
 
Na detail odberného miesta sa používateľ vráti kliknutím na odkaz Späť na odberné miesto vľavo hore. 
 
 

6.1.3. Zmluvná dokumentácia 
Po stlačení tlačidla ZMLUVNÁ DOKUMENTÁCIA sa zobrazí stránka pre prezeranie týchto typov 
dokumentov k OM: 

• Zmluvy 
• Prihlášky k odberu tepla 
• Dodatky k zmluve 
• Odberové diagramy 
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• Dohody o preddavkových platbách 
• Ekvitermické krivky 
• Iné dokumenty 

 

 
Obrázok 18 – Stránka zmluvnej dokumentácie k OM 
 
Zmluvná dokumentácia je členená podľa typu dokumentu. Kliknutím na typ dokumentu sa rozbalí zoznam 
dokumentov daného typu. Rozbalený môže byť maximálne jeden typ dokumentov. V stĺpci Názov 
dokumentu je odkaz na dokument – kliknutím na tento odkaz sa otvorí a zobrazí samotný dokument. 
 
Na detail odberného miesta sa používateľ vráti kliknutím na odkaz Späť na odberné miesto vľavo hore. 
 
Na zoznam odberných miest sa používateľ môže vrátiť kliknutím na odkaz Domov vľavo hore. 
 

7. Ukončenie práce s portálom 
 

Používateľ ukončí prácu s portálom kliknutím na odkaz Odhlásiť: 

 
Obrázok 19 – Odkaz, ktorý slúži na korektné odhlásenie so zákazníckeho portálu 

 
Po tomto kroku sa opäť zobrazí prihlasovacia stránka, čo znamená, že používateľ sa úspešne odhlásil. 

Následne môže zavrieť okno alebo záložku prehliadača. Pre väčšiu bezpečnosť je vhodné odhlásiť sa vždy 
pred zavretím okna alebo záložky prehliadača. 
 




