
Мережа АЗС Rodnik та ГБО сервіс Rodnik - надійні партнери Вашого бізнесу!

Універсальний
помічник по
роботі з
Особистим
кабінетом



Щоб увійти до свого особистого
кабінету, перейдіть за посиланням:

https://svc.itbi.com.ua/ib/

Або зайдіть на наш сайт https://rodnik.ua/. У верхньому
правому куті натисніть на жовту кнопку «Особистий кабінет».

У меню, що випадає, виберіть пункт «Вхід для юросіб»:

https://rodnik.ua/


У верхнє поле введіть цифри з повідомлення про
реєстрацію. Це і є Ваш логін (ім'я користувача).
Наприклад: 10006583

Увага! 
При першому вході в особистий кабінет у поле Пароль
потрібно також ввести Ваше ім'я користувача.
Наприклад: 10006583

При першому вході до особистого кабінету на наступному кроці Вам потрібно
буде створити власний персональний пароль. Надалі в полі "Пароль"
потрібно вводити саме його.
Приклад пароля: 10006583ds
(Пароль повинен містити 8-10 символів. Обов'язково літери та
цифри)



Адреса заправкиДата заправки

Ваш баланс та кількість
доступних коштів на
ньому

Номер Вашої картки

Сума Вашої заправки
(UAH) та кількість літрів
залитого газу (LPG)

Головна сторінка Вашого кабінету:



Як дізнатись баланс особистого рахунку?

Відкриваємо вкладку "Информация"

Ваш баланс та кількість доступних коштів на ньому



Як створити звіт з руху коштів на рахунку?

Відкриваємо вкладку "Операции"

Обираємо «Общий отчет»
Виставляємо необхідний інтервал
Натискаємо «XLSX»

1.
2.
3.

! Формування звіту може зайняти деякий час



Приклад сформованого звіту*:

*Дані відповідатимуть інформації у видатковій накладній на початку наступного місяця за звітний
період



Нажимаємо на цифри в стовбчику "Номер кольца"

Як встановити ліміти на картку?

Переходимо в розділ "Информация"



Натисніть сюди, щоб встановити ліміт на максимальну кількість літрів однією покупкою (Лимиты по кольцу)

Обмеження на обслуговування картки за часом можна встановити тут

На наступних слайдах розглянемо ці функції детальніше

Обираємо необхідний вид обмежень:



Якщо натиснули "Добавить"
відкриється таке вікно:

Перелік вже
існуючих лімітів

Якщо натиснули "Изменить"
відкриється таке вікно:

Натисніть відповідну кнопку, щоб
додати, змінити або видалити

ліміт

Оберіть потрібний ліміт на натисніть "Активировать лимит"
Вкажіть потрібний ліміт на натисніть "Изменить"

Варіант 1 - Встановлюємо "Лимиты по кольцу"



Перелік вже
існуючих лімітів

введіть коректні дані та натисніть
"Редактировать"

Якщо натиснули "Редактировать"
відкриється таке вікно:

Якщо натиснули "Добавить"
відкриється таке вікно:

вкажіть дати та час на які необхідно додати
обмеження та натисніть "Редактировать"

Варіант 2 - Встановлюємо обмеження на обслуговування кільця за часом

Натисніть відповідну кнопку, щоб 
 редагувати, додати або

видалити ліміт



Якісний газ та своєчасне тех.обслуговування
автівки, не тільки заощаджують Ваші кошти, а й
гарантують безпеку!

Не забудьте перевірити ГБО своєго автопарку на ГБО сервісі Rodnik!

Наша адреса: м. харків, вул. Біологічна, 6Й.

Раді співпраці
з Вами!


