
Υπηρεσία Split Bill
Εγχειρίδιο Χρήσης



1. Η υπηρεσία προσφέρεται µέσω του ebill της Cyta, άρα βασική προϋπόθεση για
να µπορέσει ένα νοµικό πρόσωπο να λάβει την υπηρεσία είναι να γίνει εγγραφή
στην υπηρεσία ebill µέσω της ιστοσελίδας www.cyta.com.cy. Οι κωδικοί
πρόσβασης αποστέλλονται ταχυδροµικά εντός πέντε (5) ηµερών.

2. Αφού παραλάβει τους κωδικούς ο πελάτης θα µπορεί να τους χρησιµοποιεί για
να έχει πρόσβαση στο ebill κάνοντας login στο σηµείο «My login»



3. Αφού συνδεθεί θα λάβει την πιο κάτω οθόνη καλωσορίσµατος



4. Στη συνέχεια από τις επιλογές του µενού που βρίσκονται αριστερά, κάτω από το My 
Account & Self Care επιλέγεις «Split Bill». Αν το νοµικό πρόσωπο έχει υποβάλει αίτηση
για παροχή της υπηρεσίας Split Bill, η επιλογή αυτή θα υπάρχει κάτω από το «My 
Account & Self Care»



5. Κάτω από την υπηρεσία «Split Bill» υπάρχουν 4 επιλογές. 
6. Επιλέγοντας «Τηλέφωνα για εξόφληση» εµφανίζεται η πιο κάτω οθόνη που είναι η
πιο σηµαντική οθόνη.

xxxxxxxx



7.Στην οθόνη αυτή εµφανίζεται στο πάνω µέρος το κινητό τηλέφωνο του νοµικού
προσώπου που θα χρεώνεται κάθε µήνα. Το τηλέφωνο αυτό δεν µπορεί να αλλάξει.
8. Πατώντας «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» σου εµφανίζει την πιο κάτω οθόνη, όπου πρέπει να
καταχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία (αριθµός κινητού τηλεφώνου εργαζοµένου, 
αριθµός πελάτη εργαζοµένου/αναγράφεται στον συνοπτικό λ/σµο, ποσό επιχορήγησης, 
µήνα έναρξης, µήνα λήξης) που απαιτούνται για τον κάθε εργαζόµενο.

xxxxxxxx



9. Για να γίνει η καταχώρηση πρέπει να επιλέξεις «Προσθήκη» ή «άκυρο» αν δεν
επιθυµείς να γίνει η καταχώρηση
10. Πατώντας «Προσθήκη» η καταχώρηση θα εµφανιστεί στον πίνακα

xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx



11.Αν το νοµικό πρόσωπο επιθυµεί να προβεί σε «∆ιόρθωση» ή «Αφαίρεση» για κάποιο
κινητό τηλέφωνο επιλέγει το αντίστοιχο σηµείο, δίπλα από την καταχώρηση. Κάθε
διόρθωση/ αφαίρεση θα ισχύει για τον τρέχον µήνα.

12.Το νοµικό πρόσωπο µπορεί να δει ιστορικό των πληρωµών που έκανε, είτε ανά
µήνα, είτε ανά υπηρεσία (κινητό τηλέφωνο εργαζοµένου), επιλέγοντας από το µενού
στα αριστερά.

13.Το νοµικό πρόσωπο µπορεί αν επιθυµεί να τερµατίσει την υπηρεσία ανά πάσα στιγµή
µέσα στο µήνα επιλέγοντας πάλι από το µενού στα αριστερά. 

14.Αν το νοµικό πρόσωπο προβεί σε τερµατισµό της υπηρεσίας, τότε αυτός είναι
άµεσος. Αν επιθυµεί να λάβει ξανά την υπηρεσία πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση
παροχής της υπηρεσίας «Split Bill»


