Generowanie nowego hasła do
protokołu PPPoE z poziomu konta
eBOK
Aby skonﬁgurować połączenie PPPoE na swoim urządzeniu, musisz posiadać dane autoryzacyjne które otrzymałeś od
operatora FineMEDIA. Jeżeli nie posiadasz tych danych możesz je wygenerować z poziomu konta eBOK bądź
skontaktować się z działem technicznym FineMEDIA w celu ich uzyskania.
Jeśli zdecydujesz się na generowanie nowego hasła to zmiana ta jest nieodwracalna i dotychczasowe hasło
zostanie zmienione. Jeżeli posiadasz urządzenie które ma wprowadzone aktualne dane, stracisz na nim dostęp
do internetu.

1. Logowanie się do konta eBOK.
Otwórz dowolną przeglądarkę internetową, a następnie wpisz adres strony internetowej ﬁnemedia.pl. Po otwarciu
strony przejdź do zakładki eBOK która znajduje się w prawym górnym roku ekranu.

Strona internetowa finemedia.pl

Następnie zaloguj się na konto wpisując login oraz hasło. Login (nazwa użytkownika) to Twój adres email podany
podczas podpisywania umowy bez nazwy domenowej np.
email jankowalski@finemedia.pl więc nazwa użytkownika to jankowalski.
Jeżeli zapomniałeś hasła skorzystaj z opcji Zapomniałeś hasła? lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Logowanie się do konta eBOK.

2. Zmiana hasła do protokołu PPPoE z poziomu konta eBOK.
Po poprawnym zalogowaniu się do konta eBOK przejdź do zakładki Internet , a następnie Informacje o usługach .

Strona główna konta eBOK widoczna w momencie zalogowania się.

W kolejnym oknie zobaczysz podstawowe informacje na temat swojej usługi internetowej np. deklarowaną prędkość
połączenia internetowego. Z tego poziomu możesz również wygenerować nowe hasło do protokołu PPPoE. Aby zmienić
hasło wybierz Generuj nowe hasło .

Informacja na temat usługi internetowej widoczna z poziomu konta eBOK.

W momencie wybrania opcji generowania nowego hasła pojawi się poniższy komunikat. Zapoznaj się z nim i jeśli jesteś
świadom skutków zmiany hasła naciśnij przycisk OK . Nowe hasło wraz z loginem zostaną wysłane na numer telefonu
oraz adres email podany w systemie.

Komunikat widoczny w momencie generowania nowego hasła.
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