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E-kyla süsteemi sisenemine
Pärast kohataotluse esitamist või üürilepingu sõlmimist luuakse igale isikule
Kasutajakonto.
Kasutajakontosse sisenemiseks saadetakse kohataotleja poolt esitatud e-posti aadressile
veebilink koos kasutajatunnuse ja salasõnaga.
https://e-kyla.campusttu.ee/loginTenant.aspx
Kasutajatunnus: E1971777
Salasõna: 318MhQ1250qs

Soovi korral saad siseneda ka ID-kaardiga.
NB! Kes on eelnevalt esitanud kohataotluse või elanud üliõpilaselamus, peab kas
uuendama oma salasõna või sisenema ID-kaardi abil. Kui sisenemine ei õnnestu, tuleb
ühendust võtta TTÜ Üliõpilaskülaga.

Kui unustasid parooli
Kui oled unustanud oma parooli, vajuta Unustasite parooli? nuppu. Uue parooli saamiseks
sisesta oma emaili aadress ning pildil kujutatud tekst.

Menüü
Pärast programmi sisenemist avaneb vasakul menüüriba koos kohataotleja või elaniku
nimega. Number nime all on süsteemis üürnikku märgistav tähis ehk Üürniku ID.

Kohataotlus
Menüüpunki Kohataotlus alt saab vaadata, pikendada või esitada uut kohataotlust.

Klikkides Taotluse ID numbril avaneb Kohataotluse andmete vaade.

Kui on soov muuta elama asumise päeva või kohamäära, tuleb pöörduda TTÜ
Üliõpilasküla poole. Taotleja saab infot lisada (või sealt kustutada) vaid kommentaari
väljale. Muudatused saab salvestada kasutades nuppu Salvesta taotluse andmed.
Valikust Taotleja andmed avanevad üürniku ning pangaandmete väljad.
Kohataotlus kehtib peale esitamist 60 päeva.
päeva Kui Sa pole selle perioodi vältel
kohapakkumist saanud, kuid oled endiselt huvitatud üliõpilaselamus elamisest, pead
taotlust pikendama kasutades nuppu Pikenda kohataotlust. Pikendamata jäänud taotlus
kaotab kehtivuse ning uuesti esitamisel reastub see järjekorra lõppu.
Kui Sa pole enam huvitatud üliõpilaselamus elamisest, saad oma kohataotluse tühistada
vajutades Tühista kohataotlus.

Kohapakkumine
Kui oled saanud emailile kohapakkumise, pead selle aktsepteerima e-kylas valides
menüüribast Kohataotlus  Taotluse ID  Valitud korterid.

Kui on soov kohapakkumine vastu võtta, vajuta Valitud korterite alt Aktsepteeri. Pärast
aktsepteerimist edastatakse Sulle TTÜ Üliõpilasküla poolt elektroonilisel kujul üürileping,
mille kohta saad pikemalt lugeda alapunktis Lepingud.
Kui Sa pole kohapakkumisest huvitatud, vali Lükka tagasi.

Kolimine/rühmataotlus
olimine/rühmataotlus
Tudeng, kes elab juba üliõpilaselamus ning soovib tuba vahetada, saab Kohataotluse
punkti all esitada uue taotluse.

Kui Sul on kindel isik kellega soovid tuba jagada, saad kohataotlust tehes kasutada
Rühmataotluse võimalust. Selleks peab esimene kasutaja märkima linnukese
Rühmataotlus kasti. Järgmise taotluse esitaja peab märkima oma taotlusele kaaslase
kohataotluse ID-numbri. NB! Kohamääraks valige üks koht kahekohalises toas.

Lepingud
Menüüpunkti Lepingud alt leiad kehtiva üürilepingu.

Vajutades Lepingu ID numbril, avaneb Lepingu andmete vaade.

Lepingu ID märgib Sinu lepingu numbrit.
Maksekohustuse real näed käesoleva seisuga tasumisele kuuluvat summat (punasel
taustal). Kui maksekohustus on nullis, hetkeseisuga võlgnevusi pole. Summa, mis kajastub
miinusega tähendab ettemaksu.
Lepinguks siirdamise kuupäev näitab, millal leping pärast tudengi poolset aktsepteerimist
sõlmiti. NB! Kuupäev ei pruugi kattuda lepingu kehtima hakkamise kuupäevaga.
Lepingu teenused alt leiad ülevaatliku tabeli, kus on kajastatud üliõpilaselamus osutatavad
kommunaalteenused ning nende arvestusmeetod. Elekter ja soojus tasutakse vastavalt
üürniku kasutuses olevate ruutmeetrite järgi. Vesi jagatakse kõigi maja elanike vahel.

Kommunaalteenuseid tasutakse tagantjärgi (nt novembris tasutakse oktoobri teenuste
eest). Üür on lepingu järgselt kindlaksmääratud summa ning tasutakse jooksva kuu eest.

Teated
Menüüpunkti Teated all kuvatakse kõik TTÜ Üliõpilasküla poolt üürnikule saadetud
teated.

Üürniku arved
Menüüpunkti Üürniku arved all kajastuvad kõik esitatud arved (k.a kehtivuse kaotanud
üürilepingu(te) arved).

Arve kuupäev näitab kuupäeva, mil arve on e-kyla süsteemi saadetud.
Arvetüüp kajastab, mis arvega on tegu
Tasutud summa lahtris kajastub summa siis, kui TTÜ Üliõpilasküla on Sinu ülekande
kätte saanud.
Lepingu ID all saad vaadata, millise lepingu juurde antud arve kuulub.
Maksekohustuse lahtris näed praegusel hetkel tasumisele kuuluvat summat.
Arve numbrile vajutades avaneb vastava arve vaade.

NB! Arve tasumisel ära unusta kasutada viitenumbrit. Viitenumbrita pole meil võimalik
tuvastada, kelle makse on sooritatud. Üüriarveid saab tasuda vaid pangaülekande teel.

Üürniku laekumised
Menüüpunkti Üürniku laekumised all kuvatakse kõik üürniku poolt tasutud summad.
Samuti kuvatakse kuupäevad, mil raha on laekunud ning millisest pangast on makse
sooritatud.

Isiku andmed
Menüüpunkti Isiku andmed all kajastuvad kõik Sinu poolt esitatud isiku- ja pangaandmed.

Lahtrites olevaid andmeid on Sul võimalik muuta ning salvestada. Kui soovid muuta
ülejäänud andmeid, pead pöörduma TTÜ Üliõpilasküla poole.
Kontaktisiku andmed lahtrisse palume kirjutada oma lähikondlase kontaktinfo.
Pangakonto number on oluline, sest lepingu lõppemisel tagastatakse sinna tagatisraha.

Muuda parooli
Menüüpunkti Muuda parooli alt on Sul võimalik oma olemasolev parool muuta. Parool
peab olema 11 kuni 18 sümbolit pikk, sisaldama suur- ja väiketähti ning samuti ka
numbreid. Kui jätad välja täitmata, genereerib süsteem Sulle parooli.

Abitahvel
Abitahvli kaudu saad teavitada TTÜ Üliõpilasküla kõikidest üliõpilaselamu toas, boksis
või koridoris tekkinud riketest või väiksemate remonttööde vajadusest.

