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1 1. Logowanie i strona glówna

Pierwszym ekranem jaki zobaczymy po uruchomieniu aplikacji jest ekran logowania. Wyglad

strony logowania do aplikacji eInteresant sklada sie z kilku elementów takich jak: 

· Logo lub herb gminy,

· Nazwa odbiorcy aplikacji,

· Opcja wyszukaj,

· Opcja zmiany kontrastu,

· Opcja zmiany rozmiaru czcionki,

· Menu modulów aplikacji,

· Formularza logowania,

· Przycisku prowadzacego do strony glównej,

· Przycisku prowadzacego do uslug,

· Przycisku prowadzacego do rejestracji uzytkownika,

· Stopka, która zawiera informacje o wersji aplikacji i moze zawierac dodatkowe informacje.

Wyglad strony logowania moze róznic sie od stron logowania innych gmin.

1.1 1.1. Logowanie

Do aplikacji mozna sie zalogowac na dwa sposoby. Pierwsza i zalecana metoda odbywa sie za
pomoca logowania przez konto login.gov.pl.
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Rysunek  Wybór logowania.

Aby zalogowac sie ta metoda nalezy kliknac przycisk [login.gov.pl], nastepnie zostaniemy

poinformowani o przetwarzaniu danych. 

Rysunek  Weryfikacja danych i przetwarzanie danych.

Wybierajac opcje [Akceptuj] zostajemy przekierowani na strone login.gov.pl i po zalogowaniu sie

na stronie wrócimy do aplikacji eInteresanta jako zalogowany uzytkownik.

Druga metoda logowania jest logowanie standardowe. Na panelu logowania wybieramy opcje

[Logowanie standardowe].  Pojawia sie pola do wpisania loginu i hasla. Dodatkowo dostepna

bedzie tez opcja przypomnienia hasla.
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Rysunek  logowanie standardowe.

1.2 1.2. Strona glówna

Po prawidlowym logowaniu do aplikacji  zostaniemy przekierowani na strone glówna. Na ekranie

strony prezentowane sa informacje o saldzie zobowiazan uzytkownika wzgledem jednostki

organizacyjnej (urzedu gminy), nadchodzace wydarzenia i platnosci oraz odnosniki do

poszczególnych uslug. Dodatkowo na górnym pasku dostepne jest: 

· zarzadzanie profilem,

· opcja wylogowania,

· koszyk,

· powiadomienia.
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Rysunek . Przykladowy uklad strony glównej eInteresanta.

Zobowiazania uzytkownika wzgledem jednostki oraz saldo zobowiazan sa prezentowane, jezeli

zostala potwierdzona tozsamosc uzytkownika w jednostce (urzedzie gminy). Informacja o

platnosciach zawieraja termin, kwote, nazwe rodzaju zobowiazania. Zobowiazania na liscie

prezentowane sa zgodnie z terminem platnosci, przy czym zobowiazania z nieprzypisanym

terminem platnosci, takie jak koszty upomnienia lub wezwania do zaplaty, prezentowane sa na

poczatku listy. 

Jezeli w saldzie zobowiazan prezentowana jest wartosc ujemna, oznacza to laczna nadplate w

zobowiazaniach wzgledem jednostki. 

Wraz z najblizszymi terminami platnosci lista zawiera nadchodzace wydarzenia, takie jak

umówione spotkania uzytkownika z pracownikami urzedu, które podobnie jak platnosci sa

prezentowane w kolejnosci zgodnie z ustalonym terminem. 

Lista nadchodzacych wydarzen i platnosci zawiera lacznie do pieciu najblizszych wydarzen i

platnosci z uwzglednieniem platnosci z przekroczonym terminem, które prezentowane sa

czerwonym kolorem.
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Rysunek . Saldo zobowiazan uzytkownika oraz nadchodzace wydarzenia i platnosci.

Po wybraniu przycisku [Zobowiazania] system zaprezentuje ekran z pelna lista wszystkich

zobowiazan wraz z ich szczególami, który zostanie omówiony w rozdziale 5. Platnosci.

Jezeli uzytkownik zarejestrowal na swoim koncie w aplikacji podmiot prawny (firme), który

nastepnie zostal zautoryzowany przez urzad i powiazany z systemami dziedzinowymi urzedu,

informacje o nadchodzacych wydarzeniach i platnosciach zostana rozszerzone o platnosci tego

podmiotu i obok salda zobowiazan uzytkownika zostanie zaprezentowane saldo zobowiazan. Po

wybraniu przycisku [Zobowiazania] zostanie zaprezentowany ekran z lista i szczególami

zobowiazan podmiotu.

Rysunek . Saldo uzytkownika wraz z saldem podmiotu prawnego uzytkownika.

W przypadku, gdy uzytkownik zarejestrowal i potwierdzil w urzedzie dane kolejnych podmiotów

prawnych, moze przegladac ich salda poslugujac sie przyciskami w postaci dodatkowych strzalek

obok nazwy podmiotu.

Jezeli uzytkownik ma powiazane konto z wiecej niz jedna jednostka urzedu, wtedy moze

przegladac informacje dotyczace salda oraz nadchodzacych wydarzen i platnosci w kontekscie tych

jednostek, o ile wyrazil zgode na przetwarzanie przez nie jego danych (przy czym obowiazkowe
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jest wyrazenie zgody na przetwarzanie danych przez co najmniej jedna jednostke urzedu).

Wyboru jednostki, w kontekscie której chce przegladac informacje o saldzie swoich zobowiazan

badz swoich podmiotów prawnych, dokonuje - podobnie jak w przypadku wyboru firmy -

poslugujac sie przyciskami obok nazwy jednostki.

Rysunek . Przycisk wyboru nastepnego kontekstu danych.

Dane o nadchodzacych wydarzeniach i platnosciach sa prezentowane lacznie ze wszystkich

jednostek w kolejnosci przypisanego terminu, z limitem do pieciu pierwszych

wydarzen/platnosci.

W przypadku braku do prezentacji informacji o saldzie i nadchodzacych wydarzeniach i

platnosciach, wynikajacych równiez z braku potwierdzenia danych uzytkownika badz

potwierdzenia danych jego podmiotów prawnych, system prezentuje stosowny komunikat.

Po wybraniu przycisku [Przejrzyj kalendarz] uzytkownik przechodzi do kalendarza, w którym w

zaleznosci od wybranego sposobu prezentacji ma mozliwosc przegladu terminów wlasnych

platnosci lub terminów spotkan w danym dniu, tygodniu badz miesiacu.
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2 2. Rejestracja konta

Zarejestrowac uzytkownika mozna poprzez przejscie na ekranie logowania poprzez przycisk

[Rejestracja uzytkownika].

2.1 2.1. Zalozenie konta

Rysunek  Rejestracja uzytkownika

Pola

· E-mail – pole w które nalezy wpisac e-mail uzytkownika

· Imie – pole w które nalezy wpisac imie uzytkownika

· Nazwisko – pole w które nalezy wpisac nazwisko uzytkownika

· Data urodzenia – pole w które nalezy wpisac date urodzenia uzytkownika

· Telefon – pole w które mozna wpisac numer telefonu uzytkownika

· Skrytka ePUAP – pole w które mozna wpisac skrytke ePUAP uzytkownika

· Haslo – pole w które nalezy wpisac haslo uzytkownika

· Powtórz haslo – pole w które nalezy wpisac ponownie haslo dla potwierdzenia

Przyciski
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· [Zapisz] – przycisk zapisujacy wprowadzone dane 

· [Anuluj] – przycisk anuluje rejestracje

Na ekranie rejestracji uzytkownik który chce zalozyc konto musi wypelnic pola znajdujace sie po

lewej stronie (pola zaznaczone * sa polami obowiazkowymi) oraz zaznaczyc zgody które znajduja

sie po prawej stronie wyrazenie zgody na otrzymywanie droga e-mail informacji w sprawach

eUslug oraz regulamin portalu jest obowiazkowe.

Z regulaminem portalu mozna sie zapoznac poprzez hiperlacze znajdujace sie przy polu do

akceptacji oraz w zakladce „O platformie”.

Rysunek  Wysylka linku aktywacyjnego

Po wprowadzeniu danych uzytkownik przechodzi do ekranu powyzej w którym moze wyslac link

aktywacyjny na podany przy rejestracji adres oraz, moze zalogowac sie swoim Profilem Zaufanym

albo e-Dowodem.
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2.2 2.2. Potwierdzenie konta

Uzytkownik, który po rejestracji przycisna przycisk [Wyslij link aktywacyjny] dostanie na swoja

skrzynke mailowa wiadomosc  z linkiem aktywacyjnym, na który trzeba wejsc by konto

aktywowac.

Jezeli wiadomosc nie dotrze w ciagu godziny nalezy sie skontaktowac z Administratorem.

Rysunek  Informacja o wyslaniu maila aktywacyjnego

Po przejsciu poprzez link na strone pojawi nam sie komunikat z informacja, konto zostalo

aktywowane oraz na skrzynke mailowa zostanie wyslana wiadomosc potwierdzajaca aktywacje

konta korzystajacego z tego adresu mail.

Rysunek  Informacja o aktywacji konta
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3 3. Moje konto

3.1 3.1. Przeglad danych podstawowych

System umozliwia zalogowanemu Uzytkownikowi dostep do jego danych. Nalezy kliknac w swoje

[Imie i Nazwisko] na górnym panelu a nastepnie wybrac z menu [Moje dane]. 

Dane zgrupowane sa w sekcjach:

· Moje dane i zgody

· Dane kontaktowe

· Dodatkowe sposoby komunikacji

W trybie przegladu dane nie sa dostepne do edycji. W celu aktualizacji swoich danych nalezy

przejsc do funkcji modyfikacji.

3.1.1 3.1.1. Moje dane

W czesci pierwszej ekranu Moje dane prezentowane sa pola:

· Imie,

· Drugie imie,

· Nazwisko,

· E-mail,

· Plec,

· Data urodzenia,

· PESEL,

· Telefon,

· Faks,

· Strona internetowa,

· Skrytka ePUAP,

· Data rejestracji,

· Stan.
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Rysunek . Moje dane.

W czesci drugiej czesci ekranu prezentowane sa pola dotyczace zgód wyrazonych w aplikacji oraz

przyciski funkcyjne.
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Rysunek . Zgody Interesanta wyrazone w aplikacji.

Zgody dotyczace korespondencji:

· Wyrazam zgode na informowanie mnie w sprawach eUslug droga e-mail na podany przeze

mnie adres.

· Wyrazam zgode na informowanie mnie w sprawach eUslug droga SMS na podany przeze

mnie numer telefonu.

· Wyrazam zgode na informowanie mnie w sprawach eUslug droga ePUAP na podana przeze

mnie skrytke.

Zgoda dotyczaca regulaminu portalu:

· Akceptuje regulamin portalu. (z tego miejsca mozna przejsc do regulaminu klikajac w

podswietlony tekst)

Zgody dotyczace przetwarzania danych w aplikacji:

· Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez jednostke [nazwa

urzedu]. (z tego miejsca klikajac w podswietlony tekst mozna przejsc do polityki

prywatnosci oraz informacji dot. przetwarzania danych osobowych)
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Przyciski:

· [Modyfikuj] – przycisk wlacza tryb edycji danych pracownika, umozliwia wprowadzenie

zmian,

· [Zmien haslo] – przycisk umozliwiajacy uzytkownikowi zmiane hasla.

·

3.1.2 3.1.2. Dane kontaktowe

Zakladka Dane kontaktowe zawiera dane wprowadzonych do systemu adresów uzytkownika oraz

funkcje dodawania i usuwania adresu. 

Domyslnie zakladka jest zwinieta. W celu przegladu zawartosci nalezy kliknac w pole zakladki. 

Rysunek . Zakladka - Dane kontaktowe.

W celu uzupelnienia danych uzytkownika o nowy adres nalezy rozwinac zakladke i wybrac przycisk

[Dodaj]. System udostepni formularz z mozliwoscia wprowadzenia róznych typów adresów:

· Adres budynku/lokalu,

· Poste restante,

· Skrytka pocztowa,

· Przegródka pocztowa,

· E-mail,

· Telefon.



20

eInteresant-Dokumentacja uzytkownika 
 
                                                                                                                                                                                                                                        Zetosoftware

3. Moje konto

Rysunek . Dodanie danych kontaktowych - typ: Adres budynku/lokalu.

W zaleznosci od wybranego przez Uzytkownika Typu adresu zmienia sie zakres pól dostepnych do

wypelnienia. Pola obowiazkowe oznaczone sa gwiazdka *. Dla pól Miejscowosc, Poczta oraz Ulica

system w trakcie wprowadzania danych podpowiada wartosci slownikowe, pod warunkiem, ze w

Systemie zostal wykonany import slowników TERYT.

· [Zapisz] – przycisk umozliwiajacy zapisanie wprowadzonych danych w systemie,

· [Anuluj] – przycisk, który oznacza rezygnacje z zapisu danych.

Uwaga: System umozliwia wprowadzenie wielu adresów ale tylko jeden z nich moze byc adresem

domyslnym.

Wprowadzone adresy sa prezentowane w formie listy. Po kliknieciu w pole wybranego adresu

system zaprezentuje szczególowe dane oraz przycisk [Usun], umozliwiajacy usuniecie danych.

Rysunek . Dane kontaktowe uzytkownika.
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3.1.3 3.1.3. Dodatkowe sposoby komunikacji

System umozliwia dodanie dla pracownika dodatkowych sposobów komunikacji. 

Rysunek . Dodatkowe sposoby komunikacji.

Rysunek . Dodawanie dodatkowych sposobów komunikacji.

Po wybraniu przycisku [Dodaj] pojawi sie ekran z polami do uzupelnienia:

· Typ – pole tekstowe, obowiazkowe do wypelnienia,

· Wartosc – pole tekstowe, obowiazkowe do wypelnienia,

· [Zapisz] – przycisk umozliwiajacy zapisanie wprowadzonych danych w systemie,

· [Anuluj] – przycisk, który oznacza rezygnacje z zapisu danych.

W przypadku, gdy nie zostana uzupelnione pola obowiazkowe System nie zapisze danych, zwróci

komunikaty bledów.

Rysunek . Dodatkowe sposoby komunikacji - weryfikacja danych.

3.2 3.2. Modyfikacja danych

Modyfikacja danych dostepna jest po wybraniu przycisku [Modyfikuj] na ekranie Dane

podstawowe. System umozliwi edycje prezentowanych danych za wyjatkiem pól:

· E-mail,
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· Data urodzenia,

· PESEL,

· Data rejestracji,

· Stan.

Na ekranie modyfikacji danych dostepne sa funkcje:

· [Zapisz] – przycisk zapisujacy dane pracownika w systemie,

· [Anuluj] – przycisk umozliwiajacy zrezygnowanie z modyfikacji danych, po jego wybraniu

System wróci do trybu przegladu danych;

· [Wybierz zdjecie] – przycisk umozliwiajacy przejscie do komponentu dodawania zdjecia

(szczególowe informacje dot. funkcji znajduja sie w rozdziale Komponent dodawania

zdjec).

Po modyfikacji danych Uzytkownik zatwierdza je przyciskiem [Zapisz]. W przypadku pominiecia

danych obowiazkowych lub wprowadzenia blednych danych System zaprezentuje komunikaty

informujace o bledach. W przypadku prawidlowego wypelnienia danych System zapisze zmiany.

3.2.1 3.2.1. Komponent dodawania zdjec

Aplikacja eInteresant wykorzystuje komponent do przygotowywania plików graficznych, który

umozliwia m.in. przycinanie, powiekszanie pliku.

Plik dodajemy po kliknieciu w przycisk [Wybierz zdjecie]. Zdjecie mozemy pobrac z pliku lub z URL.

Rysunek . Wybierz zdjecie - przycisk.

Rysunek . Wybranie zdjecia z pliku lub z URL.

Pobrane zdjecie zostanie wyswietlone w komponencie do obróbki graficznej. Dostepne sa

funkcje:

· [Przesun]

· [Zaznacz]

· [Powieksz]
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· [Zmniejsz]

· [W lewo]

· [W prawo]

· [W góre]

· [W dól]

· [Przytnij]

· [Gotowe]

· [Anuluj]

Rysunek . Komponent do obslugi plików graficznych.

Domyslnie zaznaczony jest obszar, który mozemy zmodyfikowac przy uzyciu powyzszych funkcji.

Nastepnie zaznaczony obszar nalezy przyciac przyciskiem [Przytnij]. Wówczas pojawi sie on na

podgladzie wraz z biezaca wielkoscia pliku. Prezentowana jest równiez dopuszczalna wielkosc

pliku dla aplikacji. Operacje zalaczenia pliku potwierdzamy przyciskiem [Gotowe].

System moze zwrócic komunikaty bledów:

· w przypadku blednego pliku,

· w przypadku stron, które nie dzialaja miedzydomenowo,

· w przypadku, gdy nie mozna wczytac pliku z URL,

· jezeli plik jest za duzy.
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Przyciskiem [Anuluj] rezygnujemy z zalaczenia pliku graficznego. System wraca do ekranu, z

którego zostal wywolany komponent.

3.3 3.3. Zmiana hasla

Funkcja zmiany hasla dostepna jest dla uzytkownika po zalogowaniu do systemu, w przegladzie

danych podstawowych jego konta: Moje dane > [Zmien haslo]. Po wybraniu przycisku [Zmien

haslo] system zaprezentuje ekran z danymi:

· Obecne haslo – pole do wprowadzenia aktualnego hasla uzytkownika,

· Nowe haslo – pole do wprowadzenia nowego hasla,

· Powtórz nowe haslo – pole do ponownego wprowadzenia nowego hasla, wartosc musi

byc zgodna z wprowadzona w polu Nowe haslo,

· [Zapisz] – przycisk, który zapisuje zmiane w systemie,

· [Anuluj] – przycisk, który pozwala na zrezygnowanie ze zmiany hasla, po jego wybraniu

system wraca do danych podstawowych konta uzytkownika.

Rysunek . Ekran zmiany hasla.

Wartosci wprowadzone w pola Obecne haslo, Nowe haslo i Powtórz nowe haslo zostaja

zakropkowane w celu utajnienia danych. Haslo mozna podejrzec kliknieciem na ikone oka. Pola

Nowe haslo i Powtórz nowe haslo moga byc walidowane pod wzgledem: 

· minimalnej ilosci  znaków – wartosc zalezy od konfiguracji systemu, domyslnie 8 znaków

ale ilosc ta moze byc zmieniona przez administratora systemu,
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· minimalnej ilosci duzych liter – wartosc zalezy od konfiguracji systemu, domyslnie 1 duza

litera ale ilosc ta moze byc zmieniona przez administratora systemu,

· minimalnej ilosci cyfr w hasle – wartosc zalezy od konfiguracji systemu, domyslnie 1 cyfra

ale ilosc ta moze byc zmieniona przez administratora systemu,

· minimalnej ilosci znaków specjalnych – wartosc zalezy od konfiguracji systemu, domyslnie

1 znak ale ilosc ta moze byc zmieniona przez administratora systemu.

W przypadku niespelnienia powyzszych regul lub wpisania blednego hasla zostanie wyswietlony

odpowiedni komunikat bledu.

Rysunek  Przykladowy komunikat bledu.

W przypadku prawidlowego wykonania zmiany hasla zostanie zaprezentowany komunikat

informujacy o prawidlowej zmianie danych.

Rysunek  Przykladowy komunikat sukcesu.

3.4 3.4. Podmioty prawne

Po przejsciu do ekranu Podmioty prawne system umozliwia uzytkownikowi wprowadzenie,

przeglad i modyfikacje danych podmiotów prawnych w systemie e-Uslug.

Domyslnie, jezeli uzytkownik nie posiada zarejestrowanych w systemie podmiotów prawnych,

prezentowany jest komunikat w formie informacji: „Brak zarejestrowanych podmiotów

prawnych” oraz przycisk [Dodaj].

 

Rysunek . Brak zarejestrowanych podmiotów prawnych
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Po wybraniu przycisku [Dodaj] zostaje uruchomiona funkcja, która umozliwia rejestracje

podmiotu prawnego w Systemie e-Uslug. System udostepni formularz, w którym dostepne sa do

wypelnienia nastepujace pola:

· Rodzaj podmiotu – do wyboru poprzez zaznaczenie mozliwe rodzaje:  Firma, Instytucja lub

Podmiot publiczny,

· Forma prawna / rodzaj instytucji – pole typu lista rozwijalna w którym w zaleznosci od

wybranego rodzaju podmiotu dostepne sa wartosci:

§ jezeli wybrano Firme: Jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, Spólka akcyjna,

Spólka socjalna, Inna firma, Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia (sp. z.o.o.),

Spólka cywilna, Spólka jawna,

§ jezeli wybrano Instytucje: Fundusz, Organizacja spoleczna, Spóldzielnia,

Organizacja pracodawców, Kosciól katolicki, Fundacja, Przedsiebiorstwo

panstwowe, Zwiazek zawodowy, Partia polityczna, Inna instytucja,

§ jezeli wybrano Podmiot publiczny, wtedy pole wyboru jest niedostepne.

· Nazwa,

· Typ numeru identyfikacyjnego - do wyboru poprzez zaznaczenie mozliwe typy:  NIP lub

REGON,

· Numer identyfikacyjny – w zaleznosci od wybranego typu nalezy wpisac numer NIP lub

REGON podmiotu prawnego,

· E-mail

· Telefon

Rysunek . Dodanie podmiotu prawnego

Po wypelnieniu danych w polach formularza nalezy je zatwierdzic wybierajac przycisk [Zapisz],

badz anulowac dodawanie podmiotu prawnego wybierajac przycisk [Anuluj]. System powraca do
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ekranu Podmioty prawne, gdzie prezentuje tabele z lista podmiotów prawnych uzupelniona o

dodany podmiot.

Rysunek . Rejestr podmiotów prawnych

Tabela z lista podmiotów prawnych zawiera nastepujace kolumny:

· Nazwa,

· Rodzaj podmiotu – mozliwe wartosci: Firma, Instytucja lub Podmiot publiczny,

· NIP

· REGON

· Potwierdzony – Tak lub Nie, gdzie Tak - zgodnie z informacja na ekranie - oznacza, ze

podmiotu prawny zostal zautoryzowany przez urzad oraz powiazany  z systemami

dziedzinowymi urzedu.

Lista podmiotów prawnych jest uporzadkowana alfabetycznie zgodnie z nazwa podmiotu, przy

czym podmioty z potwierdzonym powiazaniem sa prezentowane w tabeli przed podmiotami

nieposiadajacymi takiego potwierdzenia.

Po kliknieciu w ikone strzalki obok nazwy System zaprezentuje dodatkowe dane podmiotu, takie

jak:

· Forma prawna / rodzaj instytucji – mozliwe wartosci: Jednoosobowa dzialalnosc

gospodarcza, Spólka akcyjna, Spólka socjalna, Inna firma, Spólka z ograniczona

odpowiedzialnoscia (sp. z.o.o.), Spólka cywilna, Spólka jawna, Fundusz, Organizacja

spoleczna, Spóldzielnia, Organizacja pracodawców, Kosciól katolicki, Fundacja,

Przedsiebiorstwo panstwowe, Zwiazek zawodowy, Partia polityczna, Inna instytucja,

· Telefon,

· E-mail.

Jezeli podmiot prawny zostal powiazany z systemem dziedzinowym urzedu, system dodatkowo

zaprezentuje  przekazane z systemu dziedzinowego jego dane, takie jak:

· Nazwa systemu dziedzinowego urzedu,
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· Nazwe podmiotu prawnego,

· NIP i/lub REGON,

· Adres,

· Data upadlosci.

Rysunek . Dane podmiotu prawnego

Powiazanie podmiotu prawnego z systemem dziedzinowym urzedu umozliwia uzytkownikowi

przeglad listy, przedmiotów czy operacji ksiegowych dla zobowiazan podmiotu, a takze oplacenie

wybranych zobowiazan w formie przelewu bankowego.

Istnieje mozliwosc modyfikacji danych podmiotu prawnego zapisanych w systemie e-Uslugi. Po

wybraniu przycisku [Modyfikuj] system zaprezentuje formularz zawierajacy pola, jak przy

dodawaniu podmiotu prawnego. Wszystkie pola sa edytowalne.

Rysunek . Modyfikacja podmiotu prawnego
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Nie jest mozliwa z poziomu aplikacji e-Uslugi modyfikacja danych podmiotu prawnego

przekazywanych z systemu dziedzinowego urzedu.

Wybranie przycisku [Usun] umozliwia usuniecie wybranego podmiotu prawnego z systemu.

Rysunek . Usuniecie podmiotu prawnego

3.5 3.5. Grupy powiadomien

Po przejsciu do ekranu Grupy powiadomien system umozliwia uzytkownikowi przeglad oraz

modyfikacje wyrazonych zgód na forme otrzymywania powiadomien w ramach danej grupy

powiadomien.

Rysunek . Grupy powiadomien

W tabeli prezentowana jest uporzadkowana alfabetycznie lista wszystkich publicznych grup

powiadomien, które sa przekazywane z Urzedu Gminy. Tabela zawiera trzy kolumny: Nazwa, Opis

oraz Komunikacja. W kolumnie Komunikacja prezentowane sa wyrazone zgody uzytkownika na

formy otrzymywania powiadomien w sprawach eUslug w danej grupie powiadomien:

· Email – informuje o wyrazonej badz nie zgodzie uzytkownika na otrzymywanie

powiadomien droga e-mail na podany adres,

· Telefon – informuje o wyrazonej badz nie zgodzie uzytkownika na otrzymywanie

powiadomien droga SMS na podany numer telefonu,
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· ePUAP – informuje o wyrazonej badz nie zgodzie uzytkownika na otrzymywanie

powiadomien droga ePUAP na podana skrytke.

Brak wypelnionego  przynajmniej jednego pola checkbox przy formie komunikacji w ramach danej

grupy powiadomien oznacza, ze uzytkownik nie bedzie otrzymywal powiadomien z tej grupy.

Grupy, w których wyrazono zgode na otrzymywanie powiadomien sa prezentowane w tabeli

przed grupami, w których zgody nie wyrazono.

Po wybraniu przycisku [Modyfikuj] uzytkownik przechodzi do modyfikacji zgód na otrzymywanie

powiadomien w ramach danej grupy oraz formy przekazywania tych powiadomien. Wyrazenie

wybranej zgody uzytkownik potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiadajacego jej pola checkbox.

Uzytkownik moze wyrazic zgode na wybrana forme przekazywania powiadomien, jezeli w swoich

danych podstawowych wyrazil zgode na informowanie go w sprawach eUslug dana droga

komunikacji. Zaznaczenie zgody na otrzymywanie powiadomien wybrana droga komunikacji przy

braku wyrazenia na nia zgody w danych uzytkownika jest sygnalizowane odpowiednim

komunikatem po próbie zatwierdzenia zmian, przy czym nalezy pamietac, ze zgoda na

otrzymywanie informacji droga e-mail jest wymagana przy rejestracji uzytkownika w systemie

eUslug.

Wprowadzone zmiany uzytkownik zatwierdza poprzez wybranie przycisku [Zapisz].

3.6 3.6. Zestawienia

Na ekranie Zestawien uzytkownik, który jest powiazany z kontrahentem systemu urzedu, moze

przegladac dane dotyczace: dzieci, nieruchomosci, pojazdów, koncesji alkoholowych, psów.

Widocznosc danych typów zestawien dla uzytkownika aplikacji eInteresant zalezy od tego, czy

zostal on udostepniony przez administratora systemu. Dodatkowo dostepnosc danych zalezy od

tego czy interesant zostal powiazany z kontrahentem po numerze PESEL czy podmiotem prawnym

po numerze NIP lub REGON.

W górnej czesci ekranu dostepne sa kryteria wyszukiwania:

· Moje – opcja dostepna do edycji, jezeli uzytkownik jest powiazany z kontrahentem

systemu urzedu,

· Moich podmiotów prawnych – opcja edytowalna, jezeli uzytkownik jest powiazany z

podmiotem prawnym,

· Moich podmiotów prawnych – pole z lista wyboru podmiotów prawnych powiazanych z

interesantem, pole dostepne, jezeli zaznaczono opcje ‘Moich podmiotów prawnych’, 

· Jednostka organizacyjna – pole widoczne gdy aplikacja obsluguje zwiazek kilku gmin,

wówczas dostepna jest lista wyboru jednostek organizacyjnych,

· Rodzaj zestawienia – lista wyboru rodzajów zestawien jest zalezna od wybranej opcji:

‘Moje’  czy ‘Moich podmiotów prawnych.
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Dostepne przyciski:

· Wyszukaj – przycisk uruchamiajacy funkcje wyszukiwania dla wybranych kryteriów,

· Wyczysc – przycisk do wyczyszczenia wypelnionych wartosci parametrów.

Rysunek  Zestawienia: Dane o interesancie z Systemu dziedzinowego

Jezeli uzytkownik jest powiazany z kontrahentem domyslnie zaznaczona jest opcja ‘Moje’ i w

sekcji ‘Wyniki wyszukiwania’ prezentowane jest zestawienie: Dane o interesancie z Systemu

Dziedzinowego. Uzytkownik moze wybrac wartosci w pozostalych kryteriach wyszukiwania i

wyszukac dane lub jezeli jest powiazany równiez z podmiotem prawnym wybrac opcje ‘Moich

podmiotów prawnych’.

Rodzaje zestawien dla osoby fizycznej:

· Dane o interesancie z Systemu Dziedzinowego 

· Nieruchomosci z Ewidencji Gruntów i Budynków

· Nieruchomosci zadeklarowane do celów podatkowych

· Psy

· Dzieci

· Pojazdy

· Deklaracje za gospodarowanie odpadami

Rodzaje zestawien dla podmiotu prawnego:

· Nieruchomosci z Ewidencji Gruntów i Budynków

· Nieruchomosci zadeklarowane do celów podatkowych

· Pojazdy

· Koncesje alkoholowe

· Deklaracje za gospodarowanie odpadami.

Dla zestawienia Dane o interesancie z Systemu Dziedzinowego prezentowane sa: imie i nazwisko

interesanta, jego PESEL, adres, typ podmiotu, jednostka organizacyjna oraz nazwa systemu

dziedzinowego, z którego pobierane sa dane.

Dla zestawienia Nieruchomosci z Ewidencji Gruntów i Budynków prezentowa sa dane: numer

nieruchomosci, jednostka organizacyjna oraz nazwa systemu dziedzinowego, z którego pobierane

sa dane. Po rozwinieciu wiersza prezentowane sa dodatkowe dane: numer jednostki

ewidencyjnej, numer obrebu, numer dzialki, adres, kraj, województwo, powierzchnia, rodzaj

prawa do nieruchomosci i udzial.
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Rysunek . Zestawienia: Nieruchomosci z Ewidencji Gruntów i Budynków.

Dla zestawienia Nieruchomosci zadeklarowane do celów podatkowych prezentowa sa dane:

numer i typ nieruchomosci, jednostka organizacyjna oraz nazwa systemu dziedzinowego, z

którego pobierane sa dane. Po rozwinieciu wiersza prezentowane sa dodatkowe dane: numer

jednostki ewidencyjnej, numer obrebu, numer dzialki, adres, kraj, województwo, powierzchnia,

rodzaj prawa do nieruchomosci i udzial.

Rysunek . Zestawienia: Nieruchomosci zadeklarowane do celów podatkowych.

Dla zestawienia Dzieci pobierane sa z systemu dziedzinowego dane dzieci, które nie ukonczyly 18

lat i sa zameldowane pod tym samym adresem co zalogowany interesant. Prezentowane sa: imie i

nazwisko dziecka, jego PESEL, data urodzenia, jednostka organizacyjna oraz nazwa systemu

dziedzinowego, z którego pobierane sa dane.

Rysunek  Zestawienia: Dzieci

Dla zestawienia Pojazdy prezentowane sa dane: numer rejestracyjny, rodzaj pojazdu, jednostka

organizacyjna oraz nazwa systemu dziedzinowego, z którego pobierane sa dane.

Rysunek  Zestawienia: Pojazdy

Dla zestawienia Psy prezentowane sa dane: nazwa psa, data jego rejestracji, jednostka

organizacyjna oraz nazwa systemu dziedzinowego, z którego pobierane sa dane.

Rysunek  Zestawienia: Psy

Dla zestawienia Koncesje alkoholowe prezentowane sa dane: typ koncesji, stan

(aktualne/wygaslo), jednostka organizacyjna oraz nazwa systemu dziedzinowego, z którego

pobierane sa dane. Po rozwinieciu wiersza prezentowane sa dodatkowe dane: data waznosci

od/do i adres.

Rysunek . Zestawienia: Koncesje alkoholowe

Dla zestawienia Deklaracje za gospodarowanie odpadami prezentowane sa dane: Data obowiazku

oplaty, Metoda naliczenia, Typ zbiórki, Punkt adresowy, Jednostka organizacyjna, System

dziedzinowy oraz dodatkowo po rozwinieciu wiersza dane szczególowe tj: Liczba osób na

deklaracji, Liczba gospodarstw, Liczba pojemników, Powierzchnia lokalu, Roczne zuzycie wody,

Zadeklarowana kwota miesieczna, Zadeklarowana kwota (deklaracja za domek letniskowy).
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Rysunek  Zestawienia: Deklaracje za gospodarowanie odpadami

Rysunek  Deklaracja za gospodarowanie odpadami - szczególy

3.7 3.7. Preferencje

Po przejsciu do ekranu Preferencje system umozliwia uzytkownikowi przeglad oraz modyfikacje

rodzaju powiadomien oraz jakie kanaly komunikacji beda one wysylane 

Po przejsciu do ekranu Grupy powiadomien system umozliwia uzytkownikowi przeglad oraz

modyfikacje wyrazonych zgód na forme otrzymywania powiadomien w ramach danej grupy

powiadomien.

Rysunek  Preferencje

Aby dostawac informacje droga SMS nalezy podac numer telefonu w swoich danych.

Aby dostawac informacje droga ePUAP nalezy wpisac adres skrytki ePUAP w swoich danych.

Jezeli uzytkownik zaznaczy opcje powiadomien o zblizajacym sie terminie platnosci zobowiazania

nalezy wpisac ile dni przed terminem platnosci zobowiazania chce otrzymac powiadomienie

wybranym kanalem komunikacji.



4. Biuro obslugi
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4 4. Biuro obslugi

Modul Biuro obslugi sluzy do zalatwiania spraw w urzedzie droga elektroniczna. W module tym

uzytkownik znajdzie karty uslug zawierajace szczególowe dane, wszystkie aktualne pliki

(materialy) do pobrania oraz – co najistotniejsze – bezposrednie przekierowanie do formularza

elektronicznego danej uslugi na platformie ePUAP (lub innej). Karta uslugi organizuje w jednym

miejscu wszystkie informacje oraz materialy, które czesto sa umieszczone w róznych zakladkach

BiP gminy. Ponadto Uzytkownik ma mozliwosc zarezerwowania terminu spotkania w urzedzie

(jezeli urzad taka usluge skonfiguruje).

Zlozenie pisma do urzedu wymaga posiadania Profilu Zaufanego (lub innego podpisu

elektronicznego). 

Z modulu Biuro obslugi w zakresie uslug objetych kartami skorzysta równiez uzytkownik

niezalogowany, nieposiadajacy konta na portalu. Podczas rezerwowania terminu spotkania bedzie

jednak musial podac szczególowe dane personalne – patrz Krok 3 w rozdziale „Umówienie sie

na spotkanie”. 

Rysunek . Menu Biuro obslugi uzytkownika niezalogowanego

Uzytkownik zalogowany otrzyma dostep do przegladu swoich dokumentów oraz spraw.

Rysunek . Menu Biuro obslugi uzytkownika zalogowanego

4.1 4.1. Przeglad listy kategorii i kart uslug

Wybranie opcji [Uslugi] wywola wyszukiwarke Uslug i kategorii spraw.
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Rysunek . Wyszukiwarka Uslug i kategorii spraw

Domyslny widok ukazuje wszystkie dostepne kategorie uslug oraz karty poza kategoriami.

Utworzona w ten sposób karta wizualnie wyróznia sie posród kategorii (zagiety prawy górny róg

kafelka) oraz zawiera przycisk [Szczególy karty].

Wyszukiwarka umozliwia wyszukanie karty lub kategorii uslugi za pomoca pól:

· Usluga lub kategoria uslugi – poprzez uzycie slów kluczowych, nazwy lub czesci nazwy

· Kogo dotyczy karta – poprzez liste rozwijana wielokrotnego wyboru

· Jednostka organizacyjna – dotyczy portalu prowadzonego przez zwiazek gmin; uzytkownik

wyszuka uslugi prowadzone przez konkretny urzad wybierajac jego nazwe z listy

rozwijanej

·

4.2 4.2. Przeglad szczególów kategorii

Kategoria uslugi sluzy do wstepnego przefiltrowania spraw zalatwianych w urzedzie. Do kategorii

podlaczone sa karty uslug wedlug ich rodzaju, np. sprawy podatkowe. Stanowi to duze ulatwienie

w poruszaniu sie po portalu. Karty umieszczone w kategorii moga byc rozdysponowane bardziej

szczególowo – w utworzonych podkategoriach, np. Podatki osób fizycznych, Podatki osób

prawnych.

Ekran „Szczególy kategorii” zawiera listy:

· Podkategorie – utworzone podkategorie

· Uslugi – wszystkie uslugi, które zawiera kategoria
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Rysunek . Widok szczególów kategorii – podkategorie i uslugi

Wybranie podkategorii spowoduje wyswietlenie listy przefiltrowanych uslug przypisanych

do podkategorii.

Rysunek . Uslugi w wybranej podkategorii „Podatki od osób prawnych”

Widoki te uzaleznione sa od sposobu organizacji kategorii, podkategorii i uslug w urzedzie.

Mozliwe jest umieszczenie uslug poza kategoriami, wtedy uzytkownik wskaze bezposrednio

usluge, która chce zrealizowac. 
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4.3 4.3. Przeglad szczególów karty uslug

Wybranie uslugi z listy zawartej w kategorii lub uslugi umieszczonej poza kategoriami wywola

karte uslugi. 

Karta uslugi zawiera:

· Nazwe – nazwa uslugi

· Opis – rozwiniecie Nazwy, stanowi dodatkowa informacje o usludze

· Wizualizacje – tresc karty zawierajaca wszystkie informacje o realizacji uslugi – jest

redagowana przez Pracownika odpowiadajacego za usluge, dlatego moze sie róznic w

zaleznosci od urzedu; zwiera informacje o wymaganych dokumentach, sposobie

zalatwienia sprawy, dane teleadresowe, podstawe prawna, tryb odwolawczy (jesli

dotyczy, informacje o oplatach; tresc karty 

· Zalaczniki – pliki do pobrania – dla osób, które po ich wypelnieniu dostarcza dokumenty

droga tradycyjna – osobiscie lub przez poczte

· Linki – przekierowania do e-formularzy oraz innych stron zawierajacych informacje

potrzebne do realizacji uslugi, np. uchwal prawa miejscowego, komunikatów prezesa

GUS, stron www urzedu zawierajacych inne wazne dane

· Pozostale informacje:

· Realizowana przez komórki – informacja o komórkach i stanowiskach urzedu

realizujacych usluge 

· Usluga dotyczy – informacja do kogo jest skierowana usluga

· Publikacje – informacje o dacie, godzinie i pracowniku publikujacym karte uslugi
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Rysunek . Karta uslugi - informacje ogólne oraz tresc (wizualizacja)

Rysunek . Karta uslugi - pozostale dane zwiazane z usluga

Realizacja uslugi w formie elektronicznej nastapi po wywolaniu e-formularza uslugi w

sekcji „Linki”. Uzytkownik zostanie przekierowany na platforme swiadczaca dana usluge (ePUAP,
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mój.gov.pl itp.) i po potwierdzeniu tozsamosci podpisem elektronicznym (Profil zaufany, e-

dowód, Podpis Certyfikowany) oraz wypelnieniu e-formularza zlozy pismo do wskazanego

urzedu.

4.4 4.4. Umówienie sie na spotkanie

Funkcja umawiania sie na spotkanie dostepna jest w przegladzie karty uslugi, pod warunkiem, ze

zostal do niej przypisany dyzur. Wówczas dostepny bedzie dodatkowy przycisk [Umów sie na

spotkanie].

Rysunek . Umów sie na spotkanie.

Zarejestrowanie spotkania dostepne jest dla uzytkowników zalogowanych i niezalogowanych oraz

zarejestrowanych i niezarejestrowanych w systemie.

Rejestracja sklada sie z trzech etapów:

· Wyszukanie dostepnych terminów,

· Wybór terminu,

· Uzupelnienie dodatkowych danych spotkania.

Krok 1: Wyszukaj dostepne terminy spotkan

Po wybraniu przycisku [Umów sie na spotkanie] w przegladzie karty uslugi system udostepni

ekran do wyszukania dostepnych terminów.
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Rysunek . Krok 1: Wyszukaj dostepne terminy.

Na ekranie Wyszukaj dostepne terminy dostepne sa:

· Umów sie z – pole lista wyboru stanowisk przypisanych do wybranej uslugi,

· Data od – pole do okreslenia od jakiej daty chcemy zarejestrowac spotkanie, domyslnie

wypelnione biezaca data, pole obowiazkowe;

· Data do – pole do okreslenia zakresu do jakiej daty chcemy zarejestrowac spotkanie, pole

obowiazkowe; 

· Godzina od – pole do okreslenia od jakiej godziny chcemy zarejestrowac spotkanie,

dostepne jezeli wypelnione zostalo pole Data od,

· Godzina do – pole do okreslenia do jakiej godziny chcemy zarejestrowac spotkanie, 

· [Nastepny krok] – przycisk aktywny po wypelnieniu pól obowiazkowych, po jego wybraniu

system wyszuka dostepne dla wybranego zakresu terminy,

· [Anuluj] – przycisk umozliwiajacy zrezygnowanie z rejestrowania spotkania, po jego

wybraniu system wraca do ekranu przegladu karty uslug.

Uzytkownik powinien wypelnic pola obowiazkowe (oznaczone *) a nastepnie potwierdzic

wybrany zakres przyciskiem [Nastepny krok]. Jezeli w wybranym zakresie istnieja dostepne

terminy system przejdzie do kolejnego kroku i zaprezentuje ekran Wybierz date i godzine

spotkania.

Wazne: jezeli dla wybranego zakresu system nie znajdzie dostepnych terminów, zaprezentuje

komunikat: Brak danych spelniajacych kryteria wyszukiwania. Nalezy wówczas zmienic zakres

parametrów i ponownie wybrac [Nastepny krok].

Krok 2: Wybierz date i godzine spotkania

Po wybraniu przez uzytkownika przycisku [Nastepny krok], jezeli system wyszuka dostepne

terminy udostepni ekran  Wybierz date i godzine spotkania. Wyszukane przez system, dostepne

daty zaznaczone sa na kalendarzu kolorem zielonym. Po kliknieciu w wybrany ‘zielony’ dzien
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zostanie automatycznie uzupelnione pole Data i zostanie udostepnione pole Godzina, z lista

dostepnych godzin od-do. 

Rysunek . Krok 2: Wybierz date i godzine spotkania.

Pola oraz przyciski dostepne na etapie wybierania terminu spotkania:

· Kalendarz – kalendarz z zaznaczonymi dniami, w których sa dostepne terminy,

obowiazkowe jest wybranie jednego z dostepnych dni;

· Data – pole obowiazkowe, niedostepne do edycji, wypelniane automatycznie data

wybranego w kalendarzu dnia;

· Godzina – pole obowiazkowe z lista wyboru dostepnych terminów, aktywne dopiero po

wybraniu daty z kalendarza;

· [Poprzedni krok] – przycisk umozliwiajacy powrót do ekranu z kryteriami wyszukiwania,

· [Nastepny krok] – przycisk potwierdzajacy wybranie terminu, aktywny po uzupelnieniu

wszystkich pól obowiazkowych;

· [Anuluj]- przycisk umozliwiajacy zrezygnowanie z rejestrowania spotkania, po jego

wybraniu system wraca do przegladu karty uslug.

Krok 3: Uzupelnij pozostale dane spotkania

Po wybraniu terminu i kliknieciu przycisku [Nastepny krok] system zaprezentuje ekran do

uzupelnienia dodatkowych danych spotkania.
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Rysunek . Krok 3: Uzupelnij pozostale dane dla interesanta niezalogowanego w systemie.

Rysunek . Krok 3: Uzupelnij pozostale dane dla interesanta zalogowanego w systemie.

Pola i przyciski dostepne na etapie uzupelniania dodatkowych danych spotkania:

· Przydzielony pracownik – wypelnione jezeli zostalo wypelnione na etapie wyszukiwania

terminów, jezeli nie zostalo wypelnione wczesniej system wypelni je automatycznie

jedna z wartosci dostepnych na liscie, na tym etapie jest to pole obowiazkowe.

Twoje dane: sekcja dostepna jezeli na spotkanie umawia sie uzytkownik niezalogowany:

· Imie,

· Nazwisko,

· Adres e-mail – pole obowiazkowe,

· PESEL,
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· Telefon,

Zgody – pola typu chceckbox dostepne w przypadku rejestracji spotkania przez interesantów

niezalogowanych w systemie:

· Zgoda na otrzymywanie maili – aktywna gdy wprowadzono adres email, obowiazkowa,

· Zgoda na przetwarzanie danych – obowiazkowa dla interesantów niezalogowanych,

oraz

· Przypomnienie o spotkaniu – pole typu chceckbox, które umozliwia zapisanie sie na

powiadomienie przypominajace o spotkaniu, dostepne na min. dwa dni przed

spotkaniem, po jego zaznaczeniu pojawia sie dodatkowo pola z typem powiadomienia, 

· Wiadomosc e-mail – pole typu chceckbox, dostepne po zaznaczeniu pola Przypomnienie o

spotkaniu,

· Komunikat na platformie eUslug - pole typu chceckbox, dostepne po zaznaczeniu pola

Przypomnienie o spotkaniu tylko dla uzytkownika zalogowanego,

· Data przypomnienia – pole typu kalendarz, dostepne po zaznaczeniu pola Wiadomosc e-

mail, pozwala wybrac z kalendarza termin przypomnienia o spotkaniu.

· [Poprzedni krok] – przycisk umozliwiajacy powrót do ekranu wyboru terminu,

· [Zapisz] – przycisk, który zapisuje spotkanie w systemie,

· [Anuluj] – przycisk umozliwiajacy zrezygnowanie z rejestrowania spotkania, po jego

wybraniu system wraca do ekranu przegladu karty uslugi.

Rysunek . Zgody.
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Rysunek . Przypomnienie o spotkaniu.

Wazne: jezeli dla wybranej uslugi wymagane jest potwierdzenie spotkania, uzytkownik otrzyma

powiadomienie e-mail z linkiem. Aby spotkanie zostalo zarejestrowane w systemie konieczne

jest jego potwierdzenie. 

Rysunek . Wiadomosc e-mail o utworzeniu spotkania.

Po wywolaniu odpowiednich linków z Informacji o utworzeniu spotkania wyslanej na e-mail,

mozliwe jest potwierdzenie spotkania lub odwolanie wczesniej potwierdzonego spotkania.

4.4.1 4.4.1. Potwierdzenie spotkania

Potwierdzenie spotkania jest wymagane tylko w przypadku uslug, dla których zostal ustalony ten

parametr w czesci administracyjnej aplikacji. Wówczas uzytkownik otrzyma na e-mail Informacje o

utworzeniu spotkania z platformy e-Uslug z linkiem. Aby potwierdzic spotkanie nalezy uzyc

zalaczonego linku, który przekieruje uzytkownika do ekranu: Potwierdzenie spotkania na

platformie eUslugi.

Dane prezentowane na ekranie:

· Termin – przedzial czasu od – do spotkania,

· Karta uslugi – nazwa karty uslugi, w ramach której zaplanowane zostalo spotkanie,

· Interesant – dane interesanta,
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· Osoba przydzielona do spotkania – dane pracownika, który zostal przypisany do obslugi

spotkania,

· [Potwierdz] – przycisk, który zatwierdza spotkanie,

· [Anuluj] – przycisk, który pozwala na zrezygnowanie z potwierdzenia spotkania, po jego

uzyciu system przejdzie do strony logowania aplikacji eInteresant.

Rysunek .Potwierdzenie spotkania.

Wazne: jezeli uzytkownik otrzymal wiadomosc z linkiem, powinien potwierdzic spotkanie. Bez

potwierdzenia spotkania termin nie bedzie zarezerwowany dla uzytkownika. Nalezy równiez

pamietac, ze link moze stracic waznosc po okreslonym czasie (domyslnie po 24 godzinach ale

wartosc ta moze byc zmieniona przez administratora systemu).

Jezeli wystapia bledy w trakcie potwierdzania spotkania system zaprezentuje ich komunikaty.

Rysunek . Przykladowy blad dla wykorzystanego linku.

4.4.2 4.4.2. Odwolanie spotkania

Uzytkownik moze odwolac wczesniej potwierdzone spotkanie za pomoca linku dolaczonego do

wiadomosci e-mail: Informacja o utworzeniu spotkania z platformy e-Uslug. Aby odwolac

spotkanie nalezy uzyc zalaczonego linku, który przekieruje uzytkownika do ekranu: Odwolanie

spotkania na platformie eUslugi.
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Rysunek . Odwolanie spotkania w aplikacji eInteresant.

Dane prezentowane na ekranie:

· Termin – przedzial czasu od – do spotkania,

· Karta uslugi – nazwa karty uslugi, w ramach której zaplanowane zostalo spotkanie,

· Interesant – dane interesanta,

· Osoba przydzielona do spotkania – dane pracownika, który zostal przypisany do obslugi

spotkania,

· [Potwierdz] – przycisk, który zatwierdza odwolanie spotkania, spotkanie zostaje usuniete

z systemu,

· [Anuluj] – przycisk, który pozwala na zrezygnowanie z odwolania spotkania, po jego uzyciu

system przejdzie do strony logowania aplikacji eInteresant.

Wazne: Odwolac mozna tylko spotkanie, które zostalo wczesniej potwierdzone. Nalezy równiez

pamietac, ze link moze stracic waznosc po okreslonym czasie (domyslnie po 24 godzinach ale

wartosc ta moze byc zmieniona przez administratora systemu).

Jezeli wystapia bledy w trakcie odwolywania spotkania system zaprezentuje ich komunikaty.

Rysunek . Przykladowy komunikat bledu uzycia linku.

Rysunek . Przykladowy komunikat bledu podczas odwolywania spotkania.
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4.5 4.5. Sprawy

System eInteresant umozliwia integracje z systemami obiegu dokumentów. Jezeli urzad prowadzi

elektroniczny obieg dokumentów i przeprowadzil integracje obu systemów, uzytkownik moze

podejrzec swoje sprawy i dokumenty po zalogowaniu sie na swoje konto w eInteresancie. Po

wybraniu z menu Biuro obslugi > Sprawy system zaprezentuje liste spraw interesanta z danymi:

· Numer,

· Termin,

· Status.

Rysunek . Lista spraw interesanta.

Po kliknieciu na strzalke wiersz wybranej sprawy rozwinie sie i zaprezentowane zostana

szczególowe dane sprawy, przekazane z systemu elektronicznego obiegu dokumentów:

· Tytul,

· Data utworzenia,

· Osoba odpowiedzialna,

Dokumenty (sekcja, w której prezentowana jest lista dokumentów powiazanych z dana sprawa):

· Kierunek – okresla typ dokumentu: przychodzacy czy wychodzacy,

· Numer,

· Data nadania,

· [Szczególy] – przycisk, który pozwala na przejscie do ekranu szczególów dokumentu

(opisany w rozdziale Dokumenty).
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Rysunek . Szczególy sprawy.

4.6 4.6. Dokumenty

Jezeli urzad prowadzi elektroniczny obieg dokumentów i przeprowadzil integracje obu systemów

uzytkownik moze podejrzec swoje dokumenty po zalogowaniu sie na swoje konto w

eInteresancie. Po wybraniu z menu Biuro obslugi > Dokumenty system zaprezentuje liste

dokumentów interesanta z danymi:

· Kierunek – okresla typ dokumentu: przychodzacy czy wychodzacy,

· Numer,

· Data nadania.

Rysunek . Lista dokumentów interesanta.

Po kliknieciu na strzalke wiersz wybranego dokumentu rozwinie sie i zaprezentowane zostana

szczególowe dane dokumentu, przekazane z systemu elektronicznego obiegu dokumentów:
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· Tytul,

· Data pisma,

· Rodzaj,

· Sposób wysylki,

· Tresc,

Pliki (sekcja, w której prezentowane sa dane plików, jezeli sa podpiete do dokumentu):

· Nazwa,

· Typ,

· Data utworzenia,

· [Pobierz] – przycisk, który umozliwia pobranie zalaczonego do dokumentu pliku.

Sprawy (sekcja, w której prezentowane sa dane sprawy, do której podpiety jest dokument):

· Numer,

· Termin,

· Status,

· [Szczególy] – przycisk, który umozliwia przejscie do ekranu ze szczególami sprawy.

Rysunek . Szczególy dokumentu.



5. Platnosci
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5 5. Platnosci

Rysunek . Ekran glówny modulu platnosci.

5.1 5.1. Przeglad listy zobowiazan

Lista zobowiazan uzytkownika wzgledem jednostki badz jednostek organizacyjnych oraz

zobowiazan powiazanych z jego kontem podmiotów prawnych dostepna jest po rozwinieciu w

menu Platnosci i wybraniu z listy przycisku [Zobowiazania], badz poprzez wybranie kafla o tej

samej nazwie.

Po wybraniu funkcji przegladu listy zobowiazan system zaprezentuje ekran, który sklada sie z

dwóch sekcji: Kryteria wyszukiwania i Wyniki wyszukiwania.
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Rysunek . Lista zobowiazan

W pierwszym kroku wyszukiwania zobowiazan uzytkownik wskazuje, czy wyszukiwanie ma

dotyczyc  jego zobowiazan, czy zobowiazan jego zarejestrowanych w systemie podmiotów

prawnych. W tym celu wybiera jedna z opcji:

· Moje – zobowiazania uzytkownika (domyslnie wybrane)

· Moich podmiotów prawnych – zobowiazania powiazanych z kontem uzytkownika

podmiotów prawnych.

Po wybraniu jednej z powyzszych opcji dostepne sa nastepujace parametry wyszukiwania

zobowiazan:

· Rodzaj zobowiazania – parametr wybierany z listy rozwijalnej,

· Termin platnosci od – data wybierana z kalendarza,

· Termin platnosci do – data wybierana z kalendarza.

Rozwijajac domyslnie zwinieta sekcje zaawansowanych kryteriów wyszukiwania uzytkownik

uzyskuje mozliwosc wprowadzenia dodatkowych parametrów wyszukiwania zobowiazan:

· Data zobowiazania od – data naliczenia zobowiazania od, wybierana z kalendarza,

· Data zobowiazania do – data naliczenia zobowiazania do, wybierana z kalendarza,

· Kwota zobowiazania od – pole, w którym nalezy wpisac kwote zobowiazania z ewentualna

dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku,
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· Kwota zobowiazania od – pole, w którym nalezy wpisac kwote zobowiazania z ewentualna

dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku,

· Wystawca – pole tekstowe, w którym nalezy wpisac imie i nazwisko lub nazwe wystawcy

dokumentu, na podstawie którego powstalo zobowiazanie,

· Jednostka organizacyjna – pole wyboru z listy rozwijalnej;  po rozwinieciu listy nalezy

wybrac jednostki organizacyjne, których maja dotyczyc wyszukiwane zobowiazania,

domyslnie wybrane sa wszystkie dostepne jednostki,

· Sortuj po – parametr wybierany z listy rozwijalnej;  dostepne sa nastepujace opcje

sortowania listy wyszukanych zobowiazan: termin, numer konta, kwota, odsetki biezace,

odsetki nalezne, odsetki zalegle, odsetki redyskontowe, kwota VAT, kwota VAT do

zaplaty, kwota sumy wplat, rok, rata, rodzaj zobowiazania, nr dokumentu,

· Kierunek sortowania - parametr wybierany z listy rozwijalnej, rosnaco lub malejaco.

Wymienione powyzej parametry wyszukiwania nie sa obowiazkowe.

Po ewentualnym wprowadzeniu parametrów w kryteriach wyszukiwania nalezy wybrac przycisk

[Wyszukaj] lub usunac wprowadzone parametry wybierajac przycisk [Wyczysc].

Rysunek . Kryteria wyszukiwania

Po wybraniu przycisku [Wyszukaj] w sekcji Wyniki wyszukiwania system prezentuje liste

zobowiazan wyszukanych zgodnie z wprowadzonymi parametrami, uporzadkowana zgodnie z

wybranym kryterium.
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Wyniki sa podzielone w zakladkach ze wzgledu na stan realizacji zobowiazania: niezaplacone, w

trakcie, zalegle, oplacone. Uzytkownik moze je przegladac wybierajac odpowiednia zakladke.

Zobowiazania nieoplacone w wyznaczonym terminie sa prezentowane na liscie na czerwono.

Uzytkownik zaznaczajac pola moze wybrac zobowiazania z listy, które w dalszej kolejnosci moga

zostac oplacone. 

Wybrane z listy zobowiazania  zostaja podsumowane w postaci lacznej kwoty do zaplaty wraz z

ewentualnymi odsetkami. 

· [Dodaj do koszyka] – dodanie do koszyka zobowiazania, które uzytkownik planuje oplacic;

Zostaje to potwierdzone na liscie ikona koszyka obok zobowiazania,

· [Przejdz do koszyka] – przejscie do ekranu koszyka zobowiazan oczekujacych na

oplacenie,

· [Wydruk] – podglad wydruku polecenia przelewu bankowego lub pocztowego dla oplaty

wybranych z listy zobowiazan.

Po rozwinieciu szczególów wybranego zobowiazania uzytkownik otrzymuje dodatkowe

informacje odn. zobowiazania, takie jak: numer dokumentu, numer konta, kwota wplat, odsetki

nalezne, odsetki zalegle, odsetki biezace, odsetki redyskontowe, kwota VAT i kwota VAT do

zaplaty. 

Dostepne sa równiez dodatkowe przyciski, takie jak:

· [Oplac zobowiazanie] – wybranie przycisku uruchamia funkcje umozliwiajaca oplacenie

zobowiazania, co zostalo opisane w rozdziale „Uregulowanie zobowiazania”,

· [Szczególy zobowiazania] – przejscie do ekranu przegladu szczególów zobowiazania.

5.2 5.2. Przeglad szczególów zobowiazan

Przejscie do ekranu przegladu szczególów zobowiazania nastepuje po wybraniu przycisku

[Szczególy zobowiazania] w rozwinietej sekcji danych dodatkowych zobowiazania lub w koszyku

zobowiazan.

Uzytkownik moze przegladac szczególowe dane wybranego zobowiazania wybierajac jedna z

dostepnych zakladek:

· Dane podstawowe – zawiera informacje dotyczace zobowiazania, takie jak:

· Dane do przelewu: numer rachunku, termin, kwota zobowiazania, kwota sumy wplat,

kwota do zaplaty,

· VAT: VAT, VAT do zaplaty,

· Odsetki: biezace, zalegle, nalezne, redyskontowe, 
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· Informacje o zobowiazaniu:  rodzaj zobowiazania, rok, rata, data zobowiazania, numer

dokumentu, czy ustanowiono hipoteke, czy wystawiono tytul wykonawczy.

Na ekranie dostepne sa przyciski:

· [Dodaj do koszyka] – po dodaniu umozliwia oplacenie listy zobowiazan,

· [Oplac zobowiazanie] – umozliwia oplacenie zobowiazania, którego szczególy sa

prezentowane na ekranie,

· [Wydruk] – umozliwia wygenerowanie wydruku polecenia przelewu bankowego lub

pocztowego dla oplaty zobowiazania.

Rysunek  Przyklad szczególów zobowiazania

· Dokumenty – zawiera dane dokumentów zobowiazania, takie jak: rodzaj, numer, rok

wydania i date wydania dokumentu. Po rozwinieciu szczególów prezentowane sa

dodatkowe dane dokumentu zobowiazania, takie jak: typ koncesji, stan i daty waznosci

zezwolenia, punkt adresowy, rodzaj podatku, koszt upomnienia, kwota do zaplaty, nazwa

wystawcy dokumentu, wartosc netto, VAT, brutto, termin platnosci, date zawarcia i

obowiazywania umowy. 

Jezeli zostal dolaczony plik dokumentu, uzytkownik moze pobrac dany plik wybierajac

przycisk [Pobierz].

Rysunek  Dokumenty

· Przedmioty – zawiera dane przedmiotów zobowiazania przekazywane z systemu

dziedzinowego jednostki organizacyjnej, takie jak: nazwa przedmiotu i adres. Po

rozwinieciu danych szczególowych wybranego przedmiotu prezentowane sa dodatkowe

informacje w zaleznosci od rodzaju opodatkowania przedmiotu:

§ Podatek od nieruchomosci: numer nieruchomosci, jednostka ewidencyjna, obreb,

numer dzialki, typ nieruchomosci, kategoria i typ powierzchni, powierzchnia,

jednostka miary, typ zasobu, data nabycia, tytul prawny, udzial, wartosc,

§ Podatek rolny: jednostka ewidencyjna, obreb, numer dzialki, uzytek gruntowy, klasa

lub zarybienie, powierzchnia, jednostka miary, typ powierzchni, typ zasobu, data

nabycia, tytul prawny, udzial,

§ Podatek lesny: jednostka ewidencyjna, obreb, numer dzialki, uzytek gruntowy,

powierzchnia, jednostka miary, typ powierzchni, typ zasobu, data nabycia, tytul

prawny, udzial,

§ Deklaracja lub decyzja ws. oplaty za gospodarowanie odpadami: data obowiazku

oplaty, liczba osób na deklaracji, typ zbiórki,
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§ Deklaracja lub decyzja ws. podatku od srodków transportowych: numer rejestracji,

rodzaj srodka transportu.

· Operacje ksiegowe – zawiera dane operacji ksiegowych zwiazanych z zobowiazaniem

przekazywane z systemu dziedzinowego jednostki organizacyjnej, takie jak: rodzaj

operacji (wplata, zwrot, przeksiegowanie), date i kwote operacji.

· Polecenia platnosci – zawiera dane polecen platnosci w ramach zobowiazania, takie jak:

rodzaj zobowiazania, data i czas zlecenia, kwota, tytul platnosci, status zlecenia. Po

rozwinieciu szczególów polecenia platnosci prezentowane sa dodatkowe dane, takie jak:

identyfikator polecenia platnosci, numer konta bankowego, data i czas wykonania,

wykonawca platnosci, typ platnosci, jednostka organizacyjna, kwota platnosci z prowizja.

Prezentowane sa równiez szczególy zobowiazan w ramach platnosci, takie jak: rodzaj

zobowiazania, kwota zobowiazania i dodatkowa kwota, laczna kwota do zaplaty.

Uzytkownik moze przejsc do zobowiazania wybierajac przycisk [Pokaz zobowiazanie], a

takze wyeksportowac liste polecen do pliku w formacie XLS lub PDF wybierajac

odpowiednia opcje.

· Zobowiazani - zawiera dane zobowiazanych w ramach zobowiazania, takie jak: imie i

nazwisko lub nazwe podmiotu prawnego, adres.

·

5.3 5.3. Uregulowanie zobowiazania

System umozliwia oplacenie pojedynczego zobowiazania jak równiez listy zobowiazan.

Oplacenie zobowiazania/n umozliwia przycisk [Oplac zobowiazanie], który dostepny jest w kilku

miejscach aplikacji:

· na liscie zobowiazan po rozwinieciu wiersza wybranego zobowiazania (rozwiniecie

poprzez klikniecie w strzalke w wierszu),

· w szczególach zobowiazania po wybraniu opcji [Szczególy zobowiazania],

· w koszyku zobowiazan (przejscie do koszyka mozliwe jest z listy zobowiazan za pomoca

przycisku [Przejdz do koszyka] lub przez klikniecie w ikone koszyka w prawym górnym

rogu ekranu.

Pierwsze dwie opcje umozliwiaja oplacenie pojedynczego zobowiazania, natomiast koszyk

umozliwia oplacenie listy zobowiazan.
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,

Rysunek . Oplacenie zobowiazania z listy zobowiazan.

Rysunek . Oplacenie zobowiazania ze szczególów zobowiazania.

Po wybraniu przycisku [Oplac zobowiazanie] System zaprezentuje ekran platnosci z danymi:

· Odbiorca – nazwa jednostki, dla której wykonywany jest przelew w celu uregulowania

zobowiazania,
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· Numer konta – numer konta, na który wykonywany jest przelew,

· Rodzaj zobowiazania – nazwa rodzaju zobowiazania,

· Rok – rok wybranego zobowiazania,

· Rata – numer raty, która jest oplacana,

· Termin – termin platnosci wybranego zobowiazania,

· Kwota – kwota zobowiazania wraz z odsetkami, jezeli zostaly naliczone,

· Dodatkowa kwota - pole typu checkbox, którego zaznaczenie umozliwi wprowadzenie

dodatkowej kwoty, która zwiekszy kwote przelewu,

· Laczna kwota zobowiazan – pole z kwota podsumowujaca wykonywane oplaty,

Posredników platnosci aktywnych dla danej jednostki:

· Przelewy24 – pole typu checkbox, którego zaznaczenie oznacza wybór danego posrednika

platnosci,

· PayByNet – pole typu checkbox, którego zaznaczenie oznacza wybór danego posrednika

platnosci,

· BlueMedia – pole typu checkbox, którego zaznaczenie oznacza wybór danego posrednika

platnosci,

· Tabela prowizji – dostepna po wybraniu posrednika platnosci, zawiera szacowane kwoty

prowizji dla metod platnosci wybranego posrednika.

Przycisk:

· [Zaplac teraz] – przycisk, który przenosi uzytkownika do strony wybranego posrednika

platnosci w celu kontynuacji polecenia przelewu.

· [Anuluj] - przycisk, który pozwala na zrezygnowanie z wykonania polecenia, po jego

wybraniu system wraca do listy zobowiazan.
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Rysunek . Oplacenie pojedynczego zobowiazania.

5.4 5.4. Dodanie zobowiazan do koszyka

Zobowiazania, które uzytkownik planuje oplacic mozna dodac do koszyka. Opcja dodania do

koszyka jest dostepna na ekranie listy zobowiazan po zaznaczeniu przynajmniej jednego

zobowiazania z listy.
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Rysunek . Dodanie zobowiazan do koszyka.

W zaleznosci od tego czy zobowiazanie moze zostac dodane do koszyka System moze zwrócic

komunikaty:

Rysunek . Dodanie jednego zobowiazania do koszyka - Komunikat.

Rysunek .Dodanie kilku zobowiazan do koszyka - komunikat.
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Rysunek . Dodanie zobowiazania, które jest juz w koszyku - komunikat.

Rysunek . Dodanie zobowiazan, gdy czesc znajduje sie juz w koszyku - komunikat.

Jezeli uzytkownik potwierdzi chec przejscia do koszyka (przycisk [Tak]) system zaprezentuje dane

koszyka.

Jezeli uzytkownik wybierze przycisk [Nie] System powróci do ekranu listy zobowiazan.

5.5 5.5. Przeglad koszyka

Przejscie do koszyka mozliwe jest z listy zobowiazan za pomoca przycisku [Przejdz do koszyka] lub

przez klikniecie w ikone koszyka w prawym górnym rogu ekranu.
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Rysunek . Przeglad koszyka.

W koszyku prezentowane sa:

Dane odbiorcy przelewu:

· Odbiorca – nazwa jednostki, dla której wykonywany jest przelew w celu uregulowania

zobowiazania,

· Numer konta – numer konta, na który wykonywany jest przelew,

Dane zobowiazania:

· Rodzaj zobowiazania – nazwa rodzaju zobowiazania,

· Rok – rok wybranego zobowiazania,

· Rata – numer raty, która jest oplacana,

· Termin – termin platnosci wybranego zobowiazania,

· Kwota – kwota zobowiazania wraz z odsetkami, jezeli zostaly naliczone,

· Laczna kwota wybranych zobowiazan – kwota bedaca suma kwot zobowiazan dodanych do

koszyka w ramach danego numeru konta.
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Przyciski:

· [Szczególy zobowiazania] – przycisk umozliwiajacy przejscie do ekranu szczególów

zobowiazania,

· [Usun z koszyka] – przycisk umozliwiajacy usuniecie zaznaczonego zobowiazania z koszyka,

dostepny jezeli przynajmniej jedno zobowiazanie jest zaznaczone chceckboxem,

· [Oplac zobowiazanie] – przycisk umozliwiajacy przejscie do ekranu wykonywania

polecenia przelewu, dostepny jezeli przynajmniej jedno zobowiazanie jest zaznaczone

chceckboxem,

· [Przejdz do listy zobowiazan] – przycisk umozliwiajacy przejscie do ekranu listy

zobowiazan.

5.6 5.6. Polecenia platnosci

Platnosci wykonane przez uzytkownika mozna przegladac w zakladce Polecenia platnosci

5.6.1 5.6.1. Przeglad listy polecen przelewów

Rysunek  Polecenie platnosci

Pola

· Status zlecenia – pole w którym uzytkownik wybiera interesujacy go status do wyszukania.

Do wyboru mamy Zrealizowane, W trakcie realizacji, Odrzucone.

· Data zlecenia od – pole w którym uzytkownik wybiera date zlecenia od której ma byc

wyszukiwane

· Data zlecenia do – pole w którym uzytkownik wybiera date zlecenia do której ma byc

wyszukiwane
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· Jednostka organizacyjna – pole w którym uzytkownik wybiera jednostke organizacyjna

· Rodzaj zobowiazania – pole w którym uzytkownik wybiera rodzaj zobowiazania 

W Zawansowanych opcjach wyszukiwania

· Konto bankowe – pole w które uzytkownik wpisuje numer konta 

· Kwota od – pole w które uzytkownik wpisuje kwote od której ma byc wyszukiwane

polecenie 

· Kwota do – pole w które uzytkownik wpisuje kwote do której ma byc wyszukiwane

polecenie

· Typ platnosci – pole w którym uzytkownik wybiera typ platnosci

· Sortuj po – pole w którym uzytkownik wybiera w jaki sposób maja byc sortowane

platnosci 

Przyciski

· [Pobierz liste polecen] – przycisk którym mozemy pobrac liste polecen. Do wyboru jest

format PDF lub XLS 

· [Wyszukaj] – przycisk uruchamiajacy funkcje wyszukiwania,

· [Wyczysc] – przycisk umozliwiajacy wyczyszczenie wpisanych kryteriów wyszukiwania.

·

5.6.2 5.6.2. Przeglad szczególów polecenia przelewu

Rysunek  Szczególy polecenia przelewu

W szczególach polecenia przelewu uzytkownik moze przejrzec takie informacje jak

· Identyfikator przelewu,

· konto bankowe z którego zostal zrobiony przelew,

· date wykonania przelewu
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· wykonawce platnosci

· typ platnosci

· jednostke organizacyjna z której platnosc zostala wykonana

· kwote platnosci z prowizja

oraz rodzaje zobowiazan wraz z kwota za kazde z nich i laczna za wszystkie.



6. Rejestry
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6 6. Rejestry

Po zalogowaniu na uzytkownika modul Rejestry jest dostepny z pozycji menu pod opcja

[Rejestry].

Rysunek  Dostepne menu.

Po przejsciu do modulu pojawi sie ekran z opublikowanymi w aplikacji rejestrami. Z tego miejsca

uzytkownik moze wyszukac interesujacy go rejestr lub wybrac, którys z listy i przejrzec jego

zawartosc opcja [Wpisy].

Rysunek  Przykladowy ekran z rejestrami.
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Uzytkownik moze wyszukac wpis a takze eksportowac wpisy za pomoca [Eksportuj wpisy rejestru

do pliku].

Rysunek  Przykladowe wpisy w rejestrze.



7. Glosowanie
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7 7. Glosowanie

Po zalogowaniu na uzytkownika modul Glosowanie jest dostepny z pozycji menu pod opcja

[Glosowanie].

Rysunek  Glosowania

Po przejsciu do modulu pojawi sie ekran z opublikowanymi w aplikacji glosowaniami. Z tego

miejsca uzytkownik moze wyszukac interesujace go glosowanie.

Rysunek  Ekran glosowania
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Po wybraniu interesujacego nas glosowania poprzez przycisk [Oddaj glos] uzytkownik

przenoszony jest na ekran formularza glosowania. Nalezy odpowiedziec na zadane pytania

glosowaniu ora potwierdzic przyciskiem [Zapisz].

Rysunek  Podsumowanie glosowania

Po oddaniu glosu uzytkownik przenoszony jest do ekranu podsumowujacego glosowanie.

Uzytkownik ma mozliwosc przejscia do ogólnych wyników glosowania poprzez przycisk [Przejdz

do wyników].



8. Woda
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8 8. Woda

W module dodatkowym Woda uzytkownik ma mozliwosc przegladu danych dotyczacych umów na

wode i scieki oraz stanów liczników wody przechowywanych w systemach dziedzinowych urzedu.

Dodatkowo uzytkownik moze wprowadzic aktualny stan licznika, który zostanie przekazany do

systemu urzedu. Funkcja umozliwia przeglad danych dla osoby fizycznej oraz dla jej podmiotów

prawnych.

Widocznosc modulu dodatkowego Woda dla uzytkownika aplikacji eInteresant zalezy od tego, czy

zostal on udostepniony przez administratora systemu. Dodatkowo dostepnosc danych zalezy od

tego, czy konto interesanta jest powiazane z kontrahentem i/lub podmiotem prawnym, po

numerze PESEL, NIP czy REGON.

W górnej czesci ekranu dostepne sa kryteria wyszukiwania:

· Moje – opcja dostepna do edycji, jezeli uzytkownik jest powiazany z kontrahentem

systemu urzedu,

· Moich podmiotów prawnych – opcja edytowalna, jezeli uzytkownik jest powiazany z

podmiotem prawnym,

· Jednostka organizacyjna obslugujaca modul – pole widoczne gdy aplikacja obsluguje

zwiazek kilku gmin, wówczas dostepna jest lista wyboru jednostek organizacyjnych,

· Stan umowy – lista wyboru, dostepne wartosci to: Aktualna i Zakonczona,

· Numer licznika – lista liczników interesanta, prezentowana w zaleznosci od wybranych

opcji ‘Moje’ lub ‘Moich podmiotów prawnych’, prezentowane sa numery liczników oraz

miejsce ich montazu.

· Sortuj po – lista wyboru opcji: Numer licznika: rosnaco, Numer licznika: malejaco, Numer

umowy: rosnaco, Numer umowy: malejaco.
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Rysunek  Umowy na wode

Jezeli uzytkownik jest powiazany z kontrahentem domyslnie zaznaczona jest opcja ‘Moje’ i w

sekcji ‘Wyniki wyszukiwania’ prezentowane sa dane aktualnej umowy/umów: numer umowy,

jednostka organizacyjna oraz system dziedzinowy, z którego sa pobierane dane. Uzytkownik moze

wybrac wartosci w pozostalych kryteriach wyszukiwania i wyszukac dane lub jezeli jest powiazany

równiez z podmiotem prawnym wybrac opcje ‘Moich podmiotów prawnych’.

Po kliknieciu w wiersz umowy system zaprezentuje jej dane szczególowe oraz przypisane do niej

liczniki.

Dane umowy:

· Data rozpoczecia umowy

· Data zakonczenia umowy

· Stan umowy

· Rodzaj uslug realizowanych w ramach umowy

Dane licznika:

· Numer licznika (rodzaj licznika)

· Stan licznika

· Data ostatniego odczytu
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· Miejsce montazu

· Wprowadz odczyt – opcja umozliwiajaca przejscie do ekranu wprowadzania nowego

odczytu dla licznika, dostepna jezeli funkcja uruchamiajaca usluge systemu zewnetrznego

pozwala na ta czynnosc.

Rysunek  Szczególy umowy

8.1 8.1. Wprowadzanie odczytu

Po wyszukaniu przypisanych do interesanta umów i liczników w celu wprowadzenia nowego

odczytu dla wybranego licznika nalezy wybrac przycisk ‘Wprowadz odczyt’.

System przekieruje uzytkownika do ekranu, na którym beda zaprezentowane dane licznika oraz

pole ‘Aktualny stan licznika’ do uzupelnienia nowej wartosci. Przycisk Zapisz bedzie aktywny po

uzupelnieniu tej wartosci. 
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Rysunek  Wprowadzanie odczytu licznika

Po wybraniu przycisku ‘Zapisz’ system weryfikuje mozliwosc wprowadzenia odczytu. Prawidlowo

zweryfikowane dane odczytu zostana przekazane do systemu urzedu z biezaca data systemowa.

Przykladem negatywnej weryfikacji jest wprowadzenie odczytu z ta sama data.

Jezeli uzytkownik chce zrezygnowac z wprowadzania danych wybiera przycisk ‘Anuluj’.



9. Dokumenty i formularze
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9 9. Dokumenty i formularze

Enter topic text here.

9.1 9.1 Dokumenty i formularze

Przed rozpoczeciem przegladu dostepnych formularzy nalezy wybrac jednostke administracyjna

której beda one dotyczyc.

Rysunek . Wybór organizacji

Po wybraniu organizacji przechodzimy do przegladu dostepnych dla uzytkownika formularzy

Rysunek . Przeglad dostepnych formularzy

Ekran sklada sie z sekcji: Kryteria wyszukiwania oraz Wyniki wyszukiwania. Formularze mozna

wyszukac po nazwie lub opisie.
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Rysunek . Informacje o wybranym formularzu

Po kliknieciu w wiersz wybranego formularza rozwina sie szczególowe dane oraz przyciski

funkcyjne:

· Opis,

· Sposób komunikacji w sprawie dokumentu,

· Jednostka organizacyjna, której formularz dotyczy,

· Wymagany podpis elektroniczny (podpis kwalifikowany/podpis profilem zaufanym)

formularza,

· [Szczególy],

· [Zlóz formularz].

Po przejsciu w szczególy formularza poprzez przycisk [Szczególy] uzytkownik przechodzi do

ekranu szczególów formularza.

Rysunek . Szczególy formularza
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W szczególach formularza mozna przejrzec czego dotyczy oraz jakie dane nalezy wprowadzic do

formularza.

Z tego ekranu uzytkownik moze przejsc do zlozenia formularza poprzez przycisk [Zlóz formularz].

Rysunek . Skladanie formularza

Ekran skladania formularza przedstawia dane które nalezy wypelnic. Dane do wypelnienia

zmieniaja sie wraz z rodzajem formularza.

Ekran ten zawiera przyciski:

· [Powrót] – przycisk którym uzytkownik wraca do wyboru formularzy,

· [Zapisz wersje robocza] – przycisk który umozliwia zapisanie wersji roboczej formularzu

który mozemy potem znalezc na ekranie Moje dokumenty,

· [Podpisz elektronicznie] – przycisk którym potwierdzamy uzycie podpisu elektronicznego

w tym formularzu,

· [Wyslij do urzedu] – przycisk którym uzytkownik potwierdza wypelniony dokument i

wysyla go do urzedu,

· [Przejdz do moich dokumentów] – przycisk który przenosi uzytkownika na ekran Moje

dokumenty.

W formularzach ministerialnych nalezy wypelnic wymagane pola aby móc zatwierdzic przyciskiem

[Zatwierdz] znajdujacym sie na dole formularza. Nastepnie potwierdzic przyciskiem [Wyslij do

urzedu]. W przypadku formularzy nieministerialnych przycisk [Zatwierdz] zastapiony jest

przyciskiem [Dalej].
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9.2 9.2 Moje dokumenty

Ekran Moje dokumenty umozliwia przeglad zapisanych w wersji roboczej lub wyslanych do urzedu

dokumentów uzytkownika. Podzielony jest na dwie sekcje: Kryteria wyszukiwania oraz Wyniki

wyszukiwania.

Rysunek . Przeglad zapisanych formularzy i wyslanych dokumentów

Dostepne sa nastepujace kryteria wyszukiwania dokumentów uzytkownika:

· Nazwa i opis – pole tekstowe,

· Status – parametr wybierany z listy rozwijalnej, mozliwe do wyboru wartosci to: wersja

robocza lub dokument wyslany,

· Data i godzina wysylki od – data i godzina wybierana z kalendarza,

· Data i godzina wysylki do – data i godzina wybierana z kalendarza.

Rozwijajac domyslnie zwinieta sekcje zaawansowanych kryteriów wyszukiwania uzytkownik

uzyskuje mozliwosc wprowadzenia dodatkowych parametrów wyszukiwania dokumentów:

· Jednostka organizacyjna - parametr wybierany z listy rozwijalnej,

· Sortuj po - parametr wybierany z listy rozwijalnej;  dostepne sa nastepujace opcje

sortowania listy wyszukanych dokumentów: nazwa, opis, jednostka organizacyjna, status i

godzina wysylki – kazda z opcji z mozliwoscia wyboru kierunku sortowania,

Wymienione powyzej parametry wyszukiwania nie sa obowiazkowe.

Po ewentualnym wprowadzeniu parametrów w kryteriach wyszukiwania nalezy wybrac przycisk

[Wyszukaj] lub usunac wprowadzone parametry wybierajac przycisk [Wyczysc].
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Rysunek . Kryteria wyszukiwania

Po wybraniu przycisku [Wyszukaj] w sekcji Wyniki wyszukiwania system prezentuje liste

dokumentów wyszukanych zgodnie z wprowadzonymi parametrami, uporzadkowana zgodnie z

wybranym kryterium. Dla wyszukanych dokumentów oprócz nazwy prezentowane sa:

· numer dokumentu (jezeli zostal nadany),

· status,

· data i godzina wysylki w przypadku wyslanego dokumentu,

· jednostka organizacyjna, której dokument dotyczy.

Po rozwinieciu wiersza zawierajacego podstawowe informacje dotyczace wybranego dokumentu

system prezentuje dodatkowe szczególowe informacje, takie jak:

· ostatnia date i godzine zapisu dokumentu,

· informacje o tym, czy dokument podpisano elektronicznie,

· sposób i dane do komunikacji w sprawie dokumentu,

· informacje o tym, czy zostaly udostepnione  dokumenty dla wybranego dokumentu,

· nazwy udostepnionych dokumentów wraz z mozliwoscia ich pobrania,

· komórke organizacyjna/stanowisko obslugujace dokument,

· nazwe pliku glównego dokumentu i ewentualnych zalaczników wraz z mozliwoscia ich

pobrania.
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Rysunek . Szczególy dokumentu

Ponadto po rozwinieciu wiersza dostepne sa przyciski:

· [Szczególy] - umozliwia podgladu dokumentu wraz z wprowadzonymi uprzednio danymi i

przegladu informacji o dokumencie zaprezentowanych lacznie w jednej sekcji,

· [Modyfikuj] – dostepny,  jezeli dokument ma status wersji roboczej,

· [Usun] - dostepny,  jezeli dokument ma status wersji roboczej,

· [Potwierdzenie zlozenia dokumentu] – dostepny, jezeli status danego dokumentu

wskazuje na to, ze dokument zostal wyslany do urzedu; umozliwia pobranie pliku

potwierdzenia.

· [Kopiuj do dokumentu] - dostepny, jezeli status danego dokumentu wskazuje na to, ze

dokument zostal wyslany do urzedu; umozliwia utworzenie nowego dokumentu na

podstawie wybranego dokumentu.

Dodatkowo, jezeli w systemie istnieja sprawy powiazane z dokumentem, w szczególach

dokumentu prezentowana jest lista powiazanych spraw wraz z numerem technicznym, numerem

urzedowym i statusem sprawy, o ile zostal nadany przez pracownika urzedu.

9.3 9.3 Udostepnione dokumenty urzedowe

Funkcja sluzy do wyszukiwania i przegladu listy dokumentów urzedowych udostepnionych

interesantowi (osobie fizycznej lub jego podmiotom prawnym). Dokumenty urzedowe

udostepnione interesantowi sa utworzone w systemie eUslug lub pobrane z systemu

dziedzinowego, w którym zostaly utworzone i zaadresowane do interesanta. Zalogowany

Uzytkownik moze przegladac dane, jezeli jego konto w systemie eUslug zostalo powiazane z

kontrahentem z sytemu urzedu (osoba fizyczna lub podmiotem prawnym).
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Rysunek  Lista dokumentów udostepnionych

Ekran sklada sie z kryteriów wyszukiwania i listy dokumentów. Dokumenty mozna wyszukac po

parametrach:

· Moje – radiobutton aktywny, gdy uzytkownik jest powiazany z kontrahentem, domyslnie

zaznaczony,

· Moich podmiotów prawnych - radiobutton aktywny, gdy istnieja podmioty prawne

powiazane z interesantem

· Jednostka organizacyjna - lista wyboru organizacji widoczna tylko wówczas, gdy system

obsluguje zwiazek organizacji

· Data wystawienia od – pole wyboru daty z kalendarza

· Data wystawienia do – pole wyboru daty z kalendarza

Dodatkowo po rozwinieciu panelu Zaawansowane dostepne sa parametry:

· Numer dokumentu powiazanego

· Numer sprawy

· Sortuj po – lista wyboru sposobu sortowania danych
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System prezentuje liste wyszukana zgodnie z domyslnymi wartosciami kryteriów. Po zmianie

parametrów nalezy wybrac przycisk Wyszukaj. Przycisk Wyczysc czysci wprowadzone wartosci i

przywraca wartosci domyslne parametrów.

Po kliknieciu w wiersz wybranego dokumentu system zaprezentuje jego dane:

· Nazwa

· Numer urzedowy dokumentu

· Wynik rozpatrzenia

oraz przycisk

· Szczególy

Rysunek  Dane dokumentu udostepnionego

Po wybraniu przycisku Szczególy system zaprezentuje na zakladce Informacje o dokumencie dane

wybranego dokumentu udostepnionego interesantowi lub jego podmiotowi prawnemu:

· Nazwa

· Opis

· Numer techniczny dokumentu

· Numer urzedowy dokumentu

· Data wystawienia

· Wynik rozpatrzenia

· Stanowisko nadawcy/Wystawca dokumentu

· Numer dokumentu powiazanego

· przycisk Przejdz do dokumentu – widoczny gdy istnieje dokument powiazany z aktualnie

przegladanym

· Pliki – sekcja dostepna, gdy dla wybranego dokumentu istnieja zalaczone pliki
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o Plik – nazwa pliku wraz z rozszerzeniem

o Przycisk Pobierz

· Jednostka organizacyjna obslugujaca modul

· Lista numerów spraw – sekcja dostepna, jezeli wybrany dokument udostepniony z

aplikacji eUslugi jest podpiety do sprawy; niedostepna dla dokumentów z systemu

dziedzinowego urzedu

o Numer techniczny sprawy

o Numer urzedowy

o Rodzaj sprawy

o Status sprawy

Dla dokumentu, do którego zostal dolaczony plik aktywny bedzie przycisk Pobierz, który umozliwi

pobranie go. Dodatkowo pliki w formacie PDF mozna podejrzec na zakladce Podglad dokumentu. 

Rysunek  Szczególy dokumentu udostepnionego
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