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1 Kartoteka użytkowników 

 

W menu Kartoteka użytkowników prezentowani są w formie tabelarycznej użytkownicy, którzy 

mają założone konta w systemie. 

W kolumnach tabeli wyświetlane są dane konta użytkownika: Login, Imię, Nazwisko, E-mail, 

Aktywny, Zalogowany do. 

Dane w tabeli można filtrować włączając (zaznaczając) checkbox: Aktualnie zalogowani 

użytkownicy. 

Do wyszukania zakresu oczekiwanych danych wg zadanego kryterium, służy Wyszukiwanie 

zaawansowane. Należy wprowadzić warunek zapytania i nacisnąć WYSZUKAJ.  

 

1.1 Użytkownicy 
 

Administrator ma możliwość zarządzania kontami użytkowników poprzez wykorzystanie funkcji 

zaznaczonych ikonkami znajdującymi się nad tabelą Użytkownicy: 

 

Rysunek 1. Zarządzanie użytkownikami – dostępne funkcjonalności. 

Po zaznaczeniu użytkownika na liście, administrator ma dostępne funkcjonalności dla 

wybranego konta: 

  -Odblokuj, 

  - Zablokuj, 

  - Wyloguj zaznaczonych użytkowników, 
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  - Resetuj hasło, 

  - Usuń, 

  - Edytuj, 

  - Przejdź do szczegółów, 

- oraz przyciski uruchamiające akcje: 

  - Dodaj, 

  - Przywróć ustawienia tabeli, 

  - Ustawienia tabeli. 

 

1.1.1 Konto użytkownika 
 

Ikonka  - Przejdź do szczegółów umożliwia otwarcie okna Konto użytkownika, gdzie 

prezentowane są dane użytkownika, grupa uprawnień, czy włączona pomoc kontekstowa oraz 

daty początku i końca ważności konta – zapisane podczas tworzenia konta dla pracownika: 
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Rysunek 2.  Konto użytkownika – szczegóły. 

W celu modyfikacji danych należy kliknąć ikonkę  - Edycja, uzupełnić/ zmodyfikować dane 

i zapisać przyciskiem ZAPISZ. 
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1.1.2 Dodanie użytkownika 

W  kartotece użytkowników można dodać użytkownika. Ikonka - Dodaj - otwiera okno Utwórz 

konto: 

 

 

Rysunek 3. Utworzenie konta użytkownika. 

Należy wypełnić danymi pola obowiązkowe: Imię, Nazwisko, Identyfikator użytkownika, E-mail, 

Nazwa organu administracji publicznej oraz pola nieobowiązkowe, jeżeli dane są znane: Drugie 

imię, Numer telefonu oraz przypisać uprawnienia, zaznaczyć Czy włączyć pomoc kontekstową 

(uwaga: pomoc kontekstowa przewidziana jest w późniejszej fazie realizacji Systemu), Data 

końca okresu ważności konta. Data początku okresu ważności konta jest datą bieżącą. Nie 

wypełnienie daty końca okresu ważności konta sprawi, że konto będzie ważne bezterminowo. 
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Wybranie rekordu ze słownika instytucji w polu ‘Nazwa organu administracji publicznej’ powoduje, 

że w polu ‘Uprawnienia’ jest dostępna zawężona grupa uprawnień przypisana tylko do tego 

organu. 

Uwaga: Administrator lokalny w polu ‘Nazwa organu administracji publicznej’ widzi swój organ i 

tylko dla takiego organu może wybrać uprawnienia. 

Zatwierdzenie danych konta następuje po użyciu przycisku ZAPISZ. Istotne jest, aby wpisać 

poprawny adres skrzynki pocztowej użytkownika, ponieważ po zapisaniu danych konta, zostanie 

wysłany e-mail aktywacyjny dla konta na podany adres. Zapisane konto nie jest jeszcze aktywne, 

nie można się na nie zalogować. 

Konto pojawi się w kartotece użytkowników ze statusem ‘Nieaktywne’: 

 

Rysunek 4. Nieaktywne konto użytkownika. 

 

1.1.2.1 Aktywacja konta 

 

Użytkownik, dla którego zostało założone konto, loguje się do swojej poczty, gdzie znajduje się 

wiadomość REJA24 Aktywacja konta z instrukcją postępowania. W celu aktywacji konta należy 

nacisnąć link AKTYWUJ KONTO  i w oknie Aktywacja konta kliknąć w link hasło do konta. 

Otwarte zostanie okno Nowe hasło, gdzie zgodnie ze wskazaniami pojawiającej się walidacji, 

należy nadać hasło do swojego konta. 
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Rysunek 5. Aktywne konto użytkownika. 

 

1.1.3 Usunięcie użytkownika 
 

W kartotece użytkowników możliwe jest usunięcie konta, które nie jest aktywne za pomocą ikonki 

 - Usuń.  

Pojawi się uwaga: 

 

 

 

W celu potwierdzenia operacji należy nacisnąć TAK, CHCĘ USUNĄĆ – konto użytkownika 

zostanie usunięte z listy użytkowników. 
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1.1.4 Zablokowanie/odblokowanie konta użytkownika 
 

W kartotece użytkowników możliwe jest zablokowanie lub odblokowanie konta. 

Użycie ikonki  - umożliwia zablokowanie konta aktywnego, 

Użycie ikonki - umożliwia odblokowanie konta uprzednio zablokowanego. 

W celu zablokowania konta należy zaznaczyć pozycję na liście i nacisnąć ikonkę   - Zablokuj 

- pojawi się komunikat: 

 

 

Po kliknięciu TAK, CHCE ZABLOKOWAĆ nastąpi zablokowanie konta, pojawi się komunikat 

potwierdzający wykonanie tej akcji: 

 

Konto uzyska status ‘Nieaktywne’. 

W celu odblokowania konta należy zaznaczyć pozycję na liście i nacisnąć ikonkę   - Odblokuj 

– pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie akcji: 
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Konto uzyska status ‘Aktywne’. 

 

1.1.5 Wylogowanie użytkownika 
 

W kartotece użytkowników możliwe jest wylogowanie aktywnego użytkownika z aplikacji, za 

pomocą ikonki - Wyloguj zaznaczonych użytkowników. Można w ten sposób wylogować 

jednego lub wielu użytkowników, zaznaczając na liście wybrane pozycje i klikając ‘Wyloguj 

zaznaczonych użytkowników’. 

 

 

Pojawi się pytanie: 

 

 

Należy nacisnąć TAK, CHCĘ aby potwierdzić operację. 

Administrator zostanie powiadomiony komunikatem: ‘Pomyślnie wylogowano zaznaczonych 

użytkowników’. Jednocześnie wylogowani użytkownicy zostaną powiadomieni o tym fakcie 

komunikatem: ‘Zostałeś wylogowany przez administratora’. 

 

1.1.6 Resetowanie hasła 
 

W kartotece użytkowników możliwe jest resetowanie hasła do konta użytkownika, za pomocą 

ikonki - Resetuj hasło. Można w ten sposób zresetować hasło - użytkownik dostanie 

wiadomość REJA24 Zmiana hasła, na adres skrzynki pocztowej podany w danych konta, 

z instrukcją dalszego postępowania. 

Aby skorzystać z opcji zmiany hasła należy kliknąć w przycisk RESETUJ HASŁO, który otworzy 

okno do nadania nowego hasła. Po zapisaniu hasła system przekieruje użytkownika do aplikacji 

dedykowanej dla danego konta. 

 

 


