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1 Wstęp
1.1 Cel i struktura produktu
Zadaniem niniejszego dokumentu jest wprowadzenie użytkowników zewnętrznych Systemu
SEAP PLUS w zagadnienia związane z obsługą nowej platformy komunikacyjnej - Portalu
PUESC.
Dokument koncentruje się na operacjach wykonywanych przez użytkownika Portalu PUESC,
komunikacji z Systemami Informatycznymi Służby Celnej z wykorzystaniem komunikatów
przesyłanych za pośrednictwem Portalu PUESC. Instrukcja porusza także kwestę obsługi konta
użytkownika oraz operacji wykonywanych przez użytkownika w imieniu innych podmiotów.

1.2 Odbiorcy produktu
Odbiorcami produktu są użytkownicy systemu SEAP PLUS korzystający z Portalu zewnętrznego.

1.3 Zakres produktu
Dokument Instrukcja użytkownika SEAP PLUS obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konfigurację systemu,
Rejestrację konta użytkownika oraz logowanie,
Przywracanie hasła użytkownika systemu,
Kontekst użytkownika,
Przegląd danych użytkownika oraz danych podmiotów,
Dodawanie skrótów ulubionych usług,
Tworzenie oraz obsługę formularzy roboczych,
Utworzenie oraz wysyłkę dokumentu,
Przegląd spraw i dokumentów użytkownika,
Tworzenie indywidualnych widoków użytkownika,
Wykaz użytych skrótów oraz symboli.
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1.4 Wykaz użytych skrótów oraz symboli
Skrót / Symbol

Znaczenie

PUESC

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

SISC

Systemy Informatyczne Służby Celnej

IDSISC

Unikalny Identyfikator Użytkownika przyznawany osobie prawnej lub fizycznej
w SISC

Etykieta

Etykieta jest stosowana w celu wyróżnienia na Portalu PUESC obiektów takich
jak: sprawy, dokumenty oraz formularze robocze. Składa się z dwóch części,
części opisowej będącej dowolnym ciągiem znaków oraz części graficznej
w postaci flagi. Dostępne flagi są predefiniowane, użytkownik nie ma
możliwości dodawania własnych. Podawanie obydwu części nie jest
wymagane, etykieta może się składać tylko z części opisowej lub tylko z części
graficznej.
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2 Funkcje systemu
2.1 Konfiguracja wyglądu systemu
Rozpoczynając pracę na Portalu PESC użytkownik ma możliwość dostosowania sposobu
prezentacji treści względem własnych preferencji. Zmiany w konfiguracji domyślnej można
wykonać w dowolnym momencie korzystając z dedykowanych przycisków, widocznych na górze
strony:

Obszar podzielony jest na trzy sekcje, każda z sekcji odpowiada kolejno za:
Sekcja 1. Ustawienie wersji językowej Portalu, aktualnie wybrany język wyróżniony jest
kolorem czerwonym oraz pogrubioną czcionką.
Sekcja 2. Ustawienie kontrastu portalu.
Sekcja 3. Ustawienie wielkości/ skalowania czcionek Portalu. Dostępne są następujące
skalowania, kolejno od lewej:
• 100% - domyślna czcionka Portalu,
• 150%,
• 200%.
Sekcja konfiguracji wyglądu portalu widoczna jest na każdej stronie, a zmiany sposobu
wyświetlania treści można wprowadzać na bieżąco w zależności od potrzeb użytkownika.

2.2 Rejestracja konta
Rejestracja konta na Portalu PUESC umożliwia przegląd aktualnych danych, wysyłanie oraz
odbieranie komunikatów wymienianych z Systemami Informatycznymi Służby Celnej. W celu
utworzenia nowego konta należy wybrać przycisk [Załóż konto], znajdujący się w prawym
górnym rogu.

Rysunek 1 Zakładanie konta

W kolejnym kroku system wyświetla okno zakładania nowego konta na Portalu PUESC:
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Rysunek 2 Formularz zakładania konta PUESC

Aby założyć konto należy wprowadzić następujące dane użytkownika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwrot grzecznościowy,
Imię,
Nazwisko,
Adres email,
Hasło użytkownika,
Kraj,
Pesel – obligatoryjne dla obywatelstwa Polskiego, w pozostałych przypadkach pole
opcjonalne,
Dokument oraz Numer dokumentu – pola obligatoryjne dla obywatelstwa innego niż
Polskie,
Data urodzenia – dla obywatelstwa innego niż Polskie.

Uwaga: Zawsze podawaj prawdziwe dane osobowe.
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Kolejnym krokiem do uzyskania dostępu do Portalu PUESC, jest wyrażenie wymaganych zgód
poprzez zaznaczenie pól przy ich treści.
Ostatnią czynnością jest potwierdzenie tożsamości użytkownika poprzez odczytanie oraz
wprowadzenie tekstu z obrazka. W razie nieczytelności obrazka, można wyświetlić nowy klikając
w przycisk ze strzałkami znajdujący się jego po prawej stronie.
Jeżeli zostały wprowadzone wszystkie wymagane dane, zaznaczone zgody oraz wpisany
prawidłowy tekst, należy założyć konto wybierając przycisk [Załóż konto]. Po kliknięciu system
zweryfikuje wprowadzone dane. W przypadku wystąpienia błędów, obok niepoprawnego pola
zostanie zaprezentowany komunikat. System po poprawnej weryfikacji danych, założy nowe
konto w Portalu PUESC oraz wyśle na adres email podany w formularzu link do weryfikacji adresu
poczty elektronicznej. Użytkownik po założeniu konta może zalogować się do portalu PUESC
jednak bez przeprowadzonej weryfikacji system będzie prezentował jedynie okno weryfikacji
adresu e-mail.
W celu aktywacji konta należy odnaleźć w kliencie poczty wiadomość o temacie „PUESC: Konto
zostało utworzone”, która w treści będzie zawierała link oraz kod weryfikacyjny. Kliknięcie na
link spowoduje przekierowanie do strony weryfikacji adresu e-mail na Portalu PUESC.
W przypadku gdy użytkownik będzie wylogowany z Portalu, system poprosi o zalogowanie.
Użytkownik zalogowany może skopiować kod weryfikacyjny a następnie wkleić go
w przeznaczone miejsce w oknie weryfikacji adresu e-mail.
Jeżeli kod weryfikacji został poprawnie wprowadzony należy wcisnąć przycisk [Weryfikuj] w celu
aktywacji i weryfikacji konta. Po aktywacji konta użytkownika system nie będzie wyświetlał dłużej
komunikatu o konieczności weryfikacji. Użytkownikowi zostanie wyświetlona strona główna
portalu PUESC z widocznymi danymi zalogowanego użytkownika w prawym górnym rogu okna.

2.3 Logowanie do systemu PUESC
Zalogowanie na Portalu PUESC następuje poprzez wybranie z górnego menu przycisku
[Zaloguj].

Rysunek 3 Logowanie
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System wyświetla okno logowania, gdzie należy wprowadzić adres email podany podczas
rejestracji konta na Portalu PUESC oraz hasło, a następnie zatwierdzić te dane przyciskiem
[Zaloguj].

Rysunek 4 Formularz logowania do Portalu PUESC

Jeżeli hasło do konta na Portalu PUESC zostało zapomniane, po wybraniu linku „Nie pamiętasz
hasła?”, system wyświetla dedykowany formularz odzyskiwania hasła do konta.
Po poprawnym logowaniu do systemu użytkownikowi zostanie wyświetlona ta sama strona
z poziomu której wykonał akcję logowania. Zawiera ona dodatkowe pozycje w menu głównym
oraz informację o aktualnie zalogowanym użytkowniku, wyróżnione na poniższym rysunku
zieloną ramką. Przyciski logowania oraz zakładania konta nie będą wyświetlane, pojawi się
natomiast przycisk wylogowania użytkownika z Portalu PUESC.
Grupa informacji o zalogowanym użytkowniku zawiera:
•
•
•

•

Imię oraz Nazwisko użytkownika,
datę ostatniego logowania oraz licznik czasu bezczynności użytkownika, po upływie
którego nastąpi automatyczne wylogowanie,
Informację o domyślnym kontekście, oznaczony za pomocą czerwonej gwiazdki. Po
zalogowaniu użytkownika system zawsze ustawi kontekst zapisany jako domyślny.
Szczegóły opisano w rozdziale 2.5 Zmiana kontekstu użytkownika.
Dodatkowe opcje zmiany kontekstu opisane szczegółowo w rozdziale 2.5 Zmiana
kontekstu użytkownika
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Rysunek 5 Strona główna użytkownika zalogowanego

2.4 Przypomnienie hasła
Po wybraniu linku „Nie pamiętasz hasła?”, system wyświetla okno „Przypomnienie hasła”
(Rysunek 6 Przypomnienie hasła), w którym należy podać adres email konta do Portalu PUESC,
na które zostało założone oraz tekst z obrazka. Jeżeli wszystkie dane będą poprawne, naciśnięcie
przycisku [Wyślij] uruchomi akcję przywracania hasła.
System wyśle na adres email powiązany z kontem wiadomość o temacie „puesc.gov.pl: Reset
hasła użytkownika” zawierającą link do zresetowania hasła i instrukcję postępowania w celu
odzyskania dostępu do Portalu PUESC.
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Rysunek 6 Przypomnienie hasła

2.5 Zmiana kontekstu użytkownika
Zmiana kontekstu użytkownika w Portalu PUESC jest realizowana z poziomu menu głównego za
pomocą dedykowanych przycisków, wyświetlanych w zależności od dostępnych powiązań
użytkownika (do trzech elementów). Każdy element składa się z dwóch podstawowych
fragmentów, czyli znacznika (kropki/okręgu) oraz nazwy podmiotu lub użytkownika.

Rysunek 7 Konteksty użytkownika

Znacznik w kolorze żółtym informuje o aktualnym kontekście, w którym pracuje użytkownik.
Dodatkowo umożliwia on szybką zmianę kontekstu w obrębie kontekstów wybranych w menu,
poprzez kliknięcie na inną „kropkę” bez wypełnienia. Po wykonaniu tej akcji, następuje
przeładowanie widoku i oznaczenie wybranego kontekstu jako aktualnego. Użytkownik
w zależności od posiadanych reprezentacji może pracować w kontekście własnym lub podmiotu.
Pierwsza pozycja w menu kontekstów (licząc od prawej) zarezerwowana jest dla kontekstu
zalogowanego użytkownika jak kontekst własny. Kolejna odpowiada powiązaniu pierwszemu
czyli kontekstowi np. agencji. Ostatnia (licząc od prawej) odpowiada powiązaniu drugiego
poziomu czyli kontekstu podmiotu reprezentowanego w obrębie agencji wybranej w powiązaniu
pierwszym.
Nazwa informuje o wybranym kontekście (aktywnym lub nie, w zależności od znacznika).
Drugą ważną funkcją jest wybieranie kontekstów. Po kliknięciu w nazwę podmiotu, system
wyświetla listę dostępnych powiązań pierwszego lub drugiego poziomu. W kolejnym kroku, po
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wybraniu podmiotu w kontekście, którego będzie się pracowało, wybrana pozycja z listy zostanie
ustawiona jako bieżący kontekst.
Menu może przyjmować trzy stany przedstawione na rysunkach poniżej:
Stan 1.

Użytkownik bez IDSISC,

Rysunek 8 Kontekst użytkownika bez IDSISC

Stan 2.

Użytkownik z IDSISC posiadający powiązanie pierwszego stopnia, jednak bez
wybranego powiązania,

Rysunek 9 Kontekst użytkownika z IDSISC

Stan 3.

Użytkownik z IDSISC pracujący w kontekście powiązania pierwszego stopnia (Agencja
Taxe2You) bez wybranego powiązania drugiego stopnia.

Rysunek 10 Kontekst użytkownika, powiązanie pierwsze

W przypadku wyboru powiązania drugiego stopnia, w miejscu komunikatu „Wybierz powiązanie
drugie” pojawi się nazwa wybranego podmiotu.
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2.5.1 Ustawienie kontekstu domyślnego

2.6 Moje usługi
Po zalogowaniu do Systemu zostanie wyświetlony ekran usług wchodzący w zakres pulpitu
użytkownika. W celu łatwiejszego zrozumienia zawartości ekranu na Rysunek 11 Widok „Moje
usługi” oznaczono sekcje od 1 do 4.
Sekcja 1 zawiera podmenu zakładki „Mój pulpit”. Umożliwia ono nawigację pomiędzy widokami
dokumentów i spraw, dokumentów do wysyłki, formularzy roboczych, danych użytkownika oraz
ulubionych usługach użytkownika. Wszystkie z wymienionych widoków zostały opisane
w kolejnych rozdziałach niniejszego podręcznika.
Sekcja 2 obejmuje kafle ulubionych usług zalogowanego użytkownika. W tej sekcji znajduje się
przygotowany przez administratora zestaw odnośników do formularzy, który można dostosować
pod względem własnych upodobań. Dodawanie oraz zarządzanie ulubionymi usługami opisano
w rozdziale 2.6.1 Moje ulubione usługi. Z poziomu kafli usług można dodać nowy dokument
wybierając opcję [Nowy dokument].
Sekcja 3 przestawia listę aktualności, gdzie można szybko sprawdzić nowe informacje
opublikowane na Portalu PUESC.

Rysunek 11 Widok „Moje usługi”
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2.6.1 Moje ulubione usługi
Sekcja ulubionych usług składa się z trzech podstawowych rodzajów elementów, tzw. kafli:
•
•
•

Kafel: dodaj nowy dokument,
Kafel lub kafle zapisanych usług użytkownika,
Kafel: dodaj kolejny element.

Kafle w zgodnie z przyjętą kolejnością przedstawia poniższy rysunek:

Rysunek 12 Podstawowe kafle widoku „Moje usługi”

Za pomocą kafli można szybko przejść do wybranego formularza.
Dodanie nowego kafla odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj kolejny], po którym
system wyświetla okno definicji nowego skrótu zaprezentowane na Rysunek 13 Dodawanie
nowego skrótu.
Poprawne utworzenie nowego skrótu składa się z trzech kroków:
1. Wprowadzenie Nazwy własnej dla nowododawanego skrótu, która będzie wyświetlana
w pierwszej linii na kaflu. Jeżeli nazwa nie zostanie wprowadzona, system sam ją uzupełni
nazwą wybranego przez użytkownika formularza.
2. Wybór formularza, jaki ma być załadowany po kliknięciu w kafel. Należy wyszukać
odpowiedni formularz i w niego kliknąć, wtedy jego nazwa zostanie uzupełniona w polu
Wybierz formularz. W celu łatwiejszej nawigacji można skorzystać z wyszukiwania po
nazwie lub grupowaniu po systemie lub usłudze, do której dany formularz przynależy.
3. Wciśnięcie przycisku [Zapisz], w celu zapisania utworzonego skrótu.
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Rysunek 13 Dodawanie nowego skrótu

Edycja skrótu (kafla) odbywa się poprzez wybranie ikonki w postaci „kół zębatych”. System
wyświetla analogiczne okno jak przy dodawaniu nowego skrótu na Rysunek 13 Dodawanie
nowego skrótu, z wypełnionymi informacjami o skrócie. Możliwe jest wprowadzenie zmiany
nazwy skrótu lub wybranie innego formularza, po czym należy użyć przycisk [Zapisz]. Dodatkowo
w oknie jest dostępny przycisk [Usuń], służący do usunięcia skrótu.

Rysunek 14 Edycja kafla

2.7 Moje dane
Zakładka Moje dane umożliwia przeglądanie danych zalogowanego użytkownika oraz wykonanie
dodatkowych akcji, takich jak:
•

Edycja danych, która jest zależna od posiadania IDSISC. Dla użytkownika bez IDSISC,
możliwa jest edycja z poziomu formatki (Sekcja 1 Rysunek 15 Moje dane), po wciśnięciu
przycisku [Edytuj dane]. Użytkownik posiadający przypisany numer IDSISC po będzie
miał możliwość zmiany jedynie adres e-mail. Po wprowadzeniu zmian w celu ich zapisania
należy wcisnąć przycisk [Zapisz dane] (pojawiający się w miejscu przycisku [Edytuj
dane] a następnie potwierdzić operację hasłem użytkownika.
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•
•

Zmiana hasła użytkownika jest możliwa po wybraniu przycisku [Zmień hasło]
Usunięcie konta na portalu PUESC następuje po wybraniu przycisku [Usuń konto], ale
nie powoduje ono usunięcia danych z SISC.

Poza akcjami dotyczącymi konta użytkownika na stronie „Moje dane” można przejść do kolejnych
widoków danych w SISC wyszczególnionych w sekcji „Pokaż dane w SISC” (Sekcja 3) oraz
przeglądać historię operacji na koncie użytkownika w sekcji „Historia operacji” (Sekcja 2).

Rysunek 15 Moje dane

W widoku szczegółowych danych użytkownika jest możliwość podglądu większego zakresu
danych oraz złożonych oświadczeń. Dodatkowo dostępny jest panel do zarządzania certyfikatami
celnymi oraz powiązaniem konta użytkownika PUESC z Węzłem Krajowym. Widok
szczegółowych danych użytkownika opisano w następnym rozdziale „2.7.1 Moje szczegółowe
dane”.
Dodatkowo w sekcji 3 rysunku poza linkiem do widoku szczegółowych danych znajdują się
przekierowania do czterech stron:
•
•
•

Wyszukaj pomiot – na tej stronie użytkownik ma możliwość wyszukiwania informacji
o zarejestrowanych podmiotach,
Aktualizuj dane – link otwiera formularz aktualizacji danych osoby fizycznej,
Lista reprezentowanych podmiotów – strona prezentuje listę podmiotów
reprezentowanych przez zalogowanego użytkownika,
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•

Lista certyfikatów celnych – strona z informacją o wszystkich certyfikatach celnych
użytkownika. Dodatkowo na tej stronie użytkownik ma możliwość generowania nowych
certyfikatów celnych.

2.7.1 Moje szczegółowe dane
Widok moje szczegółowe dane dostępny jest dla użytkowników posiadających przypisany numer
ID SISC do konta w Portalu PUESC. Strona pozwala na podgląd pełnych danych użytkownika,
danych adresowych oraz posiadanych certyfikatów celnych. Podzielona jest na szczęść głównych
sekcji zawierających:
Sekcja 1. Dane identyfikacyjne – zawiera podstawowe dane zalogowanego użytkownika.
Sekcja 2. Dane adresowe – zawiera dane adresowe zalogowanego użytkownika.
Sekcja 3. Preferowany kontakt dla usług SISC – blok wyświetla zadeklarowane przez
użytkownika kanały kontaktu dla wybranych usług.
Sekcja 4. Wpis na listę – Lista, na którą użytkownik jest wpisany. Na przykład lista Agentów
Celnych.
Sekcja 5. Akcyza – wpis dotyczący akcyzy użytkownika.
Sekcja 6. Powiązanie z węzłem Krajowym– w tej sekcji prezentowane są informacje
o powiązaniu konta użytkownika z jego profilem na login.mf.gov.pl. Z tego miejsca
istnieje możliwość uruchomienia kreatora powiązania konta Portalu PUESC
z usługą potwierdzania tożsamości – login.mf.gov.pl, za pomocą przycisku
[Powiąż konto z węzłem krajowym].
Sekcja 7. Certyfikaty celne – sekcja poświęcona certyfikatom celnym, tabelka zawiera
przypisane do użytkownika aktywne certyfikaty celne . Z tego poziomu za pomocą
przycisku [Przejdź do panelu zarządzania certyfikatami celnymi] użytkownik może
przejść do widoku z pełną obsługą certyfikatów celnych.
Sekcja 8. Oświadczenia – sekcja prezentuje oświadczenia użytkownika oraz ich status.
Sekcja 9. Sekcja z linkami nawigacji zawierająca pięć linków, za pomocą których można
przejść na następujące witryny:
• Moje dane – powrócić do widoku podstawowych danych użytkownika,
• Wyszukaj podmiot – przejście do strony, na której użytkownik ma możliwość
wyszukiwania informacji o zarejestrowanych podmiotach,
• Aktualizuj dane użytkownika – link otwiera formularz aktualizacji danych osoby
fizycznej,
• Lista reprezentowanych podmiotów – strona prezentuje listę podmiotów
reprezentowanych przez zalogowanego użytkownika,
• Lista certyfikatów celnych – dedykowany widok poświęcony obsłudze certyfikatów
celnych, w tym ich generowaniu.

Strona 18 z 54

Rysunek 16 Moje szczegółowe dane
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2.8 Dane podmiotu
W przypadku pracy w kontekście podmiotu, czyli wybrania przez użytkownika powiązania
pierwszego lub drugiego stopnia. Zamiast zakładki „Moje dane” pojawi się w menu zakładka
„Dane podmiotu”. Służy ona do wyświetlenia i przeglądania informacji o podmiocie. Widok
zawiera dane identyfikacyjne podmiotu oraz dane o reprezentancie wraz z przyznanymi
uprawnieniami do czynności i komunikacji z systemami. W celu łatwiejszego zrozumienia widoku
podzielono go na cztery główne sekcje.

Sekcja 1. Zawiera podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu.
Sekcja 2. Zawiera dane identyfikacyjne reprezentanta wybranego podmiotu
Sekcja 3. Zawiera szczegółowe dane reprezentacji, wraz z wyszczególnieniem uprawnień
reprezentanta do czynności oraz komunikacji z systemami
Sekcja 4. W zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień widoczne są
odnośniki umożliwiające przejście do:
• Szczegółowych danych podmiotu – widok prezentujący pełne dane podmiotu,
• Listy reprezentantów podmiotu – widok zawierający listę reprezentantów podmiotu
oraz listę reprezentowanych podmiotów,
• Wyszukaj podmiot – link do strony, na której użytkownik ma możliwość
wyszukiwania informacji o zarejestrowanych podmiotach,
• Aktualizuj dane podmiotu - link otwiera formularz aktualizacji danych podmiotu.
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Rysunek 17 Dane pomiotu

2.8.1 Szczegółowe dane podmiotu
Widok szczegółowe dane podmiotu prezentuje szerszy zakres informacji o podmiocie. Został
podzielony na pięć głównych sekcji:
Pełne dane identyfikacyjne podmiotu,
Obszary działania podmiotu,
Dane adresowe podmiotu,
Preferowany kontakt dla usług SISC – blok wyświetla zadeklarowane przez
użytkownika kanały kontaktu dla wybranych usług,
Sekcja 5. Dane kont bankowych powiązanych przypisanych do podmiotu,
Sekcja 6. Dane dotyczące wykorzystywanych kanałów do komunikacji z systemami SISC,

Sekcja 1.
Sekcja 2.
Sekcja 3.
Sekcja 4.
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Sekcja 7. Dane oddziałów podmiotu, wraz z informacją o kanałach komunikacyjnych
i kontach bankowych,
Sekcja 8. Oświadczenia złożone dla podmiotu,
Sekcja 9. Odnośniki, analogiczne jak dla sekcji 4 widoku podstawowych danych podmiotu.
W zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień widoczne są
odnośniki umożliwiające przejście do:
• Danych podmiotu – widok prezentujący skrócone dane podmiotu,
• Listy reprezentantów podmiotu – widok zawierający listę reprezentantów podmiotu
oraz listę reprezentowanych podmiotów,
• Wyszukaj podmiot – link do strony, na której użytkownik ma możliwość
wyszukiwania informacji o zarejestrowanych podmiotach,
• Aktualizuj dane podmiotu - link otwiera formularz aktualizacji danych podmiotu.
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Rysunek 18 Szczegółowe dane pomiotu
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2.8.2 Lista reprezentowanych oraz reprezentantów podmiotu
Użytkownik będący reprezentantem podmiotu lub wielu podmiotów ma możliwość szybkiego
sprawdzenia jakie podmioty reprezentuje. Służy do tego dedykowany widok, do którego można
przejść z poziomu widoku Moje dane klikając w link „Lista reprezentowanych podmiotów”.

Rysunek 19 Moje dane, lista reprezentowanych podmiotów

System wyświetli okno zawierające listę reprezentowanych przez użytkownika podmiotów.
Z poziomu listy użytkownik za pomocą przycisku pod tabelą [Dodaj reprezentanta] może
uruchomić formularz rejestracji oraz aktualizacji reprezentacji.

Rysunek 20 Lista reprezentowanych podmiotów

Użytkownik pracujący w kontekście podmiotu, czyli powiązaniu pierwszego lub drugiego stopnia.
Ma możliwość podglądu reprezentantów oraz reprezentacji dla podmiotu w kontekście którego
aktualnie pracuje. W tym celu należy przejść do widoku danych podmiotu a następnie wybrać
link „Lista reprezentantów podmiotu”.
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Rysunek 21 Dane podmiotu, Lista reprezentantów podmiotu

System wyświetli widok zawierający dwie zakładki, listę reprezentowanych podmiotów oraz listę
reprezentantów. Zawartość pierwszej zakładki jest analogiczna jak w przypadku osoby fizycznej.
Przedstawia ona podmioty, które reprezentuje aktualny pomiot/agencja. Druga lista, Lista
reprezentantów podmiotu przedstawia natomiast podmioty oraz osoby fizyczne będące
reprezentantami wybranego podmiotu. Z poziomu listy użytkownik za pomocą przycisku pod
tabelą [Dodaj reprezentanta] może uruchomić formularz rejestracji oraz aktualizacji
reprezentacji.

Rysunek 22 Dane podmiotu, Lista reprezentantów podmiotu

2.9 Nowy dokument
Dodawanie nowych dokumentów odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego okna,
otwieranego za pomocą przycisku [Nowy dokument]. Jest on dostępny na pulpicie użytkownika
w sekcji „Moje usługi”, „Moje sprawy i dokumenty” oraz „Do wysyłki i robocze”.

Strona 25 z 54

Rysunek 23 Przycisk - Nowy dokument

W Portalu PUESC można dodać dokument na trzy sposoby:
•
•
•

wybierając z listy formularzy ulubionych,
wybierając z listy formularzy,
importując z przygotowanego pliku.

Wybór z listy formularzy ulubionych
W celu utworzenia dokumentu zdefiniowanego jako ulubiony, w zakładce „Ulubione” należy
wybrać odpowiedni formularz.

Rysunek 24 Nowy dokument – Ulubione

Wybór z listy formularzy
Zakładka „Wybierz” umożliwia otwarcie dowolnego dostępnego formularza. W celu łatwiejszej
nawigacji formularze wyświetlane są w formie pogrupowanej po Usłudze lub Systemie. Jest także
możliwość wyszukania interesującego dokumentu po nazwie lub fragmencie nazwy.
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Rysunek 25 Nowy dokument – Wybierz

Import przygotowanego pliku
Na ostatniej zakładce „Z pliku” jest możliwość zaimportowania przygotowanego wcześniej
dokumentu w formacie xml. W celu jego załadowania należy kliknąć na przycisk [Wybierz pliki]
i wskazać pliki, jakie będą importowane. Następnie System wylistuje wybrane pliki (Rysunek 29
Szczegóły dokumentu do wysyłki). Kolejnym krokiem jest import plików do systemu, który odbywa
się po naciśnięciu przycisku [Prześlij pliki].
Jako potwierdzenie dokonania operacji, system wyświetla komunikat o poprawnym lub
niepoprawnym załadowaniu plików (w przypadku wystąpienia błędów).

Rysunek 26 Nowy dokument - import
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2.10 Formularze robocze
Po wybraniu na pulpicie użytkownika sekcji „Do wysyłki i robocze” można przejść do zakładki
Formularze robocze zawierającej zapisane formularze możliwe do edycji. Dostępny jest
przegląd, ponowne wejście w tryb edycji oraz wykonanie dodatkowych akcji przewidzianych
przez administratora (np. usuwanie formularzy roboczych).

Rysunek 27 Formularze robocze

Widok formularzy roboczych składa się z czterech głównych elementów:
Sekcja 1 - zawiera zakładki nawigacyjne, dzięki którym następuje przełączanie pomiędzy
widokiem dokumentów do wysyłki a formularzami roboczymi.
Sekcja 2 - składa się z filtrów, gdzie można wpisać lub wybrać kryteria zawężające wyszukiwanie
formularzy roboczych.
Sekcja 3 - zawiera akcje dostępne na formularzach roboczych. Po wyborze formularza (lub wielu)
za pomocą przycisku, można uruchomić wybraną akcję. Akcje, które nie będą dostępne dla
wybranego lub grupy wybranych formularzy będą wyszarzane. Dostępne akcje:
•
•
•

Etykieta – umożliwia dodanie oraz modyfikację przypisanej etykiety,
Usuń - umożliwia usunięcie formularza lub wielu formularzy roboczych,
Edytuj – umożliwia otwarcie, wprowadzenie zmian oraz wygenerowanie dokumentu
z formularza roboczego.
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Sekcja 4 - to tabela umożliwiająca podgląd zapisanych wcześniej dokumentów jako formularzy
roboczych. Po kliknięciu w jedną z pozycji na liście, następuje przejście do ponownej edycji
wybranego formularza.

2.11 Dokumenty do wysyłki
W widoku „Do wysyłki i robocze” znajduje się druga zakładka „Dokumenty do wysyłki”
zawierająca wygenerowane lub zaimportowane dokumenty oczekujące na wysyłkę lub
dodatkowe akcje wymagane przed wysyłką, takie jak podpis, pobranie lub weryfikacja.

Rysunek 28 Dokumenty do wysyłki

Widok dokumentów do wysyłki składa się z czterech głównych elementów:
Sekcja 1 zawiera zakładki nawigacyjne, umożliwiające przełączanie się pomiędzy widokiem
dokumentów do wysyłki, a formularzami roboczymi.
Sekcja 2 składa się z filtrów, gdzie można wpisać lub wybrać kryteria zawężające wyszukiwanie
dokumentów do wysyłki.
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Sekcja 3 stanowi akcje dostępne na dokumentach do wysyłki. Po wyborze jednego lub wielu
dokumentów, za pomocą przycisku można uruchomić wybraną akcję. Akcje, które nie będą
dostępne dla wybranej sprawy, będą wyszarzane. Dostępne akcje:
•
•
•
•
•
•
•

Etykieta – umożliwia dodanie oraz modyfikację przypisanej etykiety,
Nazwa własna - umożliwia dodanie oraz modyfikację przypisanej nazwy własnej,
Usuń - umożliwia usunięcie formularza lub wielu formularzy roboczych,
Wyślij – umożliwia wysłanie przygotowanego dokumentu do wysyłki,
Podpisz – umożliwia uruchomienie kreatora podpisu dokumentu do wysyłki,
Weryfikuj – umożliwia weryfikację poprawności dokumentu ze schemą,
Pobierz – umożliwia pobranie oraz zapis dokumentu na stacji roboczej.

Sekcja 4 to tabela umożliwiająca podgląd dokumentów do wysyłki. Po kliknięciu w jedną z pozycji
na liście, następuje przejście do podglądu szczegółów dokumentu (Rozdział 2.11.1 Szczegóły
dokumentu do wysyłki).

2.11.1

Szczegóły dokumentu do wysyłki

Szczegóły wybranego dokumentu do wysyłki umożliwiają podgląd oraz weryfikację danych
dokumentu oraz wykonanie na nim akcji, takich jak wysyłka lub podpis. W celu przejścia do
widoku szczegółów dokumentu wystarczy kliknąć w tabeli dokumentów (sekcja 4 Rysunek 28
Dokumenty do wysyłki) w nazwę dokumentu. Dodatkową funkcją jest [Podgląd dokumentu],
gdzie można obejrzeć plik w formacie XML, jako widok html oraz pdf jeżeli dokument zawiera plik
w formacie pdf.

Rysunek 29 Szczegóły dokumentu do wysyłki

Podgląd zawiera także przyciski nawigacyjne [Poprzedni dokument] oraz [Następny
dokument] umożliwiające wyświetlanie kolejnych dokumentów z listy oczekujących na wysyłkę.
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Dodatkowy przycisk [Wróć do listy dokumentów] pozwala na powrót do poprzedniego okna –
Dokumenty do wysyłki.
Poza nawigacją pomiędzy kolejnymi dokumentami, użytkownik w widoku dokumentów może
wykonać akcje dotyczące aktualnie prezentowanego dokumentu:
•
•
•
•
•
•
•

Etykieta – umożliwia dodanie oraz modyfikację przypisanej etykiety,
Nazwa własna - umożliwia dodanie oraz modyfikację przypisanej nazwy własnej,
Usuń - umożliwia usunięcie formularza lub wielu formularzy roboczych,
Wyślij – umożliwia wysłanie przygotowanego dokumentu do wysyłki,
Podpisz – umożliwia uruchomienie kreatora podpisu dokumentu do wysyłki,
Weryfikuj – umożliwia weryfikację poprawności dokumentu ze schemą,
Pobierz – umożliwia pobranie oraz zapis dokumentu na stacji roboczej.

Wywołanie akcji odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę akcji.

2.12 Udostępnianie dokumentów do wysyłki i formularzy
roboczych
System został wyposażony w funkcjonalność pozwalającą na udostępnianie swoich dokumentów
roboczych innym użytkownikom. Funkcjonalność jest dostępna w widokach dokumentów do
wysyłki i formularzy roboczych pod nazwą „Udostępnij”.
W celu udostępnienia swojego dokumentu roboczego innym użytkownikom należy zaznaczyć
dokument do udostępnienia, a następnie kliknąć w przycisk akcji „Udostępnij”. System wyświetli
dedykowane okno udostępniania dokumentów:

Rysunek 30 Udostępnienie dokumentu roboczego

W oknie udostępnienia należy wprowadzić dane udostępnienia takie jak:
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•
•
•
•

Użytkownik - login użytkownika, któremu zostanie udostępniony dokument;
Okres udostępniania - zakres dat od/do w którym dokument będzie udostępniany innemu
użytkownikowi;
Uprawnienia do dokumentu – typ przydzielonego uprawnienia (uprawnienia opisano
w dalszej części niniejszego dokumentu);
Informacje o powodzie udostępnienia - dowolna informacja tekstowa dla użytkownika, nie
dłuższa niż 100 znaków;

Po wprowadzeniu wymaganych danych do udostępniania, można udostępnić dokument roboczy
użytkownikowi klikając [Udostępnij]. Po udostępnieniu dokumentu system wyświetli komunikat
z informacją, że dokument został udostępniony. Dodatkowo w pojawi się tabela z użytkownikami
którym jest udostępniany dokument (rysunek poniżej).
Powtarzając powyższe kroki można zdefiniować wielu użytkowników którym będzie udostępniany
wybrany dokument lub dokumenty. Każdorazowo można przyznawać użytkownikom różne
uprawnienia lub okresy udostępniania.
Po wprowadzeniu wszystkich użytkowników, którym dokument lub dokumenty będą
udostępnianie należy zamknąć okno przyciskiem [Zamknij].

Zarządzanie udostępnieniem
Użytkownik ma możliwość zarządzania udostępnieniem dokumentów roboczych. W celu
zarządzania lub modyfikowania udostępnienia danego dokumentu należy wyszukać
udostępniony dokument a następnie po zaznaczeniu dokumentu za pomocą check-boxa wybrać
akcję [Udostępnij].
System wyświetli wtedy analogiczne okno jak przy definiowania nowego udostępnienia. Tabela
zawiera informacje użytkownikach którym dokument jest aktualnie udostępniany. Z poziomu
okna użytkownik może:

Strona 32 z 54

•
•

•

Udostępnić dokument kolejnemu użytkownikowi – dodając kolejnego użytkownika
analogicznie jak podczas nowego udostępnienia
Modyfikować parametry udostępniania wybranym użytkownikom – w celu modyfikacji
parametrów należy kliknąć w ikonę edycji
przy wybranym użytkowniku. System
uzupełni pola udostępnienia danymi z wybranego rekordu. Po wprowadzeniu zmian
należy je zapisać przyciskiem [Udostępnij]
Anulować udostępnianie dokumentu wybranym użytkownikom – w celu usunięcia
udostępnienia należy kliknąć w ikonę kosza dla wybranego rekordu użytkownika.

Dokumenty udostępnione jak i udostępnianie przez innych użytkowników są oznaczane
dedykowaną ikoną wyświetlaną na początku wiersza tabeli.
Przyjęto następujące ikony:
- oznaczenie dokumentów udostępnianych użytkownikowi przez innych użytkowników.
- oznaczenie dokumentów udostępnianych przez użytkownika innym użytkownikom.

Uprawnienia dla udostępnianych dokumentów

Dokument do wysyłki
•

Udostępniony w trybie do edycji:
Użytkownik, któremu udostępniono dokument może: usunąć, nadać nazwę własną
dokumentu, podpisać, wysłać oraz edytować w środowisku graficznym.
Powyższe operacje będą miały taki sam skutek jakby wykonał je właściciel dokumentu.
W przypadku edycji podpisanego dokumentu do wysyłki, przy jego zapisie podpis jest
usuwany.

•

Udostępniony w trybie do odczytu:
Użytkownik może jedynie pobrać lub podglądnąć udostępniony dokument.

Formularz roboczy
•

Udostępniony w trybie do edycji:
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Użytkownik, któremu udostępniono formularz może: usunąć, nadać mu nazwę własną,
otworzyć w środowisku graficznym, edytować (poprzez zapisanie wersji roboczej),
wygenerować dokument.
•

Udostępniony w trybie do odczytu:
Użytkownik może jedynie otworzyć formularz w środowisku graficznym oraz
wygenerować dokument (użytkownik nie ma możliwości modyfikacji wersji roboczej).

2.13 Moje sprawy i dokumenty
W widoku „Moje sprawy i dokumenty” można przeglądać złożone dokumenty pojedynczo lub
powiązane w sprawy. Dodatkowo lista dokumentów i spraw jest zawężana w zależności od
bieżącego kontekstu użytkownika i posiadanych uprawnień.
Użytkownikowi pracującemu w kontekście własnym jako osoba fizyczna w zakładkach spraw,
dokumentów, dokumentów do wysyłki oraz formularze robocze prezentowane będą tylko
dokumenty przypisane/należące do zalogowanego użytkownika.
Użytkownikowi pracującego w kontekście podmiotu będą prezentowane sprawy i dokumenty
dotyczące podmiotu do których użytkownik ma uprawnienia. Natomiast w widoku dokumentów
do wysyłki oraz formularzach roboczych użytkownikowi będą wyświetlane zarówno dokumenty
podmiotu jak i użytkownika. Przy czym widoczność dokumentów podmiotu będzie zależna od
posiadanych przez użytkownika uprawnień względem podmiotu.
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2.13.1

Moje dokumenty

W widoku „Moje sprawy i dokumenty” znajduje się zakładka „Dokumenty” prezentuje dokumenty
złożone i zapisane w CRKID. W zależności od aktualnego kontekstu użytkownika będzie ona
prezentowała:
•
•

Dokumenty użytkownika (osoby fizycznej), jeżeli użytkownik aktualnie pracuje
w kontekście własnym
Dokumenty podmiotu, jeżeli użytkownik aktualnie pracuje w kontekście podmiotu

Lista zawiera dokumenty niepowiązane i powiązane w sprawę.

Rysunek 31 Dokumenty
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Widok dokumentów składa się z pięciu głównych elementów:
Sekcja 1 zawiera zakładki nawigacyjne, dzięki którym następuje przełączanie pomiędzy
widokiem dokumentów a widokiem spraw. Trzeci element „Moje widoki” pozwala na otwarcie listy
zdefiniowanych przez użytkownika widoków i przełączanie się pomiędzy nimi. Funkcjonalność ta
została opisana w rozdziale 2.13.5 Moje widoki.
Sekcja 2 składa się z filtrów, gdzie można wpisać lub wybrać kryteria zawężające wyszukiwanie
dokumentów.
Sekcja 3 stanowi akcje dostępne na dokumentach. Po wyborze dokumentu (lub wielu) za pomocą
przycisku lub kliknięcia w wiersz, można uruchomić wybraną akcję dla dokumentu (lub wielu).
Akcje, które nie będą dostępne dla wybranego dokumentu będą wyszarzane.
Sekcja 4 zawiera dodatkowe akcje, niepowiązane z dokumentami. Znajdują się tutaj przyciski
zapisania ustawień widoku oraz modyfikacji tabeli dokumentów, opisane w rozdziale 2.13.5 Moje
widoki. Trzeci przycisk [Nowy dokument], który uruchamia dedykowane okno dodawania
nowego dokumentu, opisane w rozdziale 2.9 Nowy dokument
Sekcja 5 to tabela dokumentów, umożliwiająca podgląd dokumentów użytkownika (lub
dokumentów podmiotu, w kontekście którego pracuje). Po kliknięciu w wiersz z dokumentem
następuje rozwinięcie szybkiego podglądu z rozszerzonymi informacjami o nim. Rozwinięta lista
posiada trzy przyciski dodatkowych akcji. Przycisk [Pokaż wszystkie metadane] umożliwia
podgląd wszystkich metadanych wybranego dokumentu. [Podgląd dokumentu] otwiera okno
podglądu pliku w formacie XML oraz dokumentu xml po transformacie html. Dodatkowo jeżeli
dokument zawiera pdf pojawi się zakładka z podglądem dokumentu w formacie pdf. Ostatni
przycisk [Szczegóły dokumentu] przenosi do dedykowanego okna z podglądem szczegółów
wybranego dokumentu.

Rysunek 32 Szybki podgląd dokumentu

Strona 36 z 54

2.13.2

Szczegóły dokumentu

Szczegóły dokumentu umożliwiają pełny podgląd wybranego dokumentu oraz weryfikację
dokumentów z nim powiązanych.

Rysunek 33 Szczegóły dokumentu

Okno szczegółów dokumentu składa się z czterech głównych sekcji:
Sekcja 1 zawiera przyciski umożliwiające nawigację pomiędzy dokumentami, dzięki którym
następuje przełączanie się pomiędzy nimi. Przełączanie poprzedni/ następny działa w oparciu

Strona 37 z 54

o tabelę z głównego widoku dokumentu i uwzględnia wybrane tam filtry oraz ustawione
sortowanie.
W przypadku znalezienia się na początku lub na końcu listy, odpowiedni przycisk będzie
wyszarzany.
Sekcja 2 stanowi informacje o dokumencie w postaci nazwy dokumentu, którego szczegóły są
aktualnie przeglądane.
Sekcja 3 to drzewo dokumentów, gdzie można przeglądać graficzną strukturę dokumentów
powiązanych z wybranym dokumentem. Kliknięcie w pozycję dokumentu, spowoduje
wyświetlenie szczegółowych informacji w sekcji 4.
Sekcja 4 zawiera podgląd szczegółów dokumentu wybranego w sekcji 3. Są to informacje na
temat dokumentu. Dostępne są tutaj akcje dla wybranej pozycji (przykładowo: nadanie etykiety,
nazwy własnej lub usunięcie). Dodatkowo w tej części widoku można podejrzeć dokument, za
pomocą przycisku [Podgląd dokumentu]. Przycisk ten otworzy okno podglądu pliku w formacie
XML lub widoku html. W widoku nie wszystkie dane dokumentu mogą być uzupełnione
i udostępnione użytkownikowi, dostępność danych zależy od systemów SISC obsługujących
dane typy dokumentów.
Pod sekcją czwartą umieszczono przycisk [Wróć do listy dokumentów], przy pomocy którego
można wrócić do głównej strony poświęconej dokumentom.

2.13.3

Moje sprawy

W widoku „Moje sprawy i dokumenty” znajduje się zakładka „Sprawy” umożliwiająca przeglądanie
dokumentów, jakie zostały powiązane w sprawy. Dokumenty niepowiązane w sprawy są
widoczne tylko w zakładce „Dokumenty”.
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Rysunek 34 Sprawy

Widok spraw składa się z pięciu głównych elementów:
Sekcja 1 zawiera zakładki nawigacyjne, dzięki którym następuje przełączanie pomiędzy
widokiem spraw a dokumentów. Trzeci element „Moje widoki” pozwala na otwarcie listy
zdefiniowanych przez użytkownika widoków i przełączanie się pomiędzy nimi. Funkcjonalność ta
została opisana w rozdziale 2.13.4 Moje widoki.
Sekcja 2 składa się z filtrów, gdzie można wpisać lub wybrać kryteria zawężające wyszukiwanie
spraw.
Sekcja 3 stanowi akcje dostępne na sprawach. Po wyborze sprawy (lub wielu) za pomocą
przycisku lub kliknięcia w wiersz sprawy, można uruchomić wybraną akcję. Akcje, które nie będą
dostępne dla wybranej sprawy będą wyszarzane.
Sekcja 4 zawiera dodatkowe akcje, niepowiązane ze sprawami. Znajdują się tutaj przyciski
zapisania ustawień widoku oraz modyfikacji tabeli spraw, opisane w rozdziale 2.13.5 Moje widoki.
Trzeci przycisk [Nowy dokument] uruchamia dedykowane okno dodawania nowego dokumentu,
który nie będzie powiązany z żadną sprawą.
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Sekcja 5 to tabela spraw, umożliwiająca podgląd spraw użytkownika (lub spraw podmiotu,
w kontekście, którego on pracuje). Po kliknięciu w wiersz ze sprawą następuje rozwinięcie
szybkiego podglądu sprawy, w którym można zweryfikować ostatnie dokumenty, jakie pojawiły
się w sprawie. Dostępne są tutaj dodatkowe akcje, takie jak przejście do podglądu sprawy
(zagadnienie opisane w rozdziale 2.13.4 Szczegóły sprawy) lub dodanie dokumentu do tej
sprawy. Widok wybranej sprawy i rozwiniętych skróconych szczegółów przedstawiono na
Rysunek 35 Szybki podgląd sprawy.

Rysunek 35 Szybki podgląd sprawy
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2.13.4

Szczegóły sprawy

Szczegóły sprawy umożliwiają pełny podgląd wybranej sprawy oraz weryfikację dokumentów
wchodzących w jej skład, wraz z zależnościami pomiędzy nimi.

Rysunek 36 Szczegóły sprawy

Okno szczegółów sprawy składa się z czterech głównych elementów:
Sekcja 1 zawiera przyciski umożliwiające nawigację pomiędzy sprawami, dzięki którym następuje
przełączanie się pomiędzy sprawami. Przełączanie poprzedni/ następny działa w oparciu o tabelę
z głównego widoku spraw i uwzględnia wybrane tam filtry oraz ustawione sortowanie.
W przypadku znalezienia się na początku lub na końcu listy, odpowiedni przycisk będzie
wyszarzany.
Sekcja 2 stanowi informacje o sprawie w postaci nazwy sprawy, której szczegóły są aktualnie
przeglądane. Dodatkowo z tego poziomu można dodać dokument do sprawy.
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Sekcja 3 to drzewo dokumentów w sprawie, gdzie można przeglądać graficzną strukturę sprawy
oraz zależności pomiędzy dokumentami. Kliknięcie w pozycję dokumentu lub sprawy (pierwsza
pozycja na liście) spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji w sekcji 4.
Sekcja 4 zawiera podgląd szczegółów sprawy lub dokumentu wybranego w sekcji 3. Dostępne
są tutaj akcje dla wybranej pozycji (nadanie lub modyfikacja etykiety, nazwy własnej lub
usunięcie). Dodatkową funkcją jest [Podgląd dokumentu] otwierający okno podglądu pliku
w formacie XML lub widoku html. Ostatnim przyciskiem w tej sekcji jest [Pokaż wszystkie
metadane] umożliwiający otwarcie okna zawierającego szczegółowe dane dokumentu.

2.13.5

Moje widoki

Funkcjonalność „Moje widoki” pozwala na ustawienie oraz zapamiętanie widoków użytkownika,
pomiędzy którymi można łatwo nawigować, a także na określenie domyślnego widoku
wyświetlanego po wejściu w zakładkę dokumentów lub spraw.

2.13.5.1

Dodanie nowego widoku

Każdy widok składa się z dwóch elementów: zakresu filtrowania oraz układu kolumn.
W przypadku chęci skorzystania z filtrowanej treści, w pierwszym kroku należy ustawić
odpowiednie filtry, a następnie wybrać przycisk filtracji.
W celu modyfikacji widoku (układu kolumn), należy nacisnąć przycisk listy zaznaczony na
Rysunek 37 Modyfikacja widoku tabeli. Następnie za pomocą przycisków, można wybrać które
kolumny z danymi będą widoczne. Za pomocą strzałek ustala się kolejność prezentowanych
kolumn.

Rysunek 37 Modyfikacja widoku tabeli
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Ostatnim krokiem jest zapisanie widoku poprzez naciśnięcie przycisku [Zapisz widok]
i wprowadzenie własnej nazwy widoku, po czym należy zatwierdzić akcję dodania widoku
przyciskiem [Zapisz widok].

2.13.5.2

Nawigacja pomiędzy widokami

W celu przełączenia pomiędzy zdefiniowanymi widokami należy wybrać przycisk [Moje widoki],
a system rozwinie listę widoków użytkownika (Rysunek 38 Lista widoków użytkownika). Aby
zmienić widok, należy kliknąć w wybraną pozycję.

Rysunek 38 Lista widoków użytkownika

Lista jest zależna od aktualnej zakładki, czyli w zależności od wyboru Sprawy / Dokumenty,
system będzie prezentował odpowiednio zapisane widoki dla spraw lub dokumentów.

2.13.5.3

Edycja listy zapisanych widoków

Aby przejść do trybu edycji listy zapisanych widoków należy wybrać [Edytuj moje widoki], jest
to ostatnia pozycja na liście zapisanych widoków. System wyświetli okno zaprezentowane na
Rysunek 39 Edycja widoków użytkownika.
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Rysunek 39 Edycja widoków użytkownika

W oknie edycji widoków użytkownika możliwe są następujące akcje:
•
•
•

ustawienie widoku domyślnego – jest to widok znajdujący się na samej górze,
zmiana kolejności widoków na liście za pomocą strzałek góra/ dół,
usunięcie widoku za pomocą ikonki „kosza” dla wybranej pozycji.

W celu zapisania wprowadzonych zmian na liście należy wcisnąć przycisk [Zapisz widok]. Jeżeli
okno zostanie zamknięte bez zapisywania, zmiany nie będą wprowadzone.

2.14 E- dokumenty
System umożliwia dodawanie oraz przeglądanie e-dokumentów złożonych przez użytkownika jak
i na rzecz podmiotu. W tym celu został udostępniony dedykowany widok e-Dokumenty, dostępny
z menu Mój pulpit – e-dokumenty. Widok ten pozwala na wyszukanie e-dokumentu jego
weryfikację jak i na dodawanie nowych e-dokumentów. Widok przeglądania e-dokumentów
zamieszczono na poniższym rysunku.
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Rysunek 40 e-Dokumenty użytkownika

Widok e-dokumentów pozwala na wyszukiwanie e-dokumentów użytkownika lub podmiotu.
Wyszukiwanie jest możliwe po danych dokumentu takich jak:
•
•
•
•
•
•

Numer e-dokumentu,
Nazwa własna,
Status weryfikacji,
Rodzaj e-dokumentu,
Data rejestracji,
Data weryfikacji.

Po wyszukaniu dokumentu użytkownik ma możliwość zapoznania się ze szczegółami danego
dokumentu. W tym celu należy kliknąć w wiersz numer e-dokumentu, wyświetlany w pierwszej
kolumnie tabeli. System wyświetli wtedy dedykowany widok podglądu szczegółów e-dokumentu.
W widoku szczegółów dokumentu użytkownik może zapoznać się z informacjami o dokumencie,
także podglądnąć e-dokument.
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Rysunek 41 Szczegóły e-dokumentu

Dodawanie e-dokumentu
W celu dodania nowego e-dokumentu należy wybrać w widoku e-dokumentów przycisk [Dodaj
e-Dokument]. System wyświetli dedykowane okno, jak na rysunku poniżej, w którym należy
podać informacje takie jak:
•
•
•
•
•

Nazwa własna - nazwa własna e-dokumentu nadawana przez użytkownika,
Rodzaj dokumentu – rodzaj kategorii przypisania dokumentu, należy wybrać odpowiednią
kategorię z listy,
Podmiot – właściciel dokumentu - użytkownik lub podmiot do którego e-dokument będzie
przypisany,
Informacja dodatkowa – dodatkowa informacja o e-dokumencie,
Wybierz plik – należy wybrać plik zawierający dodawany e-dokument

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych należy wcisnąć przycisk [Wyślij]. System
załaduje e-dokument, a następnie wyświetli tabelę e-dokumentów.
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Rysunek 42 Dodawanie e-dokumentu

2.15 Certyfikaty celne
System udostępnia funkcjonalność podpisywania dokumentów certyfikatami celnymi. Jednak,
aby podpisanie certyfikatem celnym dokumentu było możliwe, użytkownik musi najpierw
wygenerować taki certyfikat. W celu zarządzania oraz generowania certyfikatów celnych system
posiada dedykowany widok. Widok jest dostępny z bocznego menu w widoku Mój pulpit – Moje
dane – Certyfikaty celne.
Dedykowany widok certyfikatów celnych zamieszczono na poniższym rysunku. Składa się on
z dwóch głównych obszarów.
•

•

Lista certyfikatów celnych użytkownika – w tej części widoku użytkownik ma możliwość
przeglądania swoich certyfikatów celnych. Klikając w wyróżniony na czerwono numer
seryjny, użytkownik ma możliwość podglądu certyfikatu oraz jego pobrania.
Dodatkowe pliki – sekcja ta zawiera dodatkowe pliki, certyfikaty do pobrania oraz
szczegółowe instrukcje generowania certyfikatów.

Dodatkowo w widoku certyfikatów celnych, poniżej listy certyfikatów użytkownika znajduje się
przycisk [Generuj certyfikat celny] przycisk inicjalizuje proces generowania certyfikatu.
Szczegółowa instrukcja generowania certyfikatu jest dostępna w sekcji dodatkowych plików.

Uwaga: Przed rozpoczęciem generowania certyfikatu należy zainstalować aplikację
CertSign w wersji odpowiedniej dla stacji roboczej użytkownika.
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Rysunek 43 Certyfikaty celne

2.16 Wybrane aktualności i newsletter
System udostępnia funkcjonalność aktualności, newslettera oraz śledzenia wybranych
aktualności na Portalu. Aktualności oraz newsletter w formie wiadomości e-mail z wybranych
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kategorii tematycznych dostępny jest dla wszystkich użytkowników, tych zalogowanych
i niezalogowanych. Natomiast funkcjonalność śledzenia wybranych aktualności na Portalu są
dostępne jedynie dla użytkowników zalogowanych, posiadających konto na PUESC.
Przeglądanie aktualności Portalu możliwe jest w dedykowanym widoku „Aktualności”. Odnośnik
do strony znajduje się w głównym menu Portalu.

Rysunek 44 Aktualności PUESC

Widok aktualności składa się z trzech głównych elementów:
1. Menu nawigacji po kategoriach aktualności i newslettera. Umożliwia użytkownikowi
szybkie wyszukanie artykułów z danej kategorii, także tych archiwalnych.
2. Widok artykułów newslettera i aktualności, w tym widoku można przeglądać treść
artykułów oraz przeszukiwać ich bazę po fragmencie tekstu.
3. Dedykowany przycisk umożliwiający:
• Użytkownikom nie zalogowanym zapisanie się do newslettera
• Użytkownikom zalogowanym zapisanie się i zarządzanie newsletterem
i wybranymi aktualnościami na PUESC

Strona 49 z 54

Zapis na newsletter – użytkownik niezalogowany
Użytkownik niezalogowany Portalu PUESC ma możliwość zapisania się wyłącznie do newslettera
w formie e-mail. W celu rozpoczęcia subskrypcji należy kliknąć w widoku Aktualności, w przycisk
[Zapisz do Newslettera].
Kolejnym krokiem jest wybór kategorii tematycznych, przez zaznaczenie odpowiednich pozycji.
Po wybraniu kategorii należy wprowadzić adres e-mail na który mają być wysyłane newslettery
oraz przeprowadzić weryfikację captcha. Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku [Zapisz].

Rysunek 45 Zapis na newsletter PUESC

Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie system wyświetli komunikat o poprawnym
zapisie na newsletter. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie zapisu, w tym celu należy odszukać
wiadomość weryfikacyjną wysłaną przez Portal na adres e-mail podany do subskrypcji
newslettera.

Rysunek 46 Poprawny zapis na newsletter PUESC – komunikat
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Zapis na newsletter i aktualności – użytkownik zalogowany
Użytkownik zalogowany Portalu PUESC ma możliwość zapisania się na newslettera w formie
e--mail oraz śledzenia aktualności na portalu z wybranych obszarów tematycznych.
W celu rozpoczęcia subskrypcji newslettera lub aktualności, należy przejść do widoku
Aktualności, a następnie kliknąć w przycisk [Zarządzaj usługą Newsletter]. System wyświetli
dedykowane okno zarządzania aktualnościami i newsletterem.
Kolejnym krokiem jest wybór kategorii tematycznych, przez wybranie i zaznaczenie odpowiednich
pozycji dla Aktualności na Portalu oraz Newslettera na e-mail.
Po wybraniu wszystkich pożądanych kategorii należy wprowadzić adres e-mail (jeżeli wybrano
kategorie dla newslettera) na który mają być wysyłane newslettery. W przypadku wybrania
samych Aktualności na Portalu nie jest konieczne podawanie adresu e-mail. Ostatnim krokiem
jest kliknięcie przycisku [Zapisz].

Rysunek 47 Zapis na newsletter PUESC

Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie system wyświetli komunikat o poprawnym
zapisie na newsletter lub aktualności na Portalu.
W przypadku zapisu na newsletter należy jeszcze zweryfikować adres e-mail. W tym celu należy
odszukać wiadomość weryfikacyjną wysłaną przez Portal na adres e-mail podany do subskrypcji
newslettera.
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Rysunek 48 Poprawny zapis na newsletter i aktualności PUESC

Zalogowany użytkownik ma możliwość dowolnego edytowania subskrybowanych treści w ramach
aktualności i newslettera. W celu dokonania zmian należy przejść do widoku Aktualności,
a następnie kliknąć w przycisk [Zarządzaj usługą Newsletter]. System wyświetli dedykowane
okno zarządzania aktualnościami i newsletterem. Aktualnie subskrybowane przez użytkownika
kategorie aktualności i newslettera będą wybrane. Kolejnym krokiem edycji jest wybór nowych
kategorii tematycznych analogicznie jak przy zapisie na newsletter i aktualności.
Po wprowadzeniu zmian należy wprowadzić adres e-mail (jeżeli wybrano kategorie dla
newslettera) na który mają być wysyłane newslettery. W przypadku wybrania samych Aktualności
na Portalu nie jest konieczne podawanie adresu e-mail. Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku
[Zapisz].
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