I. LOGOWANIE DO SYSTEMU
1. W celu uruchomienia systemu należy zalogować się używając specjalnie nadanego
sześciocyfrowego loginu oraz hasła (więcej o dodawaniu użytkowników w punkcie III).

II. DODAWANIE GRUPY
1. Pierwszym krokiem w celu rozpoczęcia pracy z systemem jest utworzenie grup, do których
w późniejszych etapach dodawani będą użytkownicy (
2. Po otworzeniu zakładki „GRUPY” pojawi się puste okno, w którym należy wpisać nazwę grupy,
po jakiej będzie ona identyfikowana.
3. Kliknięcie zielonego przycisku „DODAJ GRUPĘ” zakończy proces. Grupa została stworzona.
III. TWORZENIE UŻYTKOWNIKÓW
1. W celu dodania użytkownika należy przejść do zakładki „UŻYTKOWNICY”
2. Tworząc nowego użytkownika konieczne do podania są jego dane identyfikacyjne:
- imię i nazwisko użytkownika
- imię dziecka (w przypadku tworzenia użytkownika, który jest opiekunem pole powinno pozostać
puste)
3. W polu „HASŁO” należy podać hasło, dzięki któremu nowy użytkownik będzie mógł zalogować
się do swojego konta.
4. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie charakteru użytkownika. Z rozwijanej listy należy wybrać
uprawnienia dla zakładanego konta.
5. Następnym punktem jest określenie do jakiej grupy przynależeć ma użytkownik. Z rozwijanej
listy wybieramy wcześniej założoną już grupę.
6. „NUMER SUBKONTA”??
7. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć zielony przycisk „DODAJ
UŻYTKOWNIKA”. Użytkownik został dodany z powodzeniem.
8. Lista z informacjami o wszystkich użytkownikach znajduje się w zakładce „UŻYTKOWNICY”
poniżej pól wymagających uzupełnienia przy tworzeniu nowego konta.
9. W liście informacji znajduje się sześciocyfrowy kod, dzięki któremu użytkownik będzie mógł
zalogować się do swojego konta na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej. Kod należy podać
przy logowaniu w polu „LOGIN”. Hasło dla konta zostało nadane zgodnie z punktem 3.
10. Po założeniu konta istnieje możliwość edycji jego ustawień, klikając przycisk „EDYTUJ”
znajdujący się przy danych każdego dodanego użytkownika w liście użytkowników.

IV. POWIADOMIENIA
1. W celu nadawania i odczytywania powiadomień należy przejść do zakładki
„POWIADOMIENIA”
2. W polach „TYTUŁ” i „TREŚĆ” wymagane jest wpisanie informacji dotyczących zakładanego
powiadomienia lub wydarzenia.
3. Kolejne poniższe listy rozwijane definiują do jakiej grupy dotrzeć ma powiadomienie
oraz jakiego rodzaju użytkowników dotyczy.
4. Klikając przycisk „DODAJ POWIADOMIENIE” wiadomość została wysłana automatycznie
do wszystkich użytkowników znajdujących się w zdefiniowanej grupie.
5. Podobnie jak w zakładce „UŻYTKOWNICY” poniżej pól wymaganych do uzupełnienia
przy tworzeniu nowego powiadomienia znajduje się lista ze wszystkimi wysłanymi i otrzymanymi
powiadomieniami.

