Instrukcja obsługi aplikacji
Charakterystyka rozwiązania

REJESTROWANIE FLOTY

Formularz rejestracyjny

Przejdź do strony rejestracji:
https://fleetpulse.app/signup
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1 Wybierz język

2 Następuje przekierowanie do strony,
na której można wypełnić Formularz
rejestracyjny (opisany na następnej
stronie)
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1

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny wymaga wypełnienia
kilku podstawowych pól w celu
zarejestrowania się w aplikacji.
Po wypełnieniu i wysłaniu formularza na
podany adres e-mail przesyłana jest
wiadomość z tymczasowym hasłem.

1
1 Zaakceptuj Warunki i Politykę
prywatności. Dostęp do nich możesz
uzyskać z poziomu formularza i aplikacji
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Pierwsze logowanie menedżera floty (I/II)

Otrzymasz e-mail z danymi do pierwszego
logowania w FleetPulse.
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Pierwsze logowanie menedżera floty (II/II)

Tutorial poprowadzi Cię przez proces
konfiguracji floty polegający na
wyszczególnieniu kierowców i pojazdów
wchodzących w jej skład.

1
1 Przy pierwszym logowaniu zmień
hasło. Będzie to Twoje stałe hasło

2

2 Tutorial można pominąć, jeśli proces
konfiguracji jest Ci znany
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Pulpit nawigacyjny floty
Strona główna to „Pulpit nawigacyjny
(Dashboard)”, na której znajdują się wszystkie
istotne informacje dotyczące stanu pojazdu,
usterek, ciśnienia w oponach i rezerwacji wizyt
w serwisach.
1 Listy kontrolne zapewniają dostęp do
listy ostatnich inspekcji i umożliwiają
tworzenie własnych list kontrolnych

1

2

3

4

2 Strona Rezerwacje (Bookings) wyświetla
listę rezerwacji oczekujących / zakończonych,
a także pozwala oznaczyć dany problem jako
rozwiązany
3 Strona Pojazdy (Vehicles) wyświetla
wszystkie pojazdy wraz z ich usterkami oraz
statusem, pozwala oznaczyć problemy jako
rozwiązane i skonfigurować rezerwacje, a
także uzyskać dostęp do szczegółowego
podsumowania
4 Strona Użytkownicy (Users) pozwala
zarządzać kierowcami/menedżerami floty
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Dodawanie pojazdów (I/II)

Przy pierwszym użyciu aplikacji należy
skonfigurować flotę, dodając w pierwszej
kolejności pojazdy, a następnie użytkowników.

1

Aby dodać pojazdy, przejdź do strony
„Pojazdy”. Początkowo będzie ona pusta, ale
po dodaniu pojazdów, będą one wyświetlane
w formie listy wraz z ich głównymi
charakterystykami (otwarte usterki, otwarte
uwagi, krytyczne alerty i alerty serwisowe)
1 Pojazdy mogą być wyszukiwane za
pomocą identyfikatora pojazdu lub
tablicy rejestracyjnej

2 Naciśnij przycisk „Dodaj pojazd (Add
a Vehicle)”, aby dodać nowy pojazd
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2

Dodawanie pojazdów (II/II)

Aby dodać pojazd, kliknij przycisk. Pojawi się
następujący formularz.
Wypełnij formularz (niektóre pola są
rozwijanymi listami) i utwórz park pojazdów

1 Jeśli flota posiada kilka podobnych
pojazdów (np. ciągniki tego samego
producenta), proces można
przyspieszyć, klikając „Dodaj podobny
pojazd (Add a similar vehicle)” – dzięki
temu niektóre pola zostaną uzupełnione
automatycznie

1

9

Dodawanie kierowców (I/II)

Aby dodać kierowcę, przejdź do strony
„Użytkownicy”, gdzie znajdują się wszyscy
istniejący użytkownicy, którymi można
zarządzać.

1

1 Naciśnij przycisk „Dodaj
użytkownika (Add a User)”, aby
utworzyć nowego użytkownika

Szczegóły dotyczące zarządzania
użytkownikami
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Dodawanie kierowców (II/II)

Wypełnij wszystkie wymagane pola, aby
utworzyć użytkownika i wyślij e-mail
konfiguracyjny w tym samym momencie albo
później.
* Jeśli chcesz, aby danej osobie przypisano podwójną
rolę, musisz ją zarejestrować dwa razy – otrzyma ona
2 wiadomości e-mail (i będzie potrzebowała dwóch
różnych haseł)
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Rejestracja kierowców (I/II)

Kiedy kierowca jest zarejestrowany w portalu
internetowym, otrzymuje e-mail z
czynnościami, które należy wykonać, aby
rozpocząć korzystanie z aplikacji mobilnej.
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Rejestracja kierowców (II/II)

Proces rejestracji kierowcy jest bardzo prosty i
można go od początku do końca wykonać za
pomocą telefonu komórkowego.

3
1 Zainstaluj aplikację dostępną w
sklepie Google Play

2
1

2 Użyj tymczasowego hasła do
logowania. Następnie zaktualizuj hasło,
wpisując swoje własne

3 Wybierz pojazd, którym będziesz
jeździć i zacznij korzystać z aplikacji
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ZARZĄDZANIE PARKIEM POJAZDÓW

Wybór rodzaju pojazdu

Po zalogowaniu się do aplikacji kierowca musi
wybrać, który rodzaj pojazdu będzie
prowadził.
Wybrana lista będzie zawierać wszystkie
pojazdy, które dodano podczas
konfigurowania rozwiązania w portalu
internetowym
1 Pojazdy bez numerów
rejestracyjnych będą wyszarzone

2
1

2 Jeśli pojazd jest wyposażony w
czujnik TPMS, zostanie to odpowiednio
oznaczone
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Pulpit nawigacyjny pojazdu dla kierowców
Po wybraniu tej opcji kierowca będzie miał
dostęp do strony Pulpit nawigacyjny pojazdu
(Vehicle dashboard).
* Przy pierwszym użyciu pulpit nawigacyjny statusu
będzie pusty

1 W pierwszej kolejności wyświetlane są
wyniki ostatniej kontroli. Jeśli lista
kontrolna nie została wykonana, za pomocą
przycisku „Rozpocznij tworzenie listy
kontrolnej (Start Checklist)” wyświetlane
jest odpowiednie przypomnienie.

1

Szczegóły dotyczące list
kontrolnych pojazdu

2

3

2 Wyniki ostatniego odczytu ciśnienia
w oponach: problemy/status, jeśli
stosowany jest system TPMS
3 Stronę statusu uzupełniają ostatnie
zgłoszone usterki/uwagi oraz 3
najczęściej powtarzające się usterki
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Pulpit nawigacyjny floty

W portalu internetowym można uzyskać
podgląd statusu floty, wyświetlający wszystkie
istotne informacje dotyczące usterek,
odczytów ciśnienia w oponach i rezerwacji
wizyt w serwisach.
Pulpit nawigacyjny floty dostarcza informacji
na temat:

Strona pulpitu
nawigacyjnego
floty

• Liczby sprawnych pojazdów
• Liczby wypełnionych list kontrolnych
• Liczby usterek i uwag
• Liczby sprawdzeń ciśnienia w oponach
• Rozkładu ciśnienia w ramach floty
• Planowanych rezerwacji
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Strona pojazdów (I/II)

Na stronie „Pojazdy“ można uzyskać dostęp
do wszystkich podsumowanych szczegółów na
temat pojazdu (wyświetlane są wszystkie
pojazdy lub wyłącznie te z listą kontrolną lub z
zainstalowanym systemem TPMS)
1 Kliknięcie w wybrane pole pozwala
wyświetlić pojazdy w porządku
rosnącym / malejącym tego pola

3

1

2

2 Wybranie jednego lub kilku
pojazdów aktywuje przycisk „czynności
(actions)”

4

3 Pozwala to na zmianę statusu
pojazdu, ustawienie usterek jako
rozwiązanych itp.
4 Zmiana statusu pojazdu (sprawny/
wyłączony z ruchu) za pomocą
zielonego/czerwonego przełącznika
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Strona pojazdów (II/II)

Kliknięcie strzałki po prawej stronie daje
dostęp do rozszerzonego widoku pojazdu,
który zawiera skróty dające możliwość
podjęcia dodatkowych działań.
1 Zarezerwuj serwis pojazdu w celu
rozwiązania wszelkich
nierozstrzygniętych problemów

1
2
3

2 Jeżeli rozwiązanie usterki zostało już
zaplanowane w ramach serwisu,
informacja ta jest widoczna obok pozycji
(wraz z identyfikatorem usługi)

3 Jeżeli usterka została już usunięta w
ramach serwisu, musi być oznaczona
jako usunięta
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Powiadomienie na stronie Pojazdy

Jeśli pojazd posiadał status „Wyłączony z
ruchu (Off the Road)”, a wszystkie usterki są
oznaczone jako usunięte, wówczas pojawi się
powiadomienie w celu przypomnienia o
ponownej zmianie statusu pojazdu na
„Sprawny (Roadworthy)” (zielony przełącznik).
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Strona Szczegóły pojazdu

Klikając na dowolny pojazd, można uzyskać
dostęp do najbardziej szczegółowych
informacji na temat jego statusu, w tym na
temat kierowców pojazdów

1

1 W razie potrzeby informacje o
pojeździe można edytować

2

3
4

2 Informacje mogą być filtrowane
według tygodnia, miesiąca, kwartału,
roku lub w ujęciu całościowym
3 Jeśli pojazd posiada otwarte usterki,
możliwe jest bezpośrednie dokonanie
rezerwacji
Szczegóły dotyczące rezerwacji
4 Menu umożliwia dostęp do
szczegółowych widoków list kontrolnych,
usterek, odczytów ciśnienia w oponach,
rezerwacji i kierowców
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Edycja pojazdów

Po kliknięciu przycisku „Edytuj pojazd (Edit
vehicle)” na stronie Szczegóły pojazdu
(Vehicle Detail) pojawi się okno pozwalające
na zmianę wszelkich informacji
1 Naciśnij „Aktualizuj pojazd (Update
Vehicle)”, aby zapisać zmiany. Pojawi się
komunikat potwierdzający, następnie
kliknij „Potwierdź (Confirm)”, aby
zatwierdzić zmiany, lub „Anuluj (Cancel)”,
aby powrócić do tej strony.

1
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LISTY KONTROLNE POJAZDÓW

Rozpocznij tworzenie listy kontrolnej pojazdu

Tworzenie nowej listy kontrolnej można
rozpocząć zarówno ze strony „Pulpit
nawigacyjny pojazdu”, jak i „Listy kontrolne”

1

1 Stwórz nową listę kontrolną pojazdu

1

2 Na stronie „Lista kontrolna”
znajdują się również 2 ostatnie listy
kontrolne pojazdu oraz ewentualne
zgłoszenia usterek

2
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Tworzenie list kontrolnych pojazdu (I/IV)

Lista kontrolna jest podzielona na części
wewnętrzne i zewnętrzne
1 Funkcja „Kontrola ciśnienia w
oponach (Tyre Pressure Check)” jest
dostępna tylko wtedy, gdy w pojazdach
floty zainstalowano czujniki TPMS

1

Szczegóły dotyczące TPMS
2 Pierwsze pole to przebieg. Aktualny
przebieg musi być większy od
zgłoszonego ostatnim razem

4
2
3

3 Przeciągnij w prawo, aby zatwierdzić
(OK)
4 Jeśli chcesz dodać uwagę lub nadać
pozycji status „nie dotyczy“ (N/A),
naciśnij kropki po prawej stronie
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Tworzenie list kontrolnych pojazdu (II/IV)

Usterki można łatwo udokumentować i
śledzić

2

1 Przeciągnij w lewo, aby przejść do
usterki

2 Kierowca może dołączyć wszystkie
uwagi i zdjęcia związane z wykrytą wadą

1

2

3 Po dodaniu wszystkich elementów
listy kontrolnej kierowca może
kontynuować i zakończyć zadanie,
naciskając zielony przycisk

3

26

Tworzenie list kontrolnych pojazdu (III/IV)

Uproszczona rejestracja usterek na liście
kontrolnej

1 Jeśli element został zgłoszony jako
wadliwy na wcześniejszej liście
kontrolnej i jest nadal otwarty,
użytkownik może wybrać, czy jest to ten
sam czy nowy element, unikając
ponownych edycji i powielania

1
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Tworzenie list kontrolnych pojazdu (IV/IV)
1
Po zakończeniu można przejrzeć wynik i w
razie potrzeby podjąć odpowiednie działania
Na stronie „Lista kontrolna” znajduje się pełna
lista wszystkich list kontrolnych pojazdów
1 Jesteś natychmiast informowany w
przypadku usterki, otrzymujesz
wiadomość e-mail z linkiem do
szczegółów

I

2

2 Sortuj według pojazdu, daty,
kierowcy itp., klikając na żądane pole
3 Naciśnij strzałkę, aby rozwinąć
dowolną listę kontrolną i uzyskać dostęp
do szczegółów pojazdu i opisu usterek.
Kasuje powiadomienie w menu po lewej
stronie
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3

Zarządzanie listami kontrolnymi (I/III)

Dostosowywanie list kontrolnych jest możliwe
poprzez zakładkę „Zarządzanie listą kontrolną
(Checklist Management)” na stronie „Listy
kontrolne”.
Na stronie głównej wyświetlana jest lista
istniejących list kontrolnych wraz z liczbą
kontroli, częstotliwością i rodzajem pojazdu,
którego dotyczą

1

1 Aby wybrać jedną z nich, wybierz
nazwę listy kontrolnej
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Zarządzanie listami kontrolnymi (II/III)

Ta strona umożliwia edycję list kontrolnych
poszczególnych typów pojazdów poprzez
dodawanie / usuwanie / zmianę nazwy części
kontrolnych pojazdów według typu pojazdu

1

1 Naciśnij kropki, aby przywrócić
domyślny status list kontrolnych (ogólny,
wew./zew.)

2

2 Kliknij na niebieski długopis, aby
usunąć elementy domyślne lub aby zmienić
nazwę/usunąć dodane elementy. Kliknij na
linie, aby zmienić kolejność elementów
(przeciągnij i upuść).

3
4

3 Naciśnij „Dodaj element listy kontrolnej
(Add a checklist item)”, aby dodać nowe
pola do listy kontrolnej
4 Po zakończeniu kliknij „Zapisz zmiany
(Save Changes)”, aby zakończyć edycję
(komunikat powinien być wyświetlony po
lewej stronie)
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Zarządzanie listami kontrolnymi (III/III)

Następnym razem, gdy zmodyfikowana lista
kontrolna będzie używana przez kierowcę
(tzn. gdy będzie on prowadził ten typ
pojazdu), nowe pole zostanie wyświetlone w
grupie zewnętrznej/wewnętrznej
1 Użyj dostosowanych pól jako pól
domyślnych z tymi samymi funkcjami

1
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Mobilny system TPMS

Ustawienie systemu TPMS w pojeździe (I/V)

Aby skonfigurować system TPMS w pojeździe,
przejdź do strony „Ciśnienie w oponach (Tyre
Pressure)”.

1 Kliknij „Skonfiguruj ten pojazd (Set
up this vehicle)”

3

1
2

2 Jeśli pojazd był już skonfigurowany i
jest to aktualizacja czujników, należy
wybrać tę opcję w oknie

3 Wybierz liczbę osi. Pojawią się różne
konfiguracje do wyboru
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Konfiguracja systemu TPMS w pojeździe (II/V)

Przed rozpoczęciem należy pamiętać o
podłączeniu odbiornika do gniazda USB w
telefonie komórkowym.
Jeśli nie jest on podłączony, pojawi się
komunikat ostrzegawczy.
Odbiornik współpracuje zarówno z portami
Mikro-USB jak i USB-C (użyj przejściówki
dołączonej do opakowania)
* Aby czytnik działał prawidłowo, musi być włączona
funkcja OTG w telefonie. W tym celu należy przejść do
Ustawień> Zaawansowane> OTG i aktywować ją
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Konfiguracja systemu TPMS w pojeździe (III/V)

Po wybraniu układu rozpoczyna się proces
parowania.

1 Wybierz oponę, w której właśnie
zamontowałeś czujnik

2

1
2 Zidentyfikuj na liście numer
identyfikacyjny zainstalowanego
czujnika*

3 Po sparowaniu czujnik zostanie
oznaczony zielonym haczykiem

* Numer identyfikacyjny czujnika znajduje się na
czarnej okrągłej części
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3

Konfiguracja systemu TPMS w pojeździe (IV/V)

Jeśli popełnisz błąd, możesz łatwo anulować
parowanie czujników z oponami, klikając na
nie.
Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie.
Potwierdź i przejdź do parowania właściwego
czujnika.
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Konfiguracja systemu TPMS w pojeździe (V/V)

Gdy wszystkie czujniki są sparowane, należy
skonfigurować optymalne wartości ciśnienia i
zakresy alertów.

1 Należy uwzględnić zalecane wartości
ciśnienia dla każdej osi

1
2

2 Zdefiniuj optymalne zakresy dla Twojej
floty (są one wstępnie wypełnione, ale
mogą być modyfikowane).
•

Alert ciśnienia krytycznego określa,
kiedy będzie wyświetlane
powiadomienie krytyczne (kolor
czerwony)

•

Alarm o ciśnieniu wymagającym
interwencji serwisowej spowoduje
wyświetlenie powiadomienia o
serwisie (kolor żółty).
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Rozpocznij kontrolę ciśnienia w oponach

Tworzenie nowej listy kontrolnej można
rozpocząć zarówno ze strony „Pulpit
nawigacyjny pojazdu”, jak i „Listy kontrolne”

1 Jest to pierwsza pozycja na dziennej
liście kontrolnej. Uruchamia się
automatycznie po rozpoczęciu kontroli.
Jeśli chcesz zobaczyć, które odczyty
opon zostały wykonane, naciśnij kropki i
wybierz „Wyświetl wyniki kontroli
ciśnienia (View pressure check)”.

1

2

2 Kliknij „Sprawdź ciśnienie w
oponach (Check tyre pressure)”, aby
rozpocząć proces
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Dokonaj kontroli ciśnienia w oponach (I/II)

W każdym przypadku rozpoczyna się kontrola
ciśnienia w oponach, a odbiornik zaczyna
rejestrować ciśnienie w oponach.
Należy obejść pojazd, aby aplikacja
automatycznie zarejestrowała wszystkie dane
1 W zależności od wyników odczytów
i konfiguracji każdej z opon, wyświetlane
są prawidłowe (zielone), serwisowe
(pomarańczowe) lub krytyczne alerty
(czerwone).
2 Jeśli spróbujesz przesłać odczyt
przed zakończeniem odczytów
wszystkich czujników, pojawi się
komunikat ostrzegawczy

2

1
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Dokonaj kontroli ciśnienia w oponach (II/II)

Po zarejestrowaniu wartości ciśnienia we
wszystkich oponach należy kontynuować
proces.

1 Wciśnij zielony przycisk na dole, aby
przesłać wyniki kontroli ciśnienia

2

2 Zostanie wyświetlony komunikat.
Możesz teraz śledzić dzienną listę
kontrolną lub wykonać dowolne inne
zadanie

1
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Raporty o ciśnieniu w oponach

Jeśli rozpocząłeś kontrolę ciśnienia z dziennej
listy kontrolnej, zobaczysz podsumowanie na
stronie głównej listy kontrolnej i będziesz mógł
wyświetlić raport oraz kontynuować proces.
Jeśli został on uruchomiony na stronie
Ciśnienie w oponach (Tyre Pressure), raport
będzie dostępny na górze strony

1

1 Jeśli kontrola jest wykonywana w
ramach Dziennej listy kontrolnej, kliknij
na kropki, aby wyświetlić raport.

2 Raport wyświetla szczegółowe
informacje o każdej oponie poprzez
kliknięcie na odpowiednią oponę.
Informacje te obejmują:
•

Zmierzone i zalecane ciśnienie

•

Temperaturę

•

Identyfikator czujnika
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2

Raporty o ciśnieniu w oponach na portalu internetowym

Jeśli chcesz wyświetlić raport na portalu,
przejdź do strony „Pojazdy (Vehicles)” i wejdź
na stronę „Szczegóły pojazdu (Vehicle
Details)”, klikając w wiersz konkretnego
pojazdu

1
2

1 Wybierz zakładkę „Alerty opon (Tyre
Alerts)”.

2 Kliknij strzałkę z prawej strony, aby
wyświetlić podsumowanie raportu

3
3 Kliknij w dowolną oponę, aby
wyświetlić rozszerzony raport (o takim
samym układzie jak w wersji mobilnej)
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REZERWACJE SERWISU

Skonfiguruj rezerwację

Rezerwacji można dokonać, klikając przycisk
„Konfiguruj rezerwację (Set up a booking)”
zarówno na stronie „Szczegóły pojazdu”, jak i na
stronie „Pojazdy”.

1

2

W ten sposób rozpoczynany jest 3-stopniowy
proces, w ramach którego tworzona jest
rezerwacja w celu rozwiązania problemów
dotyczących pojazdu

3

1 Obowiązkowe jest podanie adresu
lub miejsca, w którym będzie świadczona
usługa serwisowa, a także daty i godziny
2 Wybierz usterki do usunięcia w
ramach serwisu i naciśnij „Konfiguruj
rezerwację (Setup a Booking)”.
3 Aby dokonać potwierdzenia serwisu,
naciśnij przycisk „Gotowe (Done)”, aby
wrócić do widoku pojazdu
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Powiadomienie o rezerwacjach

Kierowca otrzymuje powiadomienie za każdym
razem, gdy w przypadku pojazdu, który prowadzi
(niezależnie od tego, kto wykrył usterkę),
zostanie zorganizowana usługa serwisowa.
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Dane dotyczące serwisu (adres i data) oraz
informacje o usterkach (wraz ze wszystkimi
komentarzami i zdjęciami) są zawarte w
powiadomieniu, dzięki czemu kierowca może
szczegółowo opisać, co należy zrobić w
warsztacie.
1 Naciśnij strzałkę, aby
rozszerzyć/ukryć szczegóły rezerwacji
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2 Informacja o rezerwacji wizyty w
serwisie jest również wyświetlana w
funkcji „Pulpit nawigacyjny statusu
(Status Dashboard)”, w tym miejscu
można również uzyskać dostęp do
szczegółów
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Zarządzanie rezerwacjami (I/II)

Na stronie „Rezerwacje” wymienione są
wszystkie zaplanowane rezerwacje, wraz z
informacjami na temat pojazdu, który będzie
serwisowany, datą i usterkami
1 Naciśnij strzałkę, aby
rozszerzyć/ukryć szczegóły rezerwacji

1
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2 Rozszerzone szczegóły rezerwacji
pozwalają na:
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• Wyświetlenie szczegółów
dotyczących pojazdu
• Wyświetlenie uwag dotyczących
rezerwacji
• Edycję/usuwanie rezerwacji
3 Po usunięciu usterki należy ją
oznaczyć jako usuniętą za pomocą
odpowiedniego przycisku
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Zarządzanie rezerwacjami (II/II)

Jeśli rezerwacja musi zostać zmodyfikowana,
można to zrobić, klikając przycisk „Edytuj
rezerwację (Edit Booking)”, postępując
podobnie jak w przypadku konfiguracji

1 Wprowadź wymagane modyfikacje i
naciśnij „Aktualizuj rezerwację (Update
Booking)”.

1
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Oznacz usterkę jako rozwiązaną

Usterkę/usterki można oznaczyć jako
rozwiązane na stronach „Pojazdy”, „Szczegóły
pojazdu” lub „Rezerwacje”.
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1 Przycisk „Zaznacz jako rozwiązana
(Mark as resolved)” pojawia się po
prawej stronie każdej usterki
2 Jeśli dzień rezerwacji wizyty w
serwisie minie, szczegóły pojawią się w
zakładce „Historia (History)” zamiast
„Zaplanowane (Scheduled)”.

2
3

3 Po naciśnięciu status zmienia się na
„Usterka naprawiona (Defect resolved)”
i kwestia zostaje zamknięta Usterka nie
pojawi się następnym razem na stronie
„Pojazdy”, ale nadal będzie dostępna na
stronie „Szczegóły pojazdu”.
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Usuń oznaczenie usterki jako rozwiązanej

Jeśli przez pomyłkę zaznaczysz problem jako
rozwiązany, czynność ta może zostać cofnięta,
a usterka pojawi się ponownie w
poszczególnych widokach.
Przejdź do strony „Pojazdy”, a następnie do
widoku Szczegóły pojazdu.
1 Wybierz zakładkę „Usterki/uwagi
(Defects/Notes)”.

1
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2 Usterki są wymienione w tym
miejscu według pola, które wybrałeś
(klikając na nie)

3 Kliknij na kropki przy żądanej
usterce i wybierz „Otwórz ponownie (Re
open)”.
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ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

Zarządzanie użytkownikami (I/II)

Podstawowe funkcje zarządzania własnym
kontem użytkownika są dostępne na każdej
stronie

1

1 Kliknij na swoją nazwę użytkownika,
aby uzyskać dostęp do rozwijanego
menu do zarządzania użytkownikami
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Zarządzanie użytkownikami (II/II)

Kliknij na stronę „Użytkownicy”, aby uzyskać
dostęp do ogólnego widoku użytkowników
zarejestrowanych we flocie.
Informacje te można uporządkować według
typu, nazwy lub statusu, klikając na
odpowiednie pole

2
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1 Wybranie jednego lub kilku
użytkowników aktywuje przycisk
„czynności”

2 Pozwala to na zmianę statusu
użytkowników, skonfigurowanie ich jako
nieaktywnych, wysłanie wiadomości email itp.

3

3 Jeśli użytkownik jest oznaczony jako
„Nieaktywny (Inactive)”, zostanie to
wyświetlone na stronie „Archiwizowani
użytkownicy (Archived users)”.
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Zarządzanie użytkownikami (II/II)

Przycisk Archiwizowani użytkownicy prowadzi
do strony, która wyświetla aktualnie
nieaktywnych użytkowników.
W tym miejscu każdy użytkownik może zostać
ponownie aktywowany przez wybranie go i
kliknięcie przycisku "ustaw jako użytkownika
aktywnego (set as active)” (kropki w prawym
górnym rogu).
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*Dane usuniętych użytkowników będą zanonimizowane ze
względu na przepisy RODO

1 Wybranie jednego lub kilku
użytkowników aktywuje przycisk
„czynności”

2 Pozwala to na zmianę statusu
użytkowników i ponowne
skonfigurowanie ich jako aktywnych
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