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FAQ – najczęściej zadawane pytania

JAK ZACZĄĆ?

Przywdrożeniu systemu w firmie zalecamy, aby najpierw dodać Role (patrz str. 22), (role
uzależnione są od struktur w firmie) a następnie Pracowników (patrz str. 20), których można
przydzielić do Zespołów (patrz str. 18).

Kolejnym krokiem powinno być dodanie Klientów (patrz str. 13), a następnie budynków (patrz
str. 14).

Aby zgłoszenia były dopasowane pod potrzeby firmy należy indywidualnie zmienić
ustawienia w kategorii Rodzaj zgłoszenia (patrz str. 24), Pola (patrz str. 26).

Po dopasowaniu systemu można przystąpić do dodawania zgłoszeń (patrz str. 7).

CO TO JEST ZGŁOSZENIE?

Zgłoszenie jest to każde zaplanowane działanie w obrębie firmy. Może to być usługa,
zamówienie lub każda inna czynność.

CO TO SĄ POLA?

Pola są to pola wyboru przywprowadzaniu zgłoszenia. Do każdego rodzaju zgłoszenia
można przypisać pola wraz z odpowiedziami w Ustawieniach.

JAKIE RODZAJE ZGŁOSZEŃ MOŻNA DODAĆ?

Nie ma limitu oraz określonego typu zgłoszeń. Użytkownik sam decyduje w jaki sposób
wykorzystać funkcjonalność systemu przy użyciu Rodzaju zgłoszenia, Pól i Produktów.

JAK ZMIENIĆ HASŁO?

Aby zmienić hasło do logowania należy przy logowaniu wybrać opcję „ODZYSKAJ HASŁO”.
Na adres e-mail przyjdzie hasło tymczasowe, które należywprowadzić systemie, a
następnie system wymusi nadanie nowego hasła.

CZYM WERSJA MOBILNA RÓŻNI SIĘ OD APLIKACJI WEBOWEJ?

Wersja mobilna posiada skróconą wersję systemu. Znajdują się tam moduły: Dziennik,
Zgłoszenia, Cyfrowe pomiary i Biblioteka. Oprócz tego użytkownik ma wgląd do Wiadomości i
Powiadomień. Z poziomu aplikacji możliwe jest dodawanie nowych zgłoszeń roboczych.

CZY POWIADOMIENIA Z SYSTEMU PRZYCHODZĄ NA E-MAIL?

Nie, powiadomienia z aplikacji figurują tylko w powiadomieniach w aplikacji.

GDZIE ZAŁĄCZYĆ FAKTURĘ?

Fakturę można załączyć w załącznikach przy Zgłoszeniu. Jeśli nie widać możliwości dodania
załącznika należy zmienić ustawienia przy danym Rodzaju zgłoszenia.



CZY JAKIEŚ INFORMACJE Z SYSTEMU SĄ WIDOCZNE DLA KLIENTA?

Nie, klient nie dostaje żadnych informacji, kontakt z systemem ma jedynie przy
podpisywaniu protokołu odbioru.

CZY SYSTEM DZIAŁA BEZ DOSTĘPU DO INTERNETU?

Tak, dane można wprowadzać w każdym miejscu, jednak zostaną zapisane na serwerze po
wznowieniu połączenia z internetem.

NA JAKICH PLATFORMACH DOSTĘPNA JEST APLIKACJA?

Usługa dostępna jest w formie webowej i aplikacji na Android i iOS.

JAKIE DOKUMENTY MOŻNA WYGENEROWAĆ Z POMOCĄ SYSTEMU?

Z systemu można wygenerować Kartę pomiarową oraz Protokół odbioru. Wszystkie
dokumenty znajdują się w zakładce Dokumenty.

CZY WPISANIE NIPU JEST WYMAGANE PRZY KLIENCIE INDYWIDUALNYM?

Wpisanie NIPu jest wymagane w przypadku klienta firmowego. W przypadku klienta
indywidualnego należy przełączyć sekcję używając suwaka w górnym prawym rogu menu.

JAK DODAĆ ZGŁOSZENIE?

Żeby dodać zgłoszenie należy najpierw przejść do modułu Klienci, aby dodać klienta i
budynek (patrz str. 14). Następnie można dodać zgłoszenie (patrz str. 7).



DZIENNIK

Moduł jest widoczny po zalogowaniu. W zadaniach wyświetlają się wszystkie zgłoszenia
zaplanowane na dziś. Z tego poziomu jest możliwość dodać nowe zgłoszenie. Strzałkami
można przejść do następnych/poprzednich dni i wyświetlić zadania z tego dnia.

Z prawej stronywidoczny jest mini kalendarz, który zapełnia się kropkami w przypadku
zaplanowanego zgłoszenia na dany dzień.



KALENDARZ

W kalendarzu jest możliwość przeglądania zgłoszeń w perspektywie miesiąca, tygodnia lub
dnia. Celem modułu jest planowanie zadań w zakresie długoterminowym. Każde zgłoszenie
jest przypisane do konkretnej daty i godziny, a specjalny dobór kolorów pomaga rozróżnić
rodzaj zgłoszenia.



ZGŁOSZENIA

W module Zgłoszenia możliwe jest dodawanie, edycja oraz usuwanie zleceń. Zgłoszenia
można sortować pod kątem rodzaju, klienta, statusu lub pracowników odpowiedzialnych.

DODAWANIE ZGŁOSZENIA

Krok 1: W prawym górnym rogu należywybrać .

Krok 2: Po kliknięciu rozwinie się lista typów zgłoszeń. (Uwaga! Typy i rodzaje zgłoszeń
użytkownik sam wprowadza i edytuje w ustawieniach lub korzysta z wersji
demonstracyjnej.) Należywybrać typ, a następnie otworzy się okno do
wprowadzenia zgłoszenia:



Krok 3: Z listy należywybrać rodzaj zgłoszenia. (Uwaga! Nazwa ta będzie widoczna w
Dzienniku i Kalendarzu, dlatego przywprowadzaniu ustawień - w nazwie warto
powtórzyć kategorię, której dotyczy np. w przypadku „Montażu okien”, rodzaj
zgłoszenia powinien nazywać się „Instalacja podstawowa okien”.)

Krok 4: Z listy należywybrać klienta lub utworzyć nowego.

Krok 5: Po przypisaniu klienta wyświetli się możliwość przypisania budynku:

Krok 6: Po naciśnięciu przycisku pojawi się możliwość wyboru
budynku klienta z już utworzonych lub utworzenie nowego:

Krok 7: Poniżej danych klienta znajdują się informacje odnośnie zlecenia. Pola do
uzupełnienia są indywidualne do każdego typu zgłoszenia. (Uwaga! Pola można
dodać wraz z możliwymi odpowiedziami w Ustawienia – Pola oraz można ustawić
czy dane pole jest obowiązkowe do uzupełnienia czy nie).



Krok 8: W miejscu Opisu można dopisać istotne informacje odnośnie zlecenia, natomiast w
Uwagach jest możliwość sporządzić notatkę, która będzie widoczna przy
zgłoszeniu:

Krok 9: Na dole jest możliwość załączyć zamówienia, zdjęcia i inne dokumenty, które będą
połączone z tym zleceniem:

Krok 10: Po dodaniu zgłoszenia na dole pojawi się zielony alert informujący o poprawnym
dodaniu. Zgłoszenie będzie widoczne jako robocze:

Krok 11: Aby przejść do realizacji, edycji lub usunięcia zlecenia należy kliknąć na zgłoszenie
robocze.

Krok 12: Otworzy się okno, w którym można przydzielić pracowników odpowiedzialnych za
zlecenie, wprowadzić datę realizacji lub zmienić status. Na samej górze okna jest
ikona , za pomocą której możemy szybko zmienić status z
„Robocze” na „Do zrobienia”.



Krok 13: W celu usunięcia zgłoszenia, należy kliknąć na kropeczki i wybrać opcję , a
następnie potwierdzić decyzję przyciskiem .



CYFROWE POMIARY

W module Cyfrowe pomiary znajdują się wszystkie Karty pomiarowe wygenerowane na
podstawie danych wpisywanych przy zgłoszeniu.

Klikając w plik przy nazwie otworzy się Karta pomiarowa, która zawiera dane, takie jak: data i
godzina realizacji pomiaru, numer zgłoszenia, dane klienta oraz wymiary i specyfikacje wraz
z rysunkami.

DODAWANIE KARTY POMIAROWEJ

Krok 1: Aby dodać nową kartę pomiarową należyw prawym górnym rogu kliknąć ikonkę
i wybrać NOWY OBIEKT.

Krok 2: Następnie otworzy się strona do uzupełnienia:



Na początku jest możliwość nadania nazwy, a następnie należywybrać zgłoszenie,
którego dotyczy pomiar.

Pomiar należywprowadzić poprzez przycisk w kategorii, której
dotyczy. Każda kategoria ma indywidualną kartę pomiarową. W przypadku drzwi i
okien do pomiaru jest możliwość przypisania rysunku, poprzez wybór z
dostępnych, narysowanie lub załączenie pliku:

Krok 3: Wprowadzone dane należy zatwierdzić klikając . Po prawidłowym dodaniu
karty na dole pojawi się zielony alert informujący o prawidłowym dodaniu.

Krok 4: Karta pomiarowa pojawi się w Module Cyfrowe Pomiary. Każdą kartę możemy
podejrzeć w formie pliku PDF klikając na symbol przy nazwie karty pomiarowej.

EDYCJA/USUWANIE KARTY POMIAROWEJ

Krok 1: Aby edytować lub usunąć kartę pomiarową należy przy danej karcie rozszerzyć
menu klikając na kropeczki po prawej stronie.

Krok 2: Następnie wybrać odpowiednio lub .

Krok 3: Aby edytować kartę pomiarową należywejść w dane pole tekstowe i wprowadzić
pożądane zmiany (zmiana lub dodanie nazwy, zgłoszenia, wymiarów lub
specyfikacji).

Krok 4: Aby usunąć kartę pomiarową należy kliknąć , system poprosi
o potwierdzenie czynności poprzez ponowne zatwierdzenie przyciskiem
potwierdzenie wyświetlone będzie na dole ekranu zielonym alertem o pomyślnym
usunięciu protokołu odbioru z systemu.



KLIENCI

W module Klienci jest możliwość dodawania, edycji oraz usuwania danych klientów z bazy
danych.

DODAWANIE NOWEGO KLIENTA

Krok 1: Aby dodać nowego klienta należywejść w moduł Klienci i w prawym górnym rogu
kliknąć ikonkę .

Krok 2: Następnie otworzy się okienko do uzupełnienia danymi:



Krok 3: Poprzez suwak można zmienić formularz z firmowego na klienta indywidualnego.

Krok 4: Wprowadzone dane należy zatwierdzić klikając .

EDYCJA/USUWANIE KLIENTA

Krok 1: Aby edytować dane klienta lub usunąć klienta z listy należy rozwinąć opcje po
prawej stronie poprzez ikonę kropek.

Krok 2: Po rozwinięciu pojawią się opcje: , i .

Krok 3: Edycję należy zatwierdzić przyciskiem , natomiast w celu usunięcia
system poprosi o potwierdzenie czynności poprzez ponowne zatwierdzenie
przyciskiem . Po zarchiwizowaniu klienta jego dane będą widoczne w
Archiwum (Klienci – Archiwum)

(Uwaga! Po archiwizacji Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia przypisane do klienta
zostaną również automatycznie zarchiwizowane, przywrócenie zgłoszeń z
archiwum będzie wymagało ręcznego przywrócenia każdego z nich.)

DODAWANIE BUDYNKÓW

Adres który dodajemyw module Klienci, w informacji o kliencie jest przypisywany jako
domyślny adres klienta indywidualnego lub firmowego. Jeżeli wykonanie zlecenia dotyczy
innej lokalizacji niż domyślna, możemy dodać budynek klienta poprzez zakładkę budynki lub
bezpośrednio w zgłoszeniu klikając UTWÓRZ BUDYNEK uzupełnić dane.

Dodanie budynku przez zakładkę budynki

Krok 1: Aby dodać budynek klienta należywejść w informacje o kliencie poprzez kliknięcie
w nazwę.



Krok 2: Po wyświetleniu informacji o kliencie, w zakładce Dostępne budynki jest podgląd
wszystkich budynków przypisanych do danego klienta oraz możliwość dodania
nowego obiektu za pomocą ikonki +.

Krok 3: Następnie wyświetli się nowe okno, w którym należywprowadzić informacje o
budynku.

Krok 4: Po wprowadzeniu nazwy i adresu budynku należy zatwierdzić przyciskiem
.

Krok 5: W informacjach o kliencie pojawi się nowy dostępny budynek. Budynek można
edytować poprzez kliknięcie w nazwę.

Dodanie budynku przez zgłoszeniu

Krok 1: Aby dodać budynek klienta należywejść w zgłoszenie o kliencie poprzez kliknięcie
w jego nazwę.

Krok 2: Po wyświetleniu informacji o zgłoszeniu, w zakładce Klient należy kliknąć w nazwę
UTWÓRZ BUDYNEK.

Krok 3: Następnie wyświetli się nowe okno Nowybudynek w którym należywprowadzić
informacje o budynku.

Krok 4: Po wprowadzeniu nazwy i adresu budynku należy zatwierdzić przyciskiem
  .

Krok 5: W informacjach o kliencie pojawi się nowy dostępny budynek.



DOKUMENTY

W module Dokumenty użytkownik ma możliwość przeglądania i usuwania plików takich jak:
zamówienia od klienta i producenta, karty pomiarowe, załączniki, zdjęcia czy protokoły.
Znajdują się tu wszystkie pliki dodawane przy zgłoszeniach. Aby odszukać plik,
przechodzimyw zakładkę której był zapisany na przykład załączniki. Po kliknięciu w nazwę
pliku otworzy się strona, z której można pobrać, podejrzeć lub usunąć dokument. Usunięcie
pliku jest możliwe również poprzez klikniecie w kropki na liście plików i potwierdzeniu
usunięcia.



BIBLIOTEKA

Biblioteka podzielona jest na materiały udostępniane przez MonterGO (nieedytowalne) oraz
materiaływłasne (edytowalne) opisane nazwą firmy. Celem modułu jest szybki i łatwy
dostęp do bazy dokumentów od producentów oraz tworzenie biblioteki własnej z wzorami
umów, kart gwarancyjnych, informacji technicznych itd.

DODAWANIE MATERIAŁÓW

Krok 1: Aby dodać materiaływłasne do biblioteki należy przejść w zakładkę firmową przez
kliknięcie w nazwę własną w górnym lewym rogu okna biblioteki.

Krok 2: Mamy możliwość stworzenia nowego folderu i podfolderów klikając ikonę
, wpisujemy nazwę i zatwierdzamy przyciskiem

Krok 3: Możemy pobrać pliki źródłowe w tym celu należy kliknąć ikonę i
przeciągnąć lub wybrać pliki z komputera.

Krok 4: Plik zapisze się w Bibliotece pod oryginalną nazwą.



ZESPOŁY

Moduł Zespoły daje możliwość połączenia pracownikóww grupy, z podziałem na zespoły
wewnętrzne i podwykonawców. Dzięki temu przy dodawaniu osoby odpowiedzialnej za
zgłoszenie można dodać cały zespół za jednym razem.

DODAWANIE NOWEGO ZESPOŁU

Krok 1: Aby utworzyć zespół należy kliknąć na ikonkę .



Krok 2: Należywypełnić informacje o zespole:

Nazwa zespołu: wprowadzić nazwę dla zespołu

Typ zespołu: wybrać z listy; wewnętrzny lub firma zewnętrzna

Osoby: wpisać imię lub nazwisko osoby, następnie rozwinie się lista, z której należy
wybrać odpowiednią osobę

Krok 3: Na koniec należy zatwierdzić przyciskiem .

Krok 4: Kiedy Zespół pojawi się na liście, będzie można dodawać go do zgłoszeń.

EDYCJA/USUWANIE ZESPOŁU

Krok 1: Aby edytować członków lub usunąć zespół należy przy danym zespole rozszerzyć
menu klikając na kropeczki.

Krok 2: Następnie wybrać odpowiednio lub .

Krok 3: Usuwanie ponownie zatwierdzamy przyciskiem , a przy edycji otworzy się
okienko jak przy dodawaniu nowego zespołu, gdzie należywprowadzić pożądane
zmiany (analogicznie jak przy dodawaniu).

Krok 4: Na koniec należy zatwierdzić przyciskiem .



PRACOWNICY

Przestrzeń, w której możemy znaleźć spis wszystkich pracowników jak i firmy zewnętrzne
wykonujące dla nas zlecenia. Przy imieniu i nazwisku widnieje przypisana funkcja (Rola), nr
telefonu i e-mail.

DODAWANIE PRACOWNIKÓW

Krok 1: Aby dodać pracownika należy kliknąć na .

Krok 2: Otworzy się nowe okienko, które należywypełnić:



(Uwaga! Na przypisany do pracownika adres e-mail przyjdzie hasło tymczasowe -
ważne 7 dni. Pracownik będzie logował się do systemu za pomocą tego e-maila.
Przy pierwszym logowaniu pracownik musi wprowadzić hasło tymczasowe i
ustawić własne hasło.)

Krok 3: Zatwierdzamy przyciskiem .

EDYCJA/USUWANIE PRACOWNIKÓW

Krok 1: Aby zmienić role/adres/telefon/e-mail/nazwę lub usunąć pracownika należy
rozwinąć opcje poprzez ikonkę kropek przy danym pracowniku.

Krok 2: Po wybraniu edycji otworzy się okienko jak przy dodawaniu nowego pracownika,
należy nanieść zmiany i zapisać przyciskiem .

Krok 3: Przy usuwaniu należy potwierdzić przyciskiem . Profil pracownika zostanie
zapisany i przeniesiony do ARCHIWUM

Profil każdego pracownika zostaje trwale zapisanyw ARCHIWUM, do którego można przejść
klikając w nazwę, otworzy się lista zarchiwizowanych profili pracowników. Podgląd każdego
profilu jest możliwy po kliknięciu w kropki oraz , otworzy się
okno z zapisanymi danymi, okno zamykamy przyciskiem



ROLE

W module Role użytkownik ma możliwość utworzenia roli, czyli stanowisk. Każda rola ma
przypisany zakres działań jakie może podejmować w systemie. Administrator wprowadza
początkowe role, które występują w firmie i przypisuje im uprawnienia.

DODAWANIE NOWEJ ROLI

Krok 1: Aby dodać rolę, należy kliknąć na .

Krok 2: Następnie otworzy się okienko:



Krok 3: Po wprowadzeniu nazwy należy nadać uprawnienia do poszczególnych działań w
określonych modułach.

Krok 4: Następnie wprowadzone dane należy zapisać poprzez przycisk .

EDYCJA/USUWANIE ROLI

Krok 1: Aby edytować lub usunąć rolę należy rozszerzyć opcje poprzez kropki przy nazwie
roli i wybrać odpowiednio lub .

Krok 2: W celu zmiany nazwy czy zakresu uprawnień danej roli należywejść w edycję, po
czym otworzy się nowe okno jak przy dodawaniu nowej roli.

Krok 3: Po wprowadzeniu zmian należy jest zapisać poprzez przycisk .

Krok 4: Aby usunąć należywybrać i ponownie zatwierdzić klikając .



USTAWIENIA

PERSONALIZACJA

Po wejściu w Ustawienia pojawia się pierwsza zakładka jaką jest Personalizacja.

DODAWANIE LOGO

Krok 1: Należy kliknąć na ikonę pod opisem Logo i załadować plik graficzny, który chcemy
ustawić jako nasze logo.

Krok 2: Po załadowaniu pliku należy kliknąć przycisk .

WYBÓR JĘZYKA

Rozszerzenie o możliwość wyboru języka jest wciąż w budowie.

RODZAJ ZGŁOSZENIA



Kolejną zakładką w ustawieniach jest Rodzaj zgłoszenia. W tym miejscu użytkownik
wprowadza nazwy i kategorie zgłoszeń, którymi zajmuje się firma. Nazwa to kategoria
zgłoszeń wyświetlana po kliknięciu na , natomiast rodzaj typu zgłoszenia
to podkategoria, którą pracownicy będą widzieli w swoim dzienniku i kalendarzu.

DODAWANIE RODZAJU ZGŁOSZENIA

Krok 1: Aby dodać rodzaj zgłoszenia należy kliknąć na .

Krok 2: Następnie otworzy się boczne okno, w którym należywprowadzić nazwę dla typu
zgłoszenia, wybrać ikonę oraz wpisać podkategorie, czyli rodzaje typu zgłoszenia.
(Uwaga! Rodzaje typu zgłoszenia należywpisywać i każdorazowo zatwierdzać
ENTER).

Krok 3: W tym miejscu zaznaczamy, które z informacji mają zostać zawarte w danym
rodzaju zgłoszenia.

Opis: możliwość dopisania swojej notatki przy zgłoszeniu

Uwagi: uwagi w odróżnieniu do opisu są widoczne przy zgłoszeniu

Zamówienia od klienta: możliwość załączenia zamówienia od klienta

Zamówienia do producenta: możliwość załączenia zamówienia do producenta

Karta pomiarowa: możliwość załączenia karty pomiarowej

Załączniki: możliwość załączenia np. faktury

Zdjęcia: możliwość załączenia zdjęć

Protokół odbioru: możliwość podpisania protokołu odbioru

Krok 4: Wszystkie wprowadzone ustawienia zapisujemy poprzez przycisk .

EDYCJA/USUWANIE RODZAJÓW ZGŁOSZEŃ

Krok 1: Aby edytować/usunąć rodzaj zgłoszenia należy rozwinąć opcje poprzez kliknięcie
w kropki obok danego zgłoszenia:



Krok 2: Z rozwiniętych opcji należywybrać lub .

Krok 3: Po wybraniu opcji otworzy się okno boczne, w którym można zmienić
ustawienia:

Krok 4: Aby edytować nazwę rodzaju najpierw należy usunąć za pomocą X daną opcję i
wprowadzić jeszcze raz poprawną wersję.

Krok 5: Po naniesieniu zmian należy zapisać klikając na .

POLA

Następna zakładką w Ustawieniach są Pola. Pola są to pola wyboru, które wyświetlają się
przy dodawaniu zgłoszenia. Każde Pole należy przypisać do Rodzaju zgłoszenia i
wprowadzić możliwe odpowiedzi.



DODAWANIE POLA

Krok 1: Aby dodać nowe pole należy kliknąć na .

Krok 2: Następnie otworzy się okno boczne, które należy uzupełnić:

Nazwa pola: pytanie lub stwierdzenie, na które będzie trzeba wybrać odpowiedź
przywypełnianiu zgłoszenia

Czypole ma być obowiązkowe? Po zaznaczeniu tego checkbox pole jest
wymagane do uzupełnienia przez pracownika

Rodzaj zgłoszenia: rodzaj zgłoszenia, którego dotyczy pytanie/stwierdzenie, gdzie
ma się wyświetlać

Pozycje dowyboru: wszystkie możliwe odpowiedzi na zadane pytanie lub
stwierdzenie, każdorazowo po wpisaniu należy zatwierdzić ENTER

(Uwaga! Zawsze warto dodać opcję odpowiedzi np. „Brak” lub „Nie dotyczy” dla
sytuacji niestandardowych czy nierozpoczętych inwestycji.)

Krok 3: Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem .

EDYCJA/USUWANIE POLA

Krok 1: Aby edytować/usunąć pola należy rozwinąć opcje poprzez kliknięcie w kropki obok
danego pola.

Krok 2: Z rozwiniętych opcji należywybrać lub .

Krok 3: Po wybraniu opcji otworzy się okno boczne, w którym można zmienić
ustawienia.

Krok 4: Aby edytować pozycje do wyboru należy usunąć za pomocą X daną opcję i
wprowadzić jeszcze raz poprawną wersję.

Krok 5: Po naniesieniu zmian należy zapisać klikając na .



PROTOKÓŁ ODBIORU

W zakładce Ustawienia - Protokoły odbioru jest możliwość stworzenia szablonów protokołów
np. protokół odbioru okien, protokół serwisowy,. Do każdego protokołu mamy możliwość
dodania Nazwy oraz Notatki do pola "Odbiorca oświadcza, że:". Dodatkowo w każdym
protokole mamy możliwość dodania Sekcji i pozycji w poszczególnych sekcjach. Pracownicy
uzupełniają protokoły poprzez zaznaczanie checkboxów przy pozycjach.

DODAWANIE PROTOKOŁU ODBIORU

Krok 1: Aby dodać szablon protokołu odbioru należy kliknąć na .

Krok 2: Następnie otworzy się okno boczne, które należy uzupełnić: Nazwa protokołu i
Notatka do pola "Odbiorca oświadcza, że:" w którym system podpowiada nam
domyślne przykładowe punkty oświadczenia na zasadzie "placeholder", które
znikną kiedy zaczniemywpisywać własne informacje.

Krok 3: Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem . Po pomyślnym dodaniu szablonu
na dole pojawi się zielony alert informujący o tym zdarzeniu.

Krok 4: Po kliknięciu kursorem w nazwę danego protokółu odbioru, przechodzimy do okna
SEKCJE. Aby dodać sekcję należy kliknąć , otworzy się okno
"NOWA SEKCJA" wprowadzamy nazwę sekcji i dodajemy kolejne pozycje używając
przyciska wprowadzamy kolejne pozycje do formularza protokołu
odbioru w polu "Nazwa", a obok w miejscu "Dodatkowe" wprowadzamy opis, który
będzie wyświetlany jako podpowiedź do danej "Nazwy" przy uzupełnianiu protokołu
wwersji mobilnej oznaczony symbolem /?/. Aby zatwierdzić wprowadzone
wartości klikamy (dodane pozycje w protokole będą wyświetlane jako
"checkboxy”)



EDYCJA/USUWANIE POZYCJI I SEKCJI W PROTOKOLE ODBIORU

Pozycje

Krok 1: Aby edytować/usunąć pozycje w protokole, należy kliknąć w nazwę pozycji,
otworzy się okno boczne opcje poprzez kliknięcie w nazwę pozycji możemy ją
edytować

Krok 2: Pozycje usuwamy klikając X po prawej stronie każdej pozycji.

Krok 3: Każdą czynność zatwierdzamy przyciskiem . Po prawidłowym
wprowadzeniu zmian na dole pojawi się zielony alert informujący o pomyślnym
zaktualizowaniu.

Sekcje

Krok 1: Aby edytować/usunąć Sekcję należy rozwinąć opcję poprzez klikniecie w kropki
obok danej sekcji, z rozwiniętych opcji należywybrać lub .

Krok 2: Po wybraniu opcji otworzy się okno boczne, w którym można
wprowadzać zmiany treści.

Krok 3: Po wybraniu opcji otworzy się okno boczne, w którym potwierdzamy
usunięcie Sekcji. Na dole pojawi się komunikat protokół zaktualizowany pomyślnie.

EDYCJA/USUWANIE PROTOKOŁU ODBIORU

Krok 1: Aby Edytować/Usunąć Protokół odbioru należy rozwinąć opcje poprzez kliknięcie w
kropki obok danego protokołu.

Krok 2: Z rozwiniętych opcji należywybrać lub .

Krok 3: Po wybraniu opcji otworzy się okno boczne, w którym można zmienić
Nazwę protokołu lub treść Notatki do pola.

Krok 4: Po wybraniu opcji otworzy się okno boczne, w którym potwierdzamy
usunięcie protokołu. Czynność zostanie potwierdzona pojawiającym się na dole
ekranu zielonym alertem informującym o pomyślnym usunięciu protokołu odbioru z
systemu.



ROADMAP

Moduł Roadmap służy do zgłaszania pomysłów i uwag oraz informowania użytkowników o
ostatnich zmianach w systemie. Zespół MonterGO.com regularnie aktualizuje plan działania,
dzięki czemu każdy pracownik jest na bieżąco. W tym miejscu można przekazać opinie
dotyczące funkcjonowania programu. Widoczne są wybrane pomysły, które można poprzeć,
a te najpopularniejsze będą miały najwyższy priorytet realizacji.




