Instrukcja Zaplecza serwisu
Biznes.gov.pl
dla Pracowników Instytucji
w zakresie weryfikacji opisów
usług.
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1

Wstęp

Dokument zawiera instrukcję obsługi Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl dla
pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów usług przygotowanych przez
zespół pracowników serwisu Biznes.gov.pl.
Instrukcja przeznaczona jest dla Pracowników Instytucji, czyli osób, których
uprawnienia do zarządzania profilem instytucji zostały potwierdzone oraz konto jest
skojarzone z kontem instytucji, której jest pracownikiem.
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Dostęp do systemu

Prawidłowe działanie i pełną funkcjonalność serwisu Biznes.gov.pl gwarantuje użycie
przeglądarek internetowych: Google Chrome 56 lub wyższej, Firefox 51 lub wyższej, Internet
Explorer 11 lub wyższej.
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Role pracowników instytucji

Do podstawowych zadań Instytucji Centralnej należy tworzenie opisów usług,
za jakie są odpowiedzialni w zakresie ustawy. Pracownik Instytucji Centralnej może
posiadać następujące role:






Redaktor
Rola umożliwiająca zarządzanie danymi teleadresowymi instytucji oraz
wszystkimi pozostałymi informacjami jak np. wydziałami, danymi skrzynki
podawczej itp. Umożliwia redagowanie i weryfikację opisów usług oraz
zarządzanie usługami realizowanymi.
Koordynator
Aktualizuje dane swojej instytucji, redaguje i weryfikuje opisy usług, zarządza
usługami realizowanymi, wprowadza konta bankowe, koordynuje udzielanie
odpowiedzi do Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.
Obserwator
Rola umożliwiająca przeglądanie wszystkich danych instytucji, bez możliwości
edycji treści.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla pracowników Instytucji Centralnych
i Akceptujących (więcej o Instytucji Akceptującej w ostatnim rozdziale niniejszej
instrukcji) z uprawnieniami Koordynatora lub Redaktora.

3

4

Przebieg procesu weryfikacji opisu usługi

Przebieg procesu weryfikacji i publikacji opisu usługi utworzonego przez
Pracownika serwisu Biznes.gov.pl przedstawia się następująco:
1. Pracownik serwisu Biznes.gov.pl, który utworzył usługę przekazuje ją do
weryfikacji.
2. Weryfikacja realizowana jest kolejno przez:
a. Menedżera usług (pracownik serwisu Biznes.gov.pl)
b. Pracownika Instytucji Centralnej lub Akceptującej
c. Administratora serwisu Biznes.gov.pl
3. Na każdym etapie weryfikacji opis usługi może zostać przekazany autorowi
do poprawy.
4. Po uzyskaniu akceptacji usługa jest publikowana na portalu serwisu
Biznes.gov.pl.
Po utworzeniu opisu usługi przez Pracownika serwisu Biznes.gov.pl i przesłaniu go
przez niego do dalszej weryfikacji, Pracownik Instytucji otrzymuje powiadomienie
na zarejestrowany adres e-mail o otrzymanym do weryfikacji opisie usługi
w serwisie Biznes.gov.pl. Aby zweryfikować opis usługi użytkownik musi zalogować się
do zaplecza serwisu Biznes.gov.pl.
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Weryfikacja opisu usługi przez pracownika Instytucji Centralnej

Zarejestrowany użytkownik uruchamia stronę Zaplecze.Biznes.gov.pl i loguje
się do Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl.

Rysunek 1 Formularz logowania

Po zalogowaniu do serwisu Biznes.gov.pl system prezentuje stroną główną Zaplecza
wraz z menu.
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Rysunek 2 Strona główna Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl (widok użytkownika z uprawnieniami Koordynatora)

5.1

Wybór usługi do weryfikacji

Użytkownik wybiera z menu Usługi, a dalej podmenu Opisy usług:

Rysunek 3 Moduł Usługi wraz z podmenu Opisy usług w Zapleczu serwisu Biznes.gov.pl

System prezentuje pierwszą stronę listy opisów usług:
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Rysunek 4 Lista opisów usług

System umożliwia wygenerowanie listy opisów usług do pliku Excel. W tym celu
należy wybrać opcję „Export”:

Rysunek 5 Export listy opisów usług

Z prezentowanej listy opisów usług użytkownik wybiera usługę, której opis chce
zweryfikować. Usługa, którą będzie weryfikował posiadać będzie status
WI (Do weryfikacji Pracownika Instytucji).
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Rysunek 6 Lista usług z usługą ze statusem Do weryfikacji Pracownika Instytucji Centralnej

Lista usług do weryfikacji może być również wyświetlona z poziomy strony głównej
Zaplecza. Dashboard Zaplecza zawiera m.in. sekcję „Opisy usług do weryfikacji”.

Rysunek 7 Dashboard – opisy usług do weryfikacji

Zawiera ona listę przygotowanych przez Użytkownika opisów usług oczekujących na
weryfikację instytucji centralnej lub akceptującej.
Lista opisów usług zawiera pole Nazwa usługi, w której może być zawarta informacja
o poprzedniej wersji opisu:
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Rysunek 8 Nowa wersja opisu usługi

Świadczy to o fakcie weryfikowania aktualizacji opisu usługi już opublikowanej bądź
wycofanej z portalu serwisu Biznes.gov.pl. Informacja czy opis usługi posiada wersję
opublikowaną bądź wycofaną widoczny będzie w nazwie usługi:
Posiada wersję opublikowaną w dniu: 2014-10-31
Posiada wersję wycofaną w dniu: 2014-09-10
W przypadku długiej listy opisów usług użytkownik może ograniczyć listę
wyświetlonych opisów usług ustawiając wymagane wartości w polach filtra
a następnie klikając przycisk „Filtruj”.

Rysunek 9 Filtrowanie listy opisów usług

Użytkownik poprzez dwukrotne kliknięcie w wybraną usługę bądź poprzez
zaznaczenie jej i wybranie opcji Szczegóły przechodzi do jej edycji. System prezentuje
szczegóły opisu wskazanej usługi.
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Rysunek 10 Szczegóły opisu wskazanej usługi

Użytkownik weryfikuje poprawność opisu usługi we wszystkich polach.
5.2

Podgląd testowy

Aby wyświetlić jak opis usługi publikuje się na portalu użytkownik może skorzystać
z opcji Podgląd testowy:

Rysunek 11 Podgląd testowy

Po wybraniu opcji podglądu system otworzy w nowej zakładce przeglądarki widok
usługi po opublikowaniu:
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Rysunek 12 Podgląd usługi na portalu Biznes.gov.pl po opublikowaniu

5.3

Generowanie DOC

Użytkownik weryfikujący opis ma możliwość wygenerowania dokumentu
DOC zawierającego wszystkie treści, jakie umieszczone są formatce opisu w Zapleczu.
Aby to zrobić należy kliknąć przycisk Generuj DOC, a następnie zdecydować
czy wygenerowany dokument ma otworzyć się w nowym oknie czy zapisać
we wskazanym miejscu na dysku.

Rysunek 13 Opcja generuj DOC
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Rysunek 14 Wygenerowany opis usługi

5.4

Zapisywanie w trakcie weryfikacji

Użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian w opisie, jaki otrzymał
do weryfikacji. Jeżeli w trakcie weryfikacji użytkownik chciałby zapisać zmiany
wystarczy kliknąć przycisk: Zapisz.

Rysunek 15 Opcja Zapisz

Kliknięcie przycisku: Przekaż do weryfikacji oraz Przekaż do poprawy
po wprowadzeniu zmian treści również powoduje najpierw automatyczne zapisanie
dokonanych przez użytkownika zmian, a dopiero następnie zmianę statusu.
5.5

Przeglądanie historii

Użytkownik ma możliwość przeglądania historii poszczególnych opisów usług.
Przejście do szczegółów historii następuję po kliknięciu przycisku: Historia.

Rysunek 16 Opcja Historia
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W szczegółach historii domyślnie prezentowane są wpisy dotyczące jedynie bieżącej
wersji opisu. Po odznaczenia filtra: „Tylko aktualna wersja” użytkownikowi rozwinie
się lista wszystkich historycznych wpisów dotyczących danego opisu. Dodatkowo,
po kliknięciu: „Pokaż informację o tłumaczeniach”, w widoku historii opisu usługi
pojawią się również informacje na temat tłumaczenia danego opisu usługi.

Rysunek 17 Szczegóły historii
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5.6

Przekazanie opisu usługi do publikacji

Jeśli Pracownik instytucji zaakceptuje opis usługi zatwierdza go wybierając Przekaż
do publikacji:

Rysunek 18 Opcja Przekaż do publikacji

Po wybraniu opcji przekazania do publikacji system wyświetli okno komentarza,
w którym użytkownik może dodać wpis, który zostanie umieszczony w historii – pole
to nie jest obligatoryjne. Koniecznym jest jednak potwierdzenie faktu zatwierdzenia
opisu i przekazania go do publikacji poprzez kliknięcie przycisku „OK.”. Opis tym samym
zostanie przekazany do weryfikacji ostatniemu uczestnikowi tego procesu –
Administratorowi, a następnie opublikowany na portalu.

Rysunek 19 Pole komentarza

Przekazanie opisu do weryfikacji Administratorowi zostanie zobrazowane poprzez
zmianę statusu z WI na WA (Do weryfikacji Administratora serwisu Biznes.gov.pl).

Rysunek 20 Opis usługi przekazany do weryfikacji
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5.7

Przekazanie opisu usługi do poprawy

Jeżeli natomiast Pracownik instytucji wykryje jakikolwiek błąd musi przekazać
autorowi opis usługi do poprawy, a swoje uwagi opisać w komentarzu. W tym celu
użytkownik wybiera przycisk Przekaż do poprawy:

Rysunek 21 Opcja Przekaż do poprawy

System wyświetli okno komentarza, który użytkownik musi wprowadzić
(w tej sytuacji komentarz jest obligatoryjny) i zatwierdzić przyciskiem OK, aby opis
usługi został przekazany do poprawy.

Rysunek 22 Pole komentarza
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Po wprowadzeniu komentarza usługa zostaje przekazana do poprawy autorowi
opisu usługi (pracownikowi serwisu Biznes.gov.pl) oraz zostaje jej nadany status PE (Do
poprawy Pracownika serwisu Biznes.gov.pl). Usługa nie zostaje opublikowana na portalu.

Rysunek 23 Opis usługi przekazany do poprawy

Po naniesieniu zmian przez pracownika serwisu Biznes.gov.pl prześle on po raz
kolejny dany opis do weryfikacji.
5.8

Dodanie opisu usługi do Obserwowanych

Pracownik Instytucji ma możliwość dodania wybranych przez siebie opisów usług
do kategorii „Obserwowanych”. W tym celu, w karcie opisu usługi należy uruchomić
funkcje „Dodaj do”.

Rysunek 24 Dodanie opisu usługi do Obserwowanych

Skuteczne dodanie opisu usługi do obserwowanych potwierdzone zostanie
komunikatem „Dodano do listy obserwowanych”.
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Rysunek 25 Dodanie opisu usługi do Obserwowanych - komunikat

Aby usunąć dany opis z kategorii „Obserwowane” należy wejść w szczegóły danego
opisu i uruchomić opcję „Usuń z”.

Rysunek 26 Opis usługi – usuwanie z obserwowanych

Prawidłowo wykonana czynność zostanie potwierdzona komunikatem systemowym.
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Rysunek 27 Opis usługi – usuwanie z obserwowanych - komunikat

Lista usług dodanych do obserwowanych widoczna jest w widoku dashboard’u na
stronie głównej Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl

Rysunek 28 Dashboard – obserwowane opisy usług

W przypadku, gdy Użytkownik nie ma opisów usług oznaczonych, jako
obserwowane, w sekcji ten wyświetlony zostaje komunikat o treści: „Obecnie nie
obserwujesz żadnych opisów usług. Aby dodać opis do listy obserwowanych wejdź w jego
szczegóły i oznacz go gwiazdką. W ten sposób możesz utworzyć spersonalizowaną listę
opisów, która będzie wyświetlała się w tym widoku”.
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Widoczność usług

Domyślnie użytkownik ma włączoną widoczność dla wszystkich usług przypisanych
do instytucji, z którą jest powiązany w kontekście instytucji realizującej, centralnej,
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akceptującej. Jeżeli dodana zostanie nowa usługa (w kontekście instytucji realizującej,
centralnej, akceptującej), automatycznie jest ona widoczna dla użytkownika.
W przypadku gdy użytkownik Zaplecza serwisu Biznes.gov.pl chce ograniczyć
widoczność wybranych opisów usług może skorzystać z funkcjonalności Widoczność
usług.

Rysunek 29 Wybór z menu funkcjonalności Widoczność usług

Celem funkcjonalności jest umożliwienie użytkownikom Zaplecza będących
pracownikami instytucji na:
 ograniczenie widoczności opisów usług (w przypadku użytkowników z rolą
Koordynator: ograniczenie widoczności opisów usług dla siebie oraz innych
pracowników instytucji, do której należy);
 ograniczenie zakresu otrzymywanych powiadomień do wybranych usług.

Rysunek 30 Lista widoczności usług

Dodatkowo jeśli użytkownik nie chce otrzymywać powiadomień dotyczących wybranej
usługi może kliknąć w powiadomieniu e-mail na „kliknij tutaj” w zdaniu: Jeżeli nie
chcesz otrzymywać więcej informacji związanych z tą usługą, kliknij tutaj.
19

Rysunek 31 Fragment wiadomości wysłanej do użytkownika z możliwością wyłączenia powiadomień dla danej
usługi

7

Delegowanie weryfikacji na inny organ – wyznaczanie Instytucji Akceptującej

Jednostka wskazana w opisie usługi, jako instytucja centralna może delegować
weryfikację opisu na jednostkę sobie podległą. Aby to zrobić wystarczy rozwinąć
podpowiedź kontekstową do pola Instytucja akceptująca znajdującego się w sekcji:
Instytucje związane z usługą, a następnie kliknąć w link w zdaniu: Jeśli chcesz wskazać
inną instytucję akceptującą wyślij zgłoszenie do Administratora Biznes.gov.pl:
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Rysunek 32 Możliwość zgłoszenia instytucji akceptującej

Po kliknięciu w link otworzy się prewypełnione danymi użytkownika i usługi okno
dialogowe umożliwiające dodanie:




propozycji instytucji akceptującej,
uzasadnienia,
załącznika.

Rysunek 33 Formatka zgłoszenia instytucji akceptującej

Zgłoszenie zostanie przesłane Administratorowi serwisu Biznes.gov.pl, a jego kopia
zostanie również przesłana na adres e-mail osoby zgłaszającej.
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Administrator portalu skontaktuje się z osobą zgłaszającą potrzebę dodania
instytucji akceptującej do opisu poprzez email. Poinformuje on użytkownika
o pozytywnym rozpatrzeniu jego propozycji lub przyczynie ewentualnego odrzucenia
wniosku.
Do zarejestrowanych pracowników instytucji dodanej w opisie, jako akceptująca,
którzy posiadają rolę Koordynatora zostanie wysłane powiadomienie informujące
o przypisaniu nowego opisu usługi do ich jednostki.
Po dodaniu instytucji akceptującej przywileje związane ze współtworzeniem opisów
usług na portalu Biznes.gov.pl zostają przekazane danej instytucji. Instytucja
akceptująca ma tym samym możliwość:




weryfikowania opisu przesłanego przez Zespół serwisu Biznes.gov.pl,
aktualizowania opisów usług umieszczonych na portalu,
tworzenia i publikowania nowych opisów usług.

Instytucja Centralna natomiast nie ma uprawnień do zarządzania usługą,
w której wyznaczyła Instytucję akceptująca. Osoby uprawnione z Instytucji Centralnej
widzą dany opis na swojej liście opisów usług, ale nie mają możliwości edycji jego treści.
Przykładowy widok listy opisów usług instytucji centralnej, która wskazała
instytucję akceptującą:

Rysunek 34 Widok instytucji akceptującej na liście opisów instytucji centralnej

Przykładowy widok dla pracownika instytucji centralnej szczegółów opisu usługi, w
którym wskazano instytucję akceptującą – użytkownik ten nie posiada uprawnień do
edycji treści:
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Rysunek 35 Szczegóły opisu - widok instytucji centralnej

Przykładowy widok dla pracownika instytucji akceptującej szczegółów opisu usługi,
w którym wskazano jego instytucję, jako akceptującą – użytkownik
ten posiada uprawnienia do edycji treści, może utworzyć nową wersję opisu:

Rysunek 36 Szczegóły opisu - widok instytucji akceptującej
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W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z
Centrum Pomocy
elektronicznego Punktu Kontaktowego
dostępnym na Biznes.gov.pl.
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