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DOTYCHCZASOWE KODY
WYKORZYSTYWANE  
W SERWISACH INTERNETOWYCH 
FIRMY VULCAN

Klienci, którzy już wcześniej logowali się na 
stronie www.jst.vulcan.pl, będą logować 
się do nowych serwisów internetowych firmy 
VULCAN, wykorzystując dotychczas używany 
login i hasło. (Te same loginy i hasła będą 
obowiązywać podczas logowania do Bazy 
wiedzy i serwisu Prawo Optivum). Użytkownik 
logujący się po raz pierwszy po zmianie serwisów 
do panelu obsługi klienta za pomocą loginu  
i hasła obowiązującego dla witryny  
www.jst.vulcan.pl zostanie poproszony 
o podanie adresu e-mail. W panelu obsługi 
klienta będzie pełnił funkcję administratora 
konta. 

Do panelu obsługi klienta  
można się również zalogować, używając  
dotychczasowego loginu i hasła 
wykorzystywanych do logowania w serwisie 
Prawo Optivum. W przypadku jednostek 
posiadających wykupiony dostęp do serwisu 
internetowego Prawo Optivum, dotychczasowi 
użytkownicy serwisu prawnego będą widoczni  
w panelu obsługi klienta, a administrator 
serwisu Prawo Optivum będzie pełnił funcję 
administratora konta również w panelu obsługi 
klienta .

DODAWANIE DO KONTA
PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI

Aby zapewnić dostęp do odpowiednich witryn 
pracownikom Twojej jednostki, dodaj ich  
do utworzonego konta. Tylko posiadając login 
i hasło, będą mogli pobrać na przykład 
najnowsze wersje użytkowanych programów  
Optivum.

Nowego użytkownika witryn może dodać  
do konta danej jednostki administrator konta. 

Jak to zrobić?

DODAWANIE DO KONTA JEDNOSTKI
NOWEGO UŻYTKOWNIKA (KTÓRY NIE 
JEST PRZYPISANY DO INNEJ  
JEDNOSTKI)

Aby nadać uprawnienia innym pracownikom 
jednostki do przeglądania stron przeznaczonych 
dla zalogowanych użytkowników, wykonaj 
następujące czynności:

1. Zaloguj się do panelu obsługi klienta.

2. Wybierz w menu bocznym pozycję 
Zarządzanie użytkownikami.
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3. Kliknij przycisk .

4. W nowo otwartym oknie w widoku Nowy 
użytkownik wypełnij wymagane pola, 
dotyczące nowego użytkownika.

Nowo dodany użytkownik otrzyma e-maila 
informującego o dodaniu go do konta danej 
jednostki. Jeśli kliknie we wskazany  
w korespondencji link, potwierdzając dodanie, 
zostanie przypisany do jednostki. Od tego 
momentu będzie też widoczny dla administratora
konta na liście użytkowników. W ostatniej 
kolumnie tabeli widnieje informacja, do ilu 
witryn dodany użytkownik ma dostęp. 

Login i adres e-mail muszą być unikalne.
Jeżeli login, który chcesz zapisać, już istnieje, 
w górnej części okna pojawi się informacja:

Zaproponuj wówczas inny login.

Jeżeli adres e-mail, który chcesz zapisać, 
już istnieje, w górnej części okna pojawi się 
informacja:

Oznacza to, że prawdopodobnie 
użytkownik, którego chcesz dopisać  
do konta jednostki, jest już w bazie danych 
dopisany do innego konta. Skorzystaj 
wówczas z opcji dopisywania istniejącego  
użytkownika do konta jednostki.

DODAWANIE DO KONTA JEDNOSTKI 
ISTNIEJĄCEGO UŻYTKOWNIKA (KTÓRY 
ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ PRZYPISANY  
DO INNEJ JEDNOSTKI)

Aby dodać do konta jednostki użytkownika, 
który w bazie jest już przypisany do innej 
jednostki, wykonaj następujące czynności:
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1. Po zalogowaniu się do panelu obsługi 
klienta, wyborze z menu pozycji 
Zarządzanie użytkownikami i kliknięciu 
przycisku  w nowo otwartym oknie 
wybierz zakładkę Istniejący użytkownik.

2. Wpisz login lub adres e-mail użytkownika, 
którego chcesz dopisać, i kliknij przycisk

.

Jeśli w bazie danych istnieje użytkownik  
o podanym loginie lub adresie e-mail, 
puste pola z danymi użytkownika zostaną 
automatycznie uzupełnione i pojawi się 
możliwość dodania użytkownika do konta 
jednostki.

3. Kliknij przycisk .

Dodany użytkownik otrzyma e-maila 
informującego o dodaniu go do konta danej 
jednostki. Jeśli kliknie we wskazany  
w korespondencji link, potwierdzając dodanie, 
zostanie przypisany do kolejnej jednostki. 
Od tego momentu będzie widoczny dla 
administratora konta na liście użytkowników, 
a logując się do panelu obsługi klienta,  
w górnej części okna Moje dane będzie miał 
do wyboru listę jednostek, do których został 
przypisany.


