Instrukcja obsługi – rejestrowanie uczestników rajdu.

Instrukcja obsługi.

Regulamin rajdu.

Przeglądanie tras rajdu.

Rejestracja użytkownika.

1. Bez zalogowania dostępne są następujące funkcje:
a) Wyświetlenie instrukcji obsługi,
b) Przeglądanie tras rajdu:
 Podstawowe informacje o przygotowanych trasach.
 Przekierowania do pełnej informacji o trasach.
 Kontakt do koordynatora trasy.
 Tabela z rezerwacjami

Numer trasy.

c) Wyświetlenie regulaminu rajdu.

d) Rejestracja użytkownika.
Przed rejestracją użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem rajdu, gdyż wymagana jest jego
akceptacja oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
Link do regulaminu.

Link do informacji
RODO.

Wymagane potwierdzenia zapoznania się z
regulaminem i zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

Po zaznaczeniu opcji poświadczających zapoznanie się z regulaminem, informacją RODO i zgód na
przetwarzanie danych osobowych należy kliknąć przycisk „Dodaj nowego użytkownika”.

Wybieramy Dyrekcję i zatwierdzamy Wybierz w
celu załadownia jednostek.
Wybieramy swoją
jednostkę LP.

Adres e-mail – koniecznie z
domeny lasy.gov.pl.

Na podstawie numeru jednostki i numeru adresowego
SILP zostanie utworzony login, który razem z PINem
będzie służył do logowania się w aplikacji.

Dowolne 5- cyfrowe hasło, które będzie
potrzebne przy logowaniu do systemu.

Po kilku minutach na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail przyjdzie mail
weryfikacyjny do aktywacji konta:
Login do aplikacji rejestracji
uczestników rajdu.

Link aktywacyjny
konta w aplikacji.

W przypadku poprawnej weryfikacji konta zostanie wyświetlony komunikat:

UWAGA – w przypadku blokowania przez przeglądarkę wyskakujących okienek i komunikatów,
powyższy komunikat może nie zostać wyświetlony, a konto zostanie aktywowane. W takim
przypadku najlepiej podjąć próbę zalogowania się.
2. Po zalogowaniu oprócz funkcji dostępnych bez logowania dodatkowo dostępne są funkcje:
a) Trasy rajdu i składanie zamówień,
b) Moje zamówienia,

c) Zestawienie zamówień jednostki,
W calu złożenia zamówienia odnajdujemy trasę na którą chcemy złożyć zamówienie, można
posłużyć się listą wyboru jednostki/trasy rajdu, po wybraniu trasy klikamy przycisk „Pokaż”.

Lista wyboru
tras/jednostek
organizujących trasy.

Po odszukaniu trasy wpisujemy w polu tekstowym liczbę miejsc, którą chcemy zamówić i klikamy
przycisk „Zamawiam” w ten sposób liczba zgłoszonych uczestników zostaje zarejestrowana. Liczba
dostępnych miejsc na trasie zostanie pomniejszona o ilość zgłoszonych uczestników.

Tu wpisujemy liczbę
zgłaszanych
uczestników na trasę.

UWAGA – Zamówionej liczby osób nie ma możliwości później zmienić. Jeśli będzie taka potrzeba
należy dokonać Rezygnacji, która usuwa całe zamówienie. Następnie dokonać zmówienia z właściwą
liczbą osób. W razie wątpliwości proszę o kontakt z administratorem systemu.
Po zarezerwowaniu miejsc należy uzupełnić informacje dodatkowe, do czasu ich zatwierdzenia
będzie się wyświetlała ikonka informująca o konieczności ich uzupełnienia. Uzupełnianie informacji
dodatkowych uruchamia się przez kliknięcie przycisku „Informacje”.

Ikona wskazująca na brak
informacji o drużynie.

Przycisk REZYGNACJI
z zmówienia.

Po kliknięciu przycisku „Informacje” zostanie wyświetlony formularz, w którym uzupełnić trzeba
informacje kontaktowe do kierownika drużyny, oraz imienną listę uczestników, w której podajemy
imię, nazwisko, płeć i rozmiar koszulki uczestnika. Uzupełniamy też informację o ilości posiłków
jarskich. Formularz można edytować kilka razy, jednak przed jego opuszczeniem należy pamiętać
o naciśnięciu przycisku „Zapisz powyższe dane” w celu zapisania danych w aplikacji. Podczas
wpisywania większej liczby uczestników drużyny zalecane jest częstsze zapisywanie danych, w celu
ochrony przed ich utraceniem. Dane kierownika drużyny są domyślnie uzupełniane na podstawie
informacji o logowaniu użytkownika zgłaszającego.

Zapisywanie danych
formularza w aplikacji.

Po zapisaniu danych pojawi się przycisk „Zestawienie”, który należy kliknąć po uzupełnieniu danych
wszystkich zgłoszonych uczestników. Po wygenerowaniu zestawienia aplikacja wysyła jego treść
emailem do zgłaszającego i organizatorów rajdu.

Generowanie zestawienia
drużyny.

UWAGA – w przypadku zmiany w składzie drużyny już po wykonaniu zestawienia, należy ponownie
wygenerować zestawienie, spowoduje to aktualizację danych uczestników w aplikacji i pozwoli
organizatorom zamówić odpowiednie wyżywienie, zakwaterowanie i zakupienie koszulek
w oczekiwanych rozmiarach.

Fragment przykładowego zestawienia:

UWAGA – Wpłaty za zamówienie należy dokonać w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W celu
sprawnego księgowania wpłat i ich rejestracji w aplikacji prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na
tytuł przelewu.

Po uzupełnieniu danych uczestników i wygenerowaniu zestawienia można je podejrzeć używając
przycisku „Pokaż potwierdzenie”. Po dokonaniu wpłaty i jej zaksięgowaniu informacja ta zostanie
odnotowana i można ją podejrzeć w ”Zamówieniu”.

Informacja o dokonaniu
wpłaty.

Wyświetlenie
zestawienia.

Aplikacja umożliwia wyświetlenie listy zamówień złożonych z jednej jednostki LP.

Zamówienia złożone w
jednostce LP.

Generowanie zestawienia
zamówień z jednostki LP.

