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Jak rozpocząć pracę w systemie? 

Korzystanie ze strony startowej 

Po wprowadzeniu adresu na pasku przeglądarki wyświetli się strona startowa Platformy VULCAN. 

Strona startowa niezalogowanego użytkownika zawiera: 

• Przycisk umożliwiający logowanie [1] 

• Ikony służące do zastosowania kontrastu i modyfikacji czcionki [2] 

• Odnośnik do pomocy [3] 

• Link do polityki prywatności [4] 
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Logowanie do Platformy VULCAN  

Logowanie do platformy wymaga wcześniejszego nadania loginu i hasła użytkownikowi przez głównego ad-

ministratora danej instancji. 

W celu zalogowania należy: 

1. Kliknąć przycisk Zaloguj się. 

2. Uzupełnić pola Nazwa użytkownika (korzystając z otrzymanego loginu) oraz Hasło. 

 

Przywracania dostępu do konta 

Funkcja Przywracanie dostępu do konta może być wykorzystywana tylko w przypadku, gdy użytkownik podał 

administratorowi swój prawidłowy adres e-mail.  

Wówczas po wpisaniu w oknie logowania loginu i kliknięciu odnośnika Przywracanie dostępu do konta użytkow-

nik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym zmianę hasła. 

 W przypadku, gdy użytkownik zapomni loginu lub hasła, należy skontaktować się z głównym admi-
nistratorem instancji. 

Kończąc pracę w systemie należy skorzystać z przycisku Wyloguj się (w prawym górnym rogu okna) i dopiero 

zamknąć okno przeglądarki. 
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Korzystanie ze strony startowej po zalogowaniu 

Po zalogowaniu do Platformy VULCAN użytkownik będzie miał dostęp do strony startowej zbudowanej z tzw. 

kafli. 

 

• Przycisk umożliwiający wylogowanie [1] 

• Odnośnik do konta użytkownika na platformie [2] 
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• Pole umożliwiające wpisanie wyszukiwanej treści [3] 

• Pasek ikon z dostępem do poszczególnych modułów platformy oraz aplikacji zintegrowanych z syste-

mem [4] 

• Ikony służące do zastosowania kontrastu i modyfikacji czcionki [5] 

• Moduł odnośników do powiadomień (informacji) z aplikacji [6] 

• Moduł odnośników do informacji z VULCAN [7] 

• Moduł odnośników do informacji z zagadnień prawa oświatowego [8] 

• Dostęp do podręcznego panelu z dużymi ikonami aplikacji zawierającymi linki do poszczególnych sys-

temów [9]. 

Ponadto strona startowa zalogowanego użytkownika zawiera dodatkowe kafle będące odnośnikami do pa-

nelu obsługi Klienta, bazy wiedzy VULCAN oraz podręczników do poszczególnych aplikacji. 

 

Uruchamianie aplikacji zintegrowanych 

Kliknięcie w górnym pasku ikony  powoduje wyświetlenie podręcznego panelu z dużymi ikonami, zawie-

rającymi linki do poszczególnych aplikacji. 

Ikony wyszarzone oznaczają aplikacje, do których aktualnie zalogowany użytkownik nie ma dostępu. 

Aby przejść do aplikacji, należy kliknąć aktywną (kolorową) ikonę z jej nazwą. 

Jeżeli użytkownik ma dostęp do więcej niż jednej placówki w ramach danej aplikacji, kliknięcie ikony apli-
kacji spowoduje wyświetlenie listy placówek. Dopiero kliknięcie pozycji z nazwą wybranej placówki spo-
woduje przejście do aplikacji. 
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Kliknięcie ikony  na pasku ikon spowoduje zamknięcie podręcznego menu i powrót do paska ikon. 

 

Szczegółowy podręcznik dotyczący zarządzania Platformą VULCAN znajduje się po kliknięciu ikony  [Za-

rządzanie platformą] a następnie odnośnika Pomoc w prawym górnym rogu okna przeglądarki. 

 
Analogicznie, podręczniki do aplikacji Finanse VULCAN, Kadry VULCAN oraz Płace VULCAN są dostępne po 

przejściu do docelowych systemów za pomocą paska ikon i kliknięciu odnośnika Pomoc. 

 
 


