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Zadaniem administratora lokalnego systemu IOWISZ jest nadawanie uprawnień użytkownikom 
podmiotu, w którym jest zatrudniony. Przed nadaniem uprawnień w systemie IOWISZ 
użytkownicy muszą posiadać konto na platformie P2 SA. Link do platformy udostępniony jest 
na stronie głównej systemu IOWISZ.

Aby zalogować się do systemu należy nacisnąć przycisk „Zaloguj”. 

 
 

I. PIERWSZE KROKI W SYSTEMIE 
1. Wprowadzenie 

Zadaniem administratora lokalnego systemu IOWISZ jest nadawanie uprawnień użytkownikom 
podmiotu, w którym jest zatrudniony. Przed nadaniem uprawnień w systemie IOWISZ użytkownicy 
muszą posiadać konto na platformie P2 SA. Link do platformy udostępniony jest na stronie głównej 
systemu IOWISZ. 

 

 

 

2. Logowanie do systemu 
Aby zalogować się do systemu należy nacisnąć przycisk „Zaloguj”.  

 

 

  

 
 

I. PIERWSZE KROKI W SYSTEMIE 
1. Wprowadzenie 

Zadaniem administratora lokalnego systemu IOWISZ jest nadawanie uprawnień użytkownikom 
podmiotu, w którym jest zatrudniony. Przed nadaniem uprawnień w systemie IOWISZ użytkownicy 
muszą posiadać konto na platformie P2 SA. Link do platformy udostępniony jest na stronie głównej 
systemu IOWISZ. 

 

 

 

2. Logowanie do systemu 
Aby zalogować się do systemu należy nacisnąć przycisk „Zaloguj”.  

 

 

  

I. PIERWSZE KROKI W SYSTEMIE

1. Wprowadzenie

2. Logowanie do systemu



Aby wylogować się z systemu należy nacisnąć przycisk „Wyloguj”, 

oraz zatwierdzić komunikat ostrzegający.

 
 

Następnie wpisać login i hasło oraz potwierdzić przyciskiem „Dalej” lub Enter na klawiaturze. 
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3. Wylogowanie z systemu

Następnie wpisać login i hasło oraz potwierdzić przyciskiem „Dalej” lub Enter na klawiaturze.



Aby dodać nowego użytkownika należy wybrać „Dodaj użytkownika”. 

Po wybraniu z menu opcji  „Użytkownicy” pokaże się lista wszystkich użytkowników.
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Nazwa użytkownika – login użytkownika z systemu P2 SA
Adres e-mail do powiadomień – adres na który będą wysyłane powiadomienia
Powiadomienia – zaznaczyć jeśli mają być na wskazany adres e-mail wysyłane powiadomienia 
np. o wpłynięciu nowego wniosku do oceny
Aktywny – zaznaczyć jeśli użytkownik aktywny (może korzystać z systemu)
Użytkownik z możliwością oceniania wniosków – zaznaczenie umożliwia dostęp dla danego 
użytkownika do wniosków i wprowadzanie oceny, ale bez możliwości przesłania wniosku 
dalej w procesie.
Użytkownik z możliwością akceptowania formularza – zaznaczenie umożliwia akceptowanie 
wniosków i przesyłanie ich dalej w procesie.

•	
•	
•	

•	
•	

•	
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 Użytkownik z możliwością akceptowania formularza – zaznaczenie umożliwia akceptowanie 
wniosków i przesyłanie ich dalej w procesie. 

 

Po uzupełnieniu wszystkich pól i naciśnięciu przycisku „Utwórz” następuje dodanie i zapisanie 
nowego użytkownika. 

 

Edycja użytkownika 

W celu modyfikacji danych użytkownika należy kliknąć przycisk „Edytuj”. 

 

Na ekranie „Edytuj użytkownika” należy dokonać modyfikacji danych użytkownika. 
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Po aktualizacji danych i naciśnięciu przycisku „Zapisz” następuje aktualizacja danych użytkownika. 
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Dodanie użytkownika



Po naciśnięciu przycisku „Powiadomienia globalne” pokaże się okno umożliwiające wprowadzenie 
adresu e-mail, na który będą przesyłane wszelkie powiadomienia dot. np. wniosków 
wpływających do danego podmiotu oceniającego.

Administrator lokalny w każdej chwili może zobaczyć aktualności przekazywane przez 
administratora technicznego systemu w zakładce „Aktualności”, oraz znaleźć informacje o 
pomocy w zakładce „Pomoc”.
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1.4 O autorach 
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może nacisnąć „O autorach”. 
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Informacja o autorach merytorycznych systemu oceny IOWISZ


