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1. Logowanie do Systemu BCW 

Do systemu BCW może zalogować się osoba posiadająca aktywną kartę studencką  

lub pracowniczą. System ten składa się z trzech części: serwisu internetowego, do którego  

ma dostęp osoba na podstawie autoryzacji za pomocą loginu i hasła, kiosku BCW i 

urządzenia Kyocera, do których dostęp jest realizowany przy użyciu karty studenckiej lub 

pracowniczej. 

1.1. Logowanie do serwisu internetowego 

Dostęp do serwisu internetowego BCW ma osoba, która posiada aktywną  

(nie unieważnioną) kartę studencką lub kartę pracowniczą, za pomocą której aktywuje swoje 

konto internetowe. Aktywacji konta internetowego można dokonać bezpośrednio ze strony 

internetowej lub podczas pierwszego logowania do kiosku BCW. 

1.1.1. Pierwsze logowanie z Internetu – odblokowanie konta internetowego 

W przeglądarce internetowej po wpisaniu adresu serwisu BCW zostanie wyświetlona 

strona umożliwiająca zalogowanie się do systemu, zmianę języka wyświetlania, bądź 

aktywację konta internetowego. 
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Rys 1. Panel logowania do witryny. 
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Zmiana języka odbywa się poprzez kliknięcie na jedną z ikonek . 

Aby użytkownik mógł skorzystać z witryny musi najpierw aktywować swoje konto. 

Może tego dokonać poprzez kliknięcie na przycisk . Spowoduje to przejście  

do następnej sekcji, gdzie uzupełnić należy pola: „PESEL” oraz „Numer indeksu”. Obie 

informacje można odczytać z aktualnie posiadanej legitymacji studenckiej. 

 

Rys 2. Formatka aktywacji konta. 

Następny krok to podanie imienia ojca w celu dodatkowej weryfikacji użytkownika. 

 

Rys 3. Formatka wprowadzania imienia ojca podczas 
aktywacji konta. 

Uwaga: Jeżeli w bazie nie znajduje się informacja o imieniu ojca to treść pytania może ulec 
zmianie i tyczyć się innych zapisanych danych (np. imię matki, miejsce 
urodzenia). 

Jeżeli udzielimy poprawnej odpowiedzi to kolejnym etapem jest wprowadzenie 

adresu email oraz hasła, które będą przypisane do aktywowanego konta. 
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Rys 4. Formatka wprowadzania adresu e-mail oraz hasła 
podczas aktywacji. 

Po zatwierdzeniu tych danych przyciskiem  użytkownik powinien zostać 

automatycznie zalogowany i przeniesiony na witrynę. 

Każde kolejne logowanie użytkownika, który posiada aktywowane konto odbywa się 

konwencjonalnie poprzez wpisanie swojego loginu i hasła. 

1.2. Logowanie do kiosku BCW 

1.2.1. Pierwsze logowanie do kiosku BCW 

Student bądź pracownik może aktywować swoje konto poprzez kiosk BCW. By tego 

dokonać musi on posiadać swoją elektroniczną legitymację. Proces aktywacji przebiega w 

kilku etapach. Jeżeli mamy dostęp do kiosku to powinien widnieć tam wygaszacz bądź widok 

wyboru języka będący ekranem startowym: 

 

Rys 5. Ekran startowy kiosku BCW. 

Użytkownik domyślnie obsługiwany jest w języku polskim. Jeżeli interfejs  

ma wyświetlać się w angielskiej wersji językowej to należy przed włożeniem karty  
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to potwierdzić kliknięciem na przycisk . Jeśli przed wsadzeniem karty zdecydujemy się 

odgórnie na którąś wersję językową to wyświetlony zostanie ekran proszący o wsadzenie 

karty do czytnika. 

 

Rys 6. Komunikat oznaczający oczekiwanie kiosku na kartę. 

Po wsadzeniu nowej karty system przeprowadzi procedurę aktywacji karty. 

Wyświetlone zostanie okno z pytaniem o imię ojca użytkownika. 

 

Rys 7. Formatka z pytaniem o imię ojca. 

UWAGA: Jeżeli w bazie nie znajduje się informacja o imieniu ojca to treść pytania może 
ulec zmianie i tyczyć się innych zapisanych danych (np. imię matki, miejsce 
urodzenia). 

Jeśli wprowadzone informacje są zgodne z prawdą to następnym krokiem będzie 

ustalenie numeru PIN dla karty. Jego długość zależy od specyfiki wdrożenia. Jeżeli jest to 

zwykłe wdrożenie to jego długość musi wynosić minimum 4 znaki, zaś w przypadku 

wdrożenia z PKI – 6 znaków. Wprowadzony PIN należy zaakceptować przyciskiem 

. Użytkownik następnie kolejno powinien wprowadzać dane zgodnie z 

instrukcjami na ekranie oraz ostatecznie je zatwierdzić. 
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Rys 8. Wpisanie nowego numeru PIN 

System sprawdzi czy wprowadzone numery PIN są identyczne Jeżeli tak będzie, to 

przejdzie do kolejnego kroku jakim jest podanie adresu e-mail oraz hasła dostępu do konta 

(Rys. 9). Opisywany krok nie dotyczy użytkowników, którzy wcześniej aktywowali swoje 

konto internetowe (patrz 1.1.1). 

 

Rys 9. Aktywacja konta internetowego 

Uwaga: Podczas aktywacji konta w okienku Użytkownik (Rys. 9) znajduje się login do 
internetowego serwisu BCW nadany przez system dla użytkownika 
aktywującego konto. Login powstaje jako połączenie przedrostka (w tym 
przypadku stud) oraz numeru albumu. 

1.2.2. Logowanie do systemu BCW 

Jeżeli przejdziemy pomyślnie przez cały proces aktywacji to po ponownym włożeniu 

karty można zalogować się przy użyciu zdefiniowanego wcześniej numeru PIN. 
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Rys 10. Klawiatura do wprowadzania PINu podczas 
logowania. 

Wpisany numer PIN zatwierdzamy przyciskiem  i jeżeli zostanie pomyślnie 

zweryfikowany to użytkownik uzyska dostęp do systemu BCW. 

1.2.3. Logowanie jako gość 

Możliwe jest zalogowanie do systemu jako gość. W tym celu należy wybrać język 

wyświetlania a następnie wybrać . 

To, co widzi na stronie „Gość” jest uzależnione od konfiguracji wprowadzonej przez 

Administratora. 

Rys 11. Przykładowy układ strony Gościa 
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2. Konstrukcja interfejsu Kiosku BCW 

Na stałe elementy interfejsu składają się: górny panel (Rys. 12) oraz stopka (Rys. 13).  

 

Rys 12. Górny panel 

 

Rys 13. Stopka 

Na górnym panelu wyświetlana jest nazwa aktywnej zakładki , imię 

oraz nazwisko użytkownika , stan konta  jak również 

przyciski nawigacyjne:  służący możliwości powrotu do ekranu głównego  

oraz  służący otwarciu menu rozwijanego (Rys. 14) 

 

Rys 14. Menu rozwijane w interfejsie Kiosku. 

Stopka zawiera informacje o wersji oraz przycisk do wylogowania się: 

. 
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3. Doładowywanie impulsów na kartę. 

Proces drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów możliwy jest do 

wykonania jeżeli użytkownik posiada odpowiednią ilość impulsów na karcie. Ilość impulsów 

wymaganych do wykonania danej usługi określona jest przez administratora systemu. 

Użytkownik  

z dostępem do kiosku może zwiększyć liczbę posiadanych impulsów na karcie za pomocą 

monet. Możliwe jest również doładowanie impulsów przez Internet przy użyciu usługi 

DotPay. Aby załadować impulsy na kartę z użyciem monet należy na ekranie głównym kliknąć  

na przycisk „Zasil kartę” (Rys. 15) bądź wybrać tę opcję z rozwijanego menu w prawym 

górnym rogu ekranu (Rys. 16) 

 

Rys 15. Przycisk do przejścia do doładowywania karty. 

 

. 

Rys 16. Dostęp do doładowywania karty z poziomu menu 
rozwijanego. 
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Przejście do modułu wpłaty gotówki (Rys. 17) automatycznie uruchamia licznik i pozwala  

na doładowanie impulsów poprzez wrzucenie monet.  

 

Rys 17. Moduł wpłaty gotówki. 

Użytkownik na bieżąco otrzymuje informacje o ilości i nominale wrzucanych monet, 

oraz ich równowartości jako impulsy (Rys 16). Jeżeli zdarzy się, że kiosk nie przyjmie monety 

to zostanie ona zwrócona dolną szczeliną wrzutnika.  

Ponieważ wrzucenie monety nie jest równoznaczne z doładowaniem konta, operacja 

wymaga potwierdzenia doładowania przyciskiem . Jeżeli chcemy przed 

załadowaniem pieniędzy na konto zobaczyć listę dostępnych dokonanych wpłat (Rys. 19), 

klikamy na „Pokaż wpłaty” (Rys.17), lub „Napełnianie karty” (Rys. 18). 

 

Rys 18. Przyciski nawigacyjne w „Płatnościach” 
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Rys 19. Lista dokonanych wpłat nie zapisanych na karcie 

Na liście wpłat widnieją zapisane operacje wrzucania monet, które do tej pory nie 

zostały doładowane na konto. Ponieważ Kiosk nie jest w stanie oddać wrzuconych monet, to 

każda operacja wrzutu kończy się powstawaniem rekordów. Możliwe jest ich wybranie z listy 

zaznaczając ręcznie pole  bądź użycie przycisków 

. Jeżeli już wybierzemy interesujący 

nas rekord to poprzez kliknięcie na  przekazujemy kwotę na nasze konto. 

 

Rys 20. Ekran po pomyślnym doładowaniu wpłat na kartę 
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4. Wgląd do danych użytkownika na Kiosku 

Aby uzyskać dostęp na Kiosku do informacji o zalogowanym użytkowniku musimy 

wybrać z menu podręcznego opcję „Moje dane” (Rys. 21)  

 

Rys 21. Przejście do ekranu informacji o koncie 

Ekran przedstawia podstawowe dane osobowe (Rys. 22): 

 

Rys 22. Ekran informacji o karcie 

Przejście na zakładkę zmiany hasła przyciskiem  przenosi nas  

do formatki umożliwiającej dokonanie tej właśnie akcji (Rys. 23). Wpisujemy tam informacje 

zgodnie z opisem w polach i zatwierdzamy przyciskiem . 
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Rys 23. Zmiana hasła do konta w systemie BCW. 

4.1. Zmiana PINu karty 

Istnieje możliwość ustalenia nowego numeru PIN dla posiadanej obecnie aktywnej 

karty. W celu jego zmiany należy przy użyciu Kiosku zalogować się na swoje konto w 

systemie BCW a następnie wybrać z rozwijanego menu opcję „Moja karta” (Rys. 24) 

 

Rys 24. Przejście do zakładki „Moja karta”. 

Na kolejnym ekranie, na panelu bocznym wybieramy .  

Wprowadzamy w pola formatki (Rys. 24) aktualny, nowy oraz powtórnie nowy PIN. 

Zatwierdzamy zmiany przyciskiem . 
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Rys 25. Zmiana PINu karty 

4.2. Certyfikaty karty 

Korzystając z Kiosku w zakładce „Moja karta” po przejściu pod „Moje certyfikaty” 

wyświetlana jest informacja o aktualnie zapisanych certyfikatach na karcie. Jeżeli certyfikat 

jest już obecny na posiadanej przez użytkownika legitymacji to  można go wstrzymać bądź 

unieważnić, zaś jeżeli karta nie posiada żadnego certyfikatu to można go w tym miejscu 

wgrać. 
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5. Konstrukcja interfejsu portalu 

Użytkownik w górnej części strony ma do dyspozycji panel nawigacyjny. 

 

Rys 26. Panel nawigacyjny zalogowanego użytkownika. 

Przyciski  pozwalają 

kolejno na: powrót na stronę główną, przejście do ekranów związanych z przetwarzaniem 

dokumentów, wgląd do danych zalogowanego użytkownika oraz doładowanie konta przez 

Internet z użyciem systemu DotPay. 

Ikonki  służą zmianie wersji językowej portalu.  

Pasek  wyświetla imię oraz nazwisko aktualnie zalogowanego 

użytkownika, zaś ikonka  służy wylogowaniu z portalu.  
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6. Operacje na dokumentach 

6.1. Import zadań do wydruku 

Użytkownik po zalogowaniu się do witryny ma możliwość dodania własnych 

dokumentów do wydruku. Wystarczy że na stronie głównej kliknie na przycisk „Dodaj 

dokument” bądź przejdzie przez rozwijane menu i wybierze odpowiednią opcję. 

 

Rys 27. Przycisk dodawania dokumentów do kolejki 
wydruków. 

 

Rys 28. Dodawanie dokumentów do kolejki wydruków z 
poziomu menu rozwijanego. 
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Kolejny ekran (Rys. 29) pozwala na wybór wczytywanego pliku. Powinien on zostać 

poprawnie załadowany jeżeli jego format to PDF bądź XPS oraz jego rozmiar nie przekracza 

50 MB. 

 

Rys 29. Ekran importu plików na serwer wydruku 

 

Kliknięcie na przycisk  uruchamia przeglądarkę plików, gdzie możemy 

wybrać plik do załadowania. Jeżeli dokonamy już wyboru to klikamy na . Poprawne 

załadowanie pliku zostanie obwieszczone stosownym komunikatem (Rys. 30). 

 

Rys 30. Komunikat potwierdzający przesłanie pliku 
poprawnie. 

 

Po zakończeniu wczytywania dokumentu możemy dodawać kolejne. Gdy skończymy 

istnieje możliwość aby podglądnąć listę załadowanych plików przechodząc na „Dokumenty”  

-> „Moje wydruki” 

 

Rys 31. Przejście do listy przesłanych przez siebie plików. 
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Załadowane pliki są prezentowane w postaci tabeli. 

 

Rys 32. Wygląd tabeli ze załadowanymi plikami. 

Użytkownik może odświeżyć widok przyciskiem . Dodawanie kolejnego 

dokumentu może zostać zrealizowane poprzez kliknięcie na przycisk . Zaznaczony 

obecnie dokument na liście (przyciemnione tło we wierszu) możemy usunąć z kolejki 

przyciskiem , bądź pobrać z witryny przy pomocy przycisku . Każdy plik w tabeli 

posiada wyświetlone dodatkowo informacje o nim. Kolejno są to: 

 Typ: czyli format pliku 

 Data wstawienia: data umieszczenia pliku w systemie 

 Koszt: koszt jaki użytkownik poniósł w związku z przetwarzaniem wybranego 
dokumentu 

 Status: określa obecny stan pliku, w tej kolumnie uzyskamy informację m.in. jeżeli 
zdarzy się, że przetwarzanie dokumentu zakończyło się błędem 

 Akcje: znajdujący się wewnątrz przycisk  pozwala na podgląd przetwarzanego 
dokumentu 
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 Dolna część tabeli pozwala na nawigację po jej zasobach  

 
Rys 33. Panel nawigacyjny tabeli 

6.2. Dokumenty publiczne 

Dokumenty publiczne są dokumentami dostępnymi dla wszystkich użytkowników 

systemu. Zarządzaniem tych dokumentów (tj. ich załadowywaniem i usuwaniem) zajmuje się 

tylko i wyłącznie administrator systemu. Uprawnienia pozostałych użytkowników 

sprowadzają się do podglądu i pobrania na komputer.  

 

Rys 34. Widok listy dokumentów publicznych 

Jak widać na Rys 34. lista dokumentów publicznych nie różni się niczym względem 

listy plików użytkownika poza ograniczonymi funkcjonalnościami. 

6.3. Skanowane pliki 

Jeżeli użytkownik posiada przypisane do swojego konta zeskanowane pliki to może je 

przeglądnąć z poziomu witryny jak również pobrać na komputer czy usunąć. Podobnie jak  

w innych przypadkach, lista ma identyczną budowę a różni się jedynie dostępnymi funkcjami. 
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Istnieją dwie ścieżki dostępu do tej listy: kliknąć na przycisk na ekranie głównym (Rys 35), lub 

wykorzystać menu rozwijane (Rys 36) 

 

Rys 35. Przejście do listy pobranych dokumentów. 

 

Rys 36. Dostęp do listy zeskanowanych plików z poziomu 
menu rozwijanego. 
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Rys 37. Widok listy zeskanowanych plików. 

Widniejące na liście (Rys. 37) pliki posiadają jedno z 4 rozszerzeń: PDF, XPS, TIFF  

lub ZIP. Wymienione formaty wynikają z dostępnych w urządzeniu Kyocera opcji zapisu pliku 

wyjściowego. 

6.4. Podgląd załadowanych plików 

Poprzez kliknięcie na przycisk  na dowolnej liście plików uzyskujemy możliwość 

przeglądnięcia miniaturek poszczególnych stron dokumentu oraz powiększenia interesującej 

nas strony (Rys 38). 
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Rys 38. Ekran wyświetlania miniatur przesłanego 
dokumentu 

Przyciski  znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu pozwalają na 

nawigację po miniaturach stron dokumentu. Jeżeli najedziemy kursorem na którąś z nich  

to zostaje podświetlona (patrz obrazek wyżej) i po kliknięciu pozwala na podgląd  

w powiększeniu. 

Oznaczenia  przedstawiają pokrycie strony kolejno: kolorami oraz czernią. 



25 
OPTeam SA, 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 

www.opticamp.pl 

7. Wyświetlanie danych użytkownika na witrynie 

Jeżeli użytkownik jest zalogowany to po kliknięciu w górnym panelu na przycisk 

 może wyświetlić informację o swoim profilu.  

 

 

Rys 39. Informacje o profilu internetowym. 

 

 

Rys 40. Dane adresowe. 
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7.1. Zmiana hasła 

Jeżeli użytkownik będzie chciał zmienić swoje hasło dostępu do portalu 

internetowego to wystarczy, że w zakładce „Moje dane” uzupełni pola „Aktualne hasło”, 

„Nowe hasło”  

oraz „Powtórz hasło” jak również zatwierdzi zmiany przyciskiem  (Rys 41)  

 

 

Rys 41. Formatka zmiany hasła. 
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8. Modyfikacja menu użytkowników 

Administrator posiada możliwość modyfikacji układu wyświetlanych użytkownikowi 

przycisków menu. Aby dokonać modyfikacji należy przejść w panelu do Panelu Zarządzania -> 

Układ menu użytkowników (Rys. 42). 

 

Rys 42. Pozycja funkcjonalności w menu 

Okno zarządzania wygląda jak poniżej  

 

Rys 43. Modyfikacja układu menu użytkowników 
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Składają się na nie następujące sekcje: 

 Filtrowanie wyników według zadanych kryteriów oraz języka portalu 

 „Akcje” pozwalają na kontrolę zdefiniowanych kontenerów oraz edycję elementów 
listy przycisków w kontenerze 

 „Nazwa” wyświetla nazwę kontenera 

 „Adres” pokazuje ścieżkę źródłową danego elementu 

 „kiosk”, „wpłat” i „inter.” Razem z sekcją elementów „TAK” pozwalają na kontrolę 
widoczności danego elementu menu dla kolejno: Kiosku, Wpłatomatu oraz Witryny. 

 

8.1.1. Dodawanie nowych kontenerów oraz przycisków 

Jeżeli Administrator chce dodać nową kategorię (kontener) przycisków oraz same 

przyciski to istnieje taka możliwość z poziomu panelu zarządzania. 

Aby dodać kontener należy kliknąć na przycisk . W pojawiającym się oknie 

uzupełniamy nazwę kontenera dla polskiej oraz angielskiej wersji portalu. 

 

Rys 44. Dodawanie nowego kontenera 

Dodany kontener powinien pojawić się na liście. 

 

Podpowiedź 
W celu zobaczenia naniesionych zmian należy ponownie się zalogować 
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Aby dodać przycisk do kontenera klikamy na  . Następnie wprowadzamy 

informacje o przycisku. 

 

 Adres – podajemy adres docelowy przycisku 

 Nazwa pliku ze zdjęciem – nazwa pliku graficznego, który musi znajdować się w 
lokalizacji np.: "C:\inetpub\wwwroot\kiosk\Images\v2" 

 Drop-down menu – wybór wersji językowej, dla której definiujemy wartości pól 
„Nazwa” oraz „Opis” 

Po zapisaniu struktura kontenera powinna wyglądać następująco: 
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9. Doładowanie konta przez DotPay 

System BCW poza doładowaniem za pośrednictwem monet pozwala także na 

doładowanie przez Internet. Odbywa się to za pośrednictwem usługi DotPay. Dostęp  

do funkcjonalności jest możliwy z poziomu witryny WWW. Aby dokonać płatności należy 

zalogować się na swoje konto internetowe i z górnego panelu nawigacyjnego wybrać 

. 

Zostanie wyświetlona formatka, w której podajemy jaka kwota ma zostać przelana 

 i potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem . 

 

Rys 45. Formatka wprowadzania kwoty doładowania. 
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10. Drukowanie / skanowanie / kopiowanie 

Opcje drukowania, skanowania i kopiowania dostępne są bezpośrednio na ekranie 

urządzenia KYOCERA. Interfejs użytkownika składa się z ekranów funkcjonalności na których 

znajdują się listy dokumentów, listy parametrów konfiguracyjnych, przyciski nawigacji 

pomiędzy ekranami i przyciski akcji.  

Przyciski nawigacji powtarzają się na wielu ekranach. Są to: 

 Przycisk Wyloguj , który służy do wylogowania użytkownika z systemu.  
Po wylogowaniu zostanie wyświetlony monit o przypominający o wyjęciu karty. Samo 
wyjęcie karty również powoduje wylogowanie użytkownika z systemu. 

  Przycisk Home , powoduje przełączenie aktualnego widoku na Ekran Główny 
urządzenia – Rys. 47. 

 Przycisk Powrotu , przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu jest głównie 
stosowany w ekranach ustawień i powoduje powrót do głównego ekranu drukowania 
bądź skanowania. 

Dodatkowo na listach i podglądzie wydruku powtarzają się następujące przyciski: 

 Przycisk przechodzenia na pierwsza stronę widoku listy . 

 Przycisk przechodzenia na poprzednią stronę widoku listy . 

 Przycisk przechodzenia na następną stronę widoku listy . 

 Przycisk przechodzenia na ostatnią stronę widoku listy . 

 Przycisk zaznaczania wszystkich wierszy na bieżącej stronie . 

 Przycisk odznaczania wszystkich wierszy na bieżącej stronie . 

 Przycisk odwracania zaznaczenia wierszy na bieżącej stronie . 

 

Osobną grupą przycisków są przyciski sprzętowe urządzenia KYOCERA dostępne  

na panelu sterującym 
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Rys 46. Przyciski sprzętowe dostępne na panelu sterującym 
urządzenia KYOCERA. 

W aplikacji wykorzystywane są wyróżnione kolorami przyciski: 

 Przycisk Start pełni rolę przycisku wprowadzania (Wprowadź) na oknie 
wprowadzania PINu, a w przypadku drukowania, skanowania i kopiowania uruchamia 
odpowiednie zadanie. 

 Przycisk Stop  jest używany przy drukowaniu wielu dokumentów do 
zatrzymania następnego wydruku. 

 Przycisk Reset  odpowiada programowemu przyciskowi Home i powoduje 
przełączenie aktualnego ekranu na Ekran Główny. 

 

10.1. Logowanie na drukarce 

Aby przystąpić do drukowania, skanowania bądź kopiowania należy zalogować się za 

pomocą legitymacji studenckiej lub pracowniczej (Rys. 47) podając PIN z klawiatury 

numerycznej urządzenia lub za pomocą ekranu dotykowego (Rys. 48). 



33 
OPTeam SA, 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 

www.opticamp.pl 

 

Rys 47. Ekran powitalny urządzenia KYOCERA 

 

 

Rys 48. Ekran wprowadzania PINu 

 

Po zalogowaniu system wyświetla Ekran Główny umożliwiający wybranie jednej  

z trzech opcji – Druk, Skan i Kopia. W nagłówku ekranu wyświetlana jest informacja  

o zalogowanym użytkowniku i stanie środków na koncie (Rys. 49). 
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Rys 49. Ekran główny urządzenia KYOCERA 

Do wylogowania się z systemu służy przycisk Wyloguj , po wciśnięciu którego 

wyświetlany jest monit przypominający o zabraniu karty z czytnika (Rys 50). Wyciągnięcie 

karty z czytnika również powoduje wylogowanie. 

 

Rys 50. Monit przypominający o zabraniu karty. 



35 
OPTeam SA, 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 

www.opticamp.pl 

10.2. Drukowanie 

Po wciśnięciu przycisku DRUK  wyświetlana jest lista dokumentów dostępnych 

do wydruku dla zalogowanego użytkownika 

 

Rys 51. Ekran Drukowania 

Na liście wyświetlane są dokumenty publiczne, prywatne oraz zawartość dysku 

wymiennego o ile został wcześniej podłączony. Określenie źródła dokumentu realizowane 

jest za pomocą listy rozwijanej.  

Wybór dokumentów do wydruku odbywa się poprzez zaznaczenie wierszy za pomocą 

pól wyboru (check-box) . Dodatkowo dla pojedynczego dokumentu (wiersza) można 

wykonać podgląd dokumentu – przycisk , zmienić ustawienia drukowania specyficzne dla 

dokumentu – przycisk  oraz usunąć dokument z kolejki po wydrukowaniu zaznaczając 

pole wyboru „Usuń po wydruku”. Rysunki Rys. 52 i Rys. 53 pokazują odpowiednio ekrany 

Podglądu Dokumentu i Specyficznych Ustawień Drukowania dla pliku. 

Przycisk służy do drukowania większej ilości dokumentów  

z jednakowymi ustawieniami wydruku. Po wciśnięciu przycisku Ustaw i drukuj wyświetla się 

Ekran Ustaw i drukuj. 



36 
OPTeam SA, 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 

www.opticamp.pl 

Przycisk  uruchamia proces drukowania dla wybranych 

dokumentów. Podobne działanie ma również przycisk sprzętowy Start dostępny na panelu 

urządzenia KYOCERA. 

Przycisk  wyświetla informacje na temat dostępnych opcji na Ekranie Drukowania 

 

Rys 52. Ekran podglądu dokumentów 

Na ekranie podglądu dokumentu wyświetlane są miniaturki stron oraz informacje  

o procencie zapełnienia strony w kolorze i mono. Za pomocą pól wyboru można zaznaczyć 

które strony mają zostać wydrukowane. Przycisk  zapisuje wprowadzone zmiany. 
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Rys 53. Ekran zaawansowanych ustawień wydruku dla pliku. 

Na Rys. 53 przedstawiony jest ekran uruchamiany po wciśnięciu przycisku  na 

liście dokumentów do wydruku. Wyświetlane są ustawienia drukowania specyficzne dla 

wybranego pliku. Zmienione parametry można zapisać za pomocą przycisku  oraz 

załadować domyślne ustawienia dla danego pliku z bazy danych – przycisk . 

 

Rys 54. Ekran Ustaw i drukuj 
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Ekran Ustaw i drukuj pojawia się po wciśnięciu przycisku  na Ekranie 

Drukowania. Także wyświetla i umożliwia zmianę ustawień parametrów wydruku z tą 

różnicą, że zmiany stosowane są do wszystkich wybranych dokumentów do druku. Za 

pomocą przycisku   rozpoczyna drukowanie wybranych plików 

 

Rys 55. Ekran monitorowania procesu drukowania 

Po zakończeniu wydruku aplikacja wraca do Ekranu Drukowania 

 

Rys 56. Okno pomocy Ekranu Drukowanie 
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10.3. Skanowanie 

Po wciśnięciu przycisku SKAN  wyświetlany jest Główny Ekran Skanowania z 

listą zeskanowanych plików 

 

Rys 57. Główny Ekran Skanowania 

Wyświetlana jest lista plików z bazy danych bądź z pamięci wymiennej o ile została 

wykryta. Przejście pomiędzy źródłami plików odbywa się za pomocą listy rozwijanej.  

Dla każdego pliku można zobaczyć jego podgląd za pomocą przycisku . 

Po wciśnięciu przycisku  wyświetlany jest Ekran Ustawień 

Skanowania (Rys. 58), gdzie dostosowuje się opcje skanowania. 
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Rys 58. Ekran Ustawień Skanowania 

Po zmianie ustawień można zatwierdzić zmiany i przejść do skanowania za pomocą 

przycisku  lub przywrócić domyślne ustawienia skanowania – przycisk . 

 

Rys 59. Ekran Skanowania gdy proces nie był jeszcze 
uruchamiany. 
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Po wciśnięciu przycisku Skanuj na Głównym Ekranie Skanowania jest wyświetlany 

widok jak na rysunku Rys. 59. Wciśnięcie przycisku  rozpoczyna proces 

skanowania. 

 

Rys 60. Ekran Skanowania w trakcie przeprowadzania 
procesu. 

Po zeskanowaniu strony na ekranie wyświetla się podgląd dokumentu oraz 

zestawienie zawierające: ilość zeskanowanych stron, koszt jednej strony, wybraną nazwę 

pliku i miejsce gdzie dokument trafi po skanowaniu. Do skanowania kolejnych stron 

dokumentu służy przycisk , kliknięcie przycisku  spowoduje 

wysłanie dokumentu  

do wskazanej lokalizacji, a przycisk  kończy proces skanowania bez wysyłania 

dokumentu – w tym przypadku środki pobrane podczas skanowania nie są zwracane. 



42 
OPTeam SA, 36-002 Jasionka, Tajęcina 113 

www.opticamp.pl 

10.4. Kopiowanie 

Po wciśnięciu przycisku KOPIA  zostaje wyświetlony Ekran Kopiowania.  

UWAGA: Jeżeli obecnie zalogowany użytkownik nie posiada środków wystarczających na 
wykonanie kopii N stron w najdroższym wariancie, to poniższy ekran nie 
ukaże się. Liczba N stron na skopiowanie, których użytkownik musi 
posiadać środki zależy od modelu urządzenia. 

 

Rys 61. Ekran Zestawienia operacji przy kopiowaniu 

Na powyższym ekranie znajduje się krótka informacja w jaki sposób przeprowadzić 

proces kopiowania i jak go zakończyć oraz zestawienie wykonanych operacji i informacje  

o kosztach.  

Aby przejść do kopiowania należy wcisnąć sprzętowy przycisk  na panelu 

urządzenia KYOCERA – Rys. 43. Wówczas wyświetli się wbudowany ekran kopiowania, gdzie 

można wybrać ustawienia kopiowania i uruchomić proces – Rys. 62. 

Natomiast żeby zakończyć kopiowanie i wrócić do Ekranu Głównego należy wcisnąć 

przycisk  na panelu urządzenia KYOCERA – Rys. 43. 
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Rys 62. Wbudowany ekran kopiowania Urządzenia 
KYOCERA 
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11. Strony testowe 

W katalogu C:\inetpub\wwwroot\kiosk\TestWebSites znajdują się pliki z 

rozszerzeniem .aspx. Aby z nich skorzystać należy w przeglądarce Internet Explorer wpisać 

adres w postaci „localhost/TestWebSites/nazwa_pliku.aspx (przy założeniu, że pliki znajdują 

się pod ścieżką jak powyżej oraz że uruchamiamy te pliki lokalnie ze środowiska). 

 AuthCardInserted.aspx – służy zasymulowaniu wsadzenia karty oraz autoryzacji. 

 

Rys 63. Strona AuthCardInserted 

Możemy dokonać edycji widocznych na Rys 63 pól – należy zwrócić głównie uwagę na 

„kiosk_id”. Parametr ten możemy sprawdzić w bazie danych w tabeli „KI_stacje”: 

 

 BeforeStart.aspx – pozwala na przejście na dowolny kiosk zgodnie z podanym id: 

Rys 64. Strona BeforeStart 

 TestMenu.aspx – przedstawia zawartość menu dla poszczególnych grup 
użytkowników: 
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 UsrLogedIn.aspx – symuluje wprowadzenie karty oraz zdefiniowane dla niej dane 

 

  
Rys 65. Strona UsrLogedIn 
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Szanowni Państwo, 

 

OPTeam stara się dostarczać Państwu rozwiązania najwyższej jakości, stale 

doskonalimy nasze produkty i usługi. Państwa uwagi i opinie na temat użytkowanych 

produktów są dla nas cennymi wskazówkami. Jeśli nie znaleźliście Państwo w niniejszym 

dokumencie interesujących Was informacji lub chcielibyście Państwo przekazać nam swój 

komentarz, bardzo prosimy o przesłanie wiadomości e-mailowej na adres: 

opticamp@opteam.pl. 

 

mailto:opticamp@opteam.pl

