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Pierwsze kroki
Konto pierwszego użytkownika, na które logujesz się po raz pierwszy, ma pełne prawa do
zarządzania wszystkimi modułami. Jeżeli w systemie będziesz pracować tylko Ty, nie musisz
zakładać nowych użytkowników.
Po pierwszym zalogowaniu zobaczysz następujący ekran:

Widzisz w tej chwili główny pulpit. W Rozwijanych zakładkach po lewej stronie w miarę pojawiania
się danych zobaczysz:
•

Zadania na dziś: utworzone przez Ciebie (przez przycisk [Dodaj zadanie] w szarym menu
lub z podglądu firmy) lub zadane Ci przez innego użytkownika

•

Zadania zaległe: wszystko, czego nie udało Ci się wykonać w zaplanowanym terminie.
Najbardziej zaległe zobaczysz na górze listy

•

Zadania utworzone tego dnia: w tej zakładce zobaczysz, ile zadań zaplanowałaś na dziś lub
na przyszłość w danym dniu

•

Zadania wykonane tego dnia: to te, którym ustawiłaś znacznik "wykonane" (w podglądzie
firmy)

•

Notatki sporządzone tego dnia: tu widać notatki do zadań oraz notatki nie przypisane do
żadnego zadania, napisane w danym dniu.

UPRAWNIENIA
Pierwszy uzytkownik, jako administrator modułu CRM widzi zadania i notatki utworzone przez
wszystkich użytkowników systemu. Aby użytkownik widział tylko swoje wpisy, należy mu odebrać
prawo "admin" w module CRM.
Poniższy ekran zawiera kompletną listę uprawnień dla każdego użytkownika w systemie.

Omówimy je po kolei:
MODUŁ

OPIS PRAW

crm

admin - widzi zadania i notatki wszystkich użytkowników
handlowiec - widzi tylko swoje zadania i notatki
(lista firm jest wspólna, ale widać, kto się nią zajmuje)
delegowanie zadań - prawo do tworzenia zadań dla innych osób

lista firm

admin - prawo do pełnego administrowania firmami w zakładce [Firmy] w górnym
zielonym menu. Prawo to nie jest potrzebne handlowcowi, ponieważ i tak ma on
dostęp do spisu firm bezpośrednio w module crm opisanym powyżej
Export do CSV - prawo do zapisania całej listy firm do pliku w formacie CSV,
z którego można potem zaimportować ją np. do Excela

grupy

admin - prawo do do tworzenia słownika grup firm (klienci, kontrahenci, klienci
zagraniczni itd.)

logowania

admin - prawo dostępu do rejestru logowań do systemu

manager
lokalizacji

admin - prawo dostępu do zaawansowanego modułu tłumaczeń. Jeżeli nie
odpowiada Ci słownictwo. Jeżeli np. chciałabyś zmienić "handlowiec" na

"pracownik", pozmieniać opisy priorytetów przy zadaniach, lub dokonać poprawek
w tłumaczeniach innych wersji językowych, aby dostosować je do słownictwa
uzywanego u Ciebie w firmie, użyj tego modułu. Nie zmieniaj tylko foldera lokalizacji
plików.
użytkownicy

admin - prawo do opisywanego modułu zarządzania użytkownikami i ich prawami

W skrócie - jeżeli chcesz utworzyć konto dla handlowca, wystarczy jeden checkbox z uprawnieniem
"handlowiec" w module crm i ewentualnie admin "grupy", aby mógł zakładać grupy klientów.

Praca z zadaniami i notatkami
To serce całego systemu. Lewą stronę ekranu już znasz, ale pojawiły się na nim pierwsze notatki.
LEPIANKA to nazwa skrócona firmy, pod nią widać notatkę. Po kliknięciu we wpis po lewej, otwiera
się cała historia kontaktów z firmą Lepianka (najstarsze na dole) oraz jej wszystkie dane do edycji.

Kolorem czerwonym zaznaczono nazwę skróconą.
Kolorem zielonym zaznaczono datę, na którą wyznaczono wykonanie utworzonego zadania. Na
niebiesko zaznaczono z kolei datę utworzenia zadania (lub wpisania notatki).
Możesz usunąć notatkę lub zadanie klikając na czerwony krzyżyk, który pojawi się po najechaniu
kursorem na wybrany obiekt.
Zauważ, że wybrana data na ekranie to 25 marca (zaznaczona na żółto) i to do tej daty odnoszą się
zadania i notatki po lewej stronie. Jednak gdy klikniesz w jakieś zadanie po prawej, wybrana data
zaznaczona na zółto zmieni się na datę z zadania i wtedy zobaczysz listę zadań i notatek na tę
zmienioną dat ę.

Dodawanie zadań
Dodanie nowego zadania polega na wybraniu firmy (jezeli robisz to w podglądzie danej firmy, jest
ona już wybrana), daty, kiedy zadanie ma być wykonane, jego opisu (pilne, telefon, wyjazd,
spotkanie w firmie itd) i wpisaniu treści zadania. Jeżeli masz prawo do delegowania zadań, możesz
przypisać je innej osobie.

Firmy i import do CSV
Mając prawo lista_firm masz dostęp do modułu, w którym możesz zarządzać bazą firm.
W szczególności możesz zaimportować listę firm z pliku tekstowego w formacie CSV.

Wymagania co do formatu pliku są następujące:
•

Pola rozdzielone przecinkami lub średnikami, ogranicznik pola można wybrać przy imporcie

•

Kodowanie UTF-8

•

Kolumny: nazwa, adres, kod, miasta, ulica, telefon, telefon2, email, email2, www,
dane_do_umowy, dodane_przez, grid

•

Plik może zawierać albo kolumnę adres (w całości), albo osobne kolumny kod, miasto, ulica
(zostaną scalone do kolumny adres)

•

grid to ID grupy klientów (1 - kontrahenci, 2- klienci itd, zob. [Grupy])

•

dodane_przez - ID użytkownika (zob. [Użytkownicy]).

•

Kolejność kolumn dowolna, nie muszą występować wszystkie.

•

Pary kolumn telefon i telefon2 oraz email i email2 są scalane do jednego pola

•

W przypadku ponownego importu, jeżeli pola nazwa,telefon,email,adres sa takie same, dane
NIE SĄ nadpisywane

Eksport do CSV
Mając prawo Eksport do CVS w module lista_firm możesz wyeksportować wyszukane firmy lub pełną
bazę do pliku tekstowego w formacie CSV. Poniższy ekran jest dostepny w zakładce [Znajdź firmę]
wna szarym podmenu w module crm. Na podanym przykładzie wygenerowany plik
zalezione_firmy.csv będzie zawierał tylko jedną pozycję (Fajna Spółdzielnia Socjalna), ale równie
dobrze mogą to być wszyscy z grupy Klienci, firmy spełniające inne kryterium wyszukiwania lub
wszystkie firmy.

Odzyskiwanie hasła
Jedną z najważniejszych funkcji w każdym systemie jest odzyskiwanie hasła ;)
Zalogowany administrator modułu Użytkownicy może zmienić hasło wszystkim innym
użytkownikom, ale w przypadku gdy go nie ma, albo i on zapomni hasła, można ustawić nowe hasło
klikając na link "Zapomniane hasło" na ekranie starowym systemu. Należy podać adres email
przypisany do konta użytkownika, na który zostanie wyslany kod autoryzujący, zapobiegający zmianie
hasła przez kogoś innego. Kod ten należy wpisać do okienka, które pojawi się po naciśnięciu "Wyślij".
Jeżeli mail nie dojdzie, można skorzystać z maila do naszej firmy podanego w tym okienku - wówczas
ustawimy nowe hasło ręcznie (adres, z którego przyjdzie do nas Wasz email musi być zgodny
z adresem konta, któremu chcecie zmienić hasło).
Informujemy że NIE ZNAMY haseł użytkowników, ponieważ są one kodowane i jedynym sposobem
na odzyskanie dostępu do konta jest reset hasła.
Opisaliśmy tylko najważniejsze funkcje systemu, których działanie mogło nie być oczywiste.
Życzymy przyjemnej i efektywnej pracy!
Zespół 3W.

