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1. Wstęp
Platforma klienta CBiDGP służy do przeglądania wyników badań oraz sprawozdań sporządzonych
przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach dla swoich klientów.

2. Strona główna
Aby przejść na platformę należy wejść na stronę główną CBiDGP: https://www.cbidgp.pl/, a następnie
kliknąć w zakładkę „wyniki badań”.

Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną platformy:

Przejście do platformy odbywa się ze strony głównej poprzez przycisk „Przejdź do platformy”. Na stronie
głównej znajdują się również istotne informacje dotyczące wymagań technicznych platformy,
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez użytkowników, a także informacje na temat plików
cookie (ciasteczek) oraz odnośnik do instrukcji użytkownika. Należy się z nimi zapoznać przed
przystąpieniem do użytkowania platformy.
Jeżeli przeglądarka użytkownika nie spełnia minimalnych wymagań niezbędnych do użytkowania
platformy dotyczących dopuszczalnej przeglądarki oraz jej wersji, a także nie zezwala na wyświetlanie
wyskakujących okienek, przejście do platformy nie będzie możliwe.
W sekcji „Wymagania techniczne” opisane zostały kryteria, które musi spełniać przeglądarka, aby
platforma funkcjonowała poprawnie.
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Wymagania techniczne:

FAQ – najczęściej zadawane pytania:
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Pliki cookie:

3. Pierwsze logowanie
Użytkownicy platformy zakładani i aktywowani są przez administratora CBiDGP. Po aktywacji,
użytkownik otrzyma e-maila z danymi dostępowymi do platformy tj. login oraz link do ustawienia hasła
przy pierwszym logowaniu. Należy kliknąć w link otrzymany w mailu, aby nadać hasło.

Po poprawnym nadaniu hasła użytkownik może zalogować się do platformy.

4. Logowanie
Po wciśnięciu przycisku „Przejdź do platformy” na stronie głównej zostanie otwarta strona logowania:
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Należy wprowadzić poprawną kombinację nazwy użytkownika oraz hasła, aby zalogować się na
platformie, a następnie wcisnąć przycisk „Zaloguj”.
Po zalogowaniu się na platformie zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Jeżeli użytkownik nie potwierdzi oświadczenia zostanie wylogowany z platformy, gdyż tylko
użytkownicy, którzy potwierdzą oświadczenie mogą z niej korzystać. Po wybraniu opcji „Tak”
użytkownik zostanie przekierowany do zakładki „Ustawienia powiadomień e-mail”, gdzie może
zdefiniować swoje preferencje odnośnie wiadomości elektronicznych wysyłanych z platformy.
W przypadku jeżeli użytkownik nie pamięta hasła do swojego konta, należy kliknąć opcję
przypominania „Zapomniałeś Hasło?”. Zostanie wyświetlone okno, w którym należy podać poprawną
kombinację nazwy użytkownika oraz adresu e-mail używanego na platformie.
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Po podaniu poprawnej kombinacji i wciśnięciu przycisku „Przypomnij hasło” na adres e-mail
użytkownika zostanie wysłany link do zresetowania hasła. Należy kliknąć w link otrzymany w mailu i
nadać nowe hasło. Po ustawieniu nowego hasła użytkownik będzie musiał ponownie się zalogować
używając nowego hasła.

5. Platforma klienta – menu górne
W górnej części okna po prawej stronie znajduje się belka z przyciskami. Poniżej opisano ich
funkcjonalność:
Otwiera okno z ostatnim powiadomieniem otrzymanym na
platformie. Jeżeli użytkownik nie zezwala na powiadomienia e-mail,
po udostępnieniu przez CBiDGP sprawozdania na platformie
zostanie wyświetlone jednorazowe powiadomienie o sprawozdaniu
po zalogowaniu się na platformie.
Odnośnik do zewnętrznej strony internetowej zawierającej cały opis
interfejsu platformy. Nie wszystkie opcje (np. edycja danych) są
dostępne dla użytkowników, gdyż platforma służy jedynie do
przeglądania wyników oraz sprawozdań.
Możliwość zmiany koloru interfejsu poprzez wybór szablonu z listy
rozwijanej.
Dane zalogowanego użytkownika. Po kliknięciu zostanie rozwinięte
menu kontekstowe z następującymi opcjami:
• Ustawienia konta
• Ustawienia powiadomień e-mail
• Zmień adres e-mail
• Zmień hasło
• Wyloguj
Opcje zostały szczegółowo opisane poniżej.
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W tej zakładce znajdują się dane użytkownika – login do platformy, nazwa użytkownika, adres
e-mail, który jest aktualnie przypisany do użytkownika platformy oraz nazwa użytkownika w
zewnętrznej kartotece osobowej.

Z tego poziomu użytkownik może dokonać zmiany hasła wciskając przycisk „Zmień hasło” czy też
zmienić swój adres e-mail wciskając przycisk „Zmień adres e-mail”. Obie te funkcjonalności zostały
opisane szczegółowo poniżej.
Wciskając przycisk „Wyloguj” użytkownik zostanie wylogowany z platformy.

W tej zakładce użytkownik może określić preferencje dotyczące powiadomień e-mail, jeżeli chce je
otrzymywać.

Użytkownik może zdecydować o tym, czy link w e-mailu, który otrzyma będzie linkiem publicznym czy
prywatnym, a poniżej wybrać działy, dla których chce otrzymywać powiadomienia. Jeżeli żaden z
działów nie zostanie wybrany powiadomienia e-mail nie będą wysyłane.
Po ustawieniu preferencji należy wcisnąć przycisk „Zapisz” aby zastosować wprowadzone zmiany.
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Pozwala użytkownikowi na zmianę adresu e-mail na platformie. Adres e-mail używany jest do
wysyłania powiadomień o sprawozdaniach oraz niezbędny jest przy odzyskiwaniu hasła do platformy.

Należy wprowadzić nowy adres e-mail dwukrotnie, a następnie wcisnąć przycisk „Zmień adres e-mail”
w celu zastosowania zmian.

Pozwala użytkownikowi na zmianę hasła do logowania się do platformy.

Należy wprowadzić aktualne hasło, a w kolejnych polach dwukrotnie nowe hasło. Aby zastosować
zmiany należy wcisnąć przycisk „Zmień hasło”. Po każdorazowej zmianie hasła wymagane jest
ponowne zalogowanie się na platformie z użyciem nowego hasła.

Wylogowuje użytkownika z platformy.

6. Platforma klienta – menu boczne
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Po poprawnym zalogowaniu się na platformie użytkownik może przeglądać wyniki oraz
sprawozdania. Dostępne są następujące widoki:

1. Wyniki badań – wersja robocza – widok służy do przeglądania wyników badań. Na widoku
znajdują się protokoły z badań.
Aby podejrzeć wyniki robocze w danym protokole należy odnaleźć na widoku odpowiedni
protokół, następnie zaznaczyć go i po wciśnięciu prawego przycisku myszy wybrać opcję
„Zależne”. Można również wyświetlić wyniki w postaci raportu wciskając dla zaznaczonego
protokołu przycisk „Pokaż/Drukuj wyniki” znajdujący się w górze okna.
2. ZL Archiwum do 2017 – widok zawierający wykaz sprawozdań z Laboratorium ZL (ZL3 oraz
ZL5 łącznie) do roku 2017.
Aby otworzyć/pobrać plik ze sprawozdaniem należy kliknąć w link z plikiem w kolumnie „Plik do
pobrania”. Plik zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki (przeglądarka użytkownika nie
może blokować wyskakujących okienek – patrz FAQ na stronie głównej).
3. ZL5 Laboratorium Analiz Chemicznych – widok zawierający wykaz sprawozdań z Laboratorium
ZL5 (wody, ścieki, gleby, osady, odpady, składowiska) od roku 2017
Aby otworzyć/pobrać plik ze sprawozdaniem należy kliknąć w link z plikiem w kolumnie „Plik do
pobrania”. Plik zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki (przeglądarka użytkownika nie
może blokować wyskakujących okienek – patrz FAQ na stronie głównej).
4. ZL3 Laboratorium Analiz Chemicznych – widok zawierający wykaz sprawozdań z Laboratorium
ZL3 (próbki ze środowiska pracy, produkty naftowe) od roku 2017
Aby otworzyć/pobrać plik ze sprawozdaniem należy kliknąć w link z plikiem w kolumnie „Plik do
pobrania”. Plik zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki (przeglądarka użytkownika nie
może blokować wyskakujących okienek – patrz FAQ na stronie głównej).
5. ZP Laboratorium Pomiarowe – widok zawierający wykaz sprawozdań z Laboratorium
Pomiarowego ZP (pomiary w środowisku pracy)
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Aby otworzyć/pobrać plik ze sprawozdaniem należy kliknąć w link z plikiem w kolumnie „Plik do
pobrania”. Plik zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki (przeglądarka użytkownika nie
może blokować wyskakujących okienek – patrz FAQ na stronie głównej).
6. ZP Emisja – widok zawierający wykaz sprawozdań z Laboratorium ZP (emisja i hałas)
Aby otworzyć/pobrać plik ze sprawozdaniem należy kliknąć w link z plikiem w kolumnie „Plik do
pobrania”. Plik zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki (przeglądarka użytkownika nie
może blokować wyskakujących okienek – patrz FAQ na stronie głównej).

7. Okno robocze - widok
Na każdym widoku w górze okna znajdują się opcje pozwalająca na filtrowanie oraz sortowanie
danych.

Na samej górze okna znajduje się wyszukiwarka ograniczająca wyświetlanie danych na widoku po
dacie i godzinie przyjęcia próbek (od – do). Domyślnie widok zawsze ograniczony jest do danych z
ostatniego roku – z możliwością tymczasowej zmiany przez użytkownika (do kolejnego odświeżenia
widoku).
Przycisk „Ukryj” ukrywa filtr po datach „Data/godz. przyjęcia próbek”.
Przycisk „Odśwież” ponownie ładuje dane na widoku. Należy go wcisnąć na przykład po zmianie
zakresu dat w wyszukiwarce, aby ponownie zaczytać dane.
Przyciski „Moje…” to stałe filtry na widoku.
Na widokach mogą znajdować się również inne przyciski oznaczone błyskawicą – są to przyciski
akcji. Przykładowo na widoku z protokołami znajduje się akcja „Pokaż/drukuj wyniki”, która generuje
raport z wynikami dla zaznaczonego na widoku protokołu.
Jeżeli użytkownik platformy należy do wielu organizacji, poprzez kliknięcie w ikonkę przy przycisku
„Nazwa klienta” może on wybrać organizacje, dla których chce w danej chwili wyświetlać dane na
widoku. Domyślnie wyświetlają się wszystkie.
Kliknięcie w nazwę kolumny powoduje sortowanie kolumny alfabetycznie od A do Z ↓ lub od Z do A ↑
o czym informują strzałki pojawiające się koło ikonki z lejkiem . Lejek pozwala na dowolne
filtrowanie danych w każdej kolumnie.
Pod każdym nagłówkiem znajduje się wyszukiwarka (pole z ) pozwalająca na odnajdywanie danych
po dowolnym ciągu znaków/fragmencie tekstu.
Pełny opis interfejsu platformy znajduje się pod przyciskiem „Pomoc” na górnej belce.
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