
1 Panel kontrahenta 

1.1 Logowanie 

Po wywołaniu aplikacji odpowiednim likiem, użytkownik uzyskuje dostęp 

do ekranu logowania na którym powinien podać dane logowania przekazane przez 

MZO (Rysunek 5). 

 

Rysunek 7: Ekran logowania do Panelu Kontrahenta. 

 

 Po wpisaniu prawidłowych danych i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem ‘Zaloguj’ 

użytkownik zostaje przekierowany do ekranu zmiany hasła na własne (Rysunek 6). 

Jest to wywoływane tylko w przypadku pierwszego logowania oraz po każdym resecie 

hasła. Po logowaniu się za pomocą własnego hasła ekran zmiany hasła jest pomijany. 

Prawidłowe wypełnienie ekranu zmiany hasła polega na podaniu hasła startowego 

oraz dwukrotne wpisanie nowego, własnego hasła. Zasady walidacją są takie same 

jak przy ustalaniu hasła startowego (Rysunek 6). 



 

Rysunek 8: Ekran zmiany hasła Panelu Kontrahenta. 

 

Poniżej ekran zmiany hasła z prawidłowym uzupełnieniem danych. Zmianę 

hasła należy potwierdzić przyciskiem ‘Zmień’. 

 

 

Rysunek 9: Ekran zmiany hasła z uzupełnionymi danymi. 



Prawidłowe zatwierdzenie ekranu zmiany hasła powoduje przekierowanie 

do ekranu logowania na którym użytkownik loguje się do Panelu Kontrahenta przy 

użyciu zmienionych poświadczeń (Rysunek 8).  

 

Rysunek 10: Ekran logowania po zmianie hasła. 

 

1.2 Nawigacja 

Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do ekranu głównego Panelu 

Kontrahenta (Rysunek 9). Lewa strona to menu nawigacji po zakładkach programu 

(Rysunek 9 – pkt. 1). Prawa strona to informacje szczegółowe dla zaznaczonej 

zakładki. Dane są dostępne w formie tabeli. Dodatkowo, na ekranie głównym, 

użytkownik ma dostęp do możliwości wylogowania (Rysunek 9 – pkt. 2) 

oraz informację o tym kto jest zalogowany (Rysunek 9 – pkt.1). 

Tabela ekranu głównego prezentuje podstawowe dane kontrahenta (nazwa 

i adres) które są zarejestrowane w bazie MZO. 



 

Rysunek 11: Ekran główny Panelu Kontrahenta. 

 

Przejście na zakładkę ‘Umowy’ umożliwia podgląd danych dotyczących 

aktualnie zawartych umów z MZO. Dane są prezentowane w formie tabeli 

i nie zawierają informacji szczegółowych o realizowanych usługach. Są to tylko dane 

o numerze umowy oraz datach podpisania i rozpoczęcia umowy (Rysunek 10 – pkt. 

1). W sytuacji kiedy użytkownik ma zawartych wiele umów, pomocna może być opcja 

wyszukiwania kontekstowego (Rysunek 10 – pkt. 2) 

 

Rysunek 12: Ekran 'Umowy' Panelu Kontrahenta. 



1.3 Pobieranie wydruku dokumentu 

Kolejna zakładka ‘Faktury’ daje użytkownikowi dostęp do listy faktur. 

Są to dokumenty które zostały opublikowane w formie PDF przez pracownika MZO 

(Rysunek 11). Sam ekran funkcjonuje w obrębie takich samych zasad jak w przypadku 

ekranu ‘Umowy’. Na liście są podstawowe informacje o dokumentach 

(bez szczegółów) oraz panel wyszukiwania kontekstowego. Przy każdym wpisie 

znajduje się miniaturka pliku PDF (Rysunek 11) która po kliknięciu otwiera dokument 

w nowej karcie przeglądarki. Umożliwia to dalsze akcje w obrębie dokumentu takie 

jak wydruk lub zapis na dysku.  

 

Rysunek 13: Ekran 'Faktury' Panelu Kontrahenta. 
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