Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie
POL-on (cześć 1)
Dla wyznaczonych w jednostkach organizacyjnych osób została przygotowana funkcja w
systemie POL-on: INST_PR_WS_PODGLAD
Daje ona możliwość:




Przeglądania wykazu studentów (tylko studenci podpięci do instytucji, w której
użytkownik ma tę rolę).
Przeglądania zestawienia pomocy materialnej.
Generowania Raportu studenta (ogólne informacje o danej osobie) oraz Raportu
historii studenta (informacje o zmianach dokonywanych w danych przez określonego
użytkownika systemu POL-on)

Sposób logowania poniżej:

Po założeniu konta przez pracownika Biura Rektoratu UW otrzymacie Państwo wiadomość
email.
Poniżej przykładowa treść wiadomości generowana automatycznie z systemu Pol-on

Od: polon@opi.org.pl [mailto:polon@opi.org.pl]
Subject: Stworzenie konta w systemie

Informacja z systemu Polon:
Administrator utworzył nowe konto w systemie Polon: (nazwa użytkowania) dla właściciela skrzynki
pocztowej tu Państwa emial .
Jeżeli chcesz korzystać z konta, wykonaj krok 2 operacji i potwierdź swoją decyzję klikając na tym
linku . Jeżeli masz kłopoty z wywołaniem powyższego linku, skopiuj do przeglądarki poniższy tekst i
naciśnij Enter:
Uwaga: po naciśnięciu tego linku otrzymasz nowy email ze zmienionym hasłem do konta.
[tutaj znajdować się będzie link]

1|Strona

Mechanizm logowania
Aby zalogować się do systemu użytkownik musi ze strony głównej systemu POL (Strona główna POL-on)
wybrać przycisk: https://polon.nauka.gov.pl/polon/

znajdujący się po lewej stronie. Operacja ta spowoduje przeniesienie do strony głównej logowania:

Użytkownik wprowadza login i hasło (otrzymany wcześniej w wiadomości e-mail). Gdy system stwierdzi, że
dane są poprawne, użytkownik nie jest zablokowany i nie musi dokonać zmiany hasła system wyszuka
instytucje, do których przypisany jest użytkownik. Po wyświetleniu listy instytucji użytkownik wybiera
właściwą i zatwierdza przyciskiem

.

W razie błędnie wprowadzonych danych system wyświetli komunikat o błędzie. Gdy użytkownik 3-krotnie
wprowadził błędne dane system wyświetla komunikat o zablokowaniu konta. Aby odblokować konto należy
przejść do strony resetowania hasła za pomocą linku „Nie możesz się zalogować?”
System przenosi użytkownika na stronę resetowania hasła. Użytkownik wprowadza adres e-mail i
zatwierdza przyciskiem „prześlij”. System przesyła wiadomość na podany adres e-mail z prośbą o
potwierdzenie zresetowania hasła. Użytkownik potwierdza operację postępując zgodnie z instrukcja podaną
w wiadomości e-mail, system resetuje hasło i przesyła nowe hasło na wskazany adres e-mail odblokowując
tym samym konto użytkownika.

Potrzeba zmiany hasła zachodzi w przypadku:



Minęło 30 dni od ostatniej zmiany hasła
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Administrator wymusił zmianę hasła



Jest to pierwsze logowanie użytkownika



Jest to pierwsze logowanie użytkownika po dokonaniu resetowania hasła

Podczas logowania system wyświetli użytkownikowi okno zmiany hasła. Po wprowadzeniu poprawnych
danych system wprowadza zmiany i przenosi użytkownika do okna ponownego zalogowania się.
UWAGA: Hasło powinno składać się z niepowtarzalnego zestawu co najmniej ośmiu znaków, zawierać
wielkie i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło nie może być identyczne z identyfikatorem
użytkownika ani jego imieniem lub nazwiskiem.
Więcej na temat znajduje się w zakładce Pomoc:
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/studenci/start

Rys. Diagram zawierający wykaz danych dot. studenta przechowywanych w systemie POL-on
– Zródło https://polon.nauka.gov.pl/help/
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Po zalogowaniu
Przy nr 1 informacja jakiego wydziału dot.uprawnienia
Przy nr 2 nazwa użytkownika
Przy nr 3 zakładka Studenci
Przy nr 4 zakładka Pomoc Materialna

Rys. Diagram zawierający wykaz danych dot. studenta przechowywanych w systemie POL-on

Część II instrukcji zostanie przesłana do wskazanego użytkownika,
któremu zostaną nadane uprawnienia POL-on.
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