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1. O platformie ekostrateg.com

Ekostrateg.com to platforma branżowa w zakresie ochrony środowiska, skupiająca znane

i sprawdzone oprogramowanie oraz usługi oferowane przez Atmoterm SA oraz nowe,

komplementarne rozwiązania, których liczba i funkcjonalność będzie stale rosła.

Korzyści dla użytkownika:

o usprawnienie pracy;

o uzyskanie nowych możliwości, dzięki dostępowi do wartościowych zasobów;

o innowacyjny sposób wykorzystania już posiadanych informacji;

o dostęp operacyjny do różnych baz danych i możliwość zestawiania tam zawartych

informacji, analiz i wyciągania wniosków;

o nieograniczony potencjał inspiracji;

o ułatwienie i usprawnienie podejmowania dobrych decyzji oraz efektywnych działań

w dziedzinach powiązanych z ochroną środowiska i wpływem na środowisko

naturalne.

Użytkownikami ekostrateg.com są:

o urzędy i instytucje (szeroko pojęta administracja);

o biznes – od najmniejszych podmiotów po wielkie koncerny międzynarodowe;

o organizacje pozarządowe;

o szkoły;

o uczelnie oraz instytuty naukowe;

o każdy, kogo interesuje stan środowiska i jego wpływ na zdrowie, samopoczucie

i komfort naszego życia.

Każdy z odbiorców znajdzie tu dopasowane do swoich potrzeb produkty i usługi oraz

ogromny potencjał na przyszłość, dzięki platformie, na której Atmoterm SA oraz partnerzy

będą rozwijali kolejne innowacyjne komplementarne usługi.
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1.1. Informacje o producencie

Atmoterm SA

ul. Łangowskiego 4

45-031 Opole

Telefon: +48 77 44 26 666

Fax: +48 77 44 26 695

E-mail: office@atmoterm.pl

www: www.atmoterm.pl

Regon: 530600238

NIP: 754 033 94 96

Zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000064312

Kapitał zakładowy: 3105500 zł

Kapitał wpłacony: 3105500 zł

 

mailto:office@atmoterm.pl
http://www.atmoterm.pl/
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Biuro Prezesa w Warszawie:

ul. Hoża 66/68, lok. 317

00-682 Warszawa

tel./fax: +48 22 827 18 75

E-mail: warszawa@atmoterm.pl

1.2. Regulamin

Aktualne regulaminy platformy ekostrateg.com oraz znajdujących się na platformie e-

usług dostępne są pod adresem https://ekostrateg.com/regulaminy/.

2. Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale opisano podstawowe czynności, które należy wykonać, aby móc

korzystać z platformy:

1. Rejestracja.

2. Logowanie.

3. Reset hasła.

2.1. Rejestracja

W celu zarejestrowania się na platformie ekostrateg.com należy kliknąć napis "Nie masz

konta? Zarejestruj się" znajdujący się na stronie startowej.

5

8

8

mailto:warszawa@atmoterm.pl
https://ekostrateg.com/regulaminy/
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Zostanie wówczas wyświetlony formularz rejestracyjny:

Klikając napis "Mam już konto - zaloguj", zostaniemy przeniesieni na stronę logowania.

W celu zarejestrowania się należy uzupełnić wszystkie wymagane pola (oznaczone

gwiazdką).

Login musi składać się z 3 do 64 znaków, może zawierać litery (a-z), cyfry (0-9) oraz

wybrane znaki specjalne: kropki (.), myślniki (-), podkreślniki (_) oraz małpę (@). Login nie

może zawierać polskich znaków.

8
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Hasło musi posiadać od 8 do 20 znaków, zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub

wybrane znaki specjalne (!@#$%^&*). 

Dodatkowo, aby dokonać rejestracji, konieczna jest akceptacja regulaminu  poprzez

zaznaczenie pola "Akceptuję regulamin".

Podczas rejestracji konieczny jest wybór profilu, spośród dostępnych:

o Urząd Marszałkowski,

o Miasto/Gmina,

o Przedsiębiorca - od najmniejszych firm po wielkie koncerny międzynarodowe

(przedsiębiorstwa).

Na podstawie wybranego profilu użytkownika, po zalogowaniu automatycznie dostosuje

się zakres dedykowanych e-usług dostępny w menu głównym .

Dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów, od 19.04.2022 roku wprowadzone

zostało dodatkowe zabezpieczenie w postaci obowiązkowego numeru NIP dla wszystkich

nowych i obecnych użytkowników ekostrateg.com o profilach Urząd Marszałkowski,

Miasto/Gmina oraz Przedsiębiorca.

Po wypełnieniu danych należy potwierdzić chęć posiadania konta przyciskiem "zarejestruj

się". 

W przypadku błędnie wprowadzonych danych, pola z błędami zostaną podświetlone na

czerwono.

Poprawna rejestracja zostanie potwierdzona komunikatem, a na podany adres e-mail

zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie konta w platformie

ekostrateg.com. 

Po udanej operacji na ekranie pojawi się komunikat:

Po kliknięciu w napis "wróć do strony logowania" zostaniemy przekierowani na stronę 

logowania .

5
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2.2. Logowanie

W celu zalogowania się do platformy należy wpisać login i hasło podane podczas 

rejestracji  i nacisnąć przycisk "Zaloguj się", wówczas zostaniemy przeniesieni do

strony głównej platformy.

W przypadku, gdy nie pamiętamy hasła do swojego konta istnieje możliwość jego 

zresetowania .

2.3. Reset hasła

W celu zresetowania hasła wystarczy kliknąć na napis "Nie pamiętasz hasła?" widoczny

na stronie logowania.

5

8
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Pojawi się wówczas okno, w którym należy wpisać login, a następnie kliknąć przycisk

"Zresetuj hasło". 

Wysłany zostanie e-mail umożliwiający zmianę hasła. Należy pamiętać, iż link jest

jednorazowego użytku i jest aktywny tylko przez 24h. Po jego wygaśnięciu można

ponowić żądanie.
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W otrzymanym e-mailu widoczny będzie przycisk umożliwiający zmianę hasła. Po jego

kliknięciu pojawi się okno, w którym należy wpisać login oraz nowe hasło i kliknąć

przycisk "Zmień hasło".

Udana operacja resetu hasła zostanie potwierdzona komunikatem:

Po kliknięciu w napis "wróć do strony logowania" zostaniemy przekierowani na stronę 

logowania .8
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3. Po zalogowaniu

W rozdziale opisano poszczególne funkcje dostępne po zalogowaniu, a także

zamieszczono inne informacje przydatne podczas korzystania z platformy:

1. Pasek menu.

2. Menu główne.

3. Jak wypróbować e-usługę?

4. Jak zakupić e-usługę?

5. Jak zamówić prezentację e-usługi?

6. Dodawanie e-usługi z panelu użytkownika.

3.1. Pasek menu

Po zalogowaniu się do platformy zostajemy przeniesieni do menu głównego .

Pasek menu znajduje się u góry ekranu. Po lewej stronie paska znajduje się logo

platformy ekostrateg.com, po kliknięciu którego, będąc w jakimkolwiek miejscu platformy

przekierowani zostaniemy do menu głównego .

Pod logo znajdują się moduły, w skład których wchodzą e-usługi. Dostępność

poszczególnych modułów zależy od profilu zalogowanego użytkownika. Każdy moduł

oznaczony jest kolorem. Moduł "Jakość powietrza" oznaczony jest na niebiesko, moduł

"Gospodarka odpadami" na pomarańczowo, moduł "Zrównoważony rozwój" na zielono, a

moduł "Pozostałe usługi" na szaro. Kafelki e-usług należących do danego modułu są

również odpowiednio oznaczone kolorami.

11
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Dostępne przyciski:

o Jakość powietrza - usługi konsultingowe i e-usługi służące skutecznemu

zarządzaniu w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego. 

o Gospodarka odpadami - usługi konsultingowe i e-usługi wspierające efektywne

zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi, jak również pozostałymi.

o Zrównoważony rozwój - usługi konsultingowe i e-usługi wpierające działania na

rzecz zrównoważonego rozwoju, min. raportowanie wskaźników, porządkowanie

danych do raportów i inne.

o Pozostałe usługi -  moduł integrujący rozwiązania z pozostałych komponentów

ochrony środowiska.

o Pokaż wszystko -  wyświetlenie usług konsultingowych i e-usług z wszystkich

powyższych modułów.

W celu zapoznania się z e-usługami wchodzącymi w skład poszczególnych modułów

wystarczy kliknąć w odpowiedni moduł. E-usługi należące do modułu zostaną wówczas

wyświetlone w menu głównym .

Dodatkowo pod przyciskami modułów znajduje się wyszukiwarka .

Po prawej stronie paska menu znajdują się ikony:

Oznaczają one odpowiednio:

   - alerty ;

 - powiadomienia ;

 -  wyświetlenie samouczka;

 - panel profilu użytkownika  oraz szybki dostęp do formularza kontaktowego .

- czas trwania sesji, która jest inna dla różnych e-usług. Czas sesji

trwa 20 minut i odliczany jest od tyłu informując ile czasu jeszcze pozostało. Przed

upływem czasu trwania sesji istnieje możliwość przedłużenia sesji poprzez kliknięcie

w zegar lub wykonanie dowolnej akcji na platformie. 4 minuty przez zakończeniem sesji

zostanie wyświetlony komunikat o kończącej się sesji - istnieje wówczas możliwość jej

przedłużenia lub wylogowanie. 

19
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Po upływie czasu trwania sesji zostaniemy automatycznie wylogowani.

W celu ponownego zalogowania wystarczy kliknąć przycisk "Zaloguj" - zostaniemy

wówczas przekierowani do strony logowania .

Instrukcja obsługi platformy jest możliwa do pobrania po kliknięciu linku "pomoc"

dostępnego w stopce strony.

3.1.1. Wyszukiwanie

W celu wyszukania informacji na platformie należy wpisać tekst w pole wyszukiwarki,

a następnie kliknąć ikonę lupy  lub zatwierdzić klawiszem "Enter". Wyszukiwarka jest

dostępna w menu głównym oraz na stronie wyników wyszukiwania.

Wówczas przeszukane zostaną wszystkie opisy znajdujące się na platformie i wyświetlona

zostanie lista e-usług odpowiadająca kryteriom wyszukiwania. Poniżej wyszukany został

wyraz "raport", więc na liście wyświetliły się wszystkie e-usługi zawierające ten wyraz

w swoim opisie lub oznaczone tagiem #raporty.

8
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Wyszukiwanie informacji na platformie jest również możliwe poprzez tagi, np. po

kliknięciu tagu #niska emisja wyświetlona zostaje lista e-usług oznaczonych tym tagiem.

Powrót do poprzedniego widoku jest możliwy poprzez kliknięcie linku "wróć", dostępnego

u góry strony.

3.1.2. Powiadomienia

Po prawej stronie paska menu  znajduje się ikona koperty , która informuje

o powiadomieniach. Pomarańczowa etykieta na kopercie wskazuje liczbę nowych

powiadomień. Po kliknięciu w ikonę, wyświetlana jest lista nowych powiadomień, które

można wyłączyć przyciskiem "x". 

11
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Celem wyświetlenia listy wszystkich powiadomień należy kliknąć napis "Zobacz

wszystkie". Pojawi się wówczas tabela powiadomień ze szczegółowymi danymi.

Pojedyncze powiadomienia można usuwać za pomocą przycisku "usuń". Usunięcie

wszystkich powiadomień jest możliwe po kliknięciu przycisku "Usuń wszystkie".

W celu powrotu do menu głównego należy kliknąć "wróć", dostępnej u góry strony.

3.1.3. Alerty

Po prawej stronie paska menu  znajduje się ikona dzwonka , która informuje o

nowych alertach z e-usług. Na pomarańczowej etykiecie znajduje się ich liczba. Po

kliknięciu w ikonę wyświetla się lista nowych alertów, czyli informacji np. o konieczności

podjęcia pewnych działań. Można je zamykać przyciskiem "x".

11
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Po kliknięciu w napis "Zobacz wszystkie" wyświetla się tabela ze szczegółowymi danymi.

Pojedyncze alerty można usuwać za pomocą przycisku "usuń". Usunięcie wszystkich

alertów jest możliwe po kliknięciu przycisku "Usuń wszystkie".

W celu powrotu do menu głównego należy kliknąć "wróć", dostępnej u góry strony.

3.1.4. Panel profilu użytkownika

Po prawej stronie paska menu  znajduje się ikona użytkownika . Kliknięcie na

ikonę pozwala wyświetlić oraz schować panel profilu użytkownika.

Panel profilu użytkownika zawiera informację o zalogowanym użytkowniku.

11
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W panelu profilu użytkownika dostępne są również przyciski:

o kontakt - umożliwia kontakt  z obsługą klienta, 

o edytuj profil - umożliwia zmianę danych użytkownika, zmianę hasła do konta oraz

użycie tokena,

o wyloguj się - służy do wylogowania z platformy.

Po uzupełnieniu odpowiednich pól, zmianę danych należy zatwierdzić przyciskiem

"Zapisz".

Pojawi się wówczas komunikat informujący o powodzeniu operacji.

Pod sekcją zmiany hasła jest także dostępna funkcja tokenów, służąca m.in. do

powiązania użytkownika w ramach danej organizacji (np. w sytuacji, gdy kilku

użytkowników danego urzędu powinno mieć dostęp do tych samych e-usług). W tym celu

należy wprowadzić token otrzymany od administratora i kliknąć przycisk "Zapisz".

Tym samym użytkownik uzyska dostęp do wszystkich e-usług zakupionych przez

organizację.

UWAGA! Dla użytkowników w ramach jednej organizacji pola NIP, REGON oraz Nazwa

firmy, urzędu lub instytucji w sekcji "Dane użytkownika" są zablokowane do edycji, a ich

zmiana jest mozliwa jedynie przez administratora w obrębie organizacji.

18
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W celu powrotu do menu głównego  bez wprowadzania zmian, należy kliknąć na napis

"wróć", dostępnej u góry strony.

3.1.5. Kontakt

W celu wysłania zapytania do obsługi klienta, należy uzupełnić pola formularza i kliknąć

przycisk "Wyślij". Problem zostanie niezwłocznie rozwiązany, a odpowiedź przesłana na

adres e-mail. 

Dostęp do formularza kontaktowego jest również możliwy poprzez przycisk "Kontakt"

dostępny w stopce strony.

Powrót do menu głównego jest możliwy poprzez kliknięcie linku "wróć", dostępnego u

góry strony.

19
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3.2. Menu główne

Menu główne podzielone jest na działy tematyczne:

o Diagnoza, prognoza, 

o Planowanie, realizacja.

o Prawo, sprawozdawczość, 

o Inne.

Menu główne zawiera kafelki prowadzące do e-usług dotyczących danego zagadnienia, są

one oznaczone kolorami w zależności od modułu , do którego należą. Wybór modułu

powoduje wyświetlanie e-usług wchodzących w skład tego modułu.

Po prawej stronie widoczny jest Panel użytkownika, który zawiera wszystkie kupione e-

usługi oraz wersje demonstracyjne  e-usług, które użytkownik chciałby wypróbować.

Pole "Szukaj wśród Twoich e-usług", dostępne w Panelu użytkownika, pozwala na szybkie

wyszukanie kafelka e-usługi na podstawie wprowadzonego tekstu, np. "eko". Widok

Panelu użytkownika zostanie wówczas zawężony do kafelków e-usług, których nazwa

zawiera wyszukiwany tekst. W celu ponownego wyświetlenia wszystkich e-usług należy

skasować tekst w polu wyszukiwania.

11
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Po kliknięciu przycisku "Pokaż panel użytkownika", widocznego w prawym górnym rogu

Panelu użytkownika, menu główne zostaje ukryte, celem pokazania wszystkich e-usług (ze

wszystkich modułów ), do których użytkownik ma dostęp w chwili obecnej.

Kliknięcie przycisku "Pokaż wszystkie e-usługi" spowoduje powrót do domyślnego widoku

menu głównego z wyróżnionymi działami tematycznymi.

11
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3.3. Jak wypróbować e-usługę?

Wybieramy e-usługę, np. "BDoŚ - Program Ochrony Powietrza" z modułu  "Jakość

powietrza" w dziale "Diagnoza, prognoza" – aby ją wypróbować klikamy w nią.

Zostanie wówczas wyświetlona strona opisu e-usługi, na której należy kliknąć w przycisk

"Wypróbuj za darmo".

Po kliknięciu pojawi się komunikat:

11
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Sekcja danych kontaktowych zostanie wyświetlona tylko w sytuacji, gdy w danych profilu

nie zostały podane dane kontaktowe. Jeśli chcesz, aby konsultant skontaktowął się z tobą

telefonicznie, wprowadź numer telefonu i zatwierdź dane przyciskiem "Zapisz".

W celu powrotu do menu głównego należy kliknąć link "wróć", dostępny u góry strony. W 

panelu użytkownika  pojawi się kafelek z e-usługą oraz czerwoną etykietą, na której

odliczana będzie liczba dni pozostałych do końca czasu wyznaczonego na darmowe

korzystanie z e-usługi, odliczana od 30 do 0. Z wersji demonstracyjnej można skorzystać

jeden raz.

Gdy interesująca nas e-usługa zostanie aktywowana, klikamy w kafelek z jej nazwą w celu

uruchomienia.

Uruchomienie e-usługi jest również możliwe poprzez kliknięcie przycisku "Czytaj więcej"

znajdującego się w dolnej części kafelka, a następnie przycisku "Uruchom".

19
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3.4. Jak zakupić e-usługę?

Wybieramy e-usługę, np. "Ekowiedza" z modułu  "Pozostałe usługi" w dziale "Prawo,

sprawozdawczość" – aby ją zamówić klikamy kafelek, a po wyświetleniu opisu e-usługi

przycisk "Zamów pełną wersję".

W przypadku e-usług, dla których nie są dostępne wersje demonstracyjne należy kliknąć

przycisk "Wyślij zapytanie o cenę".

11
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Pojawi się wówczas komunikat:

Sekcja danych kontaktowych zostanie wyświetlona tylko w sytuacji, gdy w danych profilu

nie zostały podane dane kontaktowe. Jeśli chcesz, aby konsultant skontaktowął się z tobą

telefonicznie, wprowadź numer telefonu i zatwierdź dane przyciskiem "Zapisz".

W celu powrotu do menu głównego należy kliknąć link "wróć", dostępny u góry strony. W 

panelu użytkownika  pojawi się zamówiona przez nas e-usługa Ekowiedza.

Czas od momentu zamówienia e-usługi do jej uruchomienia będzie podany podczas

rozmowy z konsultantem. Gdy interesująca nas e-usługa zostanie aktywowana, klikamy

w kafelek z jej nazwą w celu uruchomienia.
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Uruchomienie e-usługi jest również możliwe poprzez kliknięcie przycisku "Czytaj więcej"

znajdującego się w dolnej części kafelka, a następnie przycisku "Uruchom".

3.5. Jak zamówić prezentację e-usługi

Jeśli chcesz, aby nasz konsultant pokazał jak działa wybrana e-usługa, kliknij kafelek e-

usługi, a po wyświetleniu opisu e-usługi przycisk przycisk "Zamów prezentację".
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Po kliknięciu pojawi się komunikat:

Sekcja danych kontaktowych zostanie wyświetlona tylko w sytuacji, gdy w danych profilu

nie zostały podane dane kontaktowe. Jeśli chcesz, aby konsultant skontaktowął się z tobą

telefonicznie, wprowadź numer telefonu i zatwierdź dane przyciskiem "Zapisz".

W celu powrotu do menu głównego należy kliknąć link "wróć", dostępny u góry strony.

3.6. Dodawanie e-usługi z panelu użytkownika

W Panelu użytkownika możemy dodać określoną e-usługę spośród wszystkich

dostępnych na platformie. W tym celu w panelu użytkownika klikamy w kafelek "Dodaj e-

usługę".

Po kliknięciu w kafelek wyświetli się menu główne z widokiem wszystkich e-usług

dostępnych na platformie.
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W celu dodania e-usługi należy postępować zgodnie z krokami opisanymi w rozdziałach:

o Jak wypróbować e-usługę?

o Jak zakupić e-usługę?

4. Wsparcie techniczne

 ATMOTERM SA

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod

nr KRS 0000064312. Kapitał zakładowy: 3105500 zł, kapitał wpłacony: 3105500 zł, NIP: 7540339496, REGON: 530600238,

nr BDO: 000153975

Przedsiębiorcy

telefon

+48 77 441 24 56

e-mail

helpdesk@ekostrateg.com

Administracja

telefon

+48 77 441 15 63

e-mail

helpdesk@ekostrateg.com
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