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1. Rejestracja klienta 

1.1 Jak zarejestrować się w portalu klienta? 

Rejestracja możliwa jest na kilka sposobów: 

§ Użytkownik sam dokonuje rejestracji: Menedżer klienta (zazwyczaj administrator w Twojej firmie) 
prześle Ci kod rejestracyjny, który musisz wprowadzić w portalu w celu dokonania weryfikacji. 

 

 
 

Jak tylko menedżer klienta zatwierdzi Twoje konto (więcej na ten temat w rozdziale 5: Mój zespół / 
Zapraszanie i zarządzanie członkami zespołu), otrzymasz e-zaproszenie z opisem dalszych kroków, 
dzięki którym w ciągu kilku minut skonfigurujesz swój osobisty dostęp do my proALPHA. Przy pierw-
szym logowaniu użyj funkcji 'Nie pamiętam hasła' ('Passwort vergessen') i ustal nowe hasło. Twoja 
nazwa użytkownika to Twój adres e-mail. 

§ Otrzymałeś/Otrzymałaś zaproszenie od menedżera klienta: otrzymasz wiadomość e-mail z opisem 
dalszych kroków, dzięki którym w ciągu kilku minut skonfigurujesz swój osobisty dostęp do my 
proALPHA. Przy pierwszym logowaniu użyj funkcji 'Nie pamiętam hasła' ('Passwort vergessen') i 
ustal nowe hasło. Twoja nazwa użytkownika to Twój adres e-mail.  

§ Twoje konto zostało już utworzone: przy pierwszym logowaniu na my proALPHA użyj funkcji 'Nie 
pamiętam hasła' ('Passwort vergessen') i ustal nowe hasło. Twoja nazwa użytkownika to Twój 
adres e-mail.  
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1.2 Zmień hasło 

Hasło możesz zmienić w swoim profilu.  

 

Ustal nowe hasło. Teraz możesz zalogować się do my proALPHA za pomocą nowego hasła. 

Wskazówka: Korzystaj z odpowiednio silnego hasła. Pomaga to chronić Ciebie i Twoje dane. 

1.3 Nie pamiętasz hasła?  

Kliknij 'Nie pamiętam hasła' ('Passwort vergessen'), po czym pojawi się następująca strona: 

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami. Twoja nazwa użytkownika to Twój adres e-mail. Następnie otrzy-
masz wiadomość e-mail na adres wprowadzony w drugim kroku.  
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2. Proces opracowywania zgłoszeń 

2.1 Rodzaje zgłoszeń 

Wybierz jeden z dwóch rodzajów zgłoszeń: 

§ Zgłoś awarię: Zmagasz się z awarią systemu lub innymi krytycznymi problemami? W takim 
przypadku utwórz zgłoszenie awarii. 

§ Utwórz zgłoszenie: Masz pytanie dotyczące określonego tematu lub problemu? W takim 
przypadku utwórz zwyczajne zgłoszenie.  

Link służący do utworzenia zgłoszenia dostępny jest w menu 'Strona startowa' lub w sekcji 'Serwis i 
support'. 
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2.1.1 Zgłoś awarię 

 

Legenda ‒ opis pól w masce: 

§ Wpływ na działalność: W jakiej mierze Twój problem wpływa na Twoją działalność? Ta informacja 
pomaga pracownikowi serwisu w kategoryzowaniu awarii. 

§ Produkt / Moduły: Dotknięte produkty / moduły 

§ Priorytet: Wartość domyślna to "Średni" 

§ Krótki opis: Streszczenie problemu 

§ Opis: Szczegółowy opis zapytania (np. przy użyciu podanych słów kluczowych) 

§ Środowisko (opcjonalnie): Środowisko proALPHA Production / Test / Test2 

§ Mandant (opcjonalnie): Mandant proALPHA 

§ Referencja zewnętrzna (opcjonalnie): Jeśli chcesz śledzić zapytanie, używając własnego numeru 
referencyjnego. 



Proces opracowywania zgłoszeń 

ã2022 proALPHA Business Solutions GmbH 
Portal klienta ‒ How-to Guide 
Strona 6 (22) 

Czy wiesz, że istnieje zbiór zaleceń dotyczących zgłaszania problemów? (Zbiór zaleceń dostępny jest 
w języku niemieckim i angielskim.) Kliknij tutaj: 

Zalecenia dotyczące zgłaszania problemów 

Informacje o błędzie (przykład) 

Udostępnianie informacji w celu analizy błędów 

2.1.2 Utwórz zgłoszenie 

  

Legenda ‒ opis pól w masce: 

§ Produkt / Moduły: Dotknięty produkt / moduły 

§ Kategoria: 
Serwis/Support: pytania i zgłoszenia problemów dotyczących oprogramowania proALPHA 
Projekt: Twoja firma obecnie wprowadza proALPHA lub przygotowuje aktualizację bieżącej wersji 
i dlatego jest wspierana przez zespół projektowy: pytania i zgłoszenia problemów dotyczących 
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zespołu projektowego można zgłaszać przy użyciu tej kategorii. 
Pozostałe usługi: Twoje zapytanie jest skierowane do Academy, marketingu, konsultingu lub 
działu zarządzania zleceniami. 

§ Priorytet: Priorytet / pilność zapytania 

§ Krótki opis: Streszczenie problemu 

§ Opis: Szczegółowy opis zapytania (np. przy użyciu podanych słów kluczowych) 

§ Środowisko (opcjonalnie): Środowisko proALPHA Production / Test / Test2 

§ Mandant (opcjonalnie): Mandant proALPHA 

§ Twoja referencja (opcjonalnie): Tutaj możesz zapisać numer zgłoszenia wewnętrznego systemu 
zgłoszeń używanego przez Twoją firmę. Twoja referencja zostanie umieszczona w tytule 
wszystkich wiadomości e-mail. 

Czy wiesz, że istnieje zbiór zaleceń dotyczących zgłaszania problemów? (Zbiór zaleceń dostępny jest 
w języku niemieckim i angielskim.) Kliknij tutaj: 

Zalecenia dotyczące zgłaszania problemów 

Informacje o błędzie (przykład) 

Udostępnianie informacji w celu analizy błędów 
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2.2 Przebieg realizacji zgłoszenia 

Informacje na temat zgłoszenia łącznie z numerem zgłoszenia są wyświetlane bezpośrednio po jego 
wysłaniu: 

 

Dodatkowo otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem: 

 

Link w wiadomości e-mail przekieruje Cię bezpośrednio do zgłoszenia w portalu klienta. 
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2.2.1 Komentarz/pytanie 

Wprowadzony komentarz lub pytanie zostaną bezzwłocznie wyświetlone w portalu i równocześnie 
wysłane e-mailem. 

 

Informacja drogą mailową 

 

2.2.2 Jak mogę rozpoznać, że niezbędne jest działanie lub informacja z mojej strony? 

Jeżeli do opracowania zgłoszenia potrzebne są informacje lub wykonanie jakiejś akcji, odpowiednie 
pytanie zostanie wyświetlone w portalu i jednocześnie wysłane drogą mailową. 

W portalu pytanie to znajdziesz w przeglądzie zgłoszeń, klikając 'Akcja jest wymagana dla ...'.  
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W przebiegu realizacji zgłoszenia wygląda to następująco: 

 

Odpowiedź możesz wprowadzić i wysłać bezpośrednio z portalu. Status zgłoszenia zostanie przez to 
zmieniony na 'Otwarty', a zgłoszenie zostanie przekazane do opracowania przez pracownika serwisu. 

 

2.2.3 Propozycja rozwiązania 

Zaproponowane rozwiązanie zostanie wyświetlone w przeglądzie zgłoszenia i równocześnie wysłane 
e-mailem.  

 

W portalu zostanie to wyświetlone w przeglądzie zgłoszeń i oznaczone statusem 'Rozwiązano'. 
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Zaproponowane rozwiązanie możesz zaakceptować lub odrzucić bezpośrednio w portalu lub poprzez 
link w e-mailu. 

 

2.2.4 Odrzucenie propozycji rozwiązania 

Jeżeli nie akceptujesz propozycji rozwiązania i naciśniesz na 'Odrzuć', zgłoszenie zostanie ponownie 
otwarte i przekazane do opracowania. Podaj powód odrzucenia rozwiązania w odpowiednim polu, 
aby pracownik serwisu mógł odpowiednio zareagować. Jeśli odrzucisz propozycję rozwiązania drogą 
e-mailową, pamiętaj o podaniu przyczyny odrzucenia. 

2.2.5 Przyjęcie propozycji rozwiązania 

W przypadku pomyślnego rozwiązania Twojego problemu zgłoszenie zostanie zamknięty. Po 
zamknięciu zgłoszenia nie można go ponownie otworzyć. 

2.3 Przegląd zgłoszeń 

Przegląd zgłoszeń otworzysz, klikając 'Dalsze informacje' w polu 'Serwis i support' lub 'Przejdź do 
przeglądu zgłoszeń' w polu 'Twoje zgłoszenia'. W przeglądzie zgłoszeń dostępne są zakładki, takie 
jak 'Wszystkie zgłoszenia', 'Wymagana akcja' i 'Moje zgłoszenia'.  
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Legenda ‒ opis pól: 

Wszystkie zgłoszenia:   Wszystkie zgłoszenia dokonane z tego konta.  
(Uwaga: potrzebne są uprawnienia administratora, w przypadku ich braku 
wyświetlone zostaną tylko 'Moje zgłoszenia'.) 

Wymagana akcja:  Wszystkie zgłoszenia, w których wymagane jest przeprowadzenie akcji przez 
Ciebie jako klienta. 

(Przykłady: odpowiedź, test, potwierdzenie...) 

Moje zgłoszenia:   Wszystkie zgłoszenia dokonane przez zameldowanego użytkownika. 
Jeśli użytkownik posiada tylko podstawowe uprawnienia, widzi tylko swoje 
zgłoszenia. W takim przypadku ten link nie ma żadnej funkcji. 

2.4 Filtrowanie zgłoszeń 

Wszystkie zgłoszenia można filtrować w przeglądzie zgłoszeń, klikając 'Wyświetl dalsze zgłoszenia': 

 

Aby ustawić filtr, kliknij ikonę filtra i wybierz pożądane właściwości filtra: 
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2.4.1 Przykładowe ustawienia filtra 

Poniżej dwa przykładowe ustawienia filtra: 

§ Wyświetlone mają zostać zgłoszenia, które zostały utworzone ponad 4 tygodnie temu: 

 

§ Wyświetlone mają zostać zgłoszenia, które zostały zamknięte w ostatnim miesiącu: 

 

Ustawienia filtra można zapisywać, wybierając 'Zapisz filtr'. Podaj nazwę filtra, która opisuje jego usta-
wienie: 

 

  



Proces opracowywania zgłoszeń 

ã2022 proALPHA Business Solutions GmbH 
Portal klienta ‒ How-to Guide 
Strona 14 (22) 

W przeglądzie zgłoszeń utworzony filtr jest teraz wyświetlany pod podaną przez Ciebie nazwą. 
Wybierz filtr, według którego chcesz filtrować swoje zgłoszenia: 

  

Lista zgłoszeń może zostać wyeksportowana jako plik PDF, Excel lub CSV: 
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3. Jak przebiega opracowanie zgłoszenia? 

Na poniższym diagramie przedstawione są poszczególne etapy opracowania przykładowego zgło-
szenia.  

(Własna prezentacja na podstawie diagramu z Servicenow) 
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4. Zgłoś zapytanie 

Jeżeli nie wiesz, jak przeprowadzić jakieś działanie lub masz pytanie dotyczące faktury lub usługi 
konsultingowej, skontaktuj się z nami poprzez 'Zgłoś zapytanie'.  

 

Wyświetlony zostanie odpowiedni formularz.  
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W punkcie 'Podkategoria' możesz wybrać pożądaną kategorię zapytania. 
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Dostępne są następujące kategorie: 

§ Szkolenia  

§ Usługi konsultingowe  

§ Wydarzenia 

§ Reklamacja dotycząca faktury/zlecenia 

§ Klienci referencyjni 

§ Materiał informacyjny 

§ Pozostałe 
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5. Mój zespół / zapraszanie członków zespołu i administracja 

5.1 Zapraszanie wybranej osoby przez administratora: 

Jako administrator My proALPHA posiadasz w sekcji 'Profil' uprawnienia do zapraszania członków 
zespołu do My proALPHA i przydzielania im odpowiednich ról. 

 

  



Mój zespół / zapraszanie członków zespołu i administracja 

ã2022 proALPHA Business Solutions GmbH 
Portal klienta ‒ How-to Guide 
Strona 20 (22) 

Poprzez 'Nowy kontakt' możesz zaprosić danego użytkownika do My proALPHA. 

W tym celu należy wypełnić następujący formularz, w którym od razu można przydzielić funkcję i rolę 
danego użytkownika. Dostępne są następujące role: 

§ Użytkownik: użytkownik widzi tylko swoje zgłoszenia i zgłoszenia, w przypadku których został 
umieszczony na listę obserwowanych (tzw. watchlist). 

§ Menedżer zgłoszeń: menedżer zgłoszeń widzi wszystkie zgłoszenia swojej firmy. 

§ Administrator: administrator widzi wszystkie zgłoszenia swojej firmy i może zarządzać kontami 
dostępu swoich kolegów i koleżanek. 

 

Zaproszona osoba otrzymuje wiadomość e-mail z opisem dalszych kroków, dzięki którym w ciągu 
kilku minut może skonfigurować swój osobisty dostęp do My proALPHA. Przy pierwszym logowaniu 
należy skorzystać z funkcji 'Nie pamiętam hasła' ('Passwort vergessen') i ustalić nowe hasło. Nazwa 
użytkownika to adres e-mail zaproszonej osoby. 
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5.2 Przekazanie kodu rejestracyjnego: 

Kod rejestracyjny jest widoczny w Twoim profilu. 

 

Jeżeli prześlesz kod rejestracyjny osobie, która nie jest jeszcze zarejestrowana, poprzez My proALPHA 
otrzymasz automatyczne powiadomienie, że ktoś chce się zarejestrować. 

W profilu istnieje rubryka 'Zezwolenia', w której wyświetlane są istniejące zezwolenia. 

 

Możliwe jest wyświetlenie wszystkich zezwoleń. 



Mój zespół / zapraszanie członków zespołu i administracja 

ã2022 proALPHA Business Solutions GmbH 
Portal klienta ‒ How-to Guide 
Strona 22 (22) 

 
 

 
Klikając zgłoszoną rejestrację, możesz opracować i zatwierdzić lub odrzucić daną rejestrację. 

 


