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W jaki sposób administrator może nadawać 

uprawnienia użytkownikom Platformy VULCAN? 

Dostęp do Platformy VULCAN mają tylko zarejestrowani w bazie użytkownicy, których dodaje 
administrator w module Zarządzanie platformą. 

Schemat zakładania nowych kont na Platformie VULCAN wygląda w ten sposób, że w pierwszej 
kolejności administrator główny (pracownik JST) wprowadza dane innych użytkowników, osobno dla JST 
i osobno dla podległych jednostek, głównie dla dyrektorów tych jednostek. Następnie nadaje 
wprowadzonym użytkownikom odpowiednie uprawnienia do aplikacji, dyrektorom JO może nadać 
zarówno rolę Dyrektor jak i Administrator jednostki. Od tej pory dyrektor na podstawie roli administratora 
będzie mógł zarządzać innymi użytkownikami w swojej placówce. 

W poradzie opisano czynności, które musi wykonać: 

1. Administrator główny Platformy po stronie JST - w celu nadania innym użytkownikom dostępu do 
aplikacji zarówno w JST, jak i w placówkach podległych. 

2. Administrator jednostki w placówce podległej - w celu nadania innym użytkownikom dostępu do 
aplikacji w swojej placówce. 

Działania administratora głównego 

Pierwsze logowanie administratora głównego do systemu 

Jednostka samorządu terytorialnego, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, 
otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Administrator główny 
(osoba wskazana przez JST) otrzymuje drogą mailową adres do Platformy wraz z loginem i hasłem do-
stępu.  

Zakładanie kont użytkownikom przez administratora głównego 

Administrator główny zarządza ustawieniami Platformy oraz posiada uprawnienia do wprowadzania 
nowych użytkowników zarówno z rolami JST, jak i w podległych placówkach. 

Podczas rejestracji użytkownika definiowane jest jego konto na podstawie wprowadzonych informacji: 
imię, nazwisko, adres e-mail. 

Po wprowadzeniu kont użytkowników jednostek podległych, administrator główny przekazuje 
informację dyrektorom i od tego momentu użytkownicy z rolą Administrator jednostki mogą również 
dodawać/modyfikować konta oraz role innych użytkowników, jedynie w obrębie swojej jednostki. 
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Zakładanie kont użytkownikom przez administratora jednostki 

Kolejny etap wprowadzania danych użytkowników Platformy i nadawania im uprawnień do 
poszczególnych aplikacji należy do pracownika jednostki posiadającego rolę: Dyrektor oraz Administrator  

jednostki. 

Należy pamiętać o kompletnym i prawidłowym uzupełnieniu informacji o pracownikach, zwłaszcza 
w polu e-mail.  Brak informacji w tym polu lub błędnie wpisany adres uniemożliwi użytkownikowi 
odzyskania dostępu do systemu – nie otrzyma bowiem wiadomości z informacją o loginie wraz z linkiem 
do zmiany hasła.  

W konkretnych przypadkach organ prowadzący może zalecić by w polu Unikalny identyfikator wpisać 
unikalny numer pracownika, np. numer PESEL. 

Dodatkowe uwagi: 

1. Pierwsze logowanie odbywa się na podobnych zasadach, co odzyskiwanie dostępu do Platformy 
VULCAN opisane w poradzie Jak odzyskać hasło dostępu do Platformy VULCAN?  

2. Szczegółowa instrukcja wprowadzania nowych użytkowników przez administratora głównego została 
przedstawiona w poradzie Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? – wdrożenie w JST (str. 6) 

3. Instrukcja wprowadzania nowych użytkowników przez administratora jednostki została opisana w 
poradzie Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? – wdrożenie w pojedynczej jednostce (str. 6) 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/499
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/platforma-vulcan/platformaJST_Start-admin.pdf
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/platforma-vulcan/platformaJO_Start-admin.pdf

