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Rejestracja w serwisie ePODGIK
Istotnym rozszerzeniem funkcjonalności systemu iGeoMap,

skierowanym do wykonawców geodezyjnych jest możliwość
internetowego zgłaszania prac geodezyjnych. Aby uzyskać dostęp
do tej usługi należy zarejestrować się na stronie www właściwego
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przykład
strony PODGiK w Wołominie zamieszczono na ilustracji poniżej.

Wybieramy z menu pozycję Strona główna, a w następnej
kolejności link Rejestracja w ePODGiK. Zostaniemy
przeniesieni na stronę rejestracji, gdzie w zależności od sytuacji
wybieramy pozycję Nie jestem jeszcze zarejestrowany lub
Jestem już zarejestrowany w jednym z PODGiK. Przykład
poniżej.

Przy zgłaszaniu się do pierwszego PODGiK, wymagane jest
wypełnieniu formularza z podstawowymi danymi, którego
przykład przedstawiono poniżej.

Po wybraniu klawisza Generuj umowę, zostanie przygotowana
umowa, która wymaga jedynie wydrukowania i podpisania przez
strony. Fragment przykładowej umowy poniżej.

Jeśli wszystkie dane zostały poprawnie przesłane do PODGiK
pojawi się komunikat:

Po rejestracji, na podany w formularzu adres e-mail, wysłane
zostaje hasło dostępu do serwisu www.epodgik.pl. Podczas
logowania w pole Użytkownik  należy wpisać identyfikator,
którym jest numer NIP, a w pole Hasło, hasło otrzymane
e-mailem. Po zalogowaniu w serwisie możemy zarządzać swoim
kontem i zgłoszonymi pracami, co opiszemy w dalszej części
dokumentu. Przykładowy ekran logowania przedstawiono
poniżej.

W przypadku, kiedy użytkownik jest już zarejestrowany
w jednym z PODGiK i chce się zarejestrować w następnym,
wybiera drugi wariant rejestracji podając jedynie swój
identyfikator i hasło.

Umowa generowana jest jak w przypadku poprzednim na
podstawie danych pobranych z centralnej bazy serwisu
www.epodgik.pl.
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Podstawowe funkcje dostępne w serwisie ePODGIK

Po zalogowaniu się w serwisie, pojawi się strona główna wraz
z menu zawierającym dostęp do funkcji służących zarządzaniu
zgłoszonymi pracami oraz danymi użytkownika jak hasło czy
dane adresowe.

Dostęp do materiałów

Serwis oferuje możliwość podglądu informacji o pracach
geodezyjnych (zakładka Prace geodezyjne) z podziałem według
ich statusu np. zgłoszone, w trakcie opracowania, itd.. Dzięki
takiemu podziałowi możliwe jest przeglądanie prac
posegregowanych w zależności od potrzeb. Pozycja wszystkie
wyświetla wszystkie rodzaje prac na jednej liście. Lista prac jest
na bieżąco aktualizowana. Ponadto na liście wyświetlone są
informacje o pracach ze wszystkich PODGiK, w których
wykonawca się zarejestrował.

Po kliknięciu na status pracy (po prawej stronie) możliwe jest
wyświetlenie szczegółów dotyczących zgłoszonej pracy oraz
pobranie materiałów (jeśli są już przygotowane).

Zakładka iGeoMap pozwala na przejście do serwisu iGeoMap
dowolnej gminy należącej do powiatu, w którym mamy
zarejestrowane zgłaszanie prac geodezyjnych.

Zmiana parametrów konta

W pozycji Ustawienia konta > zmiana hasła można zmienić
hasło. Należy przy tym najpierw podać obowiązujące hasło,
a następnie nowe. Nowe, hasło zaczyna obowiązywać od
momentu ponownego zalogowania się w serwisie.

W pozycji Ustawienia konta > zmiana danych osobowych
istnieje możliwość dokonania zmiany danych użytkownika
podawanych podczas rejestracji.

Aktywowanie konta w nowym PODGIK

Po wybraniu pozycji Ustawienia konta > Aktywowanie
nowego PODGiK przechodziny do listy PODGiKów oferujących
funkcjonalność zgłasza prac prze Internet. Z tego miejsca istnieje
możliwość zarejestrowania się w naastepnym PODGiKu bez
wchodzenia na jego stronę WWW.

Istnieje możliwość zgłoszenia (wygenerowania umowy) do
wybranego PODGIK poprzez wybranie dla odpowiedniego
ośrodka pozycji Wypełnij wniosek.

Po zakończeniu pracy w serwisie ePODGIK należy pamiętać
o wykonaniu operacji Wyloguj .

Wybór Ośrodka

Wybór statusu
pracy


