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1. Moduł eRejestracja
System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego
lekarza, w wybranej poradni. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać wizyty oraz zmieniać terminy już
zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, użytkownik musi posiadać aktywne konto.

Rys. 1. Wygląd strony głównej.
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2. Utworzenie konta
Dokonanie rezerwacji terminu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik posiada konto w systemie. Aby utworzyć konto należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto” w prawym górnym rogu ekranu.

Rys. 2. Wybór sposobu tworzenia konta.

Użytkownik posiada trzy możliwości utworzenia konta:




Zwykłe tworzenie konta
Tworzenie konta przy pomocy ePUAP
Tworzenie konta przy pomocy podpisu elektronicznego

Uwaga! Pewne opcje rejestracji konta mogą być niedostępne, jeśli zostały one wyłączone przez administratora.

2.1.

Zwykłe tworzenie konta
Pojawi się formularz, który należy uzupełnić danymi zgodnie z prawdą (dane będą weryfikowane).
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Rys. 3. Formularz tworzenia konta użytkownika.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Następnie, po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk „Utwórz
konto” w prawym dolnym rogu ekranu. System zweryfikuje poprawność danych. Gdy dane zostaną błędnie wprowadzone, utworzenie konta nie powiedzie się, a przy każdym pól z błędnymi danymi po wskazaniu ich kursorem myszy
wyświetli się stosowny komunikat. Należy poprawić pola posiadające czerwone pole oraz ponownie nacisnąć przycisk
„Utwórz konto” w prawym dolnym rogu ekranu.
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Rys. 4. Pola błędne/nieuzupełnione, zaznaczone kolorem czerwonym.

Jeżeli wszystkie dane zostaną poprawnie wypełnione, pojawi się informacja o poprawnym założeniu konta.

Rys. 5. Potwierdzenie utworzenia konta oraz prośba o aktywację.
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Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Użytkownik musi
dokonać aktywacji konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, dopiero po dokonaniu tej czynności będzie w stanie
zalogować się do systemu.

Rys. 6. Poprawna aktywacja konta.

2.2.

Tworzenie konta przy pomocy ePUAP

Użytkownik może wybrać ten sposób tworzenia konta tylko wtedy, jeżeli posiada potwierdzony profil zaufany w
systemie ePUAP. Po kliknięciu na stronie wyboru tworzenia konta w ikonkę portalu ePUAP, system eRejestracja
przekieruje na stronę ePUAP w celu potwierdzenia tożsamości. Użytkownik będzie poproszony o zalogowanie się do
systemu ePUAP, jeżeli nie jest zalogowany. Następnie dane z profilu zaufanego użytkownika zostaną pobrane do
systemu eRejestracja. Dane te to: login, imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć oraz adres email. Z wyjątkiem
adresu email pobrane dane nie można zmienić. Pozostałe niewypełnione pola formularza należy uzupełnić i kliknąć
przycisk „Utwórz konto”. Dalszy proces zakładania konta jest analogiczny jak opisano przy zwykłym tworzeniu konta.

2.3.

Tworzenie konta przy pomocy podpisu elektronicznego

Użytkownik może wybrać ten sposób tworzenia konta, jeżeli posiada podpis kwalifikowany (karta mikrochipowa
oraz czytnik podłączony do komputera). Należy się upewnić, że czytnik jest podpięty do komputera, a karta z podpisem znajduje się w czytniku. Po kliknięciu na stronie wyboru tworzenia konta na przycisk „Utwórz konto – podpis
cyfrowy” otworzy się strona z wyświetlonym dokumentem do podpisania.
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Rys. 7. Tworzenie konta przy pomocy podpisu cyfrowego.

Użytkownik klikając przycisk „Podpisz” może zostać poproszony o zatwierdzenie uruchomienia apletu o nazwie
„Szafir Aplet”:

Rys. 8. Potwierdzenie uruchomienia apletu do podpisu cyfrowego.

Należy zezwolić na uruchomienie apletu. Użytkownik zostanie poproszony o wpisanie PIN do klucza podpisu
kwalifikowanego. Należy wpisać PIN i potwierdzić przyciskiem „Akceptuj”:

Rys. 9. Okno do wprowadzenia PIN do podpisu cyfrowego.

System eRejestracja pobierze z podpisu kwalifikowanego następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia i płeć, a resztę danych użytkownik powinien uzupełnić na formularzu. Dalszy proces jest taki sam jak w poprzednich metodach.
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3. Logowanie do systemu
3.1. Logowanie
W przypadku, gdy użytkownik posiada aktywne konto w systemie eRejestracja, może się zalogować poprzez
kliknięcie przycisku „Zaloguj się” w prawym górnym rogu ekranu.

Rys. 10. Wybór metody logowania.

Użytkownik posiada trzy możliwości logowania się do systemu:





Zwykłe logowanie poprzez podanie nazwy użytkownika, hasła oraz naciśnięciu przycisku „Zaloguj się”
znajdującego się pod polem „Hasło”.
Logowanie poprzez ePUAP. Wymagane jest posiadanie konta w systemie ePUAP oraz powiązanie konta
ePUAP z kontem eRejstracja (więcej na ten temat w punkcie 4.3) lub konto zostało utworzone przy
pomocy ePUAP. Aby zalogować się poprzez ePUAP, należy nacisnąć grafikę z logiem ePUAP. Po zalogowaniu się w systemie ePUAP, użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę eRejestracja,
gdzie jest już zalogowany.
Logowanie za pomocą podpisu elektronicznego. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” użytkownik zostanie poproszony o podpisanie dokumentu, analogicznie jak to ma miejsce podczas rejestracji użytkownika przy pomocy podpisu cyfrowego. Po podpisaniu użytkownik zostanie zalogowany.

Uwaga! Pewne opcje logowania mogą być niedostępne, jeśli zostały one wyłączone przez administratora.
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Rys. 11. Strona główna dla zalogowanego użytkownika.

3.2. Resetowanie hasła
W przypadku, gdy użytkownik zapomniał hasło do swojego konta, należy na stronie logowania nacisnąć przycisk
„Zapomniałeś hasło?”. Następnie należy podać adres e-mail lub nazwę użytkownika oraz kliknąć przycisk „Zmień
hasło”. Na podany przy zakładaniu konta adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło.
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4. Menu użytkownika
Po zalogowaniu w prawym górnym rogu znajduje się menu użytkownika „Moje konto”. Aby rozwinąć opcje, należy najechać kursorem myszki na „Moje konto”.

Rys. 12. Menu użytkownika.

4.1. Zmiana danych użytkownika
W celu zmiany danych należy z menu „Moje konto” wybrać opcję „Zmień dane”.

Rys. 13. Formularz zmiany danych użytkownika.

Użytkownik ma prawo zmienić jedynie adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Pozostałe dane są tylko
do odczytu. Po wprowadzeniu danych, w celu ich zatwierdzenia należy nacisnąć przycisk „Zmień dane”.

4.2. Zmiana hasła użytkownika
Zmiana hasła użytkownika jest możliwe tylko, gdy konto zostało utworzone w tradycyjny sposób (bez podpisu
elektronicznego i ePUAP). Aby zmienić hasło, z menu „Moje konto” należy wybrać opcję „Zmień hasło”.
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Rys. 14. Formularz zmiany hasła.

W celu zmiany hasła należy wypełnić wszystkie pola oraz nacisnąć przycisk „Zmień hasło”.

4.3. Powiązanie konta z ePUAP
Jeśli istnieje potrzeba powiązania konta eRejestracja z kontem ePUAP, to w celu dokonania tego należy z menu
„Moje konto” wybrać opcję „Powiązanie z ePUAP”. Powiązanie może nastąpić dla kont utworzonych tradycyjnie i
przy pomocy podpisu cyfrowego.

Rys. 15. Powiązanie konta z ePUAP.

Aby powiązać konta, należy kliknąć w grafikę z logiem ePUAP, spowoduje to przeniesienie na stronę ePUAP, na
której będzie można się zalogować na konto ePUAP. Po zalogowaniu się użytkownik zostanie ponownie przekierowany na stronę eRerestracji jako zalogowany w niej użytkownik. Taka sytuacja oznacza poprawne powiązanie kont.
Od tej pory można logować się do systemu eRejestracja za pomocą konta w ePUAP (punkt 3.1).
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5. Rezerwacja wolnego terminu
W celu zarezerwowania terminu należy nacisnąć przycisk „Wolne terminy” znajdujący się z lewej górnej strony
ekranu.

Rys. 16. Wygląd tabeli z wolnymi terminami.

W celu zarezerwowania terminu należy określić parametry wyszukiwania. Po określeniu parametrów, należy nacisnąć przycisk „Szukaj”.

Rys. 17. Spis wolnych terminów.

Należy wybrać interesujący termin, oraz kliknąć przycisk „Rezerwuj”.
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Rys. 18. Dane do rezerwacji.

Po naciśnięciu przycisku „Rezerwuj”, wyświetlą się informacje szczegółowe o rezerwacji terminu. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, należy kliknąć przycisk „Wyślij”.

Rys. 19. Potwierdzenie rezerwacji.

Termin został zarezerwowany. Potwierdzenie może zostać wydrukowane, a aby tego dokonać, wystarczy nacisnąć przycisk „Drukuj”.
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6. Moje rezerwacje
6.1. Moje rezerwacje
Aby zobaczyć zarezerwowane przez użytkownika terminy, należy nacisnąć przycisk „Moje rezerwacje”, znajdujące się obok przycisku „Wolne terminy”. Tak jak w przypadku wyszukiwania wolnych terminów, należy wybrać opcje
filtrowania (świadczeniodawca, terminy itp.)

Rys. 20. Moje terminy.

Następnie, po wybraniu opcji filtrowania, należy nacisnąć przycisk „Szukaj”.

Rys. 21. Zarezerwowane terminy wg opcji filtrowania.

Dla każdej z wizyt wyświetlanych w Moich Rezerwacjach zamieszczony jest komentarz odnośnie statusu wizyty. Po najechaniu kursorem myszy na status, wyświetli się komunikat zawierający odpowiadający statusowi wizyty
komentarz.
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Rys. 22.1. Komentarz do statusu wizyty.

6.2. Zmiana terminu rezerwacji
Aby zmienić termin rezerwacji, należy znaleźć termin w „Moje rezerwacje”, oraz nacisnąć przycisk „Zmień” przy
terminie. Następnie należy znaleźć nowy termin w tabeli, kliknąć przycisk „Rezerwuj” przy nowym terminie. Po potwierdzeniu rezerwacji terminu stary termin automatycznie zostanie zmieniony na nowy.

6.3. Odwołanie rezerwacji
Aby odwołać termin rezerwacji, należy znaleźć termin w „Moje rezerwacje” oraz kliknąć przycisk „Odwołaj”.

Rys. 23. Rezerwacja do odwołania.

Następnie należy kliknąć przycisk „Wyślij” w celu odwołania danego terminu. Termin zostanie odwołany.
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7. Najczęściej zadawane pytania
1) Jak skontaktować się z administratorem?
Adres administratora znajduje się w stopce u dołu strony.

2) Na stronie/formularzu pojawiły się pola z czerwonym obramowaniem.
Oznacza to, że użytkownik przy wprowadzaniu danych, popełnił błąd. Należy poprawić wszystkie pola oznaczone
czerwonym obramowaniem.

3) W formularzu tworzenia konta użytkownika brakuje mojej miejscowości.
Należy w takiej sytuacji skontaktować się z administratorem systemu w celu dodania miejscowości.

4) Brak wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym po założeniu konta.
Jeśli wiadomość e-mail nie została dostarczona w przeciągu 1 godziny, należy skontaktować się z administratorem.

5) Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik jest zablokowany”.
Oznacza to, że przekroczona została liczba niepoprawnych(z błędnymi danymi) logowań, oraz konto zostało zablokowane. W celu odblokowanie konta należy skontaktować się z administratorem.

6) Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik nie istnieje”.
Użytkownik nie istnieje w systemie. Jeśli użytkownik jest pewny, że posiada konto o podanej przez siebie nazwie, należy skontaktować się z administratorem.

7) Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Logowanie z numeru IP jest zablokowane.
Prosimy o kontakt z administratorem.
Ze względów bezpieczeństwa, logowanie z adresu IP użytkownika zostało zablokowane. Należy skontaktować się
z administratorem.

8) Na stronie nie ma przycisku „Moje terminy”.
Użytkownik nie jest zalogowany. Należy się zalogować.

9) Podczas rezerwacji terminu wyświetlony został komunikat: „W zadanym okresie istnieje już rezerwacja”.
Oznacza to, że termin jest już zajęty. Należy wybrać inny termin.
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