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Część I. Informacje podstawowe
1. Logowanie do interfejsu
1.1

Logowanie do ISI

▪ Użyj linku https://isi.tp.pl/
Rekomendowana przeglądarka to Mozilla FireFox.

▪ Wprowadź „Nazwa użytkownika” i „Hasło” kolejno kliknij „Zaloguj”.
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▪ W przypadku, kiedy nie pamiętasz hasła, jest możliwość otrzymania linku na adres e-mailowy,
przy użyciu, którego można odzyskać stare hasło lub utworzyć nowe.
W tym celu na formatce logowania należy kliknąć „Nie pamiętasz hasła?”.

▪ Pojawi się formatka, na której wpisujemy adres e-mailowy.
Na ten adres zostanie przesłany link umożliwiający zmianę lub odzyskanie starego hasła.

▪ Przy czwartej nieudanej próbie zalogowania do systemu, konto ze względów bezpieczeństwa
zostanie zablokowane na 15 minut. Po tym czasie możesz podjąć kolejne próby zalogowania.
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▪ Po zalogowaniu na ekranie widoczne są 2 kafle: „ISI”, „POKO”.

1.2

Kafel ISI

▪ ISI – część administracyjna, gdzie użytkownik może m.in. wygenerować certyfikat
bezpieczeństwa. Administrator może nadać uprawnienia innym użytkownikom.
▪ Po zalogowaniu do interfejsu po raz pierwszy możesz w kaflu „ISI” w zakładce „Moje konto”
zmienić hasło i wygenerować certyfikat bezpieczeństwa.
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1.2.1 Certyfikat bezpieczeństwa
▪ Zmiana hasła zostanie potwierdzona komunikatem „Hasło zostało zmienione”. W kolejnym
kroku jesteś proszony o wygenerowanie certyfikatu bezpieczeństwa.
▪ Certyfikat należy wygenerować i zaimportować do przeglądarki internetowej na stacji roboczej
wykorzystywanej do logowania do POKO.
▪ Formatka generowania certyfikatu jest dostępna po wybraniu opcji „Generuj certyfikat”.
▪ Zalogowanie do interfejsu POKO jest warunkowane posiadaniem aktywnego certyfikatu
bezpieczeństwa.
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▪ Do prawidłowego wygenerowania Certyfikatu bezpieczeństwa niezbędne jest podanie hasła,
którym będzie zabezpieczony Certyfikat oraz prawidłowe udzielenie odpowiedzi na 3 pytania z
5, wybrane losowo spośród pytań kontrolnych wskazanych we Wniosku o dostęp do POKO.
▪ Po prawidłowym wygenerowaniu certyfikat musi zostać pobrany przez użytkownika na jego
stację roboczą. Certyfikat jest importowany i zapisywany lokalnie na stacji roboczej w
wybranym przez użytkownika miejscu. Następnie certyfikat musi zostać zaimportowany do
przeglądarki internetowej.
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1.2.2 Dodawanie użytkownika
▪ W celu dodania nowego użytkownika należy:
▪ zalogować się do ISI/POKO,
▪ wybrać kafel ISI,
▪ w zakładce „Administracja” wybierz opcję „Użytkownicy”.

▪ Na ekranie pojawi się lista użytkowników (w przypadku nowej organizacji lista będzie pusta).
W celu utworzenia nowego konta, należy kliknąć „Dodaj użytkownika”. Następnie wypełnij
poszczególne pola formularza określając poziom dostępu.
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1.2.2.1 Poziomy dostępu
Poziom I - Role nadrzędne i role dostępu do POKO:
▪ Dostęp do modułu usługi Kanalizacji Kablowej (KAN) Słupy (SOPL) lub Nadzory (INFROA2)
▪ Dostęp do odczytu (read) lub zapisu (write) zadań swoich lub wszystkich użytkowników oraz
dostęp dodanej grupy użytkowników
Poziom II – Grupy użytkownika w POKO:
▪ Tworzenie grup użytkowników oraz nadanie im odpowiednich uprawnień
ograniczających/rozszerzających widok procesów/zadań dla użytkowników należących do
określonej grupy
Poziom III – Role szczegółowego dostępu do POKO:
▪ Dostęp do konkretnego etapu procesu lub formularza do odczytu i/lub zapisu.
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▪ Przykład konfiguracji
Profil B - podwykonawca: Wystawianie zapytań o dostęp + Wniosek o umowę – podgląd tylko
swoich spraw
Na stronie www.hurt-www.hurt-orange.pl ścieżka POKO-> Dokumenty->Pliki do pobrania
znajduje się Instrukcja opisująca Profilowanie ról użytkowników
Użytkownik został
członkiem grupy
„Profil B”

Nadano dostęp do
kafelka KAN oraz do
pracy w grupach

Nadano dostęp do ról
szczegółowych związanych z
obsługą Zapytań oraz Umów

1.3

Kafel POKO

▪ Platforma Obsługi Klienta Operatora (POKO) jest dostępnym przez www kanałem obsługi
zapytań i zamówień usług hurtowych dostępu do kanalizacji kablowej, słupów, transmisji
danych.
▪ Ilość dostępnych zakładek w menu dla danego użytkownika zależy od „ról” jakie ma nadane
przez Administratora POKO po stronie OA. Na dole ekranu umieszczona została krótka
legenda opisującą symbole jakie widoczne są podczas prac z formularzami POKO.
▪ Pod kaflem POKO pojawią się kolejne kafelki z rodzajem usług do wyboru:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nadzory
Kanalizacja Kablowa
Słupy
Faktury
Transmisja Danych
TPIX
Reklamacje, Interwencje
Projekty Techniczne
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1.4

Kafel Nadzory

▪ Pod kafelkiem Nadzory pojawią się kolejne kafelki z rodzajem usług do wyboru:
▪
▪
▪

Wprowadzenie zamówienia - możliwość złożenia zapytania do ORANGE o dostęp do
Kanalizacji Kablowej.
Sprawdź status zamówień - możliwość podglądu statusu i podjęcia akcji do wykonania.
Generowanie raportów - możliwość pobrania raportu.

2. Szablony
2.1

Kanalizacja Kablowa

▪ Mechanizm umożliwiają tworzenie i zapisywanie szablonów wniosków przed wysłaniem.
▪ Użytkownik może definiować swój indywidualny zestaw szablonów dla poszczególnych
rodzajów zgłoszeń:
▪
▪
▪

Złóż zamówienie
Zarejestruj wniosek o przedłużenie umowy/aneks
Zakończ umowę

▪ Aby stworzyć własny szablon:
▪

kliknij kafel „Złóż zamówienie”,
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▪

wyświetli się formatka do uzupełnienia z możliwością stworzenia szablonu,

▪

po uzupełnieniu danych kliknij „Zapisz”, szablon zostanie zapisany.

▪ Wybór zapisanego szablonu:

16

▪

szablon dostępny jest z rozwijalnej listy,

▪

po wybraniu szablonu kliknij „Załaduj”. Pojawi się komunikat „Szablon został załadowany”.
Wczytają się wcześniej zapisane dane,

▪

każdy użytkownik ma możliwość zapisania do 100 szablonów danego zgłoszenia.
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2.2

Nadzory

▪ Mechanizm umożliwiają tworzenie i zapisywanie szablonów wniosków przed wysłaniem.
▪ Użytkownik może definiować swój indywidualny zestaw szablonów.
▪ Aby stworzyć własny szablon:
▪

kliknij kafel „Nowe zamówienie”,

▪

wyświetli się formatka do uzupełnienia z możliwością stworzenia szablonu,

▪

po uzupełnieniu danych kliknij „Zapisz”, szablon zostanie zapisany.
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▪ Wybór zapisanego szablonu:
▪

szablon dostępny jest z rozwijalnej listy,

▪

po wybraniu szablonu kliknij „Załaduj”. Pojawi się komunikat „Szablon został załadowany”.
Wczytają się wcześniej zapisane dane,

▪

każdy użytkownik ma możliwość zapisania do 100 szablonów danego zgłoszenia.
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2.3

Słupy

▪ Szablony, to mechanizm umożliwiający tworzenie i zapisywanie szablonów wniosków przed
wysłaniem. Użytkownik będzie mógł definiować swój indywidualny zestaw szablonów dla
poszczególnych zamówień.
▪ Aby stworzyć własny szablon, po kliknięciu w kafel „Nowe zamówienie” w zakładce „Import
danych”, pokaże się formatka do uzupełnienia z możliwością stworzenia szablonu. Po
uzupełnieniu danych, kliknij w przycisk „Zapisz” - szablon zostanie zapisany.
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▪ Zapisany szablon będzie dostępny poprzez użycie przycisku „Wybierz szablon” i wybór z listy
rozwijalnej. Po wybraniu szablonu kliknij przycisk „Załaduj”. Pojawi się komunikat „Szablon
został załadowany”. Wczytają się wcześniej zapisane dane. Każdy użytkownik ma możliwość
zapisania 100 szablonów.
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3. Anulowanie zamówienia
▪ Anulowanie zamówienia dostępne jest na etapach, na których widoczne są akcje możliwe do
podjęcia przez użytkownika.

▪ Poniżej widoczny jest formularz do uzupełnienia – kliknij ikonę w kolumnie akcje.

▪ Na formularzu wybierz odpowiednią czynność do wykonania - „Anulowanie”.
▪ Możesz uzupełnić pole „Uwagi” i kliknij przycisk „Wyślij”.
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4. Statusy zamówień
4.1

Sprawdź status zamówień

▪ W kafelku „Sprawdź status zamówień” widoczne są zamówienia wraz ze statusami.

4.2

Wyszukiwanie

▪ Istnieje możliwość wyszukiwania zamówień po:
▪

dacie rejestracji
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▪

▪

identyfikatorze zamówienia

▪

nazwie procesu

statusie zamówienia
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4.3

Grupuj sprawy

▪ Sekcja „Grupuj sprawy” umożliwia grupowanie zamówień:
▪
▪
▪
▪

Według procesu,
Według usługi,
Według daty,
Nie grupuj (bez grupowania).

4.4
Symbol

Symbole
Opis symbolu
„lupa” - możliwość wglądu w zamówienie
„spinacz” - załącznik do pobrania
„wykrzyknik” - akcje do podjęcia i możliwość wejścia w dany formularz

4.5

Weryfikacja statusu zamówienia

▪ Weryfikacja statusów widoczna jest w trzech kolumnach: Status, Dodatkowe informacje oraz
Akcje.
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▪ W kolumnie „Status” widoczny jest obecny status zamówienia.
▪ W kolumnie „Dodatkowe informacje” dla Transmisji danych znajdziesz informacje o:
▪
▪
▪
▪

rodzaju zamawianej/modyfikowanej usługi,
adresie Lokalizacji A,
przepływność,
medium usługi.

▪ W kolumnie „Dodatkowe informacje” dla Nadzorów znajdziesz informacje o adresie miejsca
prowadzenia prac.
▪ W kolumnie „Dodatkowe informacje” dla Kanalizacji kablowej znajdziesz informacje o adresie
zakończenia punktu B.
▪ W kolumnie „Dodatkowe informacje” dla Kanalizacji kablowej oraz Nadzorów kolumna będzie
zawierała adnotację „Umowa” lub „Um_podpisana”, co umożliwi wyszukanie spraw na etapie
podpisania umowy przez OA lub obustronnie zawartej umowy.
▪ W kolumnie „Akcje” widoczne są:
▪

ikona lupy - formularze do podglądu (zamówienia z danymi historycznymi do odczytu),

▪

ikona wykrzyknika - akcje - czyli formularze do podjęcia, wykonać akcję i odesłać
komunikat do Orange,

▪

ikona spinacza - przesłane załączniki.
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4.6

Pola nawigacyjne – ścieżka, cofnij

▪ Ścieżka:
▪
▪

umożliwia przejście bezpośrednio do wybranego elementu,
wyświetla obecny krok w systemie.

▪ Cofnij:
▪
▪
▪

używaj go w momencie, kiedy formularz został już wysłany,
przycisk przenosi do menu, gdzie można złożyć nowe zapytanie lub podjąć inną czynność,
jeśli formularz nie został wysłany, uzupełnione dane nie zostaną zapisane.

5. Generuj raport
W celu wygenerowania raportu postępuj zgodnie z poniższymi punktami:
1. Wybierz usługę
▪ W celu wygenerowania raportu wybierz rodzaj usługi i kliknij kafelek „Generuj raport”.
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2. Określ „Typu raportu”
▪ W zależności od dostępu do POKO istnieje możliwość określenia „Typu raportu” w zależności
od usługi:
▪

Kanalizacja Kablowa

▪

Nadzory

▪

Słupy
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▪

Transmisja danych

3. Generowanie raportu
▪ Kliknij „Wygeneruj raport”.

4. Przesłanie formularza zamówienia
▪ Po wygenerowaniu raportu pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie akcji oraz
informacja z numerem zamówienia.
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5. Powrót do okna „Sprawdź status zamówień”
▪ Wróć do panelu głównego z kafelkami i wybierz kafel „Sprawdź status zamówień”.

6. Wyszukanie raportu
▪ W statusie zamówień dostępny jest raport.
▪ Wyszukaj raport po numerze zamówienia.

7. Kliknij na symbol lupy
▪ Po kliknięciu w symbol lupy pojawi się przegląd procesu.
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8. Pobierz załącznik.
▪ Kliknij symbol spinacza.

9. Pobierz lub otwórz załącznik
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Część II. Kanalizacja Kablowa

▪ Po wybraniu usługi Kanalizacja Kablowa pojawi się ekran wraz z kafelkami:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Złóż zapytanie WWT – możliwość precyzyjnego odpytania o dostęp do Infrastruktury
Orange za pomocą wizualizacji na mapie (z wykorzystaniem współrzędnych
geograficznych),
Wyszukaj zapytanie WWT – możliwość wyszukania historycznych zapytań WWT,
Złóż zamówienie - możliwość złożenia zapytania do Orange o dostęp do Kanalizacji
Kablowej,
Sprawdź status zamówienia - możliwość podglądu danej sprawy i podjęcia akcji do
wykonania,
Zarejestruj wniosek o przedłużenie umowy/aneks - możliwość przedłużenia zawartej
umowy z możliwością wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
Zakończ umowę - możliwość rozwiązania umowy na dostęp do kanalizacji kablowej,
Generuj raport - możliwość wygenerowania szczegółowego raportu ze wszystkich
zamówień/zgłoszeń.
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6. WWT - Wstępna Weryfikacja Techniczna
7. WWT – informacje ogólne
▪ Założenia funkcjonalności WWT on-line (pre wywiadu technicznego) dla Kanalizacji Kablowej
i Słupów OPL umożliwiają:
▪ funkcjonalność udostępnia informacje o zasobach infrastruktury OPL,
▪ łatwy i szybki dostęp on-line do informacji o warunkach technicznych infrastruktury OPL,
▪ precyzyjne odpytanie o dostęp do Infrastruktury OPL za pomocą wizualizacji na mapie (z
wykorzystaniem współrzędnych geograficznych),
▪ złożenie prostych odpytań o poszczególne fragmenty kanalizacji – odcinki punkt-punkt
(bez odgałęzień i nawiązań). Punkty A i B powinny być najbliższe docelowych lokalizacji
klienta OA,
▪ odpytanie o Słupy OPL dostępne w danej lokalizacji,
▪ możliwość automatycznego złożenia zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej i Słupów
na podstawie wyniku wstępnej weryfikacji technicznej (pre-WT),
▪ sprawdzenie nie tylko dostępność do kanalizacji kablowej, ale również jej zajętość,
▪ w przypadku odpytań dotyczących odcinka kanalizacji kablowej leżącego na pograniczu
dwóch gmin wynik będzie negatywny,
▪ w przypadku infrastruktury Słupowej nie ma ograniczenia do sieci miejscowej,
▪ jako WWT Słupy rozumiana jest usługa dostępu do ewidencji Słupów OPL w danym
obszarze (nie jest wyznaczany żaden przebieg, a jedynie „chmura” słupów OPL z ich
oznaczeniami),
▪ funkcjonalność do obsługi pre-WT w chwili obecnej nie weryfikuje przyłączy do budynku.
W związku z tym, w przypadku pozytywnego wyniku pre-WT, OA - tak jak dotychczas
- w zapytaniu (w polu dotyczącym opisu dla pkt A i B oraz w polu dotyczącym całego
przebiegu) może zamieścić dodatkowe informacje wraz z konkretnym adresem budynku.
Tym samym możliwość przyłącza do budynku zostanie zweryfikowana na etapie
wydawania warunków technicznych dla zapytania.
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▪ Po zalogowaniu się do ISI na ekranie widoczne są 2 kafelki: „ISI” oraz „POKO”:
▪ kliknij w kafel „POKO” znajdujący się po prawej stronie ekranu,
▪ po wybraniu kafla POKO obok Kanalizacji Kablowej pojawi się nowy kafel Wstępna
Weryfikacja Techniczna.

▪ Kolejne dwa kafle umożliwiają złożenie zapytania o wstępny wywiad techniczny lub wyszukanie
wyniku WWT.
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7.1

WWT – Kanalizacja Kablowa
7.1.1 Rejestracja zapytania WWT

▪ Po uruchomieniu kafla „Złóż zapytanie WWT” pojawi się ekran zawierający:
1. Osadzoną mapę Google - z oknem umożliwiającym wyszukanie lokalizacji. Uzupełnienie
konkretnego adresu/lokalizacji spowoduje naniesienie na mapę czerwonej pinezki
wskazującej wyszukiwane położenie i zamrożenie przybliżonego widoku mapy.
2.

Po pierwszym wyszukaniu lokalizacji w prawym dolnym rogu pojawi się czarna chmura.
Klikniecie w zamieszczony link przeniesie Cię do nowego okna przeglądarki, gdzie za pomocą
mapy dla Transmisji Danych, będzie miał możliwość złożenia zamówienia.

1

2

3.

Na zamrożonym widoku mapy masz możliwość zaznaczenia markerów A1 i B1 (punktów A i
B), wstępnego wywiadu technicznego. Istnieje możliwość przesuwania markerów oraz ich
usuwania po ponownym kliknięciu na nie. Osadzenie markerów skutkuje wyświetlaniem
szerokości i długości geograficznej punktu A i punktu B.

4.

Masz możliwość odnalezienia swojego aktualnego położenia -przycisk Znajdź swoje aktualne
położenie.

5.

Włącz mierzenie odległości umożliwia weryfikowanie faktycznych odległości na mapie. Po
kliknięciu przycisku zmienia on kolor na zielony, kursor zmienia się na krzyżyk i masz
możliwość zaznaczenia punktu początkowego pomiaru. Następnie przeciągasz kursor do
następnego punktu, który również oznacza na mapie za pomocą kliknięcia. Kursorowi
towarzyszy chmura, która wyświetla na bieżąco wyniki pomiaru.

6.

Na zamrożonym obszarze mapy można wyświetlić obiekty OPL, zaznaczając checkbox
Pobierz obiekty OPL. Wyświetlone zostaną znaczniki w postaci pomarańczowych kółek
Po wskazaniu na znacznik i kliknięciu lewym przyciskiem myszy wyświetlona zostanie
chmurka przedstawiająca właściwości obiektu, adres oraz współrzędne geograficzne.

.
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7. Poniżej chceckbox widoczne jest oznaczenie warstw
obiektów i punktów.
▪ Po najechaniu na obrazek rozwinięta zostaje lista obiektów z checbox do zaznaczenia
oraz możliwość wybrania rodzaju mapy.
▪ Po zaznaczeniu chceckbox przy obiekcie, jest on widoczny na mapie, na zamrożonym
obszarze.
▪ Wyświetlane są tylko istniejące obiekty, w zależności od wyboru oraz zgodnie z
Legendą.

8. Przycisk Legenda znajduje się w prawym dolnym rogu mapy. Jednokrotne kliknięcie
lewym przyciskiem myszy na Legendę powoduje jej rozwinięcie na obszarze mapy,
ponowne kliknięcie zamyka widok i umożliwia dalszy podgląd mapy.
9. Typ zapytania – możliwość wyboru z listy rozwijalnej następujących opcji: „WWT
Kanalizacja” lub „WWT Słupy”.
10. Nazwa projektu – nazwa nadawana indywidualnie przez OA, pole obowiązkowe o
maksymalnej długości 50 znaków, które pozwolą w kolejnym etapie procesu wyszukiwać i
grupować wyniki WWT.
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11. Maks. odległość od Infrastruktury OPL - pole obowiązkowe, domyślnie ustawiona wartość
50 m Wartość max. do 200 m.
12. Średnica kabla - pole obowiązkowe, wartość domyślna 10 mm
13. Przyciski Zweryfikuj przebieg - umożliwiający wysłanie zapytania, nieaktywny do momentu
oznaczenia 2 punktów, przycisk Anuluj powodujący powrót do ekranu z operacjami dla
Kanalizacji Kablowej lub Wstępnej Weryfikacji Technicznej.
▪ Mapka pozwoli na osadzenie na niej tylko i wyłącznie dwóch markerów „A1” i „B1”. Istnieje
możliwość przesuwania tych markerów oraz usuwania ich po ponownym kliknięciu.
Osadzenie markerów skutkuje wyświetlaniem szerokości i długości geograficznej w
dedykowanych polach (będą one wyszarzone – tylko do odczytu). Przesuwanie markerów
spowoduje, że wartości szerokości i długości będą aktualizowane. Usunięcie markerów
spowoduje usunięcie wartości w polach długość i szerokość geograficzna.
▪ Istnieje możliwość wyszukiwania po współrzędnych geograficznych, wpisując długość i
szerokość geograficzną, w okno wyszukiwania umieszczone na mapce. Długość i szerokość
geograficzną należy oddzielić przecinkiem. W wyszukiwanej lokalizacji zostanie ustawiona
czerwona pinezka, znacznik A1 lub B1 użytkownik ustawia sam i na tej podstawie uzupełniają
się dane punktu A i punktu B. Wyszukiwane punkty mogą czasem minimalnie odbiegać od
wpisywanych, wynika to z przybliżenia mapy Google.
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7.1.2 Wynik WWT
▪ Masz możliwość wyszukania kilku przebiegów na jednej mapie, możesz wyszukiwać zarówno
słupy jak i kanalizację.
▪ Po uzyskaniu pierwszego wyniku, stawia na mapie kolejne znaczniki (A2 i B2), dane
geograficzne punktu A i punktu B zostają zmienione automatycznie i korzystając z przycisku
Zweryfikuj przebieg, wyszukuje kolejny. Wyniki wyszukiwania widoczne są pod mapą.

▪ Wyszukiwanie WWT dla słupów i kanalizacji kablowej. Pod mapą widoczne są przebiegi łącza
dla słupów i dla kanalizacji kablowej.
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7.1.2.1 Pozytywny wynik WWT
▪ Pozytywny wynik WWT zawiera:
▪ opis trasy przebiegu z podaniem studni początkowej, końcowej i studni pośrednich
(pomiędzy punktami A i B) w postaci wizualizacji na mapie,
▪ sieć kanalizacji wynik pozytywny, widoczne pod mapą,
▪ rekomendowany przebieg łącza w tabeli, czyli lista studni oznaczonych numerem
porządkowym – zgodnie z przebiegiem od studni najbliższej dla punktu A do studni
najbliższej dla punktu B. Przebieg zawiera współrzędne geograficzne wszystkich studni i
długość rekomendowanego odcinka,
▪ Projekt – nazwa projektu nadana przez OA,
▪ wynik zlecenia oraz ID wstępnego WT.

Studnia „0” jest studnią początkową. Długość
odcinka między studnią „0” a „1” wynosi 15 m,
między „1” a ”2” – 10 m, między „2” a „3” –22

▪ Po otrzymaniu pozytywnego wyniku WWT istnieje możliwość złożenia zapytania o dostęp do
Kanalizacji Kablowej. Po oznaczeniu checkbox Użyj jako i wybraniu z listy rozwijalnej - Relacja
podstawowa, Odgałęzienia, a następnie użyciu przycisku „Złóż zamówienie” platforma
przeniesie Cię do formularza Zapytania. Zapytanie zostanie uzupełnione o dane adresowe z
WWT.
▪ W przypadku wyszukania kilku przebiegów z wynikiem WWT pozytywnym możesz oznaczyć je
jako Relacja podstawowa i Odgałęzienie i złożyć zamówienie na kompletny przebieg.
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▪ Przycisk „Usuń" usuwa z tabeli cały wpis „Rekomendowany przebieg łącza” włącznie z tabelą.
▪ Przy składaniu zamówienia weryfikowane jest, czy wybrano tylko jeden wiersz jako Relacja
podstawowa. Jeżeli nie ma nigdzie oznaczenia Relacja podstawowa albo oznaczono więcej niż
jeden wiersz, jako Relacja podstawowa wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

7.1.2.2 Negatywny wynik WWT
▪ Negatywny wynik WWT zawiera:
▪ komunikat o braku możliwości dostępu do infrastruktury OPL „Brak wolnych zasobów
sieciowych”
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▪ W przypadku zajętości wybranego odcinka pojawi się komunikat „Brak wolnych zasobów
sieciowych. Zwrócono fragment sieci z zaznaczeniem zajętości odcinków kanalizacji
kablowej”.

▪ W tego typu przypadku w wyniku WWT zostanie wyświetlony przebieg kanalizacji kablowej z
zaznaczonymi odcinkami: kolorem czerwonym zostanie oznaczony odcinek zajęty, zielonym odcinek dostępny.
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▪ Pod mapką widoczna jest Sieć kanalizacji wynik negatywny

▪ Kliknięcie w + rozwija dostępny przebieg, gdzie wyszczególnione są odnalezione punkty.
▪ Kolorem czerwonym oznaczono punkt zajęty, czarnym- punkt dostępny.

▪ Dla większości zapytań wynik wstępnej weryfikacji technicznej będzie dostępny w ciągu kilku
sekund od wysłania zapytania. Jeżeli w tym czasie z systemów OPL nadejdzie odpowiedź,
zostanie ona zaprezentowana na formatce. Jeżeli czas odpowiedzi przekroczy ustawiony timeout, na stronie pojawi się komunikat informujący, iż czas analizy zapytania przekroczył
dopuszczalny limit przeglądarki, a rezultat zlecenia można znaleźć w historii zapytań.
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7.1.3 Wyszukanie wyników WWT (historia zapytań)
▪ W celu wyszukania wyników WWT uruchom kafel „Wyszukaj zapytanie WWT”.

▪ Odpytania WWT można wyszukiwać według różnych kryteriów: nazwy projektu, Id WWT,
zakresu, adresu, wyniku i statusu sprawy.
▪ Istnieje możliwość wyszukania kilku wyników WWT poprzez wpisanie w polu Id WWT numerów
WWT oddzielonych spacją.

▪ Historię wyników WWT możesz eksportować do pliku csv.
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▪ Wynik WWT przez okres 7 dni będzie miał status „aktywny” – co umożliwi zainicjowanie
zapytania na podstawie danego WWT. Po w/w czasie wynik WWT przyjmie status
„archiwalny”.

▪ Przycisk „Złóż zapytanie” pozwoli na bezpośrednie przejście do formatki POKO i złożenie
zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej z wykorzystaniem wyniku WWT. Należy pamiętać o
zaznaczeniu chceckbox Użyj oraz w kolumnie Użyj jako wyborze z dostępnych opcji Relacja
podstawowa, Odgałęzienie.
▪ Przycisk „Nanieś na mapę” umożliwia po zaznaczeniu przycisku „Użyj” naniesienie danego
przebiegu na mapę. Masz możliwość zaznaczenia i wyświetlenia kilku przebiegów na jednej
mapie (np. relacji podstawowej i odgałęzienia).

44

▪ W chmurkach po najechaniu na marker studni pojawi się informacja z liczbą porządkową
oraz numerem studni.

▪ Użycie prawego przycisku myszy umożliwi wykonanie pomiaru odległości między wybranymi
punktami na mapie (linia oznaczona kolorem czarnym). Należy ustawić myszkę w pustym polu,
po naciśnięciu prawego przycisku pojawi się pole „pomiar odległości”. Po kliknięciu na to pole,
zaznacz punkt, do którego chcesz dokonać pomiaru.
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▪ Kliknij na przycisk „Satelita”, pojawi się satelitarny widok mapy.
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▪ Z podsumowania WWT za pomocą lupki możesz przejść do widoku szczegółowego.
▪ Pozytywny WWT z poziomu wyszukiwania będzie zawierać m.in.:
▪ współrzędne geograficzne studni A i studni B oraz odległość od punktu A i B,
▪ numery studni,
▪ rekomendowany przebieg łącza w postaci tabelarycznej.

▪ Negatywny pre-WT po kliknięciu na lupkę z poziomu wyszukiwania będzie wskazywał
przyczynę negatywnej weryfikacji.
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7.1.4 Złożenie zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej OPL z
wykorzystaniem wyniku WWT
1. Na formatce przeglądania wyników pre-WT są prezentowane zarówno wyniki mające
status „aktywny” jak i „archiwalny”. Tylko „aktywne” wyniki pre-WT mogą zostać użyte do
złożenia zamówienia ROI. Wyniki archiwalne służą tylko celom ewidencyjnym.
2. Z poziomu wyświetlonej listy wyników WWT, istnieje możliwość zaznaczenia kilku pozycji
w kolumnie „Użyj przebiegu”, które zostaną przeniesione na istniejącą formatkę zapytania
w POKO. Dodatkowo będziesz mógł wybrać, czy dane WWT ma być użyte jako Relacja
podstawowa czy Odgałęzienie. Takie rozróżnienie pozwoli na przeniesienie konkretnych
fragmentów łącza do odpowiednich sekcji na formularzu zapytania o dostęp do kanalizacji.

2
1

2

7.1.5 Konfiguracja dostępu do pre-WT Kanalizacja
▪ Orange nada stosowne uprawnienia administratorowi Operatora, który według potrzeb nadaje
je użytkownikom.
Aby użytkownik miał dostęp do kafla pre-WT musi mieć rolę:
▪ agile_access_PREWT
Aby użytkownik miał możliwość wyszukiwania historii (aktywny przycisk Wyszukaj) musi mieć
uprawnienia:
▪ agile_read_all_PREWT – jeśli ma widzieć pre-WT wszystkich użytkowników
▪ agile_read_self_PREWT – jeśli ma widzieć tylko swoje pre-WT

7.2

WWT – Słupy

▪ Po wybraniu usługi Wstępna Weryfikacja Techniczna, pojawi się ekran wraz z kafelkami:
▪
▪

Zapytanie WWT- możliwość wykonania wstępnego WWT Słupy,
Wyszukiwanie WWT- możliwość wyszukania wyniku wstępnego wywiadu technicznego.
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7.2.1 Zapytanie WWT

▪ Po uruchomieniu kafla Zapytanie „WWT” pojawi się ekran zawierający:
1. Osadzoną mapę Google, z oknem umożliwiającym wyszukanie lokalizacji. Uzupełnienie
konkretnego adresu/lokalizacji spowoduje naniesienie na mapę czerwonej pinezki
wskazującej wyszukiwane położenie i zamrożenie przybliżonego widoku mapy.
2. Po pierwszym wyszukaniu lokalizacji w prawym dolnym rogu pojawi się czarna chmura.
Klikniecie w zamieszczony link przeniesie Cię do nowego okna przeglądarki, gdzie za
pomocą mapy dla Transmisji Danych, będziesz miał możliwość złożenia zamówienia.

1

2

3. Na zamrożonym widoku mapy masz możliwość zaznaczenia markerów A1 i B1 (punktów A
i B), wstępnego wywiadu technicznego. Istnieje możliwość przesuwania markerów oraz ich
usuwania po ponownym kliknięciu na nie. Osadzenie markerów skutkuje wyświetlaniem
szerokości i długości geograficznej.
4. Masz możliwość odnalezienia swojego aktualnego położenia, przycisk Znajdź swoje
aktualne położenie.
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5. Włącz mierzenie odległości umożliwia weryfikowanie faktycznych odległości na mapie. Po
kliknięciu przycisku zmienia on kolor na zielony, kursor zmienia się na krzyżyk i masz
możliwość zaznaczenia punktu początkowego pomiaru. Następnie przeciągasz kursor do
następnego punktu, który również oznacza na mapie za pomocą kliknięcia. Kursorowi
towarzyszy chmura, która wyświetla na bieżąco wyniki pomiaru.
6. Na zamrożonym obszarze mapy można wyświetlić obiekty OPL, zaznaczając checkbox
Pobierz obiekty OPL. Wyświetlone zostaną znaczniki w postaci pomarańczowych kółek
Po najechaniu na znacznik i kliknięciu lewym przyciskiem myszy wyświetlona zostanie
chmurka przedstawiająca właściwości obiektu, adres oraz współrzędne geograficzne

.
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7. Poniżej chceckbox widoczne jest oznaczenie warstw
obiektów i punktów. Po
najechaniu na obrazek rozwinięta zostaje lista obiektów z checbox do zaznaczenia oraz
możliwość wybrania rodzaju mapy.
Po zaznaczeniu chceckbox przy obiekcie, jest on widoczny na mapie, na zamrożonym
obszarze.

Wyświetlane są tylko istniejące obiekty, w zależności od wyboru oraz zgodnie z Legendą.
8. Przycisk Legenda znajduje się w prawym dolnym rogu mapy. Jednokrotne kliknięcie
lewym przyciskiem myszy na Legendę powoduje jej rozwinięcie na obszarze mapy,
ponowne kliknięcie zamyka widok i umożliwia dalszy podgląd mapy.
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9. Typ zapytania – z możliwością wyboru z listy rozwijalnej następujących opcji: „WWT
Kanalizacja” lub „WWT Słupy”.
10. Nazwę projektu – nazwa nadawana indywidualnie przez OA, pole obowiązkowe o
maksymalnej długości 100 znaków, które pozwolą w kolejnym etapie procesu wyszukiwać
i grupować wyniki pre-WT.
11. Maks. odległość od Infrastruktury OPL - pole obowiązkowe, domyślnie ustawiona wartość
50 m.
12. Przyciski Zweryfikuj przebieg - umożliwiający wysłanie zapytania, nieaktywny do momentu
oznaczenia 2 punktów i przycisk Anuluj powodujący powrót do ekranu z operacjami dla
Słupów lub Wstępnej Weryfikacji Technicznej.
▪ Mapka pozwoli na osadzenie na niej tylko i wyłącznie dwóch markerów „A” i „B”. Istnieje
możliwość przesuwania tych markerów oraz usuwania ich po ponownym kliknięciu.
▪ Osadzenie markerów skutkuje wyświetlaniem szerokości i długości geograficznej w
dedykowanych polach (będą one wyszarzone – tylko do odczytu). Przesuwanie markerów
spowoduje, że wartości szerokości i długości będą aktualizowane. Usunięcie markerów
spowoduje usunięcie wartości w polach długość i szerokość geograficzna.
▪ Adres lokalizacji, która ma być sprawdzona należy wpisać w polu przeznaczonym do
wyszukiwania, albo wskazać go na mapie klikając w odpowiednim miejscu. Znacznik A ustawi
się w konkretnym miejscu wpisanym przez użytkownika.
▪ Po uzupełnieniu danych, należy kliknąć przycisk „Zweryfikuj przebieg”.
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7.2.2 Wynik WWT
▪ Wynik WWT zawiera:
▪

obszar Słupów OPL znajdujących się na obszarze zwizualizowanym wg. poniższych
założeń:

▪
▪
▪

nazwę projektu – Projekt,
dane współrzędne Słupa OPL,
numer Słupa OPL.

▪ W chmurkach po zaznaczeniu na marker studni pojawi się informacja z liczbą porządkową
pozycji oraz numerem studni.
▪ Pod mapą widoczna jest Sieć słupów - tabela zawierająca wszystkie wskazane na mapie słupy.
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▪ Masz możliwość wyszukania kilku przebiegów na jednej mapie, może wyszukiwać zarówno
słupy i kanalizację.

▪ Wyszukiwanie WWT dla słupów i kanalizacji kablowej. Pod mapą widoczne są przebiegi łącza
dla słupów i dla kanalizacji kablowej.
▪ Przed złożeniem zamówienia należy oznaczyć na mapie Słupy, z których Operator chce
korzystać. Aby zaznaczyć słupy na mapie wybierz z listy wybieralnej „Relacja podstawowa” w
górnym menu i zaznaczyć słupy mające stanowić trasę relacji głównej.
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▪ Aby dodać odgałęzienia wybierz z listy odgałęzienie (w górnym menu) i zaznaczamy na mapie –
począwszy od Słupa z relacji głównej - Słupy mające stanowić przebieg odgałęzienia.

▪ Zaznaczone Słupy z relacji głównej zmienią kolor na czarny, a odgałęzienia na niebieski.
Pozostałe Słupy pozostaną w kolorze zielonym. Taką mapkę z wyszczególnionymi Słupami,
do których Operator chce mieć dostęp można załączyć do Zamówienia na Udostępnienie
Słupów.
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▪ Po wyszukaniu słupów i zaznaczeniu relacji pod mapą widoczny jest podgląd Projektowanego
przebiegu. Tabela zawiera długości i szerokości wybranych obiektów, oznaczenia obiektówkolumna Numer elementu, widoczna jest kolejność w przebiegu – kolumna Wybrany słup oraz
w ostatniej kolumnie – Rodzaj ścieżki – podgląd czy Relacja podstawowa, czy Odgałęzienie.

▪ Po weryfikacji danych należy Zatwierdzić przebieg wskazanym przyciskiem.
Wybrany przebieg oznaczony jest zielonym opisem Projektowany Przebieg (Zaakceptowano).
Udostępniona zostaje możliwość złożenia zamówienia na wybrany i zaakceptowany przebieg
– Przycisk Złóż zamówienie. Platforma przeniesie użytkownika do formularza Zamówienie na
udostępnienie Słupów, gdzie automatycznie zostaną podstawione dane geograficzne
obiektów z WWT.
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▪ Jeżeli na zaznaczonym obszarze nie ma infrastruktury słupowej OPL pojawi się komunikat
„Brak infrastruktury słupowej”.
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7.2.3 Wyszukiwanie WWT

▪ Istnieje możliwość wyszukiwania Odpytań o WWT według różnych kryteriów: nazwy projektu,
Id WWT, zakresu, adresu, wyniku i statusu sprawy.
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▪ Wynik WWT przez okres 7 dni będzie miał status „aktywny”. Po tym czasie wynik WWT
przyjmie status „archiwalny”.
▪ Przed złożeniem zamówienia oznacz na mapie Słupy, z których chcesz korzystać.
▪ Aby zaznaczyć słupy na mapie należy w górnym menu wybrać „Relacja podstawowa” i
zaznaczyć Słupy mające stanowić trasę relacji głównej. Aby dodać odgałęzienia wybierz z listy
odgałęzienie i zaznaczyć na mapie – począwszy od Słupa z relacji głównej - Słupy mające
stanowić przebieg odgałęzienia.
▪ Zaznaczone Słupy z relacji głównej zmienią kolor na czarny, a odgałęzienia na niebieski.
Pozostałe Słupy pozostaną oznaczone kolorem zielonym. Taką mapkę z wyszczególnionymi
Słupami, do których chcesz mieć dostęp można załączyć do Zamówienia na Udostępnienie
Słupów.
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▪ Po naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie”, pojawi się formatka do uzupełnienia.

▪ Z poziomu wyświetlonej listy wyników WWT, istnieje możliwość zaznaczenia kilku pozycji w
kolumnie „Użyj”. Przycisk „Nanieś na mapę”, umożliwia naniesienie na mapę zaznaczonych
WWT.
▪ Z podsumowania WWT za pomocą lupki możesz przejść do widoku szczegółowego.
▪ Widok szczegółowy WWT z poziomu wyszukiwania będzie zawierać:
▪
▪
▪
▪
▪

ID WWT,
Dane współrzędne punktu „A” i „B” oraz Słupów zlokalizowanych w obrębie punktu „A” i
„B”,
dane adresowe punktu „A” i „B”,
informację o słupach w postaci tabelarycznej,
numer Słupa.
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▪ Przycisk „Pokaż mapę” umożliwia wyświetlenie mapy z naniesionymi Słupami OPL.

▪ Mapka umożliwia pomiar odległości punktów (czarna linia na mapie). W celu wykonania
pomiaru należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na mapę i przeciągnąć punkt w dowolne
miejsce.
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▪ Po naciśnięciu na mapie przycisku „satelita” pojawi się widok mapy satelitarnej.

▪ Istnieje możliwość usunięcia z mapy: ścieżki, punktu A lub punktu B,
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▪ Funkcjonalność dotyczy: relacji podstawowej, odgałęzień, punktu A i punktu B.

7.2.4 Nadanie dostępów do WWT Kanalizacja i WWT Słupy
▪ Aby można było korzystać z usług (dostęp do kafelków usług -KAN, SLUPY, PREWT) trzeba
nadać użytkownikowi rolę agile_access_{KOD_USŁUGI}.
1. Dla WWT:
▪ użytkownik musi posiadać role agile_write_all_KAN lub agile_write_self_KAN lub zapis,
pełne do nowego formularza REQUEST-WWT, aby móc uruchomić formularz WWT,
▪ w przypadku, kiedy użytkownik będzie posiadał rolę agile_read_all/self_KAN użytkownik w
polu typ zapytania będzie posiadał wartość „WWT Kanalizacja”,
▪ dla użytkownika posiadającego rolę agile_read_all/self_SOPL użytkownik w polu typ
zapytania będzie posiadał wartość „WWT Słupy”,
▪ jeśli użytkownik ma rolę agile_read_%_{KOD_USŁUGI} dla obu typów usług „Kanalizacja
kablowa” i „Słupy” w polu typ zapytania będą dostępne dwie wartości.
2. Dla Historii wstępnych wywiadów technicznych:
▪ rola agile_read_all_KAN umożliwia widoczność wszystkich Wstępnych WT operatora,
▪ rola agile_read_self_KAN umożliwia widoczność Wstępnych WT zalogowanego usera
▪ w przypadku, kiedy użytkownik będzie posiadał rolę agile_read_all/self_KAN użytkownik w
polu typ zapytania będzie posiadał wartość „WWT Kanalizacja”,
▪ dla użytkownika posiadającego rolę agile_read_all/self_SOPL użytkownik w polu typ
zapytania będzie posiadał wartość „WWT Słupy”,
▪ jeśli użytkownik ma rolę agile_read_%_{KOD_USŁUGI} dla obu typów usług „Kanalizacja
kablowa” i „Słupy” w polu typ zapytania będą dostępne dwie wartości,
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▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

pobranie historii WWT (użycie przycisku Wyszukaj) będzie możliwe tylko dla użytkowników
posiadających role agile_read_self_KAN/SOPL lub agile_read_all_KAN/SOPL. W
przypadku braku powyższych ról przycisk Wyszukaj nie będzie aktywny,
jeśli użytkownik posiada rolę agile_write_all_KAN i typ zapytania= „WWT Kanalizacja” to
system pozwoli na uruchomienie złożenia zamówienia,
jeśli użytkownik posiada rolę agile_write_self_KAN i typ zapytania= „WWT Kanalizacja” to
system pozwoli na uruchomienie złożenia zamówienia,
jeżeli użytkownik posiada rolę szczegółowego dostępu do formularza określonego w
konfiguracji operacji „historia WWT” (formularz zapytania dla KAN) dla Kanalizacji kablowej
to system pozwoli na uruchomienie złożenia zamówienia pod warunkiem, że typ zapytania
to „WWT Kanalizacja”,
jeżeli użytkownik nie posiada powyższych ról a typ zapytania=” WWT Kanalizacja”,
przycisk złóż zamówienie będzie nieaktywny,
jeśli użytkownik posiada rolę agile_write_all_SOPL i typ zapytania= „WWT Słupy” to
system pozwoli na uruchomienie złożenia zamówienia,
jeśli użytkownik posiada rolę agile_write_self_SOPL i typ zapytania= „WWT Słupy” to
system pozwoli na uruchomienie złożenia zamówienia,
jeżeli użytkownik posiada rolę szczegółowego dostępu do formularza określonego w
konfiguracji operacji „historia WWT” dla Słupów to system pozwoli na uruchomienie
złożenia zamówienia pod warunkiem, że typ zapytania to „WWT Słupy”. Przycisk będzie
aktywny,
jeżeli użytkownik nie posiada powyższych ról a typ zapytania=” WWT Słupy”, przycisk złóż
zamówienie będzie nieaktywny.
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8. Złożenie zamówienia na Kanalizację Kablową
▪ Po wybraniu kafelka „Złóż zamówienie” wyświetli się formularz „Zlecenie na kanalizację
kablową” umożliwiający złożenie zamówienia.
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9. Rejestracja zlecenia na Kanalizację Kablową
9.1

Wprowadzenie danych kontaktowych

▪ Pole „Okno do wyszukiwania kontaktów” podpowiada wcześniej zapisane kontakty.

Okno do wyszukiwania kontaktów
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▪ Domyślnie kontakt w sprawach technicznych nie jest wymagany, jednak po zaznaczeniu
poniższego checkbox rozwija się sekcja do uzupełnienia.

▪ Na adres e-mailowy osoby kontaktowej będą wysyłane informacje o zmianie statusu zapytania,
a także powiadomienia o akcjach do podjęcia.
▪ Po uzupełnieniu danych do formatki i po naciśnięciu przycisku „Aktualizuj kontakt”
(chyba, że zostały już zapisane przy poprzednich uzupełnieniach formatki), dane kontaktowe
zostaną zapisane i zapamiętane przez system, co skutkuje tym, że przy kolejnym wypełnianiu
wniosku dane Klienta będą automatycznie uzupełnione.
▪ Kliknięcie przycisk „Usuń kontakt” powoduje usunięcie zapisanego kontaktu, funkcja ta nie
pozwala na wyczyszczenie danych na formularzu.
▪ Po wybraniu przycisku „Przejdź bez aktualizacji danych” dane kontaktowe nie zostaną
zaktualizowane.
▪ Kliknięcie jeden z powyższych przycisków spowoduje przeniesienie do głównego formularza z
poniższymi zakładkami.
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9.2

Informacje podstawowe

▪ W zakładce „Informacje podstawowe” uzupełnij pola, które oznaczone są gwiazdką.
▪ Pole „Rodzaj zapytania” jest listą rozwijalną. Po kliknięciu na strzałkę, pojawią się opcje do
wyboru.
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▪ Jeżeli umowa zawierana jest na czas określony, uzupełnij pola:
▪
▪

„Okres obowiązywania w latach” - wartości pełne od 1-10,
„Okres obowiązywania w miesiącach (dopełnienie lat)” - opcjonalnie, wartości pełne od 111.

▪ Na formatce należy określić czy przy podpisaniu umowy będzie wykorzystany podpis
elektroniczny (TAK/NIE).
▪ Jeżeli umowa zawierana jest na czas nieokreślony pola: „Okres obowiązywania w latach” oraz
„Okres obowiązywania w miesiącach (dopełnienie lat)” są nieaktywne.
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▪ Jeżeli została zawarta umowa na wykonywanie projektów technicznych przez Orange,
wówczas istnieje możliwość wykorzystania funkcjonalności umożliwiającej jednoczesne
złożenie zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej i zamówienia na projekt techniczny
(checkbox „Komercyjny projekt techniczny”).

▪ Checkbox „Zamawiam szybką ścieżkę instalacyjną” dotyczy tylko tych Operatorów, którzy
podpisali stosowną umowę.

▪ Chceckbox „Legalizacja bezumownej relacji” dotyczy tylko tych Operatorów, którzy chcą
zalegalizować bezumowne korzystanie z Kanalizacji Kablowej Orange.
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9.3

Relacja Podstawowa

▪ W zakładce „Relacja podstawowa” znajdują się adresy zakończenia relacji A i B.
Wprowadzając kod pocztowy i miasto w relacji A, dane zostaną automatycznie zapisane także
w relacji B oraz w odgałęzieniach i nawiązaniach dla analogicznych pól.

▪ Po wybraniu dodatkowego urządzenia „inne” pojawi się okno z możliwością opisu.
▪ Znacznik „plus” w tabeli pozwala dodać kolejne wiersze.
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▪ Znak „minus” oznacza, że należy wprowadzić dane w tym wierszu (pole obowiązkowe do
uzupełnienia). Niewyszarzony znak minus, oznacza, że możesz usunąć dany wiersz.

9.4

Odgałęzienia - funkcja opcjonalna

▪ W zakładce „Odgałęzienia” uzupełnij poniższe dane.
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9.5

Dodatkowe nawiązania - funkcja opcjonalna

▪ W zakładce „Dodatkowe nawiązania” należy dodać nawiązania.

▪ Po kliknięciu przycisku „Dodaj adresy z relacji” wyświetlą się adresy jako nawiązania z relacji
głównej. Jeśli chcesz wprowadzić nowe relacje inne niż z relacji podstawowej, kliknij znak
„plusa”.
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▪ Przycisk „Dodaj załącznik”:
▪
▪
▪

umożliwia dodanie załącznika: szkic, mapa trasy Kanalizacji Kablowej,
umożliwia wysyłkę tylko jednego załącznika,
plik może to być spakowany.
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10. Przekazanie zgłoszenia do Orange
▪ Formularz zostanie wysłany po wybraniu przycisku „Przekaż zgłoszenie”.
▪ Pojawia się komunikat informujący o przekazaniu zamówienia do Orange.

▪ Kiedy formularz został już wysłany, przycisk „Cofnij” przenosi do menu, gdzie możesz złożyć
nowe zamówienie. Jeśli nie został wysłany, obecne dane nie zostaną zapisane.
▪ Aby sprawdzić status złożonego zamówienie, przejdź do kafla „Sprawdź status zamówień”.
Wykonasz to na dwa sposoby: wybierz przycisk „cofnij” na stronie ISI lub w przeglądarce
internetowej „Przejdź do poprzedniej strony”.
▪ Dodatkowo na stronie głównej „Wybierz usługę” wprowadzone zostało okno wyszukiwania. Po
wpisaniu identyfikatora zamówienia aplikacja przeniesie Cię bezpośrednio do szukanego
zamówienia.
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11. Możliwe statusy zamówienia od ORANGE
11.1 Pozytywna Weryfikacja Techniczna
▪ Po wejściu w status danego zapytania, dla którego warunki techniczne są pozytywne, widzisz
informację o dacie ważności rezerwacji zasobów, przewidywanej opłacie rocznej i opłacie
miesięcznej, dodatkowe uwagi ze strony OPL.

▪ Po kliknięciu w symbol „lupy” pojawi się informacja o pozytywnej weryfikacji technicznej. Do
pobrania jest także gotowy załącznik - formularz F1K.

▪ Po wejściu w status zapytania, dla którego warunki techniczne są pozytywne widoczny jest
termin, do którego zostały zarezerwowane zasoby.
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▪ Na tym etapie masz możliwość wyboru czynności zgodnie z poniższą listą:
▪
▪
▪
▪
▪

Wniosek o zawarcie umowy,
Przedłużenie rezerwacji,
Komercyjny projekt techniczny,
Zgłoszenie błędu w wydanych Warunkach Technicznych,
Anulowanie.
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11.1.1 Przedłużenie rezerwacji
▪ Wybierając ten komunikat możesz przedłużyć rezerwację zasobów.
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11.1.2 Komercyjny Projekt Techniczny
▪ Po złożeniu zapytania o dostęp do Kanalizacji Kablowej i Pozytywnej Weryfikacji Technicznej r
masz możliwość złożenia zamówienia na wykonanie Projektu Technicznego w ORANGE.

▪ W POKO pojawi się akcja do podjęcia. Na formatce należy wybrać z listy rozwijalnej
„Komercyjny projekt techniczny” (czyli projekt wykonywany w ORANGE).

Uwaga: Istnieje możliwość zamówienia projektu MIX poprzez zaznaczenie chceckbox „Projekt
obejmujące usługę kanalizacji oraz słupów”.
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▪ Po naciśnięciu przycisku „Wyślij”, pojawi się komunikat o wysłanym formularzu.

▪ W POKO zmieni się status na „Zamówienie Pt przyjęte do realizacji”.

▪ Po wysłaniu protokołu wykonania i przekazani Projektu technicznego przez ORANGE pojawi
się akcja do podjęcia.
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▪ Po kliknięciu na ikonę lupy będzie widoczny status „Oczekiwanie na podpisanie Protokołu
wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL”.

▪ Klikając w ikonę wykrzyknika przejdziesz do formatki „Akceptacja Projektu Technicznego”.
W celu akceptacji projektu należy zaznaczyć checkbox.
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▪ W przypadku, gdy podpisałeś dedykowane porozumienie, w ramach którego korzystasz z
Dyspozycji, akceptując projekt techniczny równolegle składasz „Wniosek o złożenie Dyspozycji
Realizacji Usługi”. Po otrzymaniu wykonanego Projektu Technicznego oczekuj na przekazanie
Dyspozycji do akceptacji.

▪ Jeśli nie akceptujesz projektu technicznego:
▪
▪
▪

nie zaznaczasz checkbox,
wprowadzasz w polu uwagi ewentualne zastrzeżenia do projektu technicznego,
klikasz przycisk „Przekaż zgłoszenie”, wówczas pojawi się komunikat o wysłaniu
komunikatu do ORANGE.
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11.1.3 Zgłoszenie błędu w wydanych warunkach technicznych
▪ W przypadku, gdy widzisz błąd/brak załącznika w wydanych Warunkach Technicznych,
możesz przekazać zgłoszenie błędu. Taka akcja jest możliwa do podjęcia po Pozytywnej lub
Negatywnej Weryfikacji Technicznej.

▪ Uzupełnij „Uwagi” i „Wyślij” komunikat „Zgłoszenie błędu w wydanych Warunkach
Technicznych”.
▪ Pojawi się komunikat o wysłaniu formularza.

11.1.4 Anulowanie zapytania
▪ Na tym etapie istnieje możliwość anulowania zapytania a tym samym całego procesu.
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11.1.5 Wniosek o zawarcie umowy - podpisanie umowy
▪ Po pozytywnej weryfikacji technicznej w statusie zamówień będzie widoczna akcja do
podjęcia. W kolumnie „Status” widoczna jest nazwa akcji.

▪ Kliknij wykrzyknik - pojawi się widok z krokami, a także akcja do wykonania (ikona
wykrzyknika).
▪ Po kliknięciu w ikonę wykrzyknika przejdziesz do formatki, na której należy wybrać czynność:
▪
▪
▪

zawarcie umowy,
przedłużenie rezerwacji,
anulowanie.
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11.1.5.1 Przedłużenie rezerwacji
▪ Wybierając ten komunikat możesz przedłużyć rezerwację zasobów.

▪ Po uzupełnieniu formatki oraz uwag wyślij komunikat z wnioskiem.
▪ Pojawi się komunikat o wysłaniu formularza.
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▪ Zamówienie zmieni status na „Potwierdzenie złożenia wniosku o umowę”.

11.1.5.2 Podpisanie umowy
▪ Po otrzymaniu z Orange umowy do podpisania pojawi się kolejna akcja do podjęcia, „Skan
umowy do podpisania”.
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▪ Po podpisaniu umowy, należy odesłać podpisany dokument.

▪ Po kliknięciu na przycisk wyślij pojawi się informacja o wysłaniu formularza.

▪ Na tym etapie istnieje również możliwość anulowania zamówienia poprzez wybranie stosownej
czynności z listy.
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▪ Dwustronnie podpisaną umowę możesz pobrać w komunikacie „Potwierdzenie zawarcia
umowy”.

▪ Dla Operatorów, którzy podpisali Umowę Ramową 2012 w „Statusie zamówień” pojawi się
informacja o odesłanej umowie wraz z PZO.
▪ Po podjęciu akcji, należy załączyć podpisane PZO oraz odesłać do Orange.
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11.1.5.3 Anulowanie likwidacji
▪ Anulowanie likwidacji umożliwia anulowania procesu. W takiej sytuacji w systemie POKO
będzie widoczna akcja do podjęcia.

▪ Po kliknięciu w symbol wykrzyknika, przejdziesz do formatki, gdzie można wysłać prośbę o
anulowanie procesu Likwidacji.
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▪ Po wysłaniu pojawi się informacja wraz z numerem zamówienia, które zostanie anulowane.

89

11.1.5.4 Anulowanie „Wezwania do uzupełnienia istnieje możliwość”
▪ Podczas wezwania do uzupełnienia istnieje możliwość anulowania procesu.

Możliwość anulowania procesu
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11.1.6 Wniosek o Dyspozycję realizacji usługi dostępu do Kanalizacji
Kablowej
▪ Na etapie odpowiedzi Operatora na pozytywne Warunki techniczne istnieje możliwość
określenia czynności do wykonania „Wniosek o Dyspozycję realizacji usługi dostępu do
Kanalizacji Kablowej”.
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▪ Na etapie „Potwierdzenie dyspozycji realizacji usługi” określasz decyzję w zakresie akceptacji
warunków dyspozycji.

▪ Po złożeniu „Decyzja realizacji usługi dostępu do Kanalizacji Kablowej” potwierdzenie zostanie
przesłane oddzielnym komunikatem w formie pliku pdf. Jeżeli nie akceptujesz Dyspozycji
możesz przekazać uwagi do Orange.
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11.2 Udostępnienie Kanalizacji
11.2.1 Podpisanie PZO – tylko dla Operatorów, którzy posiadają Umowę
Ramową 2012
▪ Po podjęciu akcji, należy załączyć podpisane PZO.

▪ Po wysłaniu PZO pojawi się komunikat o przesłanym formularzu, dodatkowo zmieni się status
na „Podpisanie PZO”
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11.2.2 Przesłanie PZO
▪ Odesłanie podpisanego PZO – zakończenie procesowania.

▪ Statusy PZO

▪ Po kliknięciu w ikonę lupy, przejdziesz do formatki, gdzie będzie widoczny identyfikator
zapytania, a także data udostępnienia kanalizacji.
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▪ Widok statusów po podpisanym PZO.

▪ W przypadku konieczności uzupełnienia PZO w statusie zadań pojawi się „Wezwanie do
poprawy PZO”.

▪ Poniżej przedstawiono Status uzupełnienia PZO.
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▪ Widok statusów końcowych.

11.2.3 Formatka do uzupełniania PZO
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11.3 WTN
11.3.1 INSPEKCJA
▪ Dla Negatywnej Weryfikacji Technicznej masz możliwość złożenia wniosku o inspekcję dla
danych warunków technicznych.
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▪ Poniżej przedstawiono widok zlecenia inspekcji.

▪ Status widoczny po złożeniu wniosku o inspekcję.

98

11.3.1.1 Pozytywna realizacja Inspekcji
▪ Poniżej widzisz status „Przyjęcia zamówienia”.

▪ Po przyjęciu wniosku o Inspekcję, następuję wyznaczenie terminu przeprowadzenia Inspekcji
i potwierdzenie terminu.

▪ Zmianie ulega status na „Przekazanie protokołu inspekcji”.
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▪ Dla pozytywnej weryfikacji technicznej status zmieni się na „Oczekiwanie na złożenie wniosku
o zawarcie umowy/przedłużenie rezerwacji”.

11.3.1.2 Negatywna realizacja Inspekcji
▪ Dla negatywnej ścieżki procesu, proces zostanie zakończony. Istnieje możliwość złożenia
wniosku o kolejną Inspekcję (możliwość przez 30 DR).

Możliwość złożenia wniosku przez
30 DR
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11.4 Negatywna Weryfikacja Techniczna (NWT) z Rozwiązaniem
Alternatywnym (RA)
▪ Dla NWT z RA w statusie zamówień pojawi się akcja do podjęcia.

▪ Po kliknięciu w ikonę lupy pojawi się widok wraz z informacją o Rozwiązaniu Alternatywnym.
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▪ Następnie pojawi się formatka, gdzie należy zaakceptować RA lub je odrzucić.

▪ Po przekazaniu zgłoszenia pojawi się komunikat o przesłaniu odpowiedzi.

▪ Widoczny status dla akceptacji RA.

▪ W przypadku akceptacji RA zamówienie przechodzi na status „Oczekiwanie na złożenie
wniosku o zawarcie umowy/przedłużenie rezerwacji”.
▪ W przypadku braku akceptacji RA proces zakończy się.
▪ Inne czynności możliwe są poprzez złożenie nowego zapytania.
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11.5 Wezwanie do uzupełnienia wniosku zapytania
▪ W przypadku braków formalnych wniosku może nastąpić wezwanie do ich uzupełnienia.
Wówczas w procesie pojawi się akcja do podjęcia „Wezwanie do uzupełnienia wniosku”, co
będzie widoczne w statusie spraw.
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▪ Po kliknięciu w symbol spinacza, pojawi się formatka z akcją do podjęcia. W tej sytuacji należy
uzupełnić braki formalne w postaci załącznika bądź dokonać uzupełnienia stosownych danych
w odpowiednim polu.

▪ Po kliknięciu przycisku „Wyślij”, pojawi się informacja, iż formularz został wysłany wraz z
widocznym numerem zamówienia.
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▪ Po uzupełnieniu proces przechodzi na etap „Przyjęcie zlecenia na likwidację ROI”. Informacja o
zmianie statusu zostanie wysłana drogą e-mailową.

▪ Po kliknięciu w symbol lupy możesz podejrzeć wszystkie etapy wniosku.

▪ Status „Informacja o usunięciu kabla”. Po weryfikacji formalnej pozytywnej wyświetlany jest
poniższy komunikat, gdzie OA powinien poinformować ORANGE o usunięciu kabla.
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▪ Po podjęciu zadania będzie widoczna do podjęcia formatka „Oczekiwanie na informację o
usunięciu kabla”.

▪ W przypadku zaznaczenia, że kabel jest usunięty pojawi się przycisk „Wyślij”.
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▪ Widok po wysłaniu zamówienia.
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▪ W przypadku, gdy wniosek jest pozytywnie zweryfikowany i kabel usunięty wniosek przechodzi
na status „Przyjęcie zlecenia na likwidację ROI”.
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12. Zarejestruj wniosek o przedłużenie umowy/aneks

▪ Po kliknięciu na kafel procesu „Wniosek o przedłużenie Umowy/aneks” pojawi się formatka do
uzupełnienia.

109

12.1 Rejestracja wniosku o przedłużenie umowy/aneks
▪ Uzupełnij formatkę i kliknij przycisk „Wyślij”.
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▪ W statusie spraw będzie widoczne zamówienie z aktualnym statusem.

111

▪ Po kliknięciu w symbol „lupy” będziesz mógł podejrzeć szczegóły złożonego wniosku.

▪ Podgląd wniosku
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▪ Jeżeli wniosek został zarejestrowany, w statusie spraw będzie widoczna formatka z informacją
„Podjęto wniosek do weryfikacji formalnej”.

▪ Poniżej podgląd statusów w procesie Przedłużenia umowy o dostęp do kanalizacji kablowej.
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12.2 Wniosek o aneks
▪ W przypadku, gdy istnieje konieczność podpisania aneksu np. po sporządzonym Protokole
Odbioru Wykonania Prac (POWP) proces wygląda analogicznie jak w przypadku obsługi
„Wniosku o przedłużenie umowy”.

▪ Istnieje możliwość wysłania wniosku o umowę zastępującą. Proces jest analogiczny do
procesu o przedłużenie umowy.
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13. Zrezygnuj z usługi

▪ Kafelek „Zrezygnuj z usługi” umożliwia zarejestrowanie wniosku o rozwiązanie umowy na
dostęp do Kanalizacji kablowej Orange.
▪ Po zalogowaniu do systemu i kliknięciu na kafel procesu „Zrezygnuj z usługi”, pojawi się do
uzupełnienia formatka „Rejestracji wniosku” z możliwością dodania załącznika. Na ekranie
zostanie wyświetlony komunikat informujący, iż termin realizacji zlecenia jest zależny od daty
dostarczenia oryginału oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy
dokumentów opatrzonych w POKO kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
▪ Po uzupełnieniu formatki należy kliknąć przycisk „Wyślij”.
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▪ Po przesłaniu wniosku o rozwiązanie umowy, pojawi się komunikat potwierdzający.

▪ Po wysłaniu zamówienia możesz je śledzić przechodząc do kafla „Sprawdź status zamówień”.

▪ Po wejściu w „Sprawdź status zamówień” będą widoczne identyfikatory zamówienia wraz ze
statusami i akcjami do podjęcia.

Negatywna Weryfikacja Formalna
▪ W przypadku Negatywnej Weryfikacji Formalnej proces zostanie zakończony, co będzie
widoczne w statusie spraw.

▪ Po kliknięciu w symbol lupy, będziesz mógł wejść we wniosek, gdzie będą widoczne kroki, w
tym przypadku „Rejestracja wniosku” i „Negatywna Weryfikacja Formalna”.
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▪ Jeśli chcesz podejrzeć dany krok wystarczy kliknąć w symbol lupy. Poniżej widoczny krok
NWF wraz z powodem odrzucenia.
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Cześć III. Nadzory
14. Wprowadź zamówienie – informacje ogólne
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▪ Pole „Okno do wyszukiwania kontaktów” podpowiada wcześniej zapisane kontakty.

Okno do wyszukiwania kontaktów

▪ Po uzupełnieniu danych do formatki i po naciśnięciu przycisku „Zapisz i przejdź”
(chyba, że zostały już zapisane przy poprzednich uzupełnieniach formatki), dane kontaktowe
zostaną zapisane i zapamiętane przez system, co skutkuje tym, że przy kolejnym wypełnianiu
wniosku dane Klienta będą automatycznie uzupełnione.

▪ Po wybraniu przycisku „Przejdź bez zapisywania” dane kontaktowe, nie zostaną
zaktualizowane.
▪ Po kliknięciu na jeden z powyższych przycisków, przejdziesz do głównego formularza z
poniższymi zakładkami.
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14.1 Wprowadzenie danych dla usługi Słupy
▪ Po wejściu w nowy wniosek wyświetli się formularz z polami do uzupełnienia.
▪ Jeżeli w polu „Nadzór dla usługi” określisz usługę Słupy masz wybór „Tryb dostępu”:
▪
▪

Eksploatacja,
Awaria.

▪ Jeśli została określona Eksploatacja w polu „Rodzaj zgłoszenia” masz do wyboru:
▪
▪
▪
▪
▪

Adaptacja,
Adaptacja i Instalacja,
Instalacja,
Eksploatacja,
Deinstalacja.
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▪ Jeśli została określona Awaria w polu „Rodzaj zgłoszenia” masz do wyboru:
▪
▪

Awaria,
Instalacja odgałęzienia.
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14.2 Wprowadzenie danych dla usługi Kanalizacja Kablowa
▪ Po wejściu w nowy wniosek wyświetli się formularz z polami do uzupełnienia.
▪ Jeżeli w polu „Nadzór dla usługi” określisz usługę Kanalizacja Kablowa masz wybór „Tryb
dostępu”:
▪
▪
▪
▪

Eksploatacja,
Awaria,
Niedrożność,
Uszkodzenie kanalizacji.

▪ Pod polem „Podstawa prawna” widnieje informacja, jakie dane należy wprowadzić w pole.

▪ W polu „Tryb sprawowania nadzoru” występuje lista rozwijalna. Masz do wyboru tryb ciągły i
nieciągły.
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▪ W sekcji „Miejsce prowadzenia prac” formatka posiada funkcjonalność podpowiadania
miejscowości.

▪ W sekcji „Osoba przeprowadzająca prace” należy wprowadzić dane osób, które będą
prowadziły prace. Jeżeli dla któregokolwiek z wykonawców zostanie podany adres e-mailowy,
osoba ta otrzyma wiadomość e-mail ze statusem wniosku.

▪ Za pomocą ikony „+” istnieje możliwość dodania kolejnej osoby.
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14.2.1 Tryb dostępu - Eksploatacja
▪

Formatka dla „Trybu dostępu” Eksploatacja zawiera następujące pola do uzupełnienia.
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14.2.2 Tryb dostępu - Awaria
▪ Formatka dla „Trybu dostępu” Awaria zawiera następujące pola do uzupełnienia.
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14.2.3 Tryb dostępu - Niedrożność
▪ Formatka dla „Trybu dostępu” Niedrożność zawiera następujące pola do uzupełnienia.
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14.2.4 Tryb dostępu - Uszkodzenie kanalizacji
▪ Formatka dla „Trybu dostępu” Uszkodzenie kanalizacji zawiera następujące pola do
uzupełnienia.
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14.3 Wysłanie zamówienia dla Nadzorów
▪ Po uzupełnieniu formularza i wybraniu przycisku „Wyślij” pojawi się komunikat wraz z numerem
zamówienia.

▪ Aby sprawdzić złożony wniosek, przejdź do listy procesów. Aby to zrobić należy wybrać
przycisk „cofnij”, znajdujący się na dole, po prawej stronie stopki lub przycisk powrotu w
przeglądarce. Przejdziesz do panelu, gdzie znajduje się status zamówień.
▪ Za pomocą przycisku „Dodaj załącznik” można dodać załącznik (szkic, mapa trasy Kanalizacji
Kablowej, skan podpisanej obustronnie umowy). Jest możliwość wysyłki tylko jednego
załącznika z całego formularza. Może to być spakowany plik.
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15. Sprawdź status zamówień
▪ W kafelku „Sprawdź status zamówień” są widoczne zamówienia wraz z statusami.
▪ Aby podejrzeć zamówienie kliknij w ikony znajdujące się w kolumnie akcje. Po kliknięciu na
ikonę lupy pojawi się formularz z danymi historycznymi do odczytu.
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Cześć IV. Słupy
16. Słupy - Informacje ogólne

▪ Po wybraniu usługi Słupy OPL pojawi się ekran wraz z kafelkami:
▪ Złóż zamówienie - możliwość złożenia zamówienia do OPL na udostępnienie Słupów,
▪ Sprawdź status zamówień - możliwość podglądu i podjęcia akcji do wykonania,
▪ Generuj raport – możliwość wygenerowania raportu.

▪ W przypadku, gdy Operator posiada Umowę Ramową zawartą na podstawie oferty z 2013
roku, zamówienie na Udostępnienie Słupów OPL przesłane poprzez Interfejs POKO nie

134

zostanie zrealizowane tym kanałem. W związku z tym zamówienie należy przesłać e-mailowo w
dotychczasowy sposób.

17. Rejestracja zamówienia na udostępnienie
Słupów
▪ Po wejściu w nowe zamówienie wyświetli się formularz „Zamówienie na udostępnienie
Słupów” z polami do uzupełnienia.

▪ Na formatce „Zamówienie na udostępnienie Słupów” widoczne jest pole, które podpowiada
wcześniej wykorzystywane Dane kontaktowe. Aby skorzystać z podpowiedzi wpisz fragment
imienia lub nazwiska bądź numeru telefonu.
▪ Wcześniej zapisane kontakty można również usuwać klikając „Usuń kontakt”.

Okno wcześniej
zapisanych kontaktów

▪ Po uzupełnieniu danych wymaganych na formatce, pola oznaczone gwiazdką ewentualnie pól
opcjonalnych – bez gwiazdki i po naciśnięciu przycisku „Zapisz i przejdź”, dane kontaktowe
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zostaną zapisane i zapamiętane przez system, co skutkuje tym, że przy kolejnym składaniu
zamówienia dane Użytkownika będą automatycznie uzupełnione.
▪ Istnieje możliwość dodania osoby odpowiedzialnej za kontakt techniczny, po zaznaczeniu
checkbox. Uzupełnienie danych osoby kontaktowej w sprawach technicznych nie jest
wymagane.

▪ Na adresy kontaktowe będą wysyłane informacje o zmianie statusu, a także powiadomienia o
akcjach do podjęcia.
▪ Po kliknięciu „Zapisz i przejdź” lub „Przejdź bez zapisywania” przejdziesz do głównego
formularza z zakładkami jak niżej. Po wybraniu przycisku „Przejdź bez zapisywania” dane
kontaktowe nie zostaną zaktualizowane.
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17.1 Informacje podstawowe
▪ Na zakładce „Informacje podstawowe” uzupełnij pola, które są oznaczone gwiazdką.

▪ Pole „Rodzaj zamówienia” jest listą rozwijalną. Po kliknięciu na strzałkę, pojawią się opcje do
wybrania. Na chwilę obecną jest dostępna jedna opcja.

▪ W polu „ID zamówienia” możesz wpisać swój własny numer identyfikacyjny zamówienia, który
będzie widoczny w raporcie POKO.
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▪ W polu „Typ umowy (czas trwania)” wybierz opcję „czas określony” lub „czas nieokreślony”.
Jeżeli umowa zawierana jest na czas określony, uzupełnij pola „okres obowiązywania umowy
(lata)”.

▪ Jeżeli umowa zawierana jest na czas nieokreślony pole „okres obowiązywania umowy (lata)”
nie pojawia się.

▪ Checkbox „Projekt komercyjny OPL” zaznaczasz jedynie wówczas, gdy zawarłeś umowę na
wykonywanie Projektów technicznych przez OPL i chcesz skorzystać z możliwości
przygotowania komercyjnego projektu technicznego przez OPL.

▪ „Sposób realizacji zamówienia” jest polem opcjonalnym. Jeżeli jednak chcesz, aby tego typu
przypadki były oflagowane w raporcie powinieneś zaznaczyć stosowne pole.

▪ Przy zaznaczeniu „Projekt OA POPC” pole należy uzupełnić Obszar POPC.
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▪ Po zaznaczeniu „Legalizacji Infrastruktury” zaznacz, czy zostało podpisane Porozumienie, jeżeli
Tak, wówczas pojawi się do uzupełnienia pole „Numer porozumienia bezumownego”.

▪ Przy zaznaczeniu opcji „Inne” określ „Sposób Realizacji Zamówienia (Inny)”.

▪ Po wejściu na zakładkę „Informacje Podstawowe” uzupełnij wszystkie pola oznaczone
gwiazdką.
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17.2 Relacja podstawowa
▪ Na formatce uzupełnij dane relacji podstawowej, adresy relacji początkowej i końcowej.
Wprowadzając kod pocztowy i miasto, powiat i gminę w relacji początkowej, dane zostaną
automatycznie przeniesione do pół w relacji końcowej oraz w odgałęzieniach dla analogicznych
pól.

140

141

▪ Po wybraniu sekcji „Sposób nawiązania do Słupa OPL”, pojawi się okno z możliwością
wyboru.

▪ Po wybraniu „Sposób nawiązania do Słupa OPL” opcjonalnie możesz zaznaczyć „Bezpłatny
osprzęt”.

▪ Następnie podaj liczbę Słupów OPL w relacji głównej (pole wymagane).
▪ W sekcji „Parametry wykorzystania kabla” wybierz „Typ kabla”, wówczas pojawi się okno z
możliwością wyboru.
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▪ Znak „plus” w tabeli pozwala dodać kolejne wiersze. Strzałka w dół otwiera pole wyboru.
Opcja „Remove” oznacza, że możesz usunąć dany wiersz. Pola obowiązkowe: „Typ kabla”,
„Średnica kabla” i „Oznaczenie kabla”.

▪ W sekcji „Osprzęt dodatkowy” znajdują się pola do opcjonalnego uzupełnienia.
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17.3 Odgałęzienia
▪ W zakładce Odgałęzienia, uzupełnij dane dotyczące odgałęzień na Słup OPL.
▪ Znak „plus” w tabeli pozwala dodać kolejne wiersze. Strzałka w dół otwiera pole wyboru. Znak
„minus” Remove oznacza, że można usunąć wiersz.
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▪ Następnie określ „Sposób wykorzystania kabla”. Po wybraniu „Typ kabla”, pojawi się okno z
możliwością wyboru. Wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól w wierszu.
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▪ W zakładce Odgałęzienia znajduje się pole do zamówienia „Osprzęt dodatkowy”.

▪ Znak „plus” w tabeli pozwala dodać kolejne wiersze. Strzałka w dół otwiera pole wyboru. Znak
„minus” oznacza, że można usunąć wiersz.
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▪ Za pomocą przycisku „Dodaj załącznik” możesz dodać załącznik (szkic, mapa trasy). Jest
możliwość wysyłki tylko jednego załącznika z formularza. Może to być spakowany plik,
dopuszczalna wielkość załącznika to 50 MB.
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▪ Po wypełnieniu formularza, wybierz przycisk „Wyślij zamówienie”, formularz zostanie wysłany
oraz wyświetli się okno potwierdzenia złożenia zamówienia, wraz z numerem zamówienia.

▪ Status procesu zmieni się na „Zapytanie złożone”

▪ W celu sprawdzenia złożonego wniosku, przejdź do statusu zamówień. Aby to zrobić wybierz
przycisk „cofnij”. Przejdziesz wówczas do panelu, gdzie znajduje się status zamówień.
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18. Wezwanie do uzupełnienia zamówienia
▪ W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone i zawiera braki lub istnieje konieczność jego
doprecyzowania bądź występuje zadłużenie, możesz zostać wezwany do uzupełnienia
zamówienia bądź uregulowania płatności.
▪ Wówczas pojawi się akcja do pojęcia oraz pole z uwagami, w którym będzie opisany powód
wezwania do uzupełnienia zamówienia. Należy uzupełnić zamówienie i kliknąć przycisk
„Wyślij”.
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▪ W przypadku, kiedy po zainicjowaniu zamówienia pojawi się w odpowiedzi komunikat o
zadłużeniu, zamówienie nie zostanie zrealizowane, należy wówczas wyjaśnić tę kwestię.

▪ Jeżeli w zamówieniu zostały wypełnione pola dotyczące Legalizacji infrastruktury, pojawią się
one również w przypadku wezwanie do uzupełnienia:

▪ Następnie otrzymasz informację o Wyniku weryfikacji technicznej „Pozytywna weryfikacja
techniczna”, „Negatywna weryfikacja techniczna” lub „Rozwiązanie Alternatywne”.
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▪ Na formatce „Pozytywna weryfikacja techniczna”, „Negatywna Weryfikacja Techniczna” i
„Rozwiązanie Alternatywne” pojawi się informacja o liczbie słupów:

▪ Po otrzymaniu komunikatu „Pozytywna weryfikacja techniczna” kolejnym krokiem jest
odpowiedź Operatora. Ekran „Odpowiedź Operatora na pozytywny wynik WT” umożliwia
wybór następujących opcji do wykonania:
▪ Wystąpienie o rozwiązanie alternatywne,
▪ Przedłużenie ważności WT,
▪ Zamówienie na projekt komercyjny OPL,
▪ Przekazanie dokumentacji projektowej,
▪ Anulowanie,
▪ Zgłoszenie błędu w wydanych Warunkach Technicznych.
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19. Zgłoszenie błędu w wydanych Warunkach
Technicznych
▪ Dla Warunków Technicznych: pozytywnych, negatywnych oraz negatywnych z Rozwiązaniem
alternatywnym masz możliwość zgłoszenia błędu w wydanych WT, w tym celu wybierz z listy
rozwijalnej czynność „Zgłoszenie błędu w wydanych warunkach technicznych”.

▪ W polu „Uwagi” wpisz powód zgłoszenia błędu, masz również możliwość dołączenia
załącznika.

▪ Jeżeli korekta jest niezasadna wtedy pojawi się komunikat Odrzucenie wniosku o korektę:
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▪ Ponownie pojawi się krok Odpowiedź Operatora na wynik weryfikacji technicznej wraz z
wykazem możliwych do wykonania czynności:

20. Przedłużenie ważności WT
▪ W przypadku przedłużenia WT wybierz z listy rozwijanej „Czynność do wykonania’’ opcję
„Przedłużenie ważności WT”. Na formatce wyświetli się okno z terminem ważności WT www
oraz pole do uzupełnienia daty, do której chcesz przedłużyć ważność WT.
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▪ Po wysłaniu wniosku o przedłużenie ważności WT wyświetli się komunikat potwierdzający
przekazanie zlecenia. Data ważności WT ulegnie zmianie.
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21. Rozwiązanie Alternatywne/Adaptacja słupów
▪ W przypadku wydania warunków technicznych z Rozwiązaniem alternatywnym – „Adaptacja”
lub „Adaptacja i Inne rozwiązania techniczne” OPL wraz z wynikiem WT przesyła Porozumienie
na adaptację słupów. Pojawi się wtedy w POKO akcja do podjęcia umożliwiająca podpisanie i
odesłanie Porozumienia.

▪ Na tym kroku są trzy możliwości do wyboru: „Odesłanie podpisanego porozumienia na
adaptację słupów”, „Wystąpienie o przedłużenie ważności warunków technicznych” oraz
„Anulowanie zamówienia”.

▪ Możliwe do wyboru akcje:
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▪ Po uzupełnieniu pól wymaganych należy również dołączyć plik Porozumienia zgodnie z
komunikatem:

▪ Po zawarciu Porozumienia w POKO zmieni się status na Przekazanie dokumentacji
projektowej.
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▪ Gdy Dokumentacja Projektowa zostanie zaakceptowana pojawi się możliwość przedłużenia
Porozumienia adaptacyjnego.
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▪ Po złożeniu Wniosku o przedłużenie adaptacji zostanie przekazane nowe porozumienie do
podpisu.

▪ Gdy prace adaptacyjne zostaną zakończone należy przekazać Protokół Odbioru Wykonanych
Prac Adaptacyjnych.

161

▪ W przypadku Rozwiązania alternatywnego z opcją „Inne rozwiązanie techniczne” pojawi się
akcja wymagająca abyś potwierdził lub odrzucił proponowane Rozwiązanie alternatywne.

▪ W przypadku, gdy zostanie wybrana odpowiedź „nie”, uzupełnij pole „Powód odrzucenia
rozwiązania alternatywnego” i nacisnąć przycisk „wyślij”.
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▪ W przypadku wyboru odpowiedzi „tak”, wystarczy wybrać odpowiedź i wysłać formularz.

▪ Po akceptacji Rozwiązania alternatywnego proces przechodzi na kolejny krok i status procesu
zmienia się na „Odpowiedź na warunki techniczne”. Na tym etapie możesz wybrać:
▪ Przedłużenie ważności WT,
▪ Zamówienie na komercyjny projekt techniczny OPL,
▪ Przekazanie dokumentacji projektowej,
▪ Anulowanie.
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▪ Wyświetli się komunikat potwierdzający wysłanie formularza.

▪ Po akceptacji ze strony OPL zmieni się status zamówienia na przekazanie dokumentacji
projektowej.
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▪ Po akceptacji projektu technicznego w OPL zostanie wygenerowana i przesłana do Operatora
umowa szczegółowa.

22. Komercyjny Projekt Techniczny
▪ Aby zamówić Wykonanie projektu technicznego przez OPL podczas składania nowego

zamówienia w zakładce Podstawowe Informacje w polu „Projekt komercyjny OPL” zaznacz
TAK.
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▪ Możliwość zamówienia projektu technicznego w OPL istnieje również na etapie pozytywnej
weryfikacji technicznej, W POKO pojawi się akcja do podjęcia, gdzie na formatce wybierasz z
listy rozwijalnej akcję do wykonania „Zamówienie na projekt komercyjny OPL”.

▪ Po wybraniu akcji i naciśnięciu przycisku „wyślij”, pojawi się komunikat o wysłanym formularzu.

▪ Zmieni się status na „Zamówienie na PT przyjęte do realizacji”.
▪ Na kolejnym etapie procesu, masz możliwość akceptacji Projektu Technicznego lub wysłania
uwag.
▪ Następnie wybierz ikonę wykrzyknika i podejmij zadanie.
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▪ Po akceptacji i wysłaniu, pojawi się komunikat o wysłanym formularzu.

▪ Zmieni się status na „Oczekiwanie na podpisanie protokołu wykonawczego i przekazania PT
przez OPL”.

▪ Po wysłaniu protokołu wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL pojawi się
akcja do podjęcia „Oczekiwanie na podpisanie Protokołu wykonania i przekazania Pt przez
OPL”. Należy podjąć tą akcję.
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23. Projekty Techniczne
23.1 Projekt powiązany z zapytaniem na słupy
▪ Zamówienie na projekt techniczny można złożyć klikając w kafel „Projekty techniczne”.
Zamówienie na słupy musi być po wydaniu warunków technicznych.

▪ W celu zamówienia projektu technicznego kliknij w kafel „Złóż zamówienie na Projekt
Techniczny”.

▪ Na formatce uzupełnij następujące pola:
▪ Rodzaj Projektu – Projekt dla słupów,
▪ Numer istniejącego zlecenia – należy podać numer zlecenia na kanalizację.
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▪ Po uzupełnieniu pól kliknij przycisk Wyślij.

▪ Komunikat wysłania zamówienia.

▪ Status zamówienia możesz sprawdzić klikając w kafel Sprawdź status zamówienia.
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▪ Status po wejściu w kafel. W celu zobaczenia szczegółów zamówienia kliknij w lupkę.

▪ W kolejnym kroku kliknij w lupkę komunikatu Status zlecenia KPt.
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23.2 Projekt nie powiązany z zapytaniem na słupy
▪ Zamówienie na projekt techniczny nie powiązany z zapytanie na kanalizację kablową możesz
złożyć klikając w kafel Projekty techniczne.

▪ W celu zamówienia projektu technicznego kliknij w kafel Złóż zamówienie na Projekt
Techniczny.

▪ Na formatce uzupełnij następujące pola:
▪ Rodzaj Projektu – Projekt nie powiązany z OPL,
▪ Adres e-mail,
▪ Uwagi.
▪ Po wypełnieniu pól kliknij „Wyślij”.
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▪ Komunikat wysłania zamówienia wraz z numerem.
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▪ Status zamówienia możesz sprawdzić klikając w kafel Sprawdź status zamówienia.

▪ Status po wejściu w kafel. W celu zobaczenia szczegółów zamówienia kliknij w lupkę.
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▪ W kolejnym kroku należy kliknij w lupkę komunikatu Status zlecenia KPt.

23.3 Możliwe odpowiedzi po zleceniu projektu
▪ Poniższy komunikat pojawi się wówczas, kiedy zamówienie na projekt techniczny zostało
przyjęte do realizacji.
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▪ Poniższy komunikat pojawi się, kiedy zamówienie na projekt techniczny zostało już wcześniej
wysłane.

▪ Poniższy komunikat pojawi się wówczas, kiedy nie zostały wydane warunki techniczne na
słupy.
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▪ Poniższy komunikat pojawi się wówczas, kiedy np. zamówienie na KPt jest powiązane z
błędnym numerem zamówienia na słupy.

▪ Wówczas status takiego zamówienia jest Niedostarczono-Zakończono.
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23.4 Umowa
▪ Po akceptacji Projektu technicznego, status procesu zmieni się na „Umowa szczegółowa do
podpisu”, w systemie pojawi się nowa akcja do podjęcia.

▪ Po wejściu na formatkę, pojawi się informacja o dołączeniu podpisanej umowy, dodatkowo z
listy rozwijalnej wybierz „Przekazanie umowy szczegółowej do podpisu” i naciśnij przycisk
„wyślij”.
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▪ Pojawi się komunikat o wysłanym formularzu.

▪ Po wysłaniu podpisanej umowy, status procesu zmieni się na „Zakończono”.

▪ Istnieje możliwość anulowania procesu. Wystarczy wybrać z listy czynność anuluj, wówczas
proces zostanie zakończony.
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23.5 Dyspozycja realizacji usługi dostępu do Słupów
▪ Po akceptacji Projektu technicznego, status procesu zmieni się na „Dyspozycja realizacji usługi
dostępu do Słupów”.
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▪

Po złożeniu dyspozycji „Potwierdzenie akceptacji Dyspozycji realizacji usługi” zostanie
przesłane oddzielnym komunikatem w formie pliku pdf.

24. Zrezygnuj z usługi

▪ Kafelek „Zrezygnuj z usługi” umożliwia zarejestrowanie wniosku o rozwiązanie
umowy/dyspozycji na dostęp do Słupów Orange.
▪ Po zalogowaniu do systemu i kliknięciu na kafel procesu „Zrezygnuj z usługi”, pojawi się do
uzupełnienia formatka „Rejestracji wniosku” z możliwością dodania załącznika. Na ekranie
zostanie wyświetlony komunikat informujący, iż termin realizacji zlecenia jest zależny od daty
dostarczenia oryginału oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy
dokumentów opatrzonych w POKO kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
▪ Po uzupełnieniu formatki należy kliknąć przycisk „Wyślij”.
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▪ Po przesłaniu wniosku o rozwiązanie umowy, pojawi się komunikat potwierdzający.

▪ Po wysłaniu zamówienia możesz je śledzić przechodząc do kafla „Sprawdź status zamówień”.

▪ Po wejściu w „Sprawdź status zamówień” będą widoczne identyfikatory zamówienia wraz ze
statusami i akcjami do podjęcia.
▪ Po wysłaniu wniosku o likwidację istnieje możliwość anulowania zlecenia.

Negatywna Weryfikacja Formalna
▪ W przypadku Negatywnej Weryfikacji Formalnej proces zostanie zakończony, co będzie
widoczne w statusie spraw.

▪ Po kliknięciu w symbol lupy, będziesz mógł wejść we wniosek, gdzie będą widoczne kroki, w
tym przypadku „Rejestracja wniosku” i „Negatywna Weryfikacja Formalna”.
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Cześć V. Transmisja danych
25. Transmisja danych - Informacje ogólne

Po wybraniu usługi Transmisja danych pojawi się ekran wraz z kafelkami:
▪ Złóż zapytanie - możliwość złożenia zapytania do OPL o usługę Transmisji Danych,
▪ Status zapytań - możliwość podglądu i podjęcia akcji do wykonania,
▪ Transmisja Danych Mapa - możliwość podglądu infrastruktury OPL dla Transmisji Danych
na mapach,
▪ Generuj raport.
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26. Zapytania o usługę Transmisji Danych
23.1 Złóż zapytanie
▪ Kafel „Transmisja danych” umożliwia złożenie nowego zapytania z koniecznością wypełnienia
dedykowanych pól.

Formatka „Złóż zapytanie” umożliwiająca złożenie nowego zapytania, które składa się z 4 kroków:
▪ Sprawdź dane kontaktowe,
▪ Podaj szczegóły,
▪ Podaj parametry lokalizacji,
▪ Zatwierdź i wyślij.

23.1.1 Sprawdź dane kontaktowe
▪ Krok „Sprawdź dane kontaktowe” wymaga wypełnienia dwóch sekcji:
▪ Kontakt główny – znajdują się tutaj pytania oraz propozycje rozwiązania,
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▪

Kontakt w sprawach technicznych – znajdują się tutaj pytania dotyczące aspektów
technicznych. Jeżeli chcesz wypełnić te pola zaznacz checkbox.

▪ System podpowiada wcześniej zapisane dane kontaktowe.
▪ Na adres e-mailowy osoby kontaktowej będą wysyłane informacje o zmianie statusu a także
powiadomienia o akcjach do podjęcia.
▪ Przycisk „Dalej” aktywny będzie po wypełnieniu wymaganych pól.
▪ Wymagane pola do wypełnienia oznaczono pomarańczową gwiazdką „*”.

23.1.2 Podaj szczegóły
▪ Krok „Podaj szczegóły” wymaga wypełnienia czterech sekcji:
▪ Parametry podstawowe,
▪ Dostarczanie i umowa,
▪ Dodatkowe informacje,
▪ Załączniki.
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▪ Parametry podstawowe wymagają określenia:
▪ Rodzaju usługi: Internet (w rozumieniu VLAN’ów oddawanych na jednym punkcie) lub
Transmisja Danych (usługa punkt-punkt pomiędzy dwoma lokalizacjami),
▪ Pasmo: należy wpisać wartość oraz wskazać jednostkę Gb/s lub Mb/s,
▪ Medium: umożliwia wybór sposobu świadczenia usługi po:
o FO - optyce,
o CU - miedzi,
o Dowolne - pozostawianie dowolności przy zestawianiu usługi przez OPL,
o Radio - radiolini,
▪ SLA: STANDARD – 24H, PROGRES – 8H lub PREMIUM – 4H (istnieje możliwość wyboru z
listy lub wpisania manualnego),
▪ Protekcja: Brak, Częściowa ochrona lub Pełna ochrona.

▪ Dostarczanie i umowa wymagają określenia:
▪ Czy istnieje Możliwość odbioru usługi w obiekcie Orange (Telehousing). Jeżeli chcesz
wypełnić te pola zaznacz checkbox,
▪ Długość kontraktu [msc.]: 12, 18, 24 lub 36,
▪ Maks. czas dostarczenia [tyg.] - możesz wpisać manualnie lub wybrać wartość
przyrostową,

▪ Dodatkowe informacje pozwalają wpisać informacje lub oczekiwania, które powinny być
uwzględnione podczas projektowania rozwiązania
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▪ Załączniki zapewnia możliwość załączenia dodatkowego materiały np. mapa, rysunki itp.

Załącznik:
▪ nie może zawierać znaków specjalnych oraz polskich znaków,
▪ nie może być większy niż 30MB.

23.1.3 Podaj parametry lokalizacji
▪ Krok „Podaj parametry lokalizacji” wymaga wypełnienia czterech sekcji:
▪ Adres lokalizacji A,
▪ Parametry lokalizacji A,
▪ Adres lokalizacji B,
▪ Parametry lokalizacji B,
▪ Adresy lokalizacji należy wpisywać w wymienionej poniżej kolejności i są zesłownikowane.
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▪ Adres lokalizacji A lub B wymagają wpisania danych:
▪ Województwo,
▪ Miejscowość,
▪ Kod pocztowy,
▪ Ulica,
▪ Nr domu/działki,
▪ Nr lokalu.
Jeżeli wpiszesz współrzędne geograficzne (Szerokość geograficzna, Długość geograficzna) to
adres nie jest wymagany.

lub
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▪ Parametry lokalizacji A wymagają wpisania/określenia danych:
▪ Przepływność portu: 100FE, 1GbE, 10GbE, 40GbE,
▪ Nazwa klienta końcowego,
▪ Czy chcesz żebyśmy zbudowali twoją sieć wewnętrzną?
Jeśli sieć wewnętrzna ma być realizowana przez OPL konieczne jest podanie danych
kontaktowych do osoby odpowiedzialnej w danej lokalizacji za sieć wewnętrzną - podaj jej dane:
▪ Imię,
▪ Nazwisko,
▪ Adres email,
▪ Telefon.

▪ Parametry lokalizacji B wymagają wpisania/określenia danych jak dla lokalizacji A oraz
dodatkowo dla Lokalizacji B konieczne jest określenie „Czy zamawiana usługa będzie
terminowana na porcie NNI/porcie agregacyjnym?”. Jeśli „Tak” pojawia się możliwość podania
ID właściwego portu NNI przy czym zmienna jest niewymagana.
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▪ W przypadku wybrania zamówienia do portu NNI jako TAK:
▪ zmienne: województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/działki nie są
wymagane,
▪ zmienne adresowe są wymagane w przypadku, kiedy usługa będzie oddawana na nowym
porcie nie uruchomionym wcześniej.

23.1.4 Zatwierdź i wyślij
▪ Ostatnia zakładka przedstawia podsumowanie wprowadzonych danych.
▪ Jeśli:
▪ chcesz poprawić wprowadzone dane klikając przycisk „Wstecz” na dole ekranu wówczas
cofniesz się do poprzednich formatek,
▪ jeśli dane są wprowadzone poprawnie kliknij na dole ekranu „Zatwierdź i wyślij”.
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▪ Jeżeli zamówienie zostało popranie przesłane do OPL wówczas otrzymasz komunikat:

▪ Jeżeli w zamówieniu pojawi się błąd wówczas otrzymasz komunikat:
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23.1.5 Podgląd wniosku Transmisji danych
▪ Sprawdzenie statusu wniosku możliwe jest:
▪ poprzez wejście w kafel „Status zapytań”
▪ z poziomu złożonego zapytania – hiperłącze u dołu ekranu „Dziękujemy za złożenie
zapytania. Przejdź do statusu zapytań”.
▪ Następuje przekierowanie do formatki „Wyszukaj”.

▪ W zakładce „Szczegóły procesu” znajdziesz aktualny status złożonego zapytania.
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▪ Istnieje możliwość wyszukiwania statusu zapytania:
▪ po dacie,
▪ po nr zamówienia.

▪ Klikając checkbox „Tablica” zmianie ulega widok tablicy.

193

23.2 Transmisja Danych Mapa
▪ Funkcjonalność umożliwia podglądu infrastruktury OPL dla Transmisji Danych na mapach.

▪ Po wejściu w kafel wyświetla się mapa Polski, na której możesz wyszukać interesujący Cię
adres.

▪ Po wprowadzeniu adresu zostaje on wyszukany i zoomowany. Widok mapy zostaje w tym
momencie zamrożony na przekątnej ekranu ok 1 km i umożliwia wybór warstw (po zmianie
zoomu możliwość przesuwania się po mapie jest tylko w granicach zamrożonego widoku).
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▪ Po lewej stronie znajduje się ikonka umożliwiająca wybór warstw infrastruktury. Po prawej
stronie znajduje się legenda objaśniająca użyte na warstwach symbole.

▪ Warstwy prezentowane na mapie:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kanalizacja pierwotna,
Słupy,
Studnie,
Telehousing obiekty – obiekty centralowe, szafy, kontenery,
Punkty dostępowe Cu – zakończenia miedziane typu słupki, puszki,
Zakończenia światłowodowe – urządzenia ODF, mufy, złącza,
Obiekty OPL – obiekty właścicielstwa OPL.
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▪ Przykładowy widok infrastruktury:
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▪ Po wybraniu warstwy „obiekty OPL” i zaznaczeniu checkbox „Pobierz szczegóły obiektów
OPL” na mapie pojawią się punkty, po kliknięciu których pokazany zostanie dokładny adres
wraz ze współrzędnymi geograficznymi.
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▪ Na mapie dostępne jest także narzędzie linijki, która umożliwia obliczanie odległości pomiędzy
punktami.

▪ Po wyszukaniu adresu na mapie masz możliwość złożenia zamówienia przez kliknięcie
przycisku „Złóż zamówienie”.
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▪ Wówczas zostaniesz przekierowany do formatki, gdzie możesz dokończyć składanie
zamówienia.

▪ Po przejściu na następną stronę dane adresowe będą uzupełnione wraz ze współrzędnymi.

199

Cześć VI. TPIX
27. TPIX - Informacje podstawowe
▪ Po kliknięciu pojawi się kolejny kafelek z usługą TPIX.

▪ Po wybraniu usługi TPIX pojawi się ekran wraz z kafelkami:
▪ Aktywne usługi TPIX - możliwość przeglądania posiadanych usług TPIX (porty, VLANy)
oraz ruchu na porcie TPIX,
▪ Złóż zapytanie TPIX - możliwość złożenia zapytania do OPL o nową usługę TPIX lub
modyfikację istniejącej usługi,
▪ Status zapytań - możliwość podglądu i podjęcia akcji do wykonania.
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28. Aktywne usługi TPIX
▪ Po wejściu w Aktywne usługi TPIX możesz sprawdzić swoje podstawowe dane:
▪ nazwę klienta i ID UKE,
▪ podejrzeć aktywne usługi na danym porcie TPIX,
▪ podejrzeć jak kształtuje się ruch na poszczególnych portach TPIX.

▪ Na liście po lewej stronie widoczne są identyfikatory posiadanych portów TPIX oraz
identyfikatory usług uruchomionych na każdym z portów. Klikając w poszczególne
identyfikatory otrzymujesz szczegółowe informacje o każdej z usług.
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▪ Po kliknięciu w identyfikator danego portu TPIX w informacjach szczegółowych pokazane są
m.in. dane dotyczące pasma portu, ID łącza podkładowego oraz w trybie on-line rysowany jest
wykres ruchu uplink i downlink z ostatnich 24 godzin.
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▪ Dane szczegółowe prezentowane są dla następującej listy usług:
▪ Internet.tpix

▪

Internet.world

▪

Internet.optimum

▪

Internet.tranzyt
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▪

Internet.tpnet

▪

Private VLAN

▪

Tpnet.world

▪

Multicast
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▪

Inne usługi sieciowe

▪

RemoteIX

29. Złóż zapytanie TPIX
▪ Po wejściu w nowe zapytanie wyświetli się formularz „Zapytania o usługę TPIX” z polami do
uzupełnienia.

▪ Rozpisanie zapytania rozpoczyna się od podania danych kontaktowych.
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▪ Na adres e-mailowy osoby kontaktowej będą wysyłane informacje o zmianie statusu, a także
powiadomienia o akcjach do podjęcia.
▪ Po uzupełnieniu danych kontaktowych i po naciśnięciu przycisku „Zapisz i przejdź” (chyba, że
zostały już zapisane przy poprzednich uzupełnieniach formatki), dane kontaktowe zostaną
zapisane i zapamiętane przez system, co skutkuje tym, że przy kolejnym wypełnianiu wniosku
dane Klienta będą automatycznie uzupełnione.
▪ Po wybraniu przycisku „Przejdź bez zapisu” dane kontaktowe nie zostaną zaktualizowane.
▪ Po wybraniu checkbox „Kontakt w sprawach technicznych” podaj kontakt do osoby
odpowiedzialnej technicznie za dane zapytanie.

▪ Po kliknięciu na jeden z powyższych przycisków przechodzisz do głównego formularza, który
umożliwia złożenie zapytania.
▪ Możliwe jest złożenie pięciu typów zapytań:
▪ Nowy Port z Vlanem do open peeringu i usługami dodatkowymi,
▪ Modyfikacja - zmiana przepustowości portu,
▪ Modyfikacja - dodanie usługi na istniejącym porcie,
▪ Modyfikacja - zmiana przepływności usługi,
▪ Modyfikacja - zmiana lokalizacji portu.
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▪ Po wybraniu rodzaju zapytania na „Nowy Port z Vlanem do open peeringu i usługami
dodatkowymi” uzupełnij wszystkie wymagane pola.

▪ Z listy lokalizację zamawianego portu TPIX wybierz „Lokalizację portu”.
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▪ Po wybraniu lokalizacji Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 wybierz z poniższej listy dokładny
punkt odbioru.

▪ Określ jak będzie realizowana sieć wewnętrzna.

▪ W przypadku wyboru realizacji sieci wewnętrznej przez OPL należy dodatkowo uzupełnić imię i
nazwisko, nr telefonu i adres e-mail osoby kontaktowej dla sieci wewnętrznej oraz opcjonalnie
podać wszelkiego rodzaju szczegóły dotyczące sieci wewnętrznej.
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▪ Szczegóły sieci wewnętrznej – podaj terminację łącza OPL, piętro, pomieszczenie, szafa ODF,
pozycję na ODF.

▪ Po wybraniu lokalizacji Warszawa, Kazimierzowska 53/55 uzupełnij dodatkowe informacje
odnośnie lokalizacji dla portu Kazimierzowska: nr umowy Telehousing, numer kabla, opis
odebrania portu.

▪ Konieczne jest określenie przepływności zamawianego portu.

▪ Po uzupełnieniu powyższych wymaganych danych wskazujesz, czy wraz z nowym portem
zamawiane są dodatkowe usługi. Istnieje możliwość wielokrotnego zaznaczenia checkbox.
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▪ W przypadku zamówienia tylko portu wybierz „Brak dodatkowych usług”.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Kolejny open peering” wskaż ilość dodatkowych VLAN-ów.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Private VLAN” podaj nazwę Operatora, do którego ma zostać
wykreowane połączenie.
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▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Multicast” wskaż dostawcę: EVIO, SGT lub KORBANK.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „RemoteIX” podaj Pasmo do AMSIX lub wskaż inną ofertę.
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▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Opcja dostępu do internetu - Internet.world” podaj wymagane
pasmo dla tej usługi.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Opcja dostępu do internetu - Internet.tpnet” podaj wymagane
pasmo dla tej usługi.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Opcja dostępu do internetu - Internet.tranzyt” podaj
wymagane pasmo dla tej usługi.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Opcja dostępu do internetu - Internet.optimum” podaj
wymagane pasmo dla tej usługi.

▪ W polu „Informacje dodatkowe” możesz wprowadzić wszystkie dodatkowe wymagania,
sugestie i wytyczne do realizacji usługi.
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▪ Po wybraniu rodzaju zapytania na „Modyfikacja-zmiana przepustowości portu” uzupełnij
wszystkie wymagane pola: ID modyfikowanego portu oraz zamawianą docelową przepływność
portu. System podpowiada identyfikatory posiadanych portów, ale możesz wpisać także ID
ręcznie.
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▪ Po wybraniu rodzaju zapytania na „Modyfikacja - dodanie usługi na istniejącym porcie”
koniecznie podaj ID modyfikowanego portu oraz wybierz dodatkowe usługi, które zamawiasz.

System podpowiada identyfikatory posiadanych portów, ale możesz wpisać także ID ręcznie.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Kolejny open peering” wskaż ilość dodatkowych VLAN-ów.
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▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Private VLAN” podaj nazwę Operatora, do którego ma zostać
wykreowane połączenie.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Multicast” wskaż dostawcę EVIO, SGT lub KORBANK.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „RemoteIX” podaj Pasmo do AMSIX lub wskaż inną ofertę.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Opcja dostępu do internetu - Internet.world” podaj wymagane
pasmo dla tej usługi.
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▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Opcja dostępu do internetu - Internet.tpnet” podaj wymagane
pasmo dla tej usługi.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Opcja dostępu do internetu - Internet.tranzyt” podaj
wymagane pasmo dla tej usługi.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Opcja dostępu do internetu - Internet.optimum” podaj
wymagane pasmo dla tej usługi.
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▪ Po wybraniu rodzaju zapytania na „Modyfikacja-zmiana przepływności usługi” uzupełnij
wymagane pola: ID modyfikowanego portu oraz zaznaczamy usługę do modyfikacji. System
podpowiada identyfikatory posiadanych usług, ale można wpisać także ID ręcznie.

▪ Po wybraniu usługi „Open peering” wskaż docelową przepływność usługi.
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▪ Po wybraniu usługi „Private VLAN” podaj nazwę Operatora docelowego, numer
modyfikowanego VLAN oraz docelową wartość usługi.

▪ Po wybraniu usługi „Multicast” wskaż docelową przepływność usługi.

▪ Po wybraniu usługi „RemoteIX” wskaż docelową przepływność usługi.

▪ Po wybraniu usługi „Opcja dostępu do Internetu - Internet.world” wskaż docelową
przepływność usługi.
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▪ Po wybraniu usługi „Opcja dostępu do internetu - Internet.tpnet” wskaż docelową
przepływność usługi.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Opcja dostępu do internetu - Internet.tranzyt” wskaż
docelową przepływność usługi.

▪ Po wybraniu dodatkowej usługi „Opcja dostępu do Internetu - Internet.optimum” wskaż
docelową przepływność usługi.
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▪ Po wybraniu rodzaju zapytania na „Modyfikacja-zmiana lokalizacji portu” uzupełnij wymagane
pola: ID modyfikowanego portu oraz docelową lokalizację.

System podpowiada identyfikatory posiadanych portów, ale możesz wpisać także ID ręcznie.

▪ Po wybraniu lokalizacji Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 należy wybierz z poniższej listy
dokładny punkt odbioru usługi.
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Wybierz jak będzie realizowana sieć wewnętrzna.

▪ W przypadku wyboru realizacji sieci wewnętrznej przez OPL dodatkowo uzupełnij imię i
nazwisko, nr telefonu i adres e-mail osoby kontaktowej dla sieci wewnętrznej oraz szczegóły
sieci wewnętrznej.

▪ Szczegóły sieci wewnętrznej – podaj terminację łącza OPL, piętro, pomieszczenie, szafa ODF,
pozycja na ODF-ie.
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▪ Po wybraniu lokalizacji Warszawa, Kazimierzowska 53/55 uzupełnij dodatkowe informacje
odnośnie lokalizacji dla portu Kazimierzowska: nr umowy Telehousing, numer kabla, opis
odebrania portu.

▪ Po wypełnieniu formularza:
▪ należy wybierz przycisk „Wyślij zapytanie”, formularz zostanie wysłany,
▪ w momencie, kiedy formularz został już wysłany, przycisk „Cofnij” przenosi do menu,
gdzie możesz złożyć nowe zapytanie lub podjąć inną czynność. Jeśli formularz jeszcze nie
został wysłany, uzupełnione dane nie zostaną zapisane,
▪ pojawi się komunikat informujący o przekazanym do OPL zamówieniu.
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▪ Zlecenie na modyfikację usług lub portu możesz złożyć, także z poziomu kafelka „Aktywne
usługi TPIX” poprzez kliknięcie w przycisk „Modyfikuj usługę”.

▪ System automatycznie podczyta ID usługi/portu i przeniesie do formularza składania zapytań.
Najpierw należy standardowo uzupełnić dane kontaktowe, a następnie formatkę zapytania. Dla
modyfikacji portu system umożliwia wykonanie modyfikacji polegającej na zmianie
przepustowości portu, dodanie usługi na istniejącym porcie lub zmianie lokalizacji portu.
Pozostałe zmienne na formularzu uzupełnia się identycznie jak w przypadku wprowadzania
zapytania poprzez kafelek „Złóż zapytanie TPIX”.
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▪ Dla modyfikacji usługi system umożliwia wykonanie modyfikacji polegającej na zmianie
przepływności usługi. Pozostałe zmienne na formularzu uzupełnia się identycznie jak w
przypadku wprowadzania zapytania poprzez kafelek „Złóż zapytanie TPIX”.
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▪ Aby sprawdzić złożone zamówienie:
▪ Przechodzisz do statusu zapytań,
▪ następnie wybierasz przycisk „Cofnij”, znajdujący się na górnej belce, po prawej stronie
lub przycisk powrotu w przeglądarce,
▪ dodatkowo na stronie głównej „Wybierz usługę” wprowadzone zostało okno
wyszukiwania, które po wpisaniu identyfikatora zamówienia, aplikacja przenosi
bezpośrednio do szukanego zamówienia do „Statusu zapytań”.

30. Podgląd wniosku
▪ Po kliknięciu na ikonę lupy, pojawi się formularz Zapytania z danymi historycznymi do odczytu.

▪ Możliwe jest zobaczenie treści zarejestrowanego zapytania, a także potwierdzenia przyjęcia
zapytania przez OPL.
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Cześć VII. Faktury

▪

Po wybraniu kafla Faktury pojawi się ekran wraz z kafelkiem Lista faktur.

▪

Po wybraniu ka kafelka Lista faktur pojawi się okno z parametrami zapytania.
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▪ Istnieje możliwość wyszukiwania po parametrach:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Typ dokumentu (Faktura Vat, Specyfikacja),
Nazwa usługi,
Termin zapłaty do,
Wystawiono od,
Numer dokumentu,
Numer umowy.

▪ Po wyszukaniu dokumentu w tabeli „Wykaz faktur” widoczne są dwa rodzaje dokumentów:
▪
▪

Faktura Vat,
Specyfikacja do faktury.

▪ W celu pobrania dokumentu kliknij w kolumnie „Akcja” symbol spinacza. Dokumenty pobierane
są w formie załącznika pdf.
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Cześć VIII. Reklamacje oraz Interwencje

▪ Po wybraniu procesu Reklamacje i Interwencje pojawi się ekran wraz z kafelkami:
▪
▪

Nowe zgłoszenie,
Status zgłoszeń.
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31. Reklamacje, Interwencje - nowe zgłoszenie
▪ Po wejściu w kafel „Nowe zgłoszenie” pojawi się ekran rejestracji reklamacji/interwencji.
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▪ Na ekranie rejestracji reklamacji udostępniona jest lista rozwijalna umożliwiająca wybór usługi,
której dotyczy zgłaszana reklamacja. Do rejestrowanego zgłoszenia możesz dołączyć załącznik
poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj załącznik”.

▪ W kolejnym kroku uzupełniane są informacje podstawowe pozwalające na zidentyfikowanie
konkretnej usługi, której dotyczy reklamacja:
▪

Id zamówienia/zgłoszenia,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

KNA,
Id usługi,
Id łącza,
Nr umowy,
Nr faktury/noty,
Imię i nazwisko nadawcy zgłoszenia,
Adres email nadawcy,
Numer kontaktowy,
Opis sprawy.
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▪ Po uzupełnieniu danych zgłoszenie wyślij do OPL klikając przycisk „Wyślij”. Dodatkowo na tym
etapie jest możliwość anulowania zgłoszenia.

▪ Na adresy e-mail wskazane w części „Dane kontaktowe” do osoby kontaktowej po stronie
zgłaszającego reklamację i osoby merytorycznej wysyłane będą automatycznie powiadomienia
o zmianie statusu zgłoszenia.

31.1 Informacja o przyjęciu reklamacji
▪ Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia reklamacje
Każde powiadomienie zawiera 15-o cyfrowe ID zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie.
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31.2 Informacja o odrzuceniu reklamacji z przyczyn formalnych
▪ Odrzucenie przyjęcia zgłoszenia – negatywny wynik weryfikacji.

31.3 Odpowiedź na zgłoszoną reklamację

31.4 Podgląd wniosku dla procesu Reklamacji i Interwencji
▪ Po kliknięciu na ikonę lupy pojawi się formularz zgłoszenia z danymi historycznymi do odczytu.
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▪ Masz możliwość zapoznania się z treścią zarejestrowanego zapytania a także potwierdzenia
przyjęcia zapytania przez OPL.
1
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