
ESKILLS MANAGER
SPIS TREŚCI

INNOWACYJNE NARZĘDZIE W CHMURZE 
INTERNETOWEJ, INTELIGENTNIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ 

INFORMATYCZNYCH KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW 
MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM



Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

SPIS TREŚCI
ESKILLS MANAGER

eSkills
M ANAGER

NARZĘDZIE ROZWIJANE JEST POD NADZOREM POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI NARZĘDZIA
 PARP HR eSkills Manager



Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3

ESKILLS MANAGER
SPIS TREŚCI

ESKILLS MANAGER
SPIS TREŚCI

1. Narzędzie eSkills Manager  — szybki start        4
1.1 Strona eskills.pl           13
1.2 Rejestracja            15
1.3 Logowanie            18

2. Przewodnik po aplikacji          20
3. Menu użytkownika           23

3.1 Tworzenie i edycja profilu kompetencyjnego       23
3.2 Przeglądanie danych osobowych        31
3.4 Zarządzanie połączeniami z firmami        32
3.5 Przeglądanie luki kompetencyjnej        33
3.6 Przeglądanie luki kompetencyjnej        35

4. Zarządzanie szkoleniami przez dostawców        36
5. Wyszukiwanie szkoleń           42

5.1 Wyświetlanie szczegółowych danych o szkoleniu      44
6. Promocje — dodawanie i edytowanie        47

6.1 Przeglądanie aktywnych i nieaktywnych promocji      50
6.2 Wyświetlanie szczegółowych danych promocji      52
6.3Korzystanie z promocji przez użytkownika       53

7. Przeglądanie statystyk globalnych i firmowych        54
8. Kontakt  — czat z konsultantem online        58
9. Dodawanie i edycja firmy          60
10. Zarządzanie działami firmy          63
11. Zarządzanie pracownikami firmy         66
12. Dodawanie i przegląd nowości         67
13. Forum eksperckie           69
14. Informacje zwrotne od użytkowników        71
15. Komunikaty            74
16. Realizacje szkoleń           77
17. Ścieżka szkoleniowa           82

17.1 Podział ścieżek szkoleniowych          86



Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4

ESKILLS MANAGER
Narzędzie eSkills Manager   —
szybki start

Innowacyjne narzędzie PARP HR eSkills Manager pozwala na automatyczne wykrycie luki kompetencyjnej 
wśród pracowników, pozwalając im w wygodny sposób dobrać szkolenia do własnych preferencji lub 
standardów obowiązujących na danym stanowisku. Ponadto narzędzie poprzez zaimplementowane 
algorytmy sztucznej inteligencji posiada możliwość automatycznego dopasowania szkoleń ICT do 
stanowiska, zakresu obowiązków oraz posiadanych kompetencji ICT pracownika, w dowolnej branży, 
w celu eliminacji jego luki kompetencyjnej. Dopasowanie odpowiednich szkoleń odbywa się dzięki 
samo-aktualizującemu się systemowi działającemu w obszarze metod analityki obliczeniowej integrując 
modele sztucznej inteligencji. System ten na podstawie ocen użytkowników na temat odbytych już 
szkoleń oraz statystyk wyboru ofert szkoleniowych wyświetla te najbardziej adekwatne dla danej osoby 
podpowiadając tym samym konieczność ich realizacji w celu poprawy kompetencji na zajmowanym 
stanowisku. Zaproponowane szkolenia można przefiltrować przez kryteria takie jak: budżet przewidziany 
na szkolenie, czas jego realizacji, termin jego rozpoczęcia, szkolenie stacjonarne bądź elearningowe, 
wyszukiwanie po nazwie dostawcy szkolenia, wyszukiwanie po zawartości szkoleń (tematyczność 
szkoleń np. Reklama Internetowa, Projektowanie stron etc.) oraz sortowanie szkoleń według ocen 
innych użytkowników.

Rysunek 1 Działanie aplikacji eSkills

1
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Rysunek 2 Diagram rozpoczęcia pracy
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Pracę z narzędziem rozpoczyna rejestracja na portalu eskills.pl, w której należy podać swoje dane 
osobowe oraz dane firmy, z którą użytkownik chce być połączony.

Po zalogowaniu do aplikacji eSkills manager użytkownik ma możliwość dodania nowej firmy jako 
pracownik lub jako pracodawca.

Każdy użytkownik może być połączony z więcej niż jedną firmą, a wyszukiwanie firm i przełączanie 
pomiędzy przedsiębiorstwami odbywa się z poziomu profilu osobowego.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z aplikacji użytkownik powinien wypełnić profil 
kompetencyjny, który określa zajmowane stanowisko, wykonywane obowiązki, oraz wymagane 
i  posiadane kompetencje. Należy pamiętać, żeby wypełniany profil kompetencyjny dotyczy danych 
w aktualnie wybranej firmie.

Im dokładniejsze i bardziej szczegółowe wypełnienie profilu kompetencyjnego, tym uzyskane zostaną 
pełniejsze wyniki dotyczące sugerowanych szkoleń oraz ścieżek rozwoju.

Narzędzie eSkills Manager – szybki start
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Rysunek 3 Diagram zarządzania ścieżkami szkoleniowymi
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Na podstawie wypełnionego profilu kompetencyjnego system określa lukę kompetencyjną 
użytkownika – podane zostaną brakujące kompetencje, a także procentowe relacje pomiędzy tym 
samym stanowiskiem w obrębie firmy oraz całej aplikacji.

Bazując na luce kompetencyjnej system może wygenerować proponowaną ścieżkę szkoleniową, 
czyli listę szkoleń (w określonej kolejności), które użytkownik powinien zrealizować, aby nabyć brakujące 
kompetencje informatyczne.

Dodatkowo użytkownik może stworzyć własną ścieżkę szkoleniową na podstawie odczytu luki 
kompetencyjnej i bazy dostępnych w ramach aplikacji szkoleń.

System umożliwia tworzenie ścieżek szkoleniowych swoim pracownikom, dzięki wglądowi 
w wypełnione i wygenerowane dane profilowe.

Narzędzie eSkills Manager – szybki start



Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9

Rysunek 4 Możliwe akcje na szkoleniach
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Aplikacja posiada wbudowaną wyszukiwarkę szkoleń, gdzie można wprowadzać podstawowe dane, 
a także określać zawartość szkoleniową pod względem realizowanych kompetencji informatycznych.

Każdy użytkownik ma możliwość zgłaszania chęci realizacji wybranego szkolenia. Może zapytanie 
skierować do swojego pracodawcy, który wyrazi zgodę na rozpoczęcie lub nie, a także bezpośrednio 
do dostawcy szkolenia, który za pomocą wbudowanego interfejsu akceptuje bądź odrzuca uczestnika.

Po zrealizowaniu szkolenia (z wynikiem pozytywnym lub negatywnym) użytkownik ma możliwość 
dodania opinii do szkolenia, która składa się z części opisowej, a także z części punktowej według 
odpowiednich kryteriów. Do każdej opinii można dodawać komentarze, co daje możliwość zapytania 
lub uwiarygodnienia danej opinii.

Narzędzie eSkills Manager – szybki start
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Rysunek 5 Pozostałe funkcjonalności
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Aplikacja eSkills Manager posiada dodatkowo system promocji, które dostawca może dodawać do 
swojego szkolenia. Odbiór promocji polega na wykorzystaniu kuponu dostępnego w ramach aplikacji.

Wszystkie istotne informacje generowane są za pomocą wbudowanego systemu komunikatów.

W przypadku uwag do działania systemu lub zauważenia błędu użytkownik ma możliwość zgłoszenia 
problemu za pośrednictwem dostępnego narzędzia lub za pomocą synchronicznego czatu online 
z konsultantem.

Można także skorzystać z forum eksperckiego, gdzie dzięki doświadczeniu innych osób możemy 
w lepszy sposób wykorzystać funkcje aplikacji lub wybrać interesujące nas szkolenie.

Dostępny dla każdego użytkownika dział statystyk pozwala na porównanie wyników firmowych 
względem całej aplikacji, a także na porównanie rezultatów na wybranym stanowisku lub wykonywanym 
obowiązku.

Narzędzie eSkills Manager – szybki start
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Strona główna projektu przedstawia przede wszystkim spis wszystkich funkcjonalności aplikacji 
z względnieniem roli posiadanej przez użytkownika.

Rysunek 6 Spis funkcjonalności z podziałem na role

Zaznajomienie się z poszczególnymi działami tematycznymi i założeniami pozwala użytkownikowi 
określić przydatność aplikacji oraz dowiedzieć się, jakie narzędzia wchodzą w skład systemu.
Strona projektu zawiera również podstawowe informacje na temat realizatora, regulamin, dane 
kontaktowe, a także spis korzyści wynikających z przystąpienia do programu.

1.1
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Rysunek 7 Pasek menu strony eskills.pl

Strona wypełniona jest grafiką, która oddaje i przedstawia główne założenia i cele aplikacji eSkills 
Manager.

Rysunek 8 Slajd  – czym jest eskills manager

Rysunek 9 Slajd -  zadania eskills manager.

Rysunek 10 Slajd – działanie eskills manager
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Rejestracja

W celu przystąpienia do projektu eSkills Manager należy zarejestrować się w systemie i postępować 
zgodnie z instrukcją. Rejestracja wymaga podania swoich danych osobowych, a także danych dotyczących 
przedsiębiorstwa, z którym użytkownik chce być połączony w aplikacji.

Rysunek 11 Pola rejestracji wraz z instrukcją

1.2
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Rysunek 12 Rejestracja
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Rysunek 13 Rejestracja potwierdzenie danych
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Używając danych wprowadzonych przy rejestracji należy zalogować się na stronie aplikacji (https://
manager.eskills.pl/users/login).

Rysunek 14 Okno logowania

W celu zalogowania się do systemu wpisujemy swój adres email lub nazwę użytkownika (nazwą 
użytkownika jest przedrostek przed znakiem @), a następnie podajemy hasło w polach do tego 
przeznaczonych. Po naciśnięciu przycisku Zaloguj zostaniemy przekierowani do strony głównej aplikacji.

1.3
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Rysunek 15 Strona główna aplikacji

Po udanym zalogowaniu ukaże się użytkownikowi główne okno aplikacji. Ekran ten jest podzielony na 
5 sektorów. 

Sektor nr 1 nazywany inaczej panelem bocznym służy do nawigacji po poszczególnych funkcjach 
narzędzia. Wyróżniamy w nim trzy sekcje:
- Użytkownika
- Menu
- Inne.

Sektor ten jest obecny na każdej podstronie aplikacji.

Sektor nr 2 nazywany inaczej panelem górnym służy  do nawigacji po narzędziu i zawiera najważniejsze 
zakładki tzn. Profil, Nowości, Szkolenia, Komunikaty, dzięki czemu łatwo możemy dostać się do 
potrzebnych sekcji aplikacji. Ponadto ikony Nowości, Szkolenia oraz Komunikaty przedstawiają wartości 
liczbowe nieprzeczytanych lub nowych elementów.

Sektor nr 3 wyświetla ścieżkę systemową, w której aktualnie się znajdujemy. Jest on widoczny tak 
jak poprzednie sektory na każdej z podstron, dzięki czemu łatwo możemy nawigować swoją pozycją 
w narzędziu m.in. cofać się do wcześniejszych podstron aplikacji.
 
Sektor nr 4 dotyczy podstawowych informacji na temat projektu oraz narzędzia, które jest jego częścią. 
W górnej części strony w razie konieczności pojawia się także belka informacyjna, która opisuje ważne 
zdarzenie, którego użytkownik nie wykonał lub musi wykonać

Przykładowy komunikat:
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Aby korzystać z wszystkich funkcjonalności systemu należy postępować zgodnie z komunikatami 
i wypełniać potrzebne dane.

Przewodnik po aplikacji

W aplikacji stworzony został również interaktywny przewodnik, który prowadzi nas krok po kroku przez 
widok główny systemu i wskazuje najważniejsze elementy. By skorzystać z jego pomocy należy wcisnąć 
przycisk znajdujący się na dole strony

Po wykonaniu tej czynności wyświetlony zostanie tzw. samouczek.

Rysunek 18 Dymek przewodnika

2
Rysunek 17



Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

21

ESKILLS MANAGER
SPIS TREŚCI

Zostaniemy przeprowadzeni przez poszczególne sekcje strony głównej oraz dowiemy się jakie 
funkcjonalności się w nich znajdują. W celu wyświetlania kolejnych wskazówek wciskamy przycisk Dalej 
znajdujący się w okienku przewodnika. Aby zakończyć pracę wciskamy przycisk Zakończ , co spowoduje 
powrót do okna głównego aplikacji. Jeśli jednak chcielibyśmy jeszcze raz skorzystać z przewodnika 
wystarczy kliknąć w przycisk Uruchom ponownie znajdujący się w nowo otwartej sekcji Przewodnik po 
stronie.
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Rysunek 19 - 23 Kroki  przewodnika

Rysunek 24 Dymek przewodnika
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Menu użytkownika

Tworzenie i edycja profilu kompetencyjnego

Aplikacja eSkills Manager pozwala na zarządzanie profilem kompetencyjnym użytkownika. Określa on 
stanowisko jakie zajmujemy, obowiązki które powinniśmy realizować, oraz kompetencje potrzebne 
do ich wykonywania. Poprawne i jak najbardziej szczegółowe wypełnienie profilu kompetencyjnego 
ma bardzo istotny wpływ na zdefiniowanie przez system luki kompetencyjnej użytkownika, a także na 
zawartość generowanych ścieżek szkoleniowych.
Dostęp do wprowadzania i edytowania profilu kompetencyjnego znajduje się w sekcji Profil

Rysunek 25 Ikona Profilu użytkownika

 która posiada odpowiednią zakładkę:

Rysunek 26 Zakładka profilu użytkownika

W pierwszym kroku należy wybrać z listy stanowisko zajmowane w  firmie, w której jesteśmy aktualnie 
zalogowani. Należy pamiętać, że możemy być przypisani do kilku przedsiębiorstw naraz i dla każdego 
z nich może być przypisane inne stanowisko.

3
3.1
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Rysunek 27 Wybór stanowiska

Dostępna jest  możliwość wyszukiwania po nazwie, a także dodawania nowego w przypadku, gdy na 
liście nie znajdziemy zajmowanego przez siebie stanowiska.

Przycisk Dalej przenosi użytkownika do kolejnego kroku definiowania profilu kompetencyjnego.

Drugi krok pozwala użytkownikowi określić obowiązki, które powinien wykonywać na danym stanowisku. 
Dotyczy to zarówno obowiązków aktualnie wykonywanych, a także tych, które określone stanowisko 
może dodatkowo zawierać lub będziemy je wykonywać w przyszłości. Pozwala to na lepszą definicję 
stanowiska jako reprezentację całości.
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Rysunek 28 Wybór obowiązków

Przycisk Dodaj obowiązek umożliwia rejestrowanie nowych obowiązków. Podczas dodawania 
nazwy nowego obowiązku podpowiadane są istniejące już obowiązki. Ma to na celu zmniejszenie 
prawdopodobieństwa dodania zduplikowanego obowiązku (o różnej nazwie, lecz tożsamego 
znaczeniowo).
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Rysunek 29 Dodawanie nowego obowiązku

Dodatkowo system w oparciu o sztuczną inteligencję i poprzednie zdarzenia jest w stanie zasugerować 
użytkownikowi obowiązki na podstawie wybranego stanowiska. Odbywa się to za pomocą przycisku 
Sugeruj obowiązki.

W dowolnym momencie można usunąć lub dodać obowiązek, a także można się cofać pomiędzy 
krokami, aby zweryfikować poprawność danych.

Kolejny krok pozwala użytkownikowi wybrać lub zdefiniować nowe kompetencje, potrzebne do 
wykonywania wcześniej wybranych obowiązków.
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Rysunek 30 Wybór wymaganych kompetencji

Wprowadzona jest możliwość korzystania z sugestii kompetencji przydatnych do wykonywania 
obowiązku, które może zaproponować aplikacja. Należy w tym celu wybrać przycisk Sugeruj kompetencje 
obok danego obowiązku. Każde obowiązek musi posiadać co najmniej jedną kompetencję, w przeciwnym 
wypadku przy próbie przejścia do kolejnego kroku zwrócony zostanie komunikat o konieczności 
poprawienia danych.

Stworzono wyszukiwarkę kompetencji w postaci drzewa, z którego korzystanie znacznie upraszcza 
odnajdywanie właściwych kompetencji. Drzewo kompetencji filtrowane jest na bieżąco podczas 
wprowadzania nazwy kompetencji przez użytkownika. Dzięki temu może on przeglądać i wybrać 
interesującą go pozycję z listy.
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Rysunek 31 Dodawanie kompetencji do obowiązku

Po wybraniu kompetencji z listy należy wcisnąć Zapisz i użytkownik powróci do okna trzeciego kroku. 
Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie kompetencje względem obowiązków można przejść do ostatniego, 
czwartego kroku, w którym należy określić, jakie kompetencje spośród wszystkich wybranych posiadamy. 
Jest to kluczowe, ponieważ system będzie wiedział, które kompetencje należy zdobyć, aby w pełni 
wykonywać wymagane obowiązki.
Ostatnim elementem kroku trzeciego jest określenie przydatności danej kompetencji na wybranym 
obowiązku. Jest to wartość mówiąca o ważności kompetencji, co ma znaczny wpływ na system 
podpowiadania szkoleń oraz generację ścieżki kompetencyjnej, ponieważ przydatność definiuje 
hierarchię potrzeb oraz kierunek kształcenia  użytkownika.
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Rysunek 32 Określenie umiejętności

Zaznaczenie posiadanych kompetencji i kliknięcie przycisku Zakończ kończy proces tworzenia profilu 
kompetencyjnego.
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Rysunek 33 Podgląd profilu

Użytkownik zostaje przekierowany do podglądu wprowadzonych danych. Można je w dowolnym 
momencie edytować klikając Edytuj profil kompetencyjny.
Dodatkowo pracodawca może edytować profil kompetencyjny swojego pracownika w dowolnym 
momencie (jeśli jest on potwierdzonym pracownikiem firmy).
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Funkcjonalność pozwala na zarządzanie profilem osobowym użytkownika aplikacji.

Udostępniono pracodawcy podgląd podstawowych danych kandydata (użytkownika wysyłającego 
zgłoszenie do potwierdzenia zatrudnienia w firmie). Najbardziej wrażliwe dane pozostają niewidoczne 
dla pracodawcy. Jeśli użytkownik anuluje swoją chęć potwierdzenia zatrudnienia w firmie, dostęp do 
części jego danych przez pracodawców tej firmy zostaje zablokowany.

Rysunek 34 Podgląd danych osobowych
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Funkcjonalność pozwala na zarządzanie połączeniami z firmami, w których pracownik jest zatrudniony. 
Możliwe jest wysyłanie zgłoszeń do potwierdzenia zatrudnienia w firmie przez pracownika i usuwanie 
utworzonych wcześniej połączeń.
Obszar Połącz się z kolejną firmą pozwala na wysłanie zgłoszenia zatrudnienia w danej firmie. Tylko 
jedna z firm, z którymi połączył się użytkownik, jest w danym momencie aktywna. Oznacza to, że 
wszystkie akcje wykonywane przez pracownika są przeprowadzane w kontekście tej firmy - np. wysłanie 
informacji o chęci realizacji szkolenia do pracodawcy powiadamia tylko pracodawców z aktywnej firmy. 
To, która firma jest aktywna, jest widoczne w zakładce Dane osobowe oraz w kolumnie Aktywna firma 
w sekcji Moje firmy w Profilu użytkownika. 

W szczególnym przypadków użytkownik może nie wysłać zgłoszenia do potwierdzenia zatrudnienia 
do żadnej firmy (wtedy nie posiada aktywnej firmy). Aby dana firma była aktywna, nie jest konieczne 
potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę (wystarczy samo zgłoszenie pracownika). Przed zmianą 
aktywnej firmy konieczne jest ponowne zalogowanie użytkownika (ze względów bezpieczeństwa oraz 
w celu zmiany jego uprawnień w aplikacji).

Istnieje możliwość przeglądania danych firmy, w której potwierdzono zatrudnienie (przycisk Przeglądaj 
w kolumnie Status / Akcje). Można tu np. sprawdzić numery NIP i REGON, które jednoznacznie identyfikują 
daną firmę.

Rysunek 35 Dodawanie wielu firm do jednego konta

Dostępna jest także informacja o działach, w których pracuje dana osoba w firmie. Jeśli dla firmy 
nie utworzono jeszcze struktury organizacyjnej, tj. hierarchii działów, lub danego pracownika nie 
przyporządkowano do żadnego z utworzonych działów, to w kolumnie Działy wyświetlany jest znak “-”. 
W przeciwnym wypadku widoczne są w niej nazwy działów, z którymi skojarzony jest dany pracownik 
firmy.
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Funkcjonalność pozwala na przeglądanie informacji o:
własnej luce kompetencyjnej (przez pracownika),
luce kompetencyjnej pracowników firmy (przez pracodawcę).

Rozróżniono dwa rodzaje luk kompetencyjnych - zewnętrzną i wewnętrzną.

Luka kompetencyjna to lista kompetencji, których brakuje danej osobie/osobom. Jest ona ustalana 
na podstawie informacji wprowadzonych w profilu/profilach kompetencyjnych (przydatność danej 
kompetencji oceniana w skali 1-10). Widoczna jest również informacja o procentowej wielkości luki 
kompetencyjnej (dla pracownika i firmy).

Rysunek 36 Wewnętrzna luka kompetencyjna pracownika
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Rysunek 37 Zewnętrzna luka kompetencyjna

Powyżej umieszczono widok pracownika przedstawiający informacje o jego zewnętrznej luce 
kompetencyjnej.
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Aplikacja pozwala na informowanie dostawców szkoleń o niedostępności pewnego szkolenia IT. Dzięki 
przesłanemu opisowi szkolenia, dostawcy szkoleń mogą odpowiednio zareagować, odpowiadając na 
rzeczywiste potrzeby użytkowników przez poszerzenie oferty organizowanych szkoleń IT o brakujące 
szkolenia. 
Użytkownicy mogą korzystać z interfejsu do wprowadzania opisu brakujących szkoleń, do którego pod 
nagłówkiem załączono krótką instrukcję.

Rysunek 38 Zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenie

Drugi widok - przeznaczony głównie dla dostawców szkoleń - prezentuje listę zarejestrowanych zgłoszeń 
oraz umożliwia przejście do widoku dodawania nowego zgłoszenia.

Rysunek 39 Lista zgłoszeń
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Zarządzanie szkoleniami przez 
dostawców

System eSkills Manager pozwala na wykonywanie następujących operacji przez dostawców szkoleń:
dodawanie nowych szkoleń,
edytowanie istniejących szkoleń,
aktywowanie i dezaktywowanie szkoleń,
rejestrowanie w aplikacji nowych kompetencji (dynamiczna rozbudowa),
przypisywanie uczestników do szkoleń

Aby przejść do formularza wprowadzania nowego szkolenia należy w sekcji Dostawca szkoleń wybrać 
zakładkę Dodaj szkolenia.

Rysunek 40 Dodawanie szkolenia

4
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W pierwszym kroku użytkownik wprowadza ogólne dane szkolenia, takie jak termin rozpoczęcia, tryb, 
czy cenę. Pola obowiązkowe oznaczone są odpowiednią gwiazdką, a ich pominięcie i próba przejścia do 
kolejnego kroku spowoduje wyświetlenie się odpowiedniego komunikatu błędu.
Kolejne kroki pozwalają zdefiniować kompetencje wymagane do rozpoczęcia szkolenia, czyli te które 
użytkownik powinien posiadać, żeby móc zrealizować kurs. Następnie dostawca może wybrać z listy 
kompetencje realizowane, które mówią o zawartości merytorycznej szkolenia.
Dla każdego kroku wbudowana jest także instrukcja pod nagłówkiem, która objaśnia zasadę działania 
drzewa kompetencji.

Rysunek 41 Wymagane kompetencje szkolenia
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Rysunek 42 Realizowane kompetencje przez szkolenie

Podczas wyboru zawartości szkolenia można dodawać nowe kompetencje, jeśli nie zostaną znalezione 
w drzewie dostarczanym przez aplikację.
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Rysunek 43 Dodawanie nowej kompetencji

Podczas wprowadzania nazwy system automatycznie podpowiada aktualnie istniejące, aby nie 
doprowadzić do duplikacji nazw lub wprowadzenia podobnej nazwy dla tej samej kompetencji.
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Rysunek 44 Struktura kompetencji

Po wybraniu realizowanych na szkoleniu kompetencji należy określić czasowy rozkład tematów, który 
definiuje proporcję zawartości. Odbywa się to za pomocą suwaków, które odpowiednio zmieniają 
procentowy rozkład.

Rysunek 45 Określenie czasowego rozkładu tematów
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Możliwe jest także przypisanie uczestników szkolenia. W tym celu należy wprowadzić listę adresów 
e-mail użytkowników aplikacji po wybraniu przycisku Przypisz uczestników.

Rysunek 46 Lista aktywnych szkoleń uczestnika

Dzięki możliwości przypisania uczestników szkolenie może uzyskać więcej opinii, dostarczając wskazówek 
o jego jakości dla przyszłych potencjalnych uczestników. Możliwość dezaktywowania szkoleń pozwala 
odzwierciedlać rzeczywistą ofertę danego szkoleniodawcy, nie usuwając samych informacji o szkoleniu 
z aplikacji.
Należy pamiętać, że nie można dezaktywować takiego szkolenia, dla którego istnieje promocja, 
w ramach której wysłano kupony i minimum jeden z tych kuponów został wykorzystany do rozpoczęcia 
tego szkolenia (o promocjach w kolejnych rozdziałach).
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Wyszukiwanie szkoleń

Funkcjonalność pozwala na filtrowanie listy wszystkich szkoleń dodanych w aplikacji, pozwalając na 
odnalezienie interesujących dla użytkownika. Najważniejszą opcją jest wybór realizowanych przez 
szkolenie kompetencji, które można wybierać z drzewa kompetencji IT, analogicznego dla wypełnionego 
wcześniej profilu kompetencyjnego. Pozwala to na dobranie odpowiedniego szkolenia do swoich 
potrzeb, nie tylko ze względu na termin i cenę, ale głównie ze względu na zawartość merytoryczną.

Rysunek 47 Wyszukiwarka szkoleń

5



Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

43

ESKILLS MANAGER
SPIS TREŚCI

Rysunek 48 Lista najnowszych szkoleń

Wracając do listy szkoleń i klikając w

wyrażamy chęć dodania naszego szkolenia do sekcji Ścieżki szkoleniowe i zakładki Własna, który to 
element mieści się w sekcji Menu. Taka operacja będzie skutkowała dodaniem danego szkolenia na 
koniec listy własnej ścieżki szkoleniowej.
Użytkownik może także zgłaszać chęć realizacji danego szkolenia przy pomocy przycisku:

Wybiera on także, czy zgłasza szkolenie bezpośrednio do dostawcy, czy do swojego pracodawcy do 
akceptacji.

Rysunek 49 Przycisk dodawania szkolenia do ściezki szkoleniowej

Rysunek 50 Przycisk zgłaszania chęci realizacji.

Szkolenia na liście są sortowane według daty ich wprowadzenia do aplikacji.



Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

44

ESKILLS MANAGER
SPIS TREŚCIWyświetlanie szczegółowych danych 
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Aplikacja pozwala na odczytywanie dokładnych informacji o wybranym szkoleniu IT.
Dostępna jest także sekcja zawierająca opinie o szkoleniu oraz komentarze użytkowników. Opinia składa 
się z oceny szczegółowej dotyczącej 5 aspektów:

a) wykorzystania czasu,
b) aktualności,
c) metod nauki,
d) przekazanej wiedzy,
e) dopasowania do luki kompetencyjnej.

Każdy z nich może zostać oceniony w skali 1-5. Dodatkowo należy wprowadzić ocenę opisową, która 
w dokładniejszy sposób może wpłynąć na ocenę szkolenia. Każda opinia oraz komentarz mogą zostać 
skomentowane przez dowolnego użytkownika aplikacji (nie musiał on realizować wcześniej danego 
szkolenia). Z kolei opinię mogą wystawiać tylko osoby, które ukończyły dane szkolenie (niezależnie od 
tego, czy je zaliczyły, czy też nie).

Rysunek 51 Podgląd szkolenia

5.1
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Rysunek 52 Graficzne przedstawienie czasowego rozkładu szkolenia

Po wybraniu przycisku Zobacz opinie i komentarze o szkoleniu wyświetlane są dodatkowe informacje 
(poniżej).
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Rysunek 53 Opinie o szkoleniu

Sekcja z opiniami dostarcza informacji, dzięki którym można dowiedzieć się szczegółów o danym 
szkoleniu od osób, które je już ukończyły. Dzięki temu - opierając się na recenzjach (opiniach) innych 
osób, użytkownicy mogą dokonać właściwego wyboru szkoleń.
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Promocje — dodawanie 
i edytowanie

Funkcjonalność pozwala na wprowadzanie informacji o promocjach dotyczących szkoleń informatycznych 
oferowanych przez danego szkoleniodawcę. Po zdefiniowaniu promocji można przesłać wybranym 
użytkownikom kupony, które mogą wykorzystać na wybrane szkolenia.

W pierwszym kroku wprowadzane są podstawowe dane szkolenia.

Rysunek 54 Krok 1 dodawania promocji

Następnie należy zdefiniować, które szkolenia wchodzą w skład w promocji.

6
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Rysunek 55 Wybór szkoleń objętych promocją

Można wybrać dowolną liczbę własnych szkoleń naraz. Zapisując wybór użytkownik zostaje 
przekierowany do widoku, w którym należy ustalić wartość obniżki.

Rysunek 56 Krok 2 dodawania promocji

Widoczny jest także przycisk Przeglądaj (obok każdego szkolenia). Umożliwia on prostą nawigację do 
szczegółowego podglądu danego szkolenia.
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W ostatnim kroku należy dodać użytkowników, którzy mogą skorzystać z promocji. Wpisując ich adresy 
e-mail trzeba także określić kody promocyjne (unikalne dla każdego uczestnika). System zawiera 
wbudowany generator kodów, który uruchamiany jest przyciskiem Generuj kody promocyjne. Pozwala 
to skrócić czas dodawania nowej promocji.

Rysunek 57 Krok 3 dodawania promocji

Dostępne jest także interfejs umożliwiający wklejenie odpowiednio sformatowanego tekstu, aby 
wprowadzić informację o wielu odbiorcach promocji za pomocą jednej akcji. Szczegółowe informacje 
na temat formatu danych znajdują się w instrukcji widocznej w oknie dodawania.
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Rysunek 58 Dodatkowe ustawienia promocji

Przeglądanie aktywnych i nieaktywnych 
promocji

Za pomocą wbudowanego interfejsu możliwe jest przeglądanie aktywnych i nieaktywnych promocji. 
Promocja jest aktywna, jeśli bieżąca data znajduje się pomiędzy datą rozpoczęcia i zakończenia promocji.

6.1
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Rysunek 59 Podgląd aktywnych promocji

Rysunek 60 Podgląd nieaktywnych promocji
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Funkcjonalność pozwala na przeglądanie informacji o dodanej promocji. Wyświetlane są szczegółowe 
dane, szkolenia objęte promocją, a także lista użytkowników posiadających kupon promocyjny (dotyczy 
podglądu przez dostawcę). Przycisk Przeglądaj obok każdego szkolenia umożliwia szybką nawigację do 
widoku przedstawiającego szczegółowe dane szkolenia.

U góry widoku dodany został przycisk Edytuj promocję, który przekierowuje dostawcę do kreatora edycji 
promocji.

Rysunek 61 Podgląd promocji
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Promocje wyświetlane są jako lista, w której użytkownik może określić liczbę promocji wyświetlanych 
na stronie i nawigować pomiędzy kolejnymi. Przechodząc do podglądu promocji widać wszystkie jego 
główne dane: nazwę, dostawcę, daty rozpoczęcia i zakończenia trwania promocji. Poniżej wyświetlana 
jest lista szkoleń objętych promocją wraz z ich statusami i możliwym podglądem.

Rysunek 62 Podgląd kuponu

W celu skorzystania z kuponu należy wybrać przycisk Rozpocznij realizację.

6.3



Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

54

ESKILLS MANAGER
SPIS TREŚCIPrzeglądanie statystyk globalnych 
i firmowych 

Funkcjonalność pozwala na wyświetlanie danych statystycznych dotyczących aktywnej firmy użytkownika 
oraz średnich statystyk wszystkich firm zarejestrowanych w serwisie.
Wykresy przedstawiają:
a) procent szkoleń stacjonarnych i e-learningowych (podział wg trybu szkoleń),
b) najbardziej popularne stanowiska zajmowane przez użytkowników aplikacji,
c) typy użytkowników zarejestrowanych w aplikacji (tj. pracownicy, pracodawcy, dostawcy szkoleń,  
 managerowie).
d) zmianę liczby szkoleń dostępnych w aplikacji na przestrzeni czasu.

Rysunek 63 Statystki użytkowników.

Kolejne wykresy obrazują:

a) liczbę osób posiadających najpopularniejsze kompetencje, zajmując wybrane stanowisko  
 (wykres słupkowy),
b) liczbę osób posiadających najpopularniejsze kompetencje, pełniąc wybrany obowiązek  
 (wykres słupkowy),
c) liczbę osób, którym brakuje najpopularniejszych kompetencji, zajmując wybrane stanowisko  
 (wykres kołowy),
d) liczbę osób, którym brakuje najpopularniejszych kompetencji, pełniąc wybrany obowiązek  
 (wykres kołowy),
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Rysunek 64 Statystyki szkoleń

Rysunek 65 Statystyki firmowe
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Rysunek 66 Statystyki firmowe w zależności od obowiązku

Rysunek 67 Statystyki firmowe w zależności od stanowiska
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Rysunek 68 Statystyki firmowe w zależności od brakujących kompetencji
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Kontakt  — czat z konsultantem 
online

Funkcjonalność pozwala na rozmowę z konsultantem w trybie synchronicznym.

1. Dodano ikonę               , której wybranie rozpoczyna czat.

Rysunek 69 Dane kontaktowe, nowy przycisk otwierania czatu

Okno czatu pojawia się po kliknięciu w status konsultanta.

Rysunek 70 Przycisk otwierania czatu po najechaniu kursorem

Konsultant jest dostępny i można przeprowadzić z nim rozmowę w formie tekstowej. W przypadku 
niedostępności konsultanta istnieje możliwość pozostawienia wiadomości, na która będzie on mógł 
odpowiedzieć w późniejszym czasie.

Wprowadzamy swoje dane i rozpoczynamy czat.
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Rysunek 71 Aktywne okno czatu

Rysunek 72 Aktywne okno czatu
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Dodawanie i edycja firmy

Aplikacja pozwala na tworzenie i edycję swojej firmy za pomocą formularza. Każdy wiersz posiada 
odpowiednie podpowiedzi, według których należy wypełnić dane.

Rysunek 73 Dodawanie firmy
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Rysunek 74 Dodawanie firmy cd.

Dodatkowo, aby zakończyć dodawanie nowej firmy, wprowadzony został obowiązek akceptacji 
regulaminu.

Rysunek 75 Akceptacja regulaminu
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Podgląd danych przedstawia się następująco:

Rysunek 76 Podgląd danych firmy

Każda firma może stać się dostawcą szkoleń (może tę opcję również wyłączyć w każdym momencie) 
podczas podglądu danych firmy. Opis firmy można edytować w każdym momencie.

Rysunek 77 Edycja opisu firmy
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Zarządzanie działami firmy

Funkcjonalność pozwala na zarządzanie personelem i działami firmy przez kadrę kierowniczą.
Można dodawać dowolną liczbę działów, po wybraniu odpowiedniego przycisku i wprowadzeniu nazwy:

Rysunek 78 Dodawanie działu firmy

Rysunek 79 Wprowadzanie nazwy działu
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Przypisywanie pracowników do działów odbywa się w dodatkowym oknie, w którym z listy wszystkich 
pracowników (oprócz tych, którzy obecnie są w danym dziale) wybierani są właściwi dla danego działu 
(widoczne jest imię i nazwisko oraz email).

Rysunek 80 Wybór pracowników

Za pomocą jednej opcji można dodać dowolną liczbę pracowników do działu. 
Pracownicy wypisywani są pod działami, a każdego z nich można w dowolnym momencie usunąć.
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Rysunek 81 Podgląd działów firmy

Poprawne zapisanie zmian (po kliknięciu) potwierdzone jest odpowiednim komunikatem.

Rysunek 82 Komunikat

Dodatkowo wbudowana jest opcja zmiany managera działu za pomocą jednego kliknięcia: automatycznie 
poprzedni manager zostaje z tego stanowiska odwołany.

Stanowisko managera działu jest sygnalizowane za pomocą zaświeconej żarówki:

Rysunek 83 Stanowisko managera

zastosowany został proces sprawdzający obecność i zależność pomiędzy managerami działów według 
ich hierarchii.
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Zarządzanie pracownikami 
firmy

Pracodawca ma możliwość przeglądania i zarządzania pracownikami swojej firmy za pośrednictwem 
zakładki Pracownicy w sekcji Moja firma.

Rysunek 84 Lista pracowników firmy

Każdy pracownik opisany jest za pomocą systemu statusów, które określają stan zatrudnienia, aktywność, 
a także posiadane role. Pracownik może posiadać pełny dostęp do roli dostawcy (będzie mógł dodawać 
i edytować szkolenia w imieniu firmy), a także można nadać rolę pracodawcy, co pozwoli na dostęp do 
wszystkich funkcjonalności systemu.

10



Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego  w przedsiębiorstwach”, 
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

67

Dodawanie i przegląd nowości

Administrator systemu ma możliwość dodawania nowości na temat serwisu. Dostęp do spisu nowości 
użytkownik ma za pośrednictwem ikony Nowości, a także z poziomu menu bocznego.

Rysunek 85 Lista nowości na portalu
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Rysunek 86 Podgląd nowości
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Forum eksperckie

Kolejnym elementem zawartym w sekcji Inne jest zakładka o nazwie Forum eksperckie. Po kliknięciu 
w  jego nazwę zostajemy przekierowani na forum, które służyć ma społeczności narzędzia eSkills 
Manager za miejsce dyskusji nad szkoleniami, funkcjonalnościami narzędzia, kwestiami dla ekspertów, 
itp. Przykładowy ekran omawianego elementu został umieszczony poniżej.

Rysunek 87 Forum eksperckie
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Forum podzielone jest na Działy i Poddziały, jego struktura wygląda następująco:
Porady ekspertów  - w tym dziale można uzyskać porady ekspertów dotyczące szkoleń oraz zadawać 

im pytania,
Pytania do ekspertów,
Wypowiedzi ekspertów,
Szkolenia i dostawcy szkoleń - dział poświęcony dyskusjom nad szkoleniami i dostawcami szkoleń. 

Każdy dostawca może założyć własny poddział mu poświęcony,
Szkolenia,
Dostawcy szkoleń,
Społeczność - miejsce dyskusji społeczności eSkills Manager nad funkcjonalnościami narzędzia, 

nowymi propozycjami, co do jego rozbudowy oraz innymi tematami,
Funkcjonalności narzędzia eSkills Manager,
Propozycje użytkowników,

Pozostałe dyskusje,
Problemy techniczne - dział problemów technicznych, gdzie można uzyskać pomoc dotyczącą 

narzędzia eSkills Manager lub zgłosić uwagi co do jego działania.
Pomoc ogólna,
Uwagi użytkowników,
Informacje ogólne - dział poświęcony informowaniu o bieżących nowościach oraz ogólnych tematach 

dotyczących forum,
Informacje dotyczące forum,
Aktualności,
Kosz – specjalny poddział przeznaczony na tematy przeznaczone do usunięcia przez moderatorów.

Na forum możliwe jest tworzenie własnych tematów w Poddziałach. Można także odpowiadać 
na istniejące już tematy, prowadzić dyskusję. Funkcjonalności te dostępne są wyłącznie dla osób 
zalogowanych w narzędziu.

Każdy członek społeczności eSkills Manager identyfikowany jest za pomocą swojej nazwy użytkownika 
(adresu e-mail) i może się logować na forum tymi samymi danymi, co w narzędziu eSkills Manager. 

Dodatkowo w ramach forum będą działać Moderatorzy i Eksperci. Funkcja moderatorów, to utrzymywanie 
ładu na forum, będą oni mogli edytować, przenosić i kasować tematy oraz wpisy. Eksperci to z kolei 
osoby kompetentne w swoich dziedzinach, które będą doradzać 
i odpowiadać na pytania pozostałych osób korzystających z forum.

Na życzenie dostawców szkoleń, będą tworzone poddziały im poświęcone w dziale Szkolenia i dostawcy 
szkoleń, w poddziale Dostawcy szkoleń.
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Informacje zwrotne od 
użytkowników

W ramach aplikacji eSkills Manager udostępniono narzędzie pozwalające na komunikację użytkowników 
z administracją portalu, co stanowi główną drogę informowania o niejasnościach i raportowania błędów. 
Aby zgłosić uwagę dotyczącą błędów w aplikacji wystarczy nacisnąć przycisk

Rysunek 88 Przycisk do wysyłania uwag

znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu na każdej z podstron aplikacji. Dzięki temu w łatwy 
sposób można zgłosić swoje uwagi dotyczące działania programu, propozycję zmiany jego wyglądu lub 
propozycję nowej funkcjonalności do administracji systemu. 

Wygląd interfejsu:

Rysunek 89 Wysyłanie uwag, dodanie tematu

13
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W polu tekstowym należy wpisać tekst opisujący dokładnie napotkany problem, a następnie wcisnąć 
przycisk Dalej. Po wykonaniu tej operacji ekran, na którym się znajdujemy, zostanie przyciemniony, 
a użytkownik zostanie poproszony o wskazanie elementu strony, którego dotyczy dany błąd lub sugestia. 
W celu rezygnacji z wysłania zgłaszanej uwagi możemy dokonać tego na każdym etapie jej tworzenia 
wciskając przycisk X znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Rysunek 90 Wysyłanie uwag, zaznaczanie elementów strony

W celu kontynuacji wysyłania naszej propozycji najeżdżamy i klikamy myszką na sekcję, z którą chcemy 
skojarzyć naszą uwagę, co spowoduje jej podświetlenie. Jeśli zgłaszana sugestia jest obszerniejsza 
i dotyczy paru sekcji, zaznaczamy je analogicznie jak poprzednią. Jeśli chcemy zrezygnować z zaznaczenia 
z któregoś z podświetlonych pól najeżdżamy na nie myszką, co spowoduje pojawienie się X w jego 
górnym rogu.

Rysunek 91 Zrezygnowanie z zaznaczenia uwagi
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Po wybraniu wszystkich pól dotyczących opisanego zgłoszenia wciskamy przycisk               , który 
przekseruje użytkownika do okna podsumowującego wysyłaną uwagę.

Rysunek 92 Wysyłanie uwag, podgląd załączonego obrazu

W celu wysłania uwagi do administracji aplikacji wciskamy przycisk Wyślij znajdujący się w prawym 
dolnym rogu wyświetlanego okna.
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Komunikaty

Aplikacja posiada system komunikatów, który umożliwia wysyłanie do użytkownika wiadomości 
systemowych, związanych z jego kontem.

Rysunek 93 Ikona komunikatów

W podsekcji tej mamy do wyboru dwie zakładki pokazane na obrazku poniżej.

Rysunek 94 Zakładki komunikatów

W poszczególnych kolumnach można odnaleźć szczegółowe dane na temat każdego z komunikatów. 
Istotna jest kolumna Akcje , która posiada dwa przyciski.

Rysunek 95 Akcje na komunikatach

Użytkownik narzędzia może przyciskiem Przeczytane zaznaczyć komunikaty, z którymi już się zapoznał, 
by nie wyświetlało się o nich powiadomienie w sektorze panelu górnego. Przycisk Usuń pozwala 
natomiast na usunięcie danej wiadomości z listy komunikatów.
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Jeśli lista komunikatów jest zbyt długa i nie mieści się na jednej z podstron można przechodzić do 
następnej dzięki przyciskom:

Rysunek 96 Paginacja listy

Jeśli jednak nie jest to zadowalające rozwiązanie, aplikacja pozwala dostosować ilość wyświetlanych 
wiadomości w liście. Wyświetlanie można dostosować tak jak pokazano na obrazku poniżej:

Rysunek 97 Sortowanie i wyświetlanie list

Do wyboru mamy 10,25,50 oraz 100 komunikatów wyświetlanych w jednej liście. Wybieramy jedną 
z opcji z listy po czym lista naszych komunikatów ulegnie zmianie. Funkcjonalność ta jest przydatna 
szczególnie przy dużych listach komunikatów jakie posiada dany użytkownik narzędzia.

Komunikaty można również wyszukiwać dzięki wbudowanej wyszukiwarce. 

Rysunek 98 Przeszukiwanie listy
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By przystąpić do wyszukiwania komunikatów wpisujemy słowa kluczowe w pole wskazane na obrazku 
powyżej i naciskamy przycisk Enter. W następstwie tej czynności aplikacja pokazuje listę komunikatów, 
które zawierają podane słowa kluczowe.

Rysunek 99 Lista przeczytanych komunikatów

Dodatkowo komunikaty posiadają zestaw ustawień, dzięki którym można zdecydować o tym, jakie 
komunikaty chcemy otrzymywać.

Rysunek 100 Przycisk ustawień komunikatów

Rysunek 101 Ustawienia komunikatów

Udostępnienie użytkownikowi dodatkowych ustawień poprawia interakcję użytkownika z portalem, 
ponieważ nie jest zmuszony do otrzymywania niechcianych wiadomości.
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Realizacje szkoleń

Funkcjonalność umożliwia zarządzanie wszystkimi szkoleniami w obrębie firmy.  W zależności od rodzaju 
konta i roli przypisanej użytkownikowi, opcje znajdują się w zakładce:

 Pracodawca -> Realizacje szkoleń

Rysunek 102 Menu pracodawcy

Dostawca szkoleń -> Uczestnicy

Rysunek 103 Menu dostawcy
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Główne okno Realizacji szkoleń podzielone zostało na trzy zakładki:
Oczekujące
Rozpoczęte
Zakończone

W każdej z zakładek znajduje się lista szkoleń przypisanych do użytkowników (pracowników danej firmy).

Na liście oczekujących szkoleń znajdują się dane szkolenia, dostawcy i pracownika, który został do 
szkolenia przypisany. Istnieje możliwość podglądu opisu szkolenia za pomocą przycisku:

Rysunek 104 Przycisk do przeglądania informacji o szkoleniu

Kiedy szkolenie oczekuje na akceptacji osoby decyzyjnej (posiadającej konto firmowe) na liście widnieją 
dwa przyciski:

Rysunek 105 Przyciski do zarządzania szkoleniem pracownika

W zależności od rodzaju konta:
Właściciel firmy:

Umożliwiają akceptacje lub odrzucenie wniosku pracownika o odbycie szkolenia. Akceptacja powoduje 
wysłanie do dostawcy danego szkolenia informacji o gotowości do jego rozpoczęcia.

Dostawca szkoleń:
Dostawca zatwierdza lub odrzuca wniosek o rozpoczęcie szkolenia.

Dodatkowo w każdym kroku i zakładce dodane są instrukcje oraz informacje na temat strony, na której 
użytkownik się znajduje.

Rysunek 106 Opis funkcji

Aplikacja posiada funkcję rozpoczynania szkolenia przez uczestnika. Funkcjonalność daje użytkownikowi 
możliwość kontroli nad początkiem szkolenia, wiadomy jest jego status. Dwa przyciski do kontroli 
rozpoczęcia szkolenia wyglądają w sposób następujący:
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Na liście szkoleń widoczne etykiety z informacjami o statusie szkolenia.

Rysunek 107 Lista szkoleń wraz z etykietami

W przypadku, kiedy użytkownik korzysta z modułu dostawcy, widoczne są dodatkowe dwa przyciski. 
Umożliwiają wystawienie oceny uczestnikowi szkolenia.

Rysunek 108 Przyciski do zaliczania/niezaliczania szkolenia
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Listy szkoleń oczekujących rozdzielona jest na dwa bloki.

Rysunek 109 Lista szkoleń, podział na bloki.

Realizacje oczekujące, znajdujące się w bloku Pozostałe są oznaczone odpowiednimi etykietami. 
Informują użytkownika, jaką akcję należy teraz podjąć, aby pracownicy lub uczestnicy szkolenia mogli 
rozpocząć dane szkolenie.

Rysunek 110 Etykiety
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Szkolenia zakończone są podzielone szkolenia ukończone i anulowane.

Rysunek 111 Zakończone szkolenia, podział na ukończone i anulowane

Wyświetlanie elementów wspierane jest paginacją oraz możliwością wyboru liczby elementów 
wyświetlanych na stronie.

Rysunek 112 Lista oczekujących na potwierdzenie
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Ścieżka szkoleniowa

Aplikacja w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji generuje ścieżki szkoleniowe na podstawie 
profilu kompetencyjnego firmy/użytkownika oraz jego aktualnych umiejętności. Wbudowane są także 
zaawansowane procesy, które analizując dane wprowadzone do systemu, są w stanie wychwycić 
luki w kompetencjach. Dzięki temu system może podpowiedzieć konkretne szkolenia, znajdujące się 
w aplikacji, które są w stanie te luki wypełnić. Ścieżki szkoleniowe dzielą się na globalne i indywidualne.
Do funkcjonalności prowadzi przycisk

Rysunek 113 Przycisk odsyłający do ścieżek szkoleniowych

znajdujący się w menu użytkownika.

W tym widoku pracownik ma podgląd ścieżki szkoleniowej wygenerowanej przez system. Zawiera ona 
szczegółową listę proponowanych szkoleń.
Pracownik może zgłaszać chęć realizacji danego szkolenia przy pomocy przycisku:

Rysunek 114 Przycisk zgłaszania chęci realizacji

Dostępna jest możliwość generowania ścieżki szkoleniowej na podstawie danych w obrębie jednej 
firmy i w obrębie wszystkich firm zarejestrowanych w systemie. Globalną ścieżkę rozdzielona jest na 
wewnętrzną i zewnętrzną. W zakładce wewnętrzna pracodawca widzi listę proponowanych szkoleń na 
podstawie analizy luki kompetencyjnej pracowników jego firmy.

W zakładce zewnętrzna użytkownik widzi ścieżkę szkoleniową wygenerowaną na podstawie analizy 
wszystkich firm. Badane są wszystkie kompetencje przypisane do danego stanowiska, nie tylko dla 
obowiązków jakie posiadają pracownicy danej firmy.

Rozdzielono lukę kompetencyjną na zewnętrzną i wewnętrzną. Tak jak w poprzedniej funkcji, luka 
badana jest w skali wszystkich firm i w skali danej firmy. 
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Rysunek 115 Opis funkcji

Każdy pracodawca ma możliwość proponowania ścieżek szkoleniowych swoim pracownikom. Na liście 
pracowników umieszczono przyciski umożliwiające przejście do tworzenia ścieżki:

Rysunek 116 Lista pracowników

Po najechaniu na szary przycisk ścieżka szkoleniowa, użytkownik otrzymuje komunikat:

Rysunek 117 Proponowanie ścieżki szkoleniowej pracownikowi
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Główne okno funkcji tworzenia ścieżki przez pracodawcę wygląda następująco:

Rysunek 118 Tworzenie ścieżki pracownikowi

W oknie dostępne są dwa przyciski. Przycisk

Rysunek 119 Kopiowanie ścieżki od pracownika

Umożliwia pracodawcy skopiowanie istniejącej ścieżki szkoleniowej od pracownika własnej firmy, 
posiadającego podobne obowiązki. Otwierane jest okno, w którym znajduje się lista dostępnych 
pracowników z istniejącymi ścieżkami:
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Rysunek 120 Wybór pracownika od którego zostanie skopiowana ścieżka

Po wyborze pracownika i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem Zapisz, do widoku zostaje załadowana 
nowa lista:

Rysunek 121 Lista skopiowanych szkoleń
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Ścieżkę można usunąć w całości:

Rysunek 122 Przycisk do usuwania ścieżki.

Usunąć poszczególne szkolenia:

Rysunek 123 Przycisk do usuwania konkretnego szkolenia

Dodać szkolenie z listy wszystkich dostępnych szkoleń:

Rysunek 124 Przycisk do dodawania szkolenia

Podział ścieżek szkoleniowych 

Ścieżki szkoleniowe podzielone są na trzy grupy ze względu na typ:

a) Systemowa

Rysunek 125 Systemowa ścieżka szkoleniowa

16.1
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W widoku ścieżki systemowej użytkownik może wygenerować automatycznie proponowaną przez 
system ścieżkę.

b) Od kierownika 

Rysunek 126 Ścieżka szkoleniowa zaproponowana przez pracodawcę

Na powyższej liście znajdują się szkolenia zaproponowane przez pracodawcę.

c) Własna 

Rysunek 127 Własna ścieżka szkoleniowa
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Własna ścieżka szkoleniowa posiada możliwość importu szkoleń ze ścieżki systemowej i automatycznej. 
Lista może być edytowana przez usuwanie i dodawanie dowolnych szkoleń.

Do funkcji generującej systemową ścieżkę kompetencyjną dodano możliwość wprowadzenia 
dodatkowych danych: maksymalną sumę szkoleń, miasto w jakim się odbywają stacjonarne szkolenia 
oraz filtrowanie wymaganych kompetencji.

Rysunek 128 Formularz generowania systemowej ścieżki

Danie możliwości proponowania szkoleń przez przełożonego pozytywnie wpływa interakcję na linii 
pracownik – pracodawca. Dodatkowym atutem jest funkcja własnej ścieżki, o której kształcie decyduje 
wyłącznie osoba zainteresowana.
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