ELS/ELD w systemie USOSadm –
instrukcja dla Dziekanatów
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1. Obsługa ELS/ELD – informacje podstawowe.
Formularze do obsługi legitymacji elektronicznych dostępne są z głównego menu USOSadm Java
przez opcję Osoby.
W systemie USOS można zlecać elektroniczne legitymacje dla studentów i doktorantów.
Legitymacje doktoranckie funkcjonują tak samo jak studenckie, a różnią się układem graficznym
blankietu.
Przed zleceniem wydruku legitymacji należy się upewnić, że w systemie USOS są następujące dane:
indeks główny, zdjęcie oraz wpłata na właściwym koncie.
Legitymacja musi być opłacona na odpowiednim koncie, tzn. wpłata musi być widoczna na subkoncie
0103. Jeżeli student wpłacił na inne konto lub subkonto to powinien zgłosić ten fakt do Kwestury
z prośbą o przeksięgowanie załączając kopię dowodu wpłaty.
Zlecanie wydruku legitymacji powinno odbywać się w kontekście danego programu, etapu
i cyklu, tak by można było sprawdzić status studenta na tym programie i jego uprawnienia
do posiadania ważnej legitymacji studenckiej, czy doktoranckiej.
Legitymacja może zostać przedłużona, gdy dana osoba jest rozliczona z wymagań bieżącego etapu
programu i wpisana na kolejny etap.
Gdy student straci swoją legitymację (np. zgubi, zostanie okradziony) istnieje możliwość złożenia
zlecenia wydruku kolejnej, ale po anulowaniu wcześniej wydanej legitymacji. Nowa legitymacja
będzie oznaczona kolejnym numerem wersji np. B, C, D itd.
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2. Przeglądanie zdjęć.
Zdjęcia do legitymacji zbierane są w systemie rekrutacyjnym IRK i a następnie zatwierdzane przez
komisje rekrutacyjne. Do systemu USOS migrowane są zatwierdzone zdjęcia podczas
immatrykulacji i nadania numeru indeksu.
Zakładka -> „Osoby -> „Osoby” –
umożliwia obejrzenie zdjęcia.
Zakładka ->”Zdjęcie” – umożliwia m. in.
wczytanie zdjęcia z pliku lub z IRK
a także wykadrowanie go. Przy czym
należy zaznaczyć, że wczytać plik z IRK
mogą wyłącznie uprawnione do tego
osoby (Biuro Dydaktyki i Spraw
Studenckich)
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2.1 Zezwolenie na wgranie nowego zdjęcia poprzez USOSweb.
Student nie ma możliwości zmiany zatwierdzonego w systemie IRK, czy też w systemie USOS
zdjęcia bez zgody dziekanatu.
W razie potrzeby wymiany zdjęcia (wydanie duplikatu legitymacji), zdjęcie może zostać wymienione
w systemie USOSweb. W tym celu, na prośbę studenta, pracownik dziekanatu
w systemie USOSweb zezwala na wgranie nowego zdjęcia.
Czynność tą wykonuje się po zalogowaniu w systemie USOSweb w panelu „ADMIN” ->moduł
„ZDJĘCIA DO LEGITYMACJI”.

wyszukiwarka osób

Domyślnie wyświetla się lista zdjęć zgłoszonych do zatwierdzenia. Mogą to być zdjęcia osób, które
nie posiadają zdjęcia z systemu IRK – np. osoby przyjęte poza rekrutacją, czy też takie, które
otrzymały zgodę na wymianę zdjęcia.
Aby znaleźć daną osobę z zatwierdzonym zdjęciem należy użyć wyszukiwarki osób. Wyświetli się
zdjęcie ze statusem „Zatwierdzone”.

Po naciśnięciu guzika „EDYTUJ” otworzy się okno z możliwością przyznania prawa
do wgrania nowego zdjęcia.
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Od tego momentu, student ze swojej strony będzie miał możliwość wgrania nowego zdjęcia, które
następnie pracownik dziekanatu będzie musiał zatwierdzić. Zatwierdzone w USOSweb zdjęcie
będzie widoczne w systemie USOS po synchronizacji danych.

2.2 Zatwierdzenie bądź odrzucenie zgłoszonego zdjęcia poprzez USOSweb.
Czynność tą wykonujemy w panelu „ADMIN” ->moduł „ZDJĘCIA DO LEGITYMACJI”.
Aby znaleźć daną osobę, której zdjęcie chcemy zatwierdzić należy użyć wyszukiwarki osób.
Wyświetli się zdjęcie ze statusem „Zgłoszone do zatwierdzenia”.

Po naciśnięciu guzika „EDYTUJ” otworzy się okno z możliwością zatwierdzenia zdjęcia.

Używając guzika
„Kadruj” – możemy
odpowiednio
wykadrować zdjęcie.

Guzikiem
„ZATWIERDŹ”
zatwierdzamy zdjęcie.
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Widok okna zatwierdzonego zdjęcia:

Zdjęcie
zatwierdzone, ale
jeszcze dana osoba
nie ma przyznanego
prawa do wgrania
nowego zdjęcia.

Jeżeli natomiast uważamy, że zdjęcie nie spełnia określonych wymagań możemy je odrzucić
wybierając z listy odpowiedni powód lub wpisując własny komentarz.

Widok okna odrzuconego zdjęcia.

2.3 Wydruk podania o wydanie legitymacji.
Student ze swojego profilu w USOSweb ma możliwość wydrukowania podania o wydanie
legitymacji. Podanie o wydanie legitymacji może również wydrukować pracownik dziekanatu z
systemu USOSadm wybierając ścieżkę: „Osoby” ->”ELS/ELD” -> „Legitymacje” -> „Raporty” ->
„Podanie o ELS/ELD”. Możliwy jest wydruk podania w języku polskim lub angielskim oraz rodzaju
legitymacji.
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3. Przeglądanie legitymacji.
„Osoby” -> „ELS/ELD” -> „Legitymacje”
W formularzu tym można przeglądać legitymacje studenckie, doktoranckie oraz zlecać
ich wydruk.

Wybierając przeglądanie legitymacji poprzez zakładkę „Osoby” -> „ELS/ELD” -> „Legitymacje”,
widzimy, że w dolnej części formularza umieszczone są trzy zakładki:
1. „Legitymacje i zlecenia” – zawiera listę wszystkich legitymacji i zleceń danej osoby zarówno
studenckich jak i doktoranckich niezależnie od ich stanu.

2. „Rejestr przedłużeń” – dokonane dla danej osoby przedłużenia legitymacji oraz dane osoby, która
takiego przedłużenia dokonała.
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3. „Podgląd” – można podejrzeć wygląd legitymacji po wydrukowaniu.

……………………………………………………………………………………………...........
UWAGA!
Zbiór danych można zawęzić wskazując jednostkę, program, etap, cykl dydaktyczny oraz status
na programie.

W przypadku, gdy nie wskażemy jednostki lub użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania
operacji pewne opcje jak np. „Anuluj legitymację”, czy „Anuluj” zlecenia, będą, niewidoczne.
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4. Zlecanie wydruku legitymacji.
Przed przystąpieniem do zlecenia wydruku legitymacji należy sprawdzić istnienie wpłaty
oraz poprawność wszystkich danych w systemie USOS a także zdjęcia.
Chcąc zawęzić zbiór wyświetlanych osób wybieramy jednostkę, program, etap oraz cykl
dydaktyczny oraz status na programie.
Możemy wyszukać pojedynczą osobę wskazując np. jednostkę.
By można było złożyć zlecenie wydruku legitymacji dla osoby w kontekście programu, muszą zostać
spełnione następujące warunki:
 ma zdjęcie;
 nie ma ważnej legitymacji danego rodzaju, np. nie może mieć dwóch legitymacji ELS,
ale może mieć jedną ELS i jedną ELD, legitymacje ELS i ELD są traktowane osobno;
 nie czekają aktywne zlecenia legitymacji;
 jest aktywna w kontekście wybranego programu, etapu i cyklu (uprawniony student).

Wydruk legitymacji można zlecić dla wszystkich osób objętych filtrem:

lub dla osób zaznaczonych (sposób zalecany) tabeli za pomocą czeckboxa:
Wydawanie zlecenia polega na wciśnięciu przycisku „Zleć legitymacje”.
Wszystkie wybrane pozycje (dane zaznaczonych osób), są analizowane a ewentualne błędy zostają
przedstawione w oknie „Informacja” ze wskazaniem powodu błędu jak np. „Osoba nie posiada
zdjęcia”, czy „Osoba ma już zlecenie oczekujące na realizację” lub „Osoba nie jest aktywna na
wybranym programie”.

Uwaga!
Wymóg opłaty za legitymacje jest wymogiem formalnym i system nie kontroluje tych informacji.
Przed pierwszym wydaniem zlecenia wydruku legitymacji zakładka „Zlecenia i legitymacje” jest
pusta a przyjęcie zlecenia przez system powoduje, że zakładka zapełnia się takimi danymi jak np.:
informacja o rodzaju zleconej legitymacji (studencka, doktorancka), data przyjęcia zlecenia wydruku
(data wystawienia i status), dane osoby zlecającej itd.
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Istnieje również możliwość zlecenia
W tym celu z menu głównego wybieramy:

wydruku

legitymacji

dla

pojedynczej

osoby.

„Studenci” -> „Programy osób” -> wskazujemy daną osobę, następnie „Przejdź do” -> „Legitymacje”
i na nowo otwartym formularzu wybieramy „Zleć legitymacje”.
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5. Anulowanie zlecenia wydruku legitymacji.
Anulować można tylko ostatnie zlecenie danego rodzaju przed jego realizacją.
Zlecenie można usunąć tylko wtedy, gdy zostało wcześniej anulowane.
Zrealizowane zlecenie można usunąć tylko przy okazji usuwania legitymacji powiązanej z tym
zleceniem.
Przykładowa sytuacja:
Wydano zlecenie wydrukowania legitymacji osobie, która złożyła rezygnację ze studiów.
Jeśli legitymacja nie została wydrukowana można anulować zlecenie przy użyciu przycisku
„Anuluj”.
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Po wciśnięciu przycisku „Anuluj” pojawi się okno „Anulowane zlecenia”. Można tu umieścić
informację, która widoczna będzie w opisie zlecenia w polu „Uwagi”.

Po wciśnięciu przycisku „Tak” w polu „Status” pojawi się informacja „Anulowano”, w polu „Data
realizacji” data i godzina anulowania zlecenia, a w polu „Uwagi” wprowadzony komentarz do
anulowania.

Anulowane zlecenie można usunąć korzystając z przycisku „Usuń”. Anulowane zlecenie znika z
panelu.
Anulować zlecenie można również używając guzika „Anuluj zlecenia”, który znajduje się
po prawej stronie w górnej części formularza.
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6. Anulowanie legitymacji (unieważnienie).
Anulować można tylko ostatnią, najnowszą legitymację danego rodzaju. Anulowanie wydrukowanej
legitymacji wykonujemy korzystając z przycisku „Anuluj legitymację”.

Po naciśnięciu przycisku „Anuluj legitymację” otwiera się okno anulowania legitymacji, gdzie data
i godzina odnotowywane są automatycznie. W oknie tym mamy możliwość wpisania powodu takiej
operacji. Z miejsca tego możemy jednocześnie wykonać zlecenie nowej legitymacji.

Poniżej rysunek anulowanej legitymacji. Po wciśnięciu przycisku „Tak” w polu „Data anulowania”
pojawi się data i godzina anulowania legitymacji, a w polu „Uwagi” stosowny komentarz.
Anulowanie można cofnąć za pomocą przycisku „Cofnij anulowanie”.
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Przycisk „Cofnij anulowanie„ otwiera okno do cofnięcia anulowania.

Po wciśnięciu przycisku „Tak” legitymacja ponownie zostaje oznaczona jako aktywna natomiast w
polu "Uwagi” pojawia się komentarz dotyczący powodu cofnięcia legitymacji.

Zakładka „Legitymacje” udostępnia także funkcję „Usuń”, którą należy stosować jedynie
w szczególnych przypadkach i wymaga ona specjalnych uprawnień.

7. Filtry na formularzu Legitymacje.
Filtry te umożliwiają sprawdzenie stanu realizacji zleceń, wyszukanie studentów bez zlecenia, czy
studentów, którym zlecenie anulowano. Filtry funkcjonują niezależnie i pokazują osoby, które
jednocześnie spełniają warunki dot. zleceń, legitymacji jak i zdjęć. Dlatego aby wyświetliły się osoby
spełniające tylko jeden warunek np. dot. zleceń, to pozostałe filtry muszą być ustawione w pozycji
domyślnej (pozycja odpowiadająca nazwie filtru).
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Filtr „Zdjęcie”:

Widoczne są wszystkie osoby, niezależnie
od posiadania zdjęcia.
Widać tylko osoby, które mają zdjęcia
w systemie.
Widać tylko osoby, które nie mają zdjęcia
w systemie.

Filtr „Legitymacje”

Widoczne są wszystkie osoby, niezależnie
od posiadanych legitymacji.
Widać wszystkie osoby, które mają legitymacje
z niewypełnioną datą anulowania. Wcześniejsze
legitymacje są anulowane.
Widać wszystkie osoby, które albo nie mają
legitymacji, albo ich legitymacje są anulowane.

Filtr „Zlecenia”

Pokazywane są wszystkie osoby niezależnie od
stanu posiadanych zleceń.
Widać tylko osoby, które nie mają zleceń
oczekujących, a ich ostatnie zlecenie ma status
„Anulowano”.
Widać tylko osoby, które nie mają żadnych
zleceń na żadnym ze swoich programów
studiów.

Widać tylko te osoby, które nie mają
zleceń oczekujących, a ich ostatnie
zlecenie ma status „Zrealizowano”.

Widać tylko te osoby, które mają co najmniej
jedno zlecenie z tym statusem.
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8. Przedłużanie ważności legitymacji.
Przedłużanie ważności legitymacji jest wykonywane za pomocą aplikacji USOS SIGN.
Przed rozpoczęciem czynności przedłużania legitymacji należy się upewnić, że aplikacja jest
skonfigurowana i uruchomiona, co oznacza, że ikona widoczna jest w pasku narzędzi.
Ważność legitymacji możemy przedłużyć wybierając z menu okna głównego:
„Osoby” -> „ELS/ELD” -> „Przedłużanie ważności”

Legitymacja jest przedłużana za pomocą wygenerowanej i podpisanej struktury pobieranej z bazy
danych – USOS.
Aby przedłużyć legitymację, należy najpierw wczytać zapisane na niej dane.
Dane wczytujemy poprzez użycie przycisku „Wczytaj stykowo”, co aktywuje pobranie danych z
karty i odszukanie z bazy.

Pobrane informacje wyświetlane są w oddzielnych oknach jako: „Dane na legitymacji”
i „Dane w USOS”. Umożliwia to porównanie informacji i upewnienie się, że są one poprawne.
Wczytanie danych stykowo uaktywnia guzik „Przedłuż”.
Legitymacja zostanie przedłużona zgodnie z datą podaną w polu „Data przedłużenia”.
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Jeśli dane na legitymacji nie zgadzają się z danymi z USOS pojawi się ostrzeżenie.

Dodatkowo okno „Najbliższy termin płatności” pozwala sprawdzić, czy dana osoba nie zalega
z płatnościami.

9. Porady w razie problemów z przedłużaniem ELS/ELD.


W sytuacji, gdy pojawi się następujący komunikat:

USOS SIGN jest wyłączony (brak ikony na pasku narzędzi) lub certyfikat aplikacji jest nieaktualny.
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W takiej sytuacji należy wyszukać aplikację wpisując jej nazwę z klawiatury w pole okna menu
„Start”.

Następnie uruchomić aplikację USOS SIGN klikając w guzik „Otwórz”.
Ikona aplikacji ponownie pojawi się w pasku narzędzi po prawej stronie.



Natomiast, gdy przy wykonywaniu czynności przedłużania legitymacji pojawi się poniższy
komunikat:

Należy sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączony czytnik do przedłużania legitymacji.
Zamknąć aplikację USOS SIGN klikając na ikonę
ponownie zgodnie z instrukcją opisaną wyżej.

prawym przyciskiem myszy i uruchomić ją
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