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Role w systemie

Dystrybutor / Dealer
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Zajmuje się redystrybucją kluczy i urządzeń w systemie - udostępnia je Zarządcom (np. wspólnotom 
mieszkaniowym). Nie ma możliwości sterowania bramami i innymi zaporami z poziomu kontekstu 
Dystrybotora/Dealera.

• Dodaje Zarządcę i jego organizację do systemu
• Przypisuje organizacji Zarządcy urządzenia i pulę kluczy

Przykład: producent lub sprzedawca urządzeń sterujących, deweloper

Zarządca

Zarządza urządzeniami i Użytkownikami końcowymi korzystającymi z aplikacji mobilnej służącej do 
otwierania bram i innych zapór. Dodaje pracowników swojej organizacji. Może pozwolić 
Użytkownikowi końcowemu na udostępnianie bramy lub domofonu innym użytkownikom (np. 
współpracownikowi, znajomemu czy członkowi rodziny). Zarządca nie ma możliwości sterowania 
bramami i innymi zaporami z poziomu kontekstu Zarządcy.

• Dodaje urządzenia (bramy, domofony, szlabany) do systemu, nadaję nazwę i inne atrybuty
• Dodaje Pracowników organizacji
• Zaprasza Użytkowników do systemu
• Udostępnia urządzenia Użytkownikom końcowym

Przykład: zarządca nieruchomości

Użytkownik

Ma możliwość sterowania bramami, domofonami i innymi zaporami za pomocą aplikacji mobilnej. 
Jeśli Zarządca pozwoli, Użytkownik może zapraszać innych Użytkowników końcowych do systemu w 
celu sterowania “jego” urządzeniami.

• Zakłada konto w systemie (samemu lub dzięki zaproszeniu Zarządcy)
• Otwiera i zamyka bramy, domofony, szlabany i inne zapory za pomocą aplikacji
• Może zaprosić innego Użytkownika końcowego do systemu

Przykład: mieszkaniec wspólnoty, osiedla, budynku; pracownik firmy
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Uwagi i przykłady

Wygląd w systemie

Osoba korzystająca z systemu (logująca się przy użyciu tych samych danych) może być równocześnie 
Użytkownikiem końcowym i Zarządcą, na przykład może jako Użytkownik otwierać bramę w firmie, w której pracuje, 
a jako Zarządca - używać zakupione prywatnie zestawy bramowe w swoim domu.

Członek wspólnoty mieszkaniowej może używać systemu jako Zarządca i udostępniać Użytkownikom bramy 
osiedlowe, ale i mieszkając na tym osiedlu może obsługiwać bramy aplikacją mobilną jako Użytkownik.

Kontekst (inaczej: rolę) w jakim pracujemy w systemie wybieramy w lewym górnym rogu ekranu. Typ konta 
oznaczony jest napisem.
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Ekran główny

Ustawienia konta użytkownika

Zakładki główne

Wybór kontekstu

Grupy (budynki, osiedla)

Po zalogowaniu do systemu musimy wybrać kontekst, w którym będziemy używać systemu. Konteksty (czyli np. instytucje, 

wspólnoty, osiedla) znajdują się w lewym górnym rogu ekranu. Po wybraniu kontekstu możemy zarządzać bramami, kluczami, 

dostępami czy Użytkownikami - w zależności od rodzaju uprawnień, naszej roli w systemie (Zarządca, Dystrybutor, Użytkownik).

Ekrany

Po wybraniu kontekstu, na ekranie pojawi się menu służące do wybrania odpowiednich zakładek (Użytkownicy, 
Bramy, Pracownicy, Urządzenia, Mapa, Klucze, Dostępy, Powiadomienia). Menu może wyglądać różnie w zależności 
od roli (kontekstu) w jakim pracujemy ze względu na różne uprawnienia.
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Dodawanie nowego Pracownika

Lista i informacje o Pracownikach instytucji znajduje się na ekranie o nazwie Pracownicy. Aby dodać nowego 
Pracownika należy kliknąć w przycisk “Dodaj pracownika”. 

Po kliknięciu pojawi się formularz do uzupełnienia danych Pracownika.

ZARZĄDCA
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Dodawanie nowego Użytkownika

Lista i informacje o Użytkownikach (np. mieszkańcach, pracownikach firmy) znajdują się na ekranie o nazwie 
Użytkownicy. Aby dodać nowego Użytkownika należy kliknąć w przycisk “Dodaj użytkownika”. 

Po kliknięciu pojawi się formularz do uzupełnienia danych nowego Użytkownika. Po wypełnieniu formularza należy 
zaakceptować go przyciskiem “Dodaj użytkownika”. Użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie z informacją                    
o założeniu konta w systemie i zaproszeniem.
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Szczegółowie informacje o Użytkowniku

Po kliknięciu pojawi się formularz do uzupełnienia danych nowego Użytkownika. Po wypełnieniu formularza należy 
zaakceptować go przyciskiem “Dodaj użytkownika”. Użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie z informacją                    
o założeniu konta w systemie i zaproszeniem.

https://c2o.treesat.io

Po wybraniu kliknięciem myszy odpowiedniego wiersza na liście otwiera się okno zawierające szczegółowe 
informacje o Użytkowniku, takie jak jego login, imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i adres. W tym miejscu 
widoczne są również informacje o udostępnionych bramach: nazwa bramy lub innej zapory oraz termin ważności 
udostępnienia. Edycja danych możliwa jest po kliknięciu w przycisk z ikoną ołówka.
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Dodawanie nowej zapory (bramy)

Lista i informacje o zaporach (np. bramach, domofonach, szlabanach) znajdują się na ekranie o nazwie Bramy. Aby 
dodać nową zaporę należy kliknąć w przycisk “Dodaj bramę”. 

Po kliknięciu pojawi się formularz do uzupełnienia danych nowej zapory: nazwa, dodatkowe informacje (opis 
tekstowy), adres zapory, rodzaj zapory (brama lub domofon - to nie jest tylko informacja dla zarządcy, ustawienie 
ma wpływ na działanie systemu). Decydujemy również które urządzenie zostanie przyporządkowane nowej bramie 
lub domofonowi.
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Szczegółowie informacje o Użytkowniku
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Po wybraniu kliknięciem myszy odpowiedniego wiersza na liście, otworzy się okno zawierające szczegółowe 
informacje o Użytkowniku, takie jak jego login, imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i adres. W tym miejscu 
widoczne są również informacje o udostępnionych bramach: nazwa bramy lub innej zapory oraz termin ważności 
udostępnienia. Edycja danych możliwa jest po kliknięciu w przycisk z ikoną ołówka.
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Dostęp - Udostępnianie zapory Użytkownikowi na określony czas

Lista i informacje o dostępie Użytkowników do bram i innych zapór znajdują się na ekranie o nazwie Dostępy. Aby 
udostępnić Użytkownikowi bramę na określony czas (czyli stworzyć powiązanie Użytkownika i bramy przy pomocy 
klucza) należy kliknąć w przycisk “Utwórz dostęp”. 

Po kliknięciu pojawi się formularz do uzupełnienia danych nowego Dostępu. W pierwszym polu formularza 
wybieramy bramę lub inną zaporę, którą chcemy udostępnić w zależności od tego kto będzie Użytkownikiem:

Przypadek 1:
Użytkownik został uprzednio utworzony w sekcji Użytkownicy, otrzymał zaproszenie i zarejestrował się w Aplikacji.

https://c2o.treesat.io

Andrzej Nowak (andrzek.nowak@treesat.io)

Patryk Kowal (patryk.kowal@treesat.io)

Marcin Nowacki (marcin.nowacki@treesat.io)

Andrzej Nowak (andrzek.nowak@treesat.io)

Patryk Kowal (patryk.kowal@treesat.io)

Marcin Nowacki (marcin.nowacki@treesat.io)
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Wybieramy Użytkownika, który ma uzyskać dostęp do wybranej bramy. W kolejnym polu wybieramy klucz spośród 
dostępnych pakietów, który zostanie przyporządkowany bramie i Użytkownikowi. W ostatnim polu ustalamy na jaki 
dokładnie czas Użytkownik otrzyma dostęp do zapory.

Oznaczamy czy Użytkownik ma możliwość 
udzielania dostępu innym Użytkownikom. 
Jeżeli nie chcemy, aby Użytkownik mógł 
udzielać dostępu innemu Użytkownikowi 
należy zaznaczyć opcję “Nie”.

Akceptujemy wszystko przyciskiem “Zapisz”.
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UWAGA!
Jeżeli Użytkownik nie zarejestrował się jeszcze                      
w Aplikacji przydzielenie dostępu nie będzie możliwe.
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Wpisujemy numer telefonu lub adres mailowy Użytkownika, który ma uzyskać dostęp do wybranej bramy w polu 
Użytkownik w odpowiednim formacie (+48, @). W kolejnym polu wybieramy klucz spośród dostępnych pakietów, 
który zostanie przyporządkowany bramie i Użytkownikowi. W ostatnim polu ustalamy na jaki dokładnie czas 
Użytkownik otrzyma dostęp do zapory. 

Przypadek 2:
Użytkownik nie został uprzednio utworzony w sekcji Użytkownicy.



Oznaczamy czy Użytkownik ma możliwość 
udzielania dostępu innym Użytkownikom. 
Jeżeli nie chcemy, aby Użytkownik mógł 
udzielać dostępu innemu Użytkownikowi 
należy zaznaczyć opcję “Nie”.

Akceptujemy wszystko przyciskiem “Zapisz”.
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UWAGA!
Użytkownik otrzymuje zaproszenie do dołączenia do systemu Click2Open 
poprzez SMS lub email. W sekcji Użytkownicy widzimy wyszarzone dane 
zaproszonego Użytkownika do momentu jego rejestracji. Jeżeli Użytkownik 
nie zarejestrował się jeszcze w Aplikacji przydzielenie dostępu będzie 
możliwe, ale Użytkownik zobaczy w Aplikacji mobilnej dostępy po 
pierwszym jej uruchomieniu.
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Dostęp - Udostępnianie zapory jednorazowo

Lista i informacje o dostępie Użytkowników do bram i innych zapór znajdują się na ekranie o nazwie Dostępy. 
Aby udostępnić bramę jednorazowo należy kliknąć w przycisk “Utwórz dostęp”. 

Po kliknięciu pojawi się formularz do uzupełnienia danych nowego Dostępu. W pierwszym polu formularza 
wybieramy bramę lub inną zaporę, którą chcemy udostępnić. Wpisujemy numer telefonu lub adres mailowy osoby, 
która ma uzyskać dostęp do wybranej bramy jednorazowo w polu Użytkownik w odpowiednim formacie (+48, @). 
Ustalamy parametry udostępniania:
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UWAGA!
Wybrana osoba otrzymuje wiadomość SMS lub email zawierającą link, który 
umożliwia otwarcie bramy. Po wejściu w link może bramę otworzyć przez 
czas wskazany w linku. Nie musi instalować aplikacji mobilnej. 

Akceptujemy wszystko przyciskiem “Zapisz”

1. Czas, przez który będzie ważny link, za pomocą 
którego dana osoba będzie mogła otworzyć zaporę.

2. Czas, przez który będzie możliwość dokonywania 
akcji (otwarcie, zamknięcie).
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Dostęp - Lista dostępów

Po udostępnieniu bramy Użytkownikowi, nowy dostęp pojawi się na liście. W widoku Dostęp możemy wybrać widok 
z dostępami okresowymi lub tymczasowymi.

W przypadku wyboru dostępów okresowych widzimy w systemie informacje, który Użytkownik ma dostęp do jakiej 
Bramy i w jakich terminach (data i godzina początku i końca dostępu). Użytkownik otrzyma odpowiednie 
powiadomienie z informacją o udostępnieniu mu bramy.
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W przypadku dostępu jednorazowego widzimy informacje, komu został udzielony dostęp tymczasowy, kto udzielił 
dostępu jednorazowego, do kiedy link jest ważny, czy Użytkownik otworzył bramę oraz godzinę otwarcia bramy. 
Jeżeli ten sam Użytkownik kilkakrotnie otworzył bramę w czasie ważności linku taka informacja będzie 
zarejestrowana kilkukrotnie.
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Mapa stanowi uzupełnienie ekranu listy bram. Pokazana jest tu dokładna lokalizacja wszystkich urządzeń, którymi 
zarządza Zarządca nieruchomości. 

Zmiana lokalizacji urządzenia

Edycja lokalizacji bramy lub domofonu możliwa jest na ekranie Bramy. Po wybraniu kliknięciem myszy 
interesującego nas urządzenia otwiera się okno zawierające szczegóły urządzenia. Następnym krokiem jest 
wybranie przycisku z ikoną edycji (Ołówek) widocznej w górnym rogu okna. Otworzy się okno edycji urządzenia, na 
którym należy kliknąć w widoczną mapę. W tym miejscu możemy wybrać lokalizację urządzenia (przez kliknięcie 
klawiszem myszy, wpisaniem współrzędnych lub wklejeniem linku z serwisu Google Maps).

Mapa


