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 Prezentacja projektu ASSIST 

1.1 ASSIST: przegląd i wstęp 
ASSIST to 36-miesięczny europejski projekt "aktywizacji rynkowej i orientacji politycznej" mający 
na celu zwalczanie ubóstwa energetycznego i wspieranie konsumentów wrażliwych. Zamierza 
aktywnie angażować konsumentów na rynku energii i pozytywnie zmieniać zachowania w 
odniesieniu do zużycia energii oraz wpływać na kształtowanie polityki na wszystkich poziomach w 
celu rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego. 
Na podstawie wniosków Energy Citizens’ Forum i grupy roboczej European Vulnerable 
Consumers, projekt dąży do połączenia działań dotyczących zarówno wymiaru energetycznego, 
jak i społecznego, ponieważ ubóstwo energetyczne jest nie tylko problemem energetycznym, ale 
nie można go rozwiązać w oderwaniu od społecznego problemu ubóstwa. Dokładniej, cele 
strategiczne ASSIST mają przyczynić się do: 

  zwalczania ubóstwa energetycznego; 

  zmniejszenia głównych barier na rynku energii, na które narażeni są konsumenci; 

  wspierania wrażliwych konsumentów, aby byli bardziej wydajni w swoim krajowym zużyciu 
energii (elektryczności i gazu). 

W celu realizacji swoich celów, projekt przewiduje zróżnicowanie i skorelowanie badań, tworzenie 
sieci i podjęcie działań w terenie, zgodnie z odpowiednimi scenariuszami krajowymi i europejskimi. 
Wśród nich ASSIST zamierza stworzyć sieć innowacyjnych profesjonalistów wspierających 
wrażliwych konsumentów w ich krajowym zużyciu energii: "Home Energy Advisors (HEA's)", czyli 
Domowych Doradców Energetycznych (DDE). 
 
Ten materiał jest częścią pakietu roboczego 4: Energy Advisor Network i przedstawia instrukcje 
dla platformy ICT stworzonej dla sieci. 

1.2 Przegląd dokumentów i relacje z innymi pakietami 
roboczymi  

Niniejszy dokument dotyczy osobnego dokumentu D4.3 zawierającego dwie sekcje. Sekcja 1 jest 
instrukcją dla systemu ICT przeznaczonego do użytku doradców. Część 2 zawiera bardziej 
szczegółowe instrukcje dotyczące platformy przeznaczonej do użytku przez partnerów projektu i 
jest poufna z powodu opisów monitorowania. Pierwsza sekcja zostanie dostosowana zgodnie z 
krajowymi obszarami sieci HEA, a instrukcje zostaną przetłumaczone na języki narodowe. 
Dokument ten jest ściśle powiązany z poprzednimi dokumentami D4.1 Network guideline, D4.2 
HEA Network ICT System oraz przyszłym  D4.4 HEA Network Monitoring Mechanism for Saved 
Energy and Increased Comfort Level. 
 
Pakiet roboczy jest kompatybilny z pozostałymi WP. WP4 jest pod tym względem zarówno 
systemem monitoringu, jak i platformą, która jest proponowana w celu podtrzymania działań HEA 
i ustanowionej sieci również po zakończeniu projektu ASSIST.  
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 Instrukcja obsługi dla doradców 
Po pomyślnym przejściu pełnego kursu szkoleniowego ASSIST- HEA/DDE, jako w pełni 
wyszkoleni Doradcy gotowi do rozpoczęcia pracy w terenie, aby pomóc konsumentom w ubóstwie 
energetycznym, stają się członkami sieci HEA/DDE i mają dostęp do środowiska pracy sieci 
HEA/DDE. Nie muszą podejmować żadnych działań - dostęp do sieci i do środowiska pracy jest 
automatyczny. W systemie Moodle ASSIST (używanym do szkolenia) znajdą nowy obszar - 
środowisko pracy HEA/DDE. 
 
Niniejsza instrukcja obsługi ma ułatwić dostęp do obszaru sieciowego, edytować profil użytkownika 
i korzystać z funkcji w obszarze sieci. Każdy kraj będzie miał swój własny obszar sieci, który może 
różnić się funkcjonalnością i sekcjami, ale wszystkie funkcje są do Twojej dyspozycji w obszarze 
sieci europejskiej. Ten podręcznik podzielono na 2 rozdziały opisane w poniższej tabeli. 
 

Rozdział Opis 

System i struktura Przedstawia ogólną strukturę systemu i jego zawartość 

Funkcjonalności Przedstawia podstawowe funkcjonalności systemu: 
email, powiadomienia, Facebook, kalendarz, 
narzędzia raportujące itp. 

 

2.1 System i struktura 
2.1.1 Logowanie do systemu 

Aby zalogować się do obszaru sieciowego, należy uzyskać dostęp do tej samej strony, która 
była używana podczas korzystania z platformy szkoleniowej. Jeśli wcześniej nie korzystałeś 
z platformy do treningu, otrzymasz dostęp, gdy pomyślnie przejdziesz szkolenie. Aby 
uzyskać dostęp do obszaru sieciowego, przejdź do strony https://assist2020.eu/  

Aby zalogować się: 
 Wstaw swoją nazwę użytkownika i hasło do pola Sign In i kliknij Zaloguj się. 
 Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, kliknij link "Zapomniałeś nazwy użytkownika lub 

hasła?” na dole okna i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odzyskać hasło 
 Jeśli masz problemy z dostępem do systemu, skontaktuj się z pomocą techniczną 

systemu 
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Po zalogowaniu się do systemu zobaczysz sekcję Strona główna. Jest to pulpit nawigacyjny, który 
przenosi płytki odpowiadające innym sekcjom systemu. 
Lewe menu jest głównym narzędziem do nawigacji po systemie, chociaż możesz również użyć 
płytek na stronie głównej. Menu zawiera: 

 Strona główna 
 Kokpit 
 Kalendarz 
 Prywatne pliki  
 Moje kursy 

 Moje kursy obejmują wszystkie dostępne obszary, takie jak kurs szkoleniowy, 
w którym uczestniczyłeś, obszar sieci twojego kraju i europejski obszar sieci 

 
Obraz 2 Struktura platformy 
 

 Uwaga! W zależności od twoich danych uwierzytelniających możesz nie mieć dostępu do 
wszystkich opisanych sekcji 

Obraz 1 Strona logowania 
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2.1.1.1 Edycja profilu 

Aby edytować informacje o swoim profilu, 
kliknij swoje imię w prawym górnym rogu 
okna, jak pokazano na poniższym 
obrazku. 
Tam możesz zmienić informacje o swoim 
profilu:  

 zmienić hasło 
 dodać zdjęcie 
 dodać opis 
 edytować email 

Obraz 3 Dostęp do informacji profilowych 

2.1.2 Kokpit 

Kokpit jest stroną, na której można uzyskać szczegółowe informacje o kursach i obszarach. W 
centrum znajduje się blok Kursy, który umożliwia użytkownikom łatwe śledzenie wymaganych 
działań i filtrowanie kursów. 
 

 
Obraz 4 Strona kokpitu 

 

2.1.3 Moje kursy > Sieć Doradców ASSIST – Platforma 
networkingowa 

Możesz uzyskać dostęp do obszarów sieci HEA, zarówno krajowych, jak i europejskich, poprzez 
lewe menu (zdjęcie po lewej stronie) lub przez kokpit (zdjęcie po prawej stronie). 
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Obraz 5 Dostęp do obszarów 

 
Środowisko pracy HEA ma stanowić obszar roboczy dla HEA, a obszar ten ma na celu ułatwienie 
pracy i tworzenie sieci HEA. 
 
Po lewej stronie wyświetlane jest nowe menu, które pomoże nawigować w sieci HEA. 
 
Obszar jest podzielony na 5 części (przedstawionych na obrazie): 

1) Ogólne 
2) Przegląd narodowej sieci HEA  
3) Działania ASSIST HEA – opis I narzędzia  
4) Raportowanie ASSIST 
5) Szkolenie HEA – ciągłe i aktualizacje   

 
 Uwaga! W zależności od sieci kraju możesz nie mieć dostępu do wszystkich opisanych 

sekcji. 

 
Obraz 6 Menu z lewej strony 

Po prawej stronie możesz On the right side of the page you can:  
 uzyskać dostęp do poczty e-mail, która umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do 

odbiorcy poza platformą, 
 zobaczyć najnowsze opublikowane wiadomości 
 zobaczyć komentarze na Facebooku  
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Więcej instrukcji na temat tych funkcji można znaleźć w następującym rozdziale 3.2 na temat 
funkcjonalności i ich wykorzystania. 
 

 
 
 
 

2.1.3.1 Ogólne 

Pierwsza sekcja obszaru po wejściu to sekcja General (Ogólne). 
 
W części ogólnej możesz znaleźć: 

 opis całego środowiska roboczego HEA 
 opis części ogólnej 
 ogłoszenia (nowe ogłoszenia będą również wysyłane do ciebie pocztą elektroniczną) 
 słownik 
 forum dyskusyjne (wszyscy członkowie mogą uruchamiać i uczestniczyć w dyskusjach) 
 forum pytań i odpowiedzi (wszyscy członkowie mogą zadawać pytania i udzielać odpowiedzi) 
 szybki e-mail 

 
W dolnej części obszaru ogólnego widoczne są ikony dla pozostałych sekcji. Możesz kliknąć każdą 
sekcję, aby uzyskać dostęp do tego konkretnego obszaru narzędzi (więcej informacji w rozdziale 2.3 
Funkcjonalność) 
 
Możesz kliknąć każdą sekcję, aby uzyskać dostęp do tego konkretnego obszaru narzędzi (więcej 
informacji w rozdziale 2.3 Funkcjonalność) 

Obraz 7 Panel z prawej strony 
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Obraz 8 Strona ogólna (“Informacje ogólne”) - zawartość 

2.1.3.2 Sekcja Działalność Domowych Doradców Energetycznych 

 

Sekcja ASSIST HEA Network ma służyć jako podsumowanie celu i tła, struktury i schematu, 
funkcjonowania wewnętrznego i komunikacji ASSIST National HEA Network. 



D4.3 – Sieć HEA – Instrukcja obsługi Platformy networkingowej 

 
  12 

 

Obraz 9 Sekcja działań ASSIST 
 

Ta sekcja ma na celu dostarczenie szczegółowych informacji na temat różnych działań, które HEA 
mogą zapewnić w celu wsparcia odbiorców ubogich / wrażliwych energetycznie w celu lepszego 
zaspokojenia ich potrzeb energetycznych. Treść sekcji Akcja (działania) jest zależna od działań, 
pilotaży, wykonanych w twoim kraju. Nie wszystkie działania są dla wszystkich doradców. Ta sekcja 
zawiera opisy działań, harmonogramów i więcej. 

Jeśli masz problemy z otwarciem sekcji lub nie są one w pełni widoczne podczas otwierania 
poszczególnych sekcji, jak na poniższym rysunku zamknij lewy panel w lewym górnym rogu, tak jak 
pokazano, aby wyświetlić obraz w trybie pełnoekranowym. 
 
 
 

 
Obraz 9 Zamykanie lewego panelu 
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2.1.3.3 Sekcja Dodatkowe narzędzia Doradcy 

 

W sekcji Dodatkowe narzędzia Doradcy możesz znaleźć wszystkie narzędzia, których możesz 
potrzebować lub chcesz użyć w realizacji działania opisanego w sekcji Akcja (Działania). 

Mogą to być na przykład: 

 Linki do przydatnych stron internetowych (takich jak kalkulatory energii) 
 Linki / arkusze informacyjne do inicjatyw 
 Schematy blokowe 
 Listy kontrolne 

 

Obraz 101 Sekcja Dodatkowe narzędzia Doradcy 

 

 Uwaga! W zależności od kraju i działań zawartość zestawu narzędzi może się różnić. 
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2.1.3.4 Sekcja Wyniki wsparcia 

 

W Sekcji Wyniki wsparcia możesz znaleźć narzędzia, których potrzebujesz do monitorowania i 
raportowania realizowanych działań i ich wpływu. Każdy kraj będzie miał własny zestaw działań do 
wykonania, a raportowanie będzie się różnić w zależności od działań. Ta sekcja zawiera instrukcje 
na temat korzystania z narzędzi do raportowania. 

Narzędzia mogą być takie, jak: 

 Raporty 
 Listy kontrolne 
 Arkusze Excel 
 Kwestionariusze 

 

Obraz 112 Sekcja Wyniki wsparcia 

 

 Uwaga! W zależności od kraju zawartość zestawu narzędzi może się różnić. 

 
Tutaj znajdziesz narzędzia do zgłaszania swoich działań i umożliwienia zespołowi ASSIST 
przeprowadzenia mentoringu, korepetycji i oceny kroków działania ASSIST. Znajdziesz tu również 
przegląd ogólnego postępu ASSIST we wszystkich zaangażowanych krajach. 
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2.1.3.5 Sekcja Poszerzanie wiedzy 

 

W ramach ciągłego szkolenia i aktualizacji HEA możesz znaleźć nowe szkolenia i aktualizacje. 
Na przykład: 

 Obiekty edukacyjne 
 Linki do przydatnych stron internetowych 

 

 
Obraz 12 Sekcja Poszerzania wiedzy 
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2.2 Funkcjonalności 
System oferuje szeroki zakres funkcji dla doradców, od wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi 
komunikacyjnych po narzędzia do raportowania. 
 

 
 
 

2.2.1 Wewnętrzne narzędzia 
komunikacyjne 

2.2.1.1 Facebook 

Pasek Facebooka znajduje się w prawej kolumnie obszaru, jak widać 
na obrazie po prawej stronie. 
Dzięki komentarzom narzędzie może być publikowane zarówno w 
obszarze, a także udostępnione / wysłane na stronie na Facebooku. 
Facebook wykorzystywany wewnętrznie może być przydatnym i 
nieformalnym narzędziem do wymiany informacji i doświadczeń 
pomiędzy członkami sieci HEA 

1) Użyj pola Dodaj komentarz, aby opublikować wiadomość w 
wewnętrznej grupie ASSIST na Facebooku 

2) Wiadomości opublikowane na Moodle będą widoczne tylko 
dla innych członków sieci krajowej 

 
Do użytku wewnętrznego NIE WOLNO klikać na polu «Również 
zamieść na Facebooku» 
 
 
 
 

Wewnętrzne narzędzia 
komunikacyjne

Facebook

Powiadomienia i wiadomości

Email

Ogłoszenia

Forum

Q&A

Kalendarz

Zewnętrzne narzędzia 
komunikacyjne

Facebook

Email (Quickmail)

Obraz 13 Facebook 
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2.2.1.2 Powiadomienia & Wiadomości  

Powiadomienia to przychodzące komunikaty z systemu dotyczące wydarzeń, prac domowych, 
terminów itp.  
Aby wyświetlić wszystkie wiadomości lub powiadomienia:  
1) Kliknij symbol dzwonka (w przypadku powiadomień) lub symbol wiadomości (w przypadku 
wiadomości) w prawym górnym rogu okna  
2) Wybierz Wyświetl wszystko 

 

 
 
Wiadomości są wiadomościami przychodzącymi / wychodzącymi do pojedynczego HEA lub do 
wszystkich członków sieci HEA.  
 
Aby zmienić ustawienia powiadomień / wiadomości:  
1) Kliknij symbol dzwonka (w przypadku powiadomień) lub symbol wiadomości (w przypadku 
wiadomości) w prawym górnym rogu okna  
2) Wybierz Preferencje powiadomień/Ustawienia 
 

 
Obraz 15 Opcje powiadomień 

 

Obraz 14 Ikona wiadomości 

Press on or off to 
change your 
preferences 
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2.2.1.3 Wewnętrzny Email  

Aby zobaczyć wiadomości e-mail odebrane z wewnętrznej grupy ASSIST: 
1) Kliknij symbol koperty w prawym górnym rogu okna 

 

 
Obraz 16 Maile wewnętrzne 
 

2) Wybierz folder, który chcesz wyświetlić (Skrzynka odbiorcza, Oznaczone gwiazdką, Szkic, 
itp.) lub folder kursu, który chcesz otworzyć 

 
Obraz 17 Dstęp do maili poprzez foldery 
 
Aby skomponować nowy e-mail: 

1) Kliknij Compose (Utwórz) 
2) Wybierz Add recipients (Dodaj odbiorców)  
3) Napisz temat (Subject) i treść (Message) wiadomości e-mail 
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Obraz 18 Tworzenie maila 

 

4) Jeśli potrzebne, dodaj załączniki (Attachments) 
 

 
Obraz 19 Załączniki 

 
1) Kliknij Send (Wyślij) lub Save (Zapisz), aby kontynuować pracę nad wiadomością później 
2) Kliknij Discard, jeśli nie chcesz wysyłać ani zapisywać wiadomości 

 

 Uwaga! To jest wewnętrzny system pocztowy. Za jego pomocą można wysyłać 
wiadomości e-mail WYŁĄCZNIE do członków sieci. 

2.2.1.4 Ogłoszenia 

Najnowsze ogłoszenia można łatwo przeglądać na stronie głównej danego obszaru. Wszystkie 
ogłoszenia mogą być wyświetlane, wchodząc w obszar narzędzi. 
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Obraz 20 Ogłoszenia 
 

2.2.1.5 Forum  

Dzielenie się doświadczeniami, rozwiązaniami i problemami może nam wszystkim pomóc 
działaniu ASSIST. Dyskusje rozpoczynają menedżerowie sieci HEA. Możesz użyć poczty e-mail 
lub narzędzi ogłoszeń, aby zasugerować nowy temat dyskusji. 
 
Aby uzyskać dostęp do forum, kliknij "Forum dyskusyjne" na stronie Ogólne. 
 

 
Obraz 21 Forum Dyskusyjne 

 
Udział w dyskusjach na forum jest dozwolony tylko dla użytkowników, którzy zasubskrybowali 
forum. 
Aby zasubskrybować forum: 
1) Kliknij symbol ustawień 
2) Wybierz opcję Automatyczna subskrypcja  
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Aby opublikować wiadomość na forum dyskusyjnym: 
1) Kliknij tytuł dyskusji, do którego chcesz dołączyć 
2) Wybierz opcję Wstaw i wstaw wiadomość 
 
 

2.2.1.6 Kalendarz 

Kalendarz jest dostępny za pośrednictwem prawego menu lub kokpitu, a także nadchodzących 
wydarzeń. Dzięki kalendarzowi możesz być na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami w sieci 
ASSIST.  
 

 
Obraz 22 Kalendarz Projektu ASSIST 

2.2.2 Wewnętrzne narzędzia komunikacyjne 

2.2.2.1 Facebook 

Funkcjonalność jest podobna do opcji Facebook (zob. Rozdział 2.2.1.1), ale aby wiadomość na 
Facebooku była widoczna dla osób spoza sieci, należy kliknąć link "Opublikuj również na 
Facebooku", a Twoje posty zostaną opublikowane na Twoim Facebooku. Jeśli jesteś 
administratorem strony na Facebooku, możesz również wybrać opcję opublikowania tam. 
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2.2.2.2 Quickmail 

Aby umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail poza platformę, do obszaru sieciowego został dodany 
Quickmail. Pasek Quickmail można znaleźć w prawym panelu, jak pokazano poniżej. Wysyłanie e-
mailem Quickmail może być używane do wewnętrznego wysyłania wiadomości e-mail jako 
oryginalny system poczty e-mail w Moodle, ale dzięki Quickmail można również wysyłać wiadomości 
do zewnętrznych odbiorców do wiadomości e-mail. 

 
Obraz 24 Panel Szybkiej wiadomości (“Quickmail”) 

Obraz 23 Udostępnianie na Facebook 
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W pasku szybkiego dostępu możesz np.: 
 Utworzyć nowego maila 
 Utworzyć lub zmienić podpis e-mail 
 Zobaczyć wersje robocze 
 Wyświetlić historię 

 
 
 

 UWAGA: Zaleca się utworzenie podpisu z adresem e-mail nadawcy jako odpowiedzi, która 
będzie używana podczas kontaktowania się z osobami spoza platformy, ponieważ adres 
wysyłania jest adresem bez odpowiedzi.  

 
Tworzenie nowych wiadomości za pomocą Quickmail 
 
Aby skomponować nowy e-mail: 

1) Kliknij Utwórz nową wiadomość e-mail 
2) Wybierz Dodaj i wybierz odbiorców z istniejących grup dyskusyjnych lub wstaw odbiorców 

zewnętrznych 

 
Obraz 25 Dodawanie odbiorców 
 

1) Napisz temat i treść wiadomości e-mail 
2) W razie potrzeby dodaj załączniki lub wybierz podpisy 
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Obraz 26 Dodawanie załączników 

 
1) Kliknij Wyślij e-mail lub Zapisz szkic, aby kontynuować pracę nad wiadomością później 
2) Kliknij Anuluj, jeśli nie chcesz wysyłać ani zapisywać wiadomości 
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