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  Prezentacja projektu ASSIST 

1.1  Przegląd i wprowadzenie do projektu ASSIST 

 ASSIST to 36-miesięczny europejski projekt „aktywizacji rynku i orientacji na politykę”, mający na 
celu walkę z ubóstwem energetycznym i wspieranie wrażliwych konsumentów. Zamierza   
aktywnie angażować konsumentów na rynku energii i pozytywnie zmieniać zachowania w 
odniesieniu do zużycia energii oraz wpływać na kształt polityki na wszystkich poziomach w celu 
rozwiązania problemów związanych z ubóstwem energetycznym. 
Opierając się na konkluzjach Energy Citizens’ Forum i European Vulnerable Consumers Working 
Group, projekt ma na celu połączenie działań dotyczących zarówno energii, jak i w wymiarze 
społecznym, ponieważ ubóstwo energetyczne dotyczy nie tylko kwestii energetycznych i nie może 
być rozwiązywane w oderwaniu od szerzej ujmowanych problemów ubóstwa. Dokładniej, cele 
strategiczne ASSIST mają przyczynić się do: 
 

 Walki  z ubóstwem energetycznym; 

 Zmniejszenia  głównych barier na rynku energii, z którymi zmagają się wrażliwi 
konsumenci; 

  Wspieranie  wrażliwych konsumentów, aby byli bardziej efektywni energetycznie 
szczególnie w odniesieniu do krajowego zużycia energii (energia elektryczna i gaz). 

Aby zrealizować założone cele, projekt przewiduje zróżnicowane i współzależne działania 
sieciowe i bezpośrednie w terenie, zgodne z odpowiednimi scenariuszami krajowymi i 
europejskimi. Wśród nich ASSIST zamierza stworzyć sieć innowacyjnych profesjonalnych 
doradców wspierających wrażliwych konsumentów w ich domowym zużyciu energii: ang. „Home 
Energy Advisors (HEA)” – „Domowi Doradcy Energetyczni”. 
 
Ten produkt jest częścią Pakietu Roboczego 4 (WP4): Sieć doradców energetycznych, i 
przedstawia prace i działania związane z tworzeniem platformy ICT opracowanej dla sieci. 
 

1.2 Przegląd dokumentów i powiązania z innymi 

pakietami roboczymi 

 Niniejszy dokument zawiera produkt D4.2, który jest bardzo ściśle powiązany z przygotowanym 
już produktem D4.1 - Wytyczne dotyczące sieci, oraz z następującymi produktami: D4.3 - 
Podręcznik ICT, D4.4 - HEA Network Monitoring Mechanism for Saved Energy and Increased 
Comfort Level  . Powyższe produkty prezentujemy także w jednym dokumencie, aby umożliwić ich 
logiczne połączenie w całość. Ten dokument jest dostępny  jako  oddzielny plik. 
 
 
Niniejszy Pakiet Roboczy (WP4) jest nierozerwalnie związany z pracą wykonywaną w pozostałych 
pakietach. WP4 jest pod tym względem zarówno systemem monitorowania, jak i platformą 
proponowaną do podtrzymania działań Domowych Doradców Energetycznych (HEA) i stworzonej 
sieci, także po zakończeniu projektu ASSIST. 
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  Definiowanie funkcji narzędzi ICT dla sieci 

2.1 Ocena istniejących narzędzi doradców pracujących w 

krajach uczestniczących w projekcie 
W celu stworzenia dynamicznego środowiska tworzona jest sieć między przeszkolonymi  HEA - 
jeśli wszyscy doradcy będą działali, aby osiągnąć ten sam cel  (wsparcie najsłabszych i ubogich 
konsumentów) mogą pracować w różnych instytucjach (np. stowarzyszenia konsumentów energii, 
wydziały społeczne gmin, finansowe centra informacyjne pomagające konsumentom w 
płatnościach podatków i ulgach podatkowych itp.) - tak jak to zostało opisane w produkcie D3.1 - 
Schemat kwalifikacji HEA.  
. Stąd, 
wszyscy partnerzy krajowi zostali poproszeni o dostarczenie informacji na temat narzędzi, z 
których korzystają  istniejący doradcy w różnych krajach. Kwestionariusz przedstawiono poniżej: 
 
Odpowiedzi na kwestionariusz zostały przeanalizowane, aby stworzyć przegląd różnych 

sposobów i narzędzi pracy w poszczególnych różnych krajach . 
 

Picture 1 Questionnaire of existing tools used 
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Sposoby / narzędzia: 
 
 

  Interakcja z konsumentami energii:  telefon, e-mail, poczta tradycyjna lub faks, wizyty 
domowe wydarzenia jednorazowe/ stoisko informacyjne, strony internetowe, 
narzędzia/portale internetowe wymagające  logowania, MS Excel, MS Access, bazy 
danych Oracle i CRM 

 Raportowanie: Kamp C i przypisany szablon Microsoft Word 

 Wyszukiwanie informacji/Porównanie cen: porównywarki cen i portale internetowe z 
informacjami o specjalnych kryteriach premiowych dla regionu 

 Monitorowanie aktywności: automatyczne śledzenie aktywności strony internetowej i 
Eclipse 

 Sieć: media społecznościowe (np. Facebook) i strona internetowa 

 
Specjaliści, z którymi współpracują : 
 

 Urzędnicy państwowi, z instytucji takich  jak krajowy organ regulacyjny 

 Podmioty społeczne, takie, jak: asystenci rodzinni, psychologowie, pedagodzy, doradcy 
zawodowi 

 Podmioty sektora energetycznego, takie jak inne organizacje związane z rynkiem energii 

 

 Inne funkcje uznane za ważne dla narzędzi ICT: 

 Narzędzia obsługiwane przez tablet 

 Automatyczne generowanie  raportów 

 Importowanie danych konsumenta/ przechowywanie bezpośrednio w bazie danych 

 Udostępnianie informacji o dotacjach w  kraju/regionie (najlepiej przedstawienie ich w 
sposób zautomatyzowany w formie graficznej) 

 Oznaczanie priorytetowych klientów 

  Zintegrowany program zarządzania spotkaniami 

 
W tej wstępnej analizie podkreślono, że nie ma jednego narzędzia ani metodologii, które można 
by wykorzystać jako punkt wyjścia dla wspólnej platformy. Również style pracy i sprawozdawczość 
różniły się znacznie w zależności od kraju, a wiele krajów nie miało ustalonego wskaźnika do 
narzędzi raportowania, który byłby  pomocny w analizie  wyników. Dlatego zdecydowano, że 
narzędzia ICT powinny być łatwe w użyciu dla wszystkich HEA tak, aby wspierać ich pracę. Nie 
chcieliśmy zastępować istniejących narzędzi, ale oferować dodatkową wartość dla HEA, 
zwłaszcza w odniesieniu do dzielenia się wiedzą i działań sieciowych. 
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2.2 Wymagania funkcjonalne dla platformy 

Założyliśmy, że podstawowe wymagania to dzielenie się wiedzą zarówno między doradcami, jak i 

między doradcami i konsumentami zagrożonymi ubóstwem, a także współpraca z partnerami 

krajowymi i  międzynarodowymi. Możliwość dalszej nauki  została również uznana za ważną dla 

doradców, co uwzględniliśmy, dobierając odpowiednią platformę ICT. 

 W celu stworzenia środowiska, które ułatwiłoby pracę doradców i zaoferowało dodatkową 
wartości istniejącym narzędziom, wymagania dotyczące funkcjonalności zostały omówione 
podczas warsztatów z partnerami projektu w trakcie drugiego spotkania projektowego. 
Rozważono i omówiono różne funkcjonalności Platforma musi umożliwiać użytkownikom 
logowanie się i wylogowywanie. 

 Platforma musi umożliwiać osobom (pracującym nad ubóstwem energetycznym) 
rejestrowanie/tworzenie profili. 

 Platforma powinna umożliwić ludziom łączenie się z innymi. 

 Platforma powinna otrzymywać i realizować żądania użytkowników dotyczące resetowania hasła. 

 Profile użytkowników powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, firma/organizacja, 
specjalność, kraj, adres e-mail, dodatkowe dane kontaktowe (opcjonalnie). 

 Profile użytkowników mogą zawierać zdjęcie profilowe użytkownika. 

 Platforma musi obsługiwać przesyłanie następujących typów plików od użytkowników: Dokumenty: 
.pdf, Wideo: .avi, .mp4, Obrazy: .jpg, jpeg, .gif, .png, Krótkie kwestionariusze, na które można 
odpowiedzieć online. 

 Platforma powinna obsługiwać źródła powiązane z zewnętrznymi stronami internetowymi: 
wyświetlać filmy z YouTube, dodawać linki. 

 Platforma musi zawierać zintegrowany system pocztowy. 

 System pocztowy musi umożliwiać wysyłanie dokumentów/plików bezpośrednio przez platformę. 

 Platforma może zawierać zintegrowany system wywołania. 

 Platforma musi mieć system monitorowania z możliwością automatycznego zbierania danych o 
działaniach użytkownika: Loginy, Odsłony, Pliki otwarte, Widoki wideo, Pliki wysłane przez system 
pocztowy, Wiadomości wysłane, Odpowiedzi na prośby o pomoc, Połączenia telefoniczne 
wykonane przez użytkowników. 

 Platforma musi umożliwiać ręczne dodawanie do systemu monitorowania (w celu dodania działań 
wykonywanych poza platformą): połączenia telefoniczne wykonywane przez użytkowników, wizyty 
domowe, działalność Helpdesk, wiadomości e-mail wysyłane za pomocą zewnętrznych narzędzi do 
wysyłania wiadomości. 

 Platforma musi mieć zintegrowane funkcje analityczne, aby automatycznie obliczać statystyki 
monitorowanej aktywności (podobnie jak Google Analytics). 

 Użytkownik musi mieć możliwość ręcznego przechowywania danych klienta poprzez wypełnienie 
(przyjaznego dla użytkownika) formularza, w tym: Dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer 
telefonu, adres e-mail; Dane demograficzne: wiek, wielkość gospodarstwa domowego, liczba osób 
w gospodarstwie domowym, roczny dochód gospodarstwa domowego; Dane dotyczące energii: 
średni roczny poziom zużycia, aktualny dostawca, aktualną umowę na energię elektryczną, 
wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania. 

 Użytkownik, który przechowuje dane, musi mieć możliwość edycji wstawionych informacji. 

 Platforma musi zawierać informacje o kryteriach uzyskania wsparcia  społecznego/taryfach 
kraju/regionu. 

 Platforma powinna automatycznie pokazywać, które dopłaty społeczne/taryfy mogą być 
zastosowane do każdego konsumenta na podstawie przechowywanych informacji . 

 Platforma powinna oznaczać konsumentów priorytetowych na podstawie określonych kryteriów . 
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 Platforma musi być połączona z bazą danych (gdzie będą przechowywane informacje 
monitorowane lub dodane ręcznie). 

 Platforma musi automatycznie generować raporty zawierające statystyki wybrane przez 
użytkownika. 

 Raporty generowane automatycznie powinny być edytowalne (np. dla uzupełnień tekstowych, 
komentarzy). 

 Platforma musi zapewniać interfejs użytkownika we wszystkich językach krajów projektu: 
angielskim, fińskim, hiszpańskim, polskim, włoskim, holenderskim (flamandzkim). 

 Administrator może otrzymywać powiadomienia, gdy nowy materiał zostanie przesłany w dowolnym 
języku/na stronie. 

  Platforma musi obsługiwać  materiały w różnych językach (dokumenty, filmy). 

 Platforma mogłaby umożliwić dyskusje w grupach prywatnych. 

 Platforma może obejmować forum dyskusyjne. 

 Platforma powinna mieć zintegrowany kalendarz do zarządzania osobistymi 
zadaniami/spotkaniami. 

  Platforma powinna zawierać linki między plikami a osobami bardziej wyspecjalizowanymi w każdym 
temacie (w tym najbardziej wyspecjalizowany członek konsorcjum dla każdego przedmiotu). 

 Platforma może pozwolić użytkownikowi wybrać, które funkcje mają zostać dodane na jego głównym 
ekranie (w zależności od potrzeb/zainteresowań każdego użytkownika/firmy/kraju). 

  Platforma musi zawierać publicznie dostępną stronę internetową z podstawowymi informacjami 
pomocnymi dla osób ubogich energetycznie w zależności od kraju: Informacje kontaktowe osób, 
które mogą im pomóc (mogą być anonimowe, tylko e-mail), schematy wsparcia, wskazówki 
dotyczące niższych rachunków za prąd, informacje, materiały. 

 Platforma musi mieć (przyjazny dla użytkownika) system wyszukiwania, który będzie obsługiwał: 
wyszukiwanie w oparciu o słowa kluczowe i język, sortowanie plików w oparciu o przesyłanie w 
porządku alfabetycznym, sortowanie plików w oparciu o datę przesłania. 

 Platforma może być używanana  komputerach  stacjonarnych, tabletach i telefonach komórkowych. 

 Podczas korzystania z tabletu muszą być dostępne następujące funkcje: Wypełnianie formularza 
informacjami o konsumentach, Informacje o dopłatach społecznych/taryfach 

 Platforma musi mieć anonimową wersję danych o konsumentach ubogich energetycznie, która 
będzie dostępna dla wszystkich specjalistów z tego samego kraju. 

 
Stwierdzono jednocześnie, że powyższe  funkcjonalności mają różne znaczenie dla różnych 
partnerów krajowych. Po wyszczególnieniu wymagań funkcjonalnych do każdego partnera 
wysłano kwestionariusz uzupełniający, aby określić znaczenie każdej funkcji. Wybór narzędzia ICT 
opierał się na znaczeniu cech przedstawionych w tabeli 1 poniżej. 
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 Wybór narzędzia ICT  
Aby spełnić podstawowe wymagania wobec modelu ICT, jako narzędzia do dzielenia się wiedzą 
zarówno pomiędzy doradcami, jak i konsumentami można było rozważyć zastosowanie narzędzia 
zaproponowanego pierwotnie już na etapie składania projektu . Jednak podczas dyskusji okazało 
się, że dodatkowe funkcjonalności ułatwiłyby pracę doradców i zagwarantowały dodatkową 
wartość istniejącym narzędziom, takim jak możliwość ustawicznej nauki,  tworzenia grup. 
 
Aby udostępnić możliwość dokształcania ( nauki ustawicznej) wybrano trzy platformy ICT: Sakai, 
Moodle i Ilias. Po wyszczególnieniu wymagań funkcjonalnych do każdego partnera wysłano 
kwestionariusz uzupełniający, aby określić znaczenie każdej funkcji. Na podstawie wyniku 
obliczono średnie znaczenie. Następnie rozważono funkcjonalności każdej opcji platformy i 
sposób, w jaki spełniają wymienione wymagania. Wymagania, ich znaczenie i funkcjonalność 
każdej platformy przedstawiono poniżej: 
 
 
Tabela 1 Wymagania funkcjonalne platformy i ich znaczenie 
 

# Wymagania funkcjonalne platformy 
Sakai Moodle ILIAS Impor-

tance 

1 
Platforma musi umożliwiać użytkownikom 
logowanie się i wylogowywanie 

X X X 
10 

2 

Platforma musi umożliwiać osobom (pracującym 
nad ubóstwem energetycznym) rejestrowanie / 
tworzenie profili 

X X X 

10 

3 
Platforma może umożliwić ludziom łączenie się z 
innymi 

X  X (wtyczka Facebook) NA 
9 

4 
Platforma może otrzymywać i realizować żądania 
użytkowników dotyczące resetowania hasła 

X X X 
10 

5 
Profile użytkowników powinny zawierać 
następujące informacje: 

  

X (administrator może 
dodawać i edytować 
pola wymagane do 
utworzenia profilu) 

  

  

  Nazwa X X X 10 

  Firma / organizacja   X   9 

  Specjalność   X   10 

  Kraj   X   9 

   Adres e-mail X X X 10 

  Dodatkowe dane kontaktowe (opcjonalnie)   X   5 

6 
Profile użytkowników mogą zawierać zdjęcie 
profilowe na użytkownika. 

X X X 
5 

7 

Platforma musi obsługiwać przesyłanie 
następujących typów plików od podłączonych 
użytkowników: 

      

  

   Dokumenty: .pdf X X X 9 

  Wideo: .avi, .mp4 

X (not sure about the 
types supported) 

X (not sure about the 
types supported) 

X 
5 

  Zdjęcia: .jpg, jpeg, .gif, .png 

X (not sure about the 
types supported) 

x (not sure about the 
types supported) 

x (not sure 
about the types 

supported) 5 

  
Krótkie kwestionariusze, na które można 
odpowiedzieć online 

X X X 
5 

8 
Platforma powinna wspierać źródła powiązane z 
zewnętrznymi stronami internetowymi: 

      
  

   Wyświetl filmy z YouTube X X X 4 
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   Dodaj łącza X X   7 

9 
Platforma musi zawierać zintegrowany system 
pocztowy. 

X X X 
7 

10 

System pocztowy musi umożliwiać wysyłanie 
dokumentów / plików bezpośrednio przez 
platformę. 

X (umożliwia 
udostępnianie plików 
za pomocą narzędzia 

typu dropbox) 

 X (wtyczka szybkiego 
wysłania) 

NA 

7 

11 
Platforma może zawierać zintegrowany system 
wywołania. 

X (konferencja 
internetowa przy 

użyciu serwera Adobe 
Connect) 

  NA 

5 

12 

Platforma musi mieć system monitorowania z 
możliwością automatycznego zbierania działań 
użytkownika:       

   Loginy X X   10 

   Odsłony X X X 8 

   Pliki otwarte X   X 8 

  Widoki wideo       8 

  Pliki wysyłane przez system pocztowy 

  

X (analityka uczenia 
się moodle 

lub Google Analytics 
Plugin dla Moodle) 

  

10 

  Wiadomości wysłane 

X 

X (analityka uczenia 
się moodle 

lub Google Analytics 
Plugin dla Moodle) 

  

10 

   Odpowiedzi na prośby o wsparcie       7 

  
 Połączenia telefoniczne wykonywane przez 
użytkowników 

      
7 

13 

Platforma musi umożliwiać ręczne dodawanie do 
systemu monitorowania (w celu dodania działań 
wykonywanych poza platformą): 

  X (trough surveys)    

 10 

  
 Połączenia telefoniczne wykonywane przez 
użytkowników 

      
10 

  Wizyty domowe       10 

   Dział pomocy technicznej       10 

  
E-maile wysyłane za pomocą zewnętrznych 
narzędzi pocztowych 

     
10 

14 

Platforma musi mieć zintegrowane funkcje 
analityczne, aby automatycznie obliczać 
statystyki monitorowanej aktywności (podobnie 
jak Google Analytics) 

X 
(raporty statystyczne 

dotyczące wizyt 
użytkowników, 

aktywności narzędzi i 
aktywności zasobów) 

X (Google Analytics 
Plugin for Moodle) 

  

10 

15 

Użytkownik musi mieć możliwość ręcznego 
przechowywania danych o konsumentach, 
wypełniając formularz (przyjazny dla 
użytkownika), w tym: (więcej informacji, które 
należy dodać o zebranych danych)         

  
Dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer 
telefonu, e-mail 

      
9 

  

Dane demograficzne: wiek, wielkość 
gospodarstwa domowego, liczba osób w 
gospodarstwie domowym, roczny dochód 
gospodarstwa domowego 

      

8 

  

Dane dotyczące energii: średni roczny poziom 
zużycia, aktualny dostawca, aktualny kontrakt na 
energię elektryczną, wykorzystanie energii 
elektrycznej do ogrzewania 

      

10 
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16 

Użytkownik, który przechował każdego 
konsumenta, musi mieć możliwość edycji 
wstawionych informacji. 

      

10 

17 

Platforma musi zawierać informacje o kryteriach 
dotyczących premii społecznych / taryf na kraj / 
region 

      

3 

18 

Platforma powinna automatycznie pokazywać, 
które bonusy / taryfy społeczne można 
zastosować do każdego konsumenta na 
podstawie przechowywanych informacji (więcej 
informacji na temat kryteriów) 

      

3 

19 

Platforma powinna oznaczać klientów 
priorytetowych w oparciu o konkretne kryteria 
(więcej informacji potrzebnych na temat 
kryteriów) 

      

3 

20 

Platforma musi być połączona z bazą danych 
(gdzie będą przechowywane informacje 
monitorowane lub ręcznie dodane) 

X 
(https://confluence.sa
kaiproject.org/display/
DOC/Sakai+11+databa

se+support) 

X 
(recommended: 

MySQL/PostgreSQL 
also supported: 

Oracle/MSSQ/SQLite) 

X 
(mySQL) 

10 

21 

Platforma musi automatycznie generować 
raporty zawierające statystyki wybrane przez 
użytkownika. 

X 
(with limited options: 

https://longsight.scree
nstepslive.com/s/sakai
_help/m/59830/l/610
451-how-do-i-create-

and-run-a-report) 

X 
(Report plugin: 

https://moodle.org/pl
ugins/report_customs

ql) 

  

8 

22 

Wygenerowane automatycznie raporty powinny 
być edytowalne (tj. Dla uzupełnień tekstowych, 
komentarzy itp.) 

      

10 

23 
Platforma musi zapewniać interfejs użytkownika 
we wszystkich językach krajów projektu:         

  Angielski X X X 10 

  Fiński   X   9 

  Hiszpański X X X 9 

  Polski X X X 9 

  Włoski X X X 9 

   Holenderski (flamandzki) X (holenderski) X X (niderlandzki) 9 

24 

Administrator może otrzymywać powiadomienia 
o przesłaniu nowego materiału w dowolnym 
języku / na stronie. 

  X   

7 

25 
Platforma musi wspierać i organizować materiały 
w różnych językach (dokumenty, filmy) 

X X X 
7 

26 
Platforma mogłaby umożliwić dyskusje w 
grupach prywatnych 

X X X 
9 

27 Platforma może obejmować forum dyskusyjne X X X 9 

28 
Platforma powinna mieć zintegrowany kalendarz 
zarządzania osobistymi zadaniami / nominacjami 

X X X 
2 

29 

Platforma powinna zawierać linki między plikami 
a osobami bardziej wyspecjalizowanymi w 
każdym temacie (w tym najbardziej 
wyspecjalizowany członek konsorcjum dla 
każdego przedmiotu) 

      

5 

30 

Platforma może pozwolić użytkownikowi wybrać, 
które funkcje mają zostać dodane na ekranie 
głównym. (w zależności od potrzeb / 

X X   

4 
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zainteresowań każdego użytkownika / firmy / 
kraju) 

31 

Platforma musi zawierać publicznie dostępną 
stronę internetową z podstawowymi 
informacjami pomocnymi dla osób ubogich 
energetycznie, w zależności od ich kraju 

X   

10 

32 
Platforma musi mieć (przyjazny dla użytkownika) 
system wyszukiwania, który będzie obsługiwał 

    X 
  

  
Wyszukiwanie na podstawie słów kluczowych i 
języka 

      
8 

  
 Sortowanie plików według kolejności 
alfabetycznej 

      
6 

  Sortowanie plików na podstawie daty przesłania   X   4 

33 

Platformę można wykorzystać na ekranach 
komputerów stacjonarnych, tabletów i 
telefonów komórkowych. 

X 
X 

(dostępna aplikacja 
mobilna) 

X 

10 

34 
Podczas korzystania z aplikacji tabletu muszą być 
dostępne następujące funkcje : 

      
  

    Wypełnianie formularza informacjami o kliencie       4 

  Informacje na temat premii społecznych / taryf       4 

35 

Platforma musi mieć zanonimizowaną wersję 
danych o konsumentach ubogich energetycznie, 
które będą dostępne dla wszystkich specjalistów 
z tego samego kraju 

      

9 

 

 

Poprzeprowadzeniu analizy okazało się,  że Moodle spełnia większość wymagań. Moodle został 

również wybrany jako najlepsza platforma ułatwiająca szkolenie doradców. Tak więc, aby uniknąć 

dwóch oddzielnych systemów, Moodle został wybrany jako narzędzie dla całej sieci. Dla funkcji, 

których Moodle nie mógł spełnić, rozważono alternatywne sugestie: 

 

 Platforma musi zawierać publicznie dostępną stronę internetową z podstawowymi 
informacjami pomocnymi dla osób ubogich energetycznie, w zależności od kraju. 

Strona internetowa o otwartym dostępie mogłaby zostać utworzona i w języku narodowym, 
a platforma Moodle mogłaby zostać połączona z tą witryną. Dzięki platformie Moodle 
wrażliwi konsumenci uzyskaliby dostęp do bardziej rozbudowanych i spersonalizowanych 
porad. 
 

 

 Raporty generowane automatycznie powinny być edytowalne (np. dla uzupełnień 
tekstowych, komentarzy) 

Automatycznie generowane raporty statystyczne można pobrać i następnie edytować np. plik 

Excel. 
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 Środowisko Moodle 

4.1 Budowanie środowiska 

Aby stworzyć platformę, która mogłaby służyć HEA i sieci, również po zakończeniu projektu ASSIST, 

platforma potrzebowała możliwości włączenia różnych funkcji opisanych powyżej.  

Platforma Moodle ma dostępnych wiele funkcjonalności, ale kilka funkcji dodatkowych, takich jak 

Facebook i wtyczka Quickmail, zostały włączone do systemu, aby zwiększyć jego użyteczność. 

Funkcje można podzielić na trzy kategorie: wewnętrzne narzędzia sieciowe ułatwiające tworzenie 

sieci między doradcami, zewnętrzne narzędzia komunikacyjne ułatwiające komunikację doradców z 

wrażliwymi konsumentami oraz narzędzia do monitorowania, ułatwiające monitorowanie wyników 

działań prowadzonych przez doradców pomagających osobom w trudnej sytuacji i partnerów 

projektu, aby mogli gromadzić informacje na temat korzystania z platformy. 

 

Na platformie można znaleźć następujące funkcje: 

 

 

Po zbudowaniu struktury platformy obszar został zduplikowany dla każdej sieci krajowej, a treść 

została dostosowana do języka narodowego, aby umożliwić stworzenie obszaru roboczego dla 

krajowych sieci doradców. We wcześniejszych dyskusjach dotyczących międzynarodowej sieci 

doradców niektóre kraje wyraziły obawy, że umiejętności językowe doradców krajowych mogą 

stanowić problem, ponieważ językiem roboczym sieci europejskiej będzie język angielski. 

Ostatecznie uznaliśmy, że nie jest to wystarczające uzasadnienie, aby nie budować sieci 

europejskiej.  
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Funkcje i ich wykorzystanie będą dalej opisywane w kolejnych dokumentach: Podręcznik TIK i 

mechanizm monitorowania sieci HEA . 

 

4.2 Sfinalizowana platforma 

The platform can be accessed at: https://assist2020.eu/ 

 

Picture 3 Access page 

Picture 2 Sections of the network area 

https://assist2020.eu/
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Picture 4 Resources of the platform



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.assist2gether.eu 
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