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LOGOWANIE DO SYSTEMU
1. Logowanie do systemu poprzez:
-

przeglądarkę internetową https://app.wza24.pl - wymagane i obsługiwane przeglądarki:
Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge. Inne przeglądarki, a w szczególności
Internet Explorer - nie są zalecane,

-

aplikację natywną dla urządzeń z systemem Android w wersji co najmniej 5.1:
https://wza24.pl/wza24.apk (plik należy pobrać na urządzeniu z systemem Android oraz
zainstalować). Uwaga! W przypadku urządzeń z Androidem w wersji starszej niż 8.0 może być
wymagane umożliwienie instalacji aplikacji z nieznanych źródeł. Realizuje się to w ustawieniach
smartfona w sekcji Zabezpieczenia Po instalacji aplikacji WZA24, rekomendujemy przywrócenie
domyślnego ustawienia tej opcji, dla zapewnienia bezpieczeństwa smartfona.

-

aplikację natywną dla urządzeń systemu Windows 10: https://wza24.pl/setup.msi

- Link do resetowania hasła w WZA24: https://app.wza24.pl/changepassword

OBSŁUGA GŁOSOWAŃ
1. Logowanie - po uruchomieniu aplikacji lub wejściu na stronę systemu, pojawi się okno logowania,
gdzie należy wprowadzić swoje dane autoryzacyjne uzyskane od SABI - Rysunek 1

Rysunek 1 - logowanie
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2. Prezentacja porządku obrad - po zalogowaniu się do systemu, aplikacja zaprezentuje informację
o zalogowanym użytkowniku - liczba widoczna w nawiasie to liczba przysługujących głosów - oraz
wyświetli porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad będzie automatycznie aktualizowany
w sytuacji wprowadzania zmian przez operatora na polecenie prowadzącego obrady – rysunek 2.
Rysunek 2 – prezentacja porządku obrad

3. Przyciski funkcyjne – po rozpoczęciu głosowania aplikacja automatycznie prezentuje przyciski
do głosowania. W przypadku braku pojawienia się przycisków, możliwe jest ich przywołanie za
pomocą zielonego przycisku „Rozpocznij głosowanie”. Uwaga! Przycisk ten jest aktywny, wyłącznie
w momencie uruchomienia głosowania przez operatora.
Poniżej znajduje się menu aplikacji, cztery przyciski mają następujące funkcje – rysunek 3:
-

Rączka – umożliwia zgłoszenie chęci wypowiedzi,
Komunikator – czat tekstowy – nie będzie aktywny podczas obrad, czat będzie prowadzony
na platformie ClickMeeting
Ustawienia – pozwala zmodyfikować wybrane ustawienia aplikacji,
Wyloguj – przycisk, który pozwala się wylogować – wymaga potwierdzenia.

Rysunek 3 – przyciski funkcyjne dolna część ekranu
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4.

Zgłaszanie się do dyskusji - w trakcie posiedzenia można zgłosić chęć wypowiedzi. W tym celu,
należy nacisnąć pierwszy przycisk (z ikonką rączki) w dolnym menu, pojawi się wówczas informacja
na ekranie, że uczestnik pomyślnie zgłosił się do dyskusji – Rysunek 4.

Rysunek 4 – zgłoszenie się do dyskusji

Z udziału w dyskusji można zrezygnować - w tym celu, należy ponownie nacisnąć przycisk rączki
w dolnej części aplikacji – Rysunek 5.
Rysunek 5 – rezygnacja z dyskusji

5.

Głosowanie – w trakcie obrad, osoba nadzorująca głosowania w WZA24 (operator), polecenie
przewodniczącego będzie wywoływać/rozpoczynać głosowania za pomocą systemu WZA24
– Rysunek 6
Wywołanie głosowania spowoduje u wszystkich zalogowanych uczestników wyświetlenie na ekranie
podłączonych urządzeń – przycisków do głosowania.
Naciśnięcie przycisku spowoduje przesłanie głosu do bazy danych systemu, a na ekranie operatora
podświetli się nazwa lub nazwisko członka SABI.
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Aby oddać głos, należy zaznaczyć biały kwadrat obok właściwej pozycji oraz nacisnąć przycisk
POTWIERDŹ.
W kolejnym kroku możemy upewnić się, że wybraliśmy właściwą opcję oraz wysłać swój głos,
naciskając przycisk WYŚLIJ GŁOS. Jeżeli chcemy zmienić zdanie, możemy kliknąć przycisk
ANULUJ, by powrócić do poprzedniego widoku, gdzie możemy zmienić swój głos.
Poprawne wysłanie głosu, zostanie zasygnalizowane przez aplikację komunikatem.
Gdy spłyną wszystkie głosy, operator na polecenie przewodniczącego zakończy głosowanie. W tym
momencie na ekranie operatora pojawią sią się wyniki głosowania. Wyniki głosowania pojawią się
również na ekranach uczestników.
Rysunek 6 – głosowanie
Krok 1 – wyświetlenie listy

Krok 2 – wybór głosu

Krok 3 - wysłanie

6. Transmisja na platformie ClickMeeting
Oglądanie i słuchanie posiedzenia będzie możliwe za pomocą platformy ClickMeeting. Należy
uwzględnić, że transmisja może docierać z kilkunastosekundowym opóźnieniem.
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Zalecamy wyświetlanie transmisji i aplikacji WZA24 w dwóch oknach na jednym ekranie (rysunek
poniżej) lub na dwóch urządzeniach np. transmisja na komputerze PC/laptopie, a system do głosowania
na smartfonie.
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