ZARZĄDZANIE UCZESTNIKAMI
W PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH STRUKTURY
1. na stronie www.royalrangers.pl wybieramy przycisk logowanie - strefa rangera i logujemy
się na konto
2. instruktorzy, którzy są liderami jednostek lub mają w systemie zdefiniowaną rolę
Uczestnicy, mają prawo do zarządzania uczestnikami w podległych jednostkach
osoby z rolą Uczestnicy powinny widzieć zakładkę Jednostki/Uczestnicy, na którą należy
wejść

3. rozwijamy drzewo struktury poprzez klikanie w trójkąt przy piętrze struktury lub filtrujemy
strukturę po typie jednostek

4. po wybraniu właściwego elementu podległej struktury poprzez przyciski:
- Edytuj – możemy zobaczyć dane podstawowe uczestnika oraz zobaczyć i zmienić
uprawnienia uczestnika w systemie
- Potwierdź – możemy potwierdzić tożsamość osoby z organizacji, po jej zarejestrowaniu w
systemie ERP Scout – w takim przypadku system automatycznie wyśle autorespondera do
osoby o potwierdzeniu w systemie i możliwości pracy w nim
- Przenieś – możemy przenieść uczestnika do wybranej jednostki struktury w obrębie swoich
uprawnień – do jednostki poza strukturę, którą zarządzamy może przenieść osoba
zarządzająca wyższą strukturą w drzewie jednostek

- Zablokuj – możemy zablokować osobę w systemie ERP Scout – do czasu odblokowania nie
będzie posiadał żadnych uprawnień w systemie
- Usuń – możemy usunąć osobę z organizacji i z systemu – dane będą zaszyfrowane i nie
będą dostępne dla nikogo z użytkowników systemu
- Usuń z organizacji – możemy ręcznie usunąć osobę z listy członków organizacji –
odpowiedni rozkaz zostanie utworzony i wstawiony w odpowiednie miejsce w module
Jednostki/Rozkazy
- Dokumenty wymagane przez MEN – możliwość wczytania i pobrania Zaświadczenia z RSPTS
- dokumentu wymaganego przez MEN przy organizacji obozów i biwaków dla wszystkich osób
pracujących z dziećmi i młodzieżą – dostęp do Rejestru i możliwość pobierania danych ma
Kwatera Główna RRP

5. tabela uczestników jednostek pozwala na filtrowanie po nazwach kolumn, po statusie oraz na
wyszukiwanie wybranych jednostek przez wpisanie w komórkach danych zawężających ilość
wyszukiwanych osób
UWAGA! – pozostawienie wpisanej informacji w którejkolwiek komórce do wyszukiwania filtruje tabelę
aż do usunięcia danych z tej komórki – wylogowanie nie czyści komórek.

6. tabela posiada funkcję przestawiania kolumn – wystarczy najechać kursorem na górną
komórkę kolumny, wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy oraz przesunąć kursorem całą
kolumnę na właściwe miejsce a następnie puścić przycisk – kolumna zostanie w tym miejscu
7. tabela posiada opcję ukrywania kolumn - poprzez kliknięcie w przycisk obok komórki do
wyszukiwania tekstu w tabeli otwiera się okno, do którego można przesunąć całe kolumny,
które nie są nam potrzebne do przeglądania poprzez łapanie kolumn jak w punkcie wyżej.
Aby zamknąć okno wystarczy kliknąć przycisk X w oknie. W podobny sposób możemy
przywracać kolumny do widoku tabeli w dowolne miejsce.

