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prowadzonych przez Konsulting „Firma w Niemczech”

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie milo powitać was w gronie naszych klientów.
Poniżej przedstawiamy informacje niezbędne do korzystania z naszego systemu archiwizacji 
dokumentów: 

Adres internetowy Państwa dostępu do dokumentów to: 

https://emits-host.com/przyklad 

Login do Państwa konta (nazwa użytkownika): 

jankowalski 
Hasło do Państwa konta: 

zytAdwea113 

W w/w systemie elektronicznego dostępu i archiwizacji dokumentów, znajda Państwo 
wszystkie dokumenty składane w naszej firmie jak również bieżące dokumenty 
spływające z urzędów w Państwa sprawie. Dokumenty można przeglądać, pobierać, 
drukować . 
Jest to rozwiązanie gwarantujące Państwu ciągły dostęp do dokumentów bez potrzeby 
posiadania ich kopi, szukania zagubionych formularzy, etc .. przez 24 godziny na dobę i 
365 dni w roku. 
System regularnie wykonuje archiwizacje dokumentów w dwóch rożnych lokalizacjach 
serwerowych, zapewniając tym samym ciągłość świadczenia usług i stały dostęp do nich 
w tym gwarantując bezpieczeństwo dokumentów przed ich zaginięciem czy 
zniszczeniem.  
Dodatkowo , połączenie do systemu dokumentów jest zabezpieczone przez 
certyfikowane połączenie SSL, uniemożliwiając tym samym podejrzenie połączenia przez 
osoby nie upoważnione. 

O czym należy pamiętać ? 

1. Państwa dokumenty mogą wpływać do systemu z opóźnieniem do 72 godzin w dni 
robocze od poniedziałku do piątku . 

2. Nie należy logować się do systemu z nieznanych sieci LAN/WiFi , korzystając z 
hotspotów w domach handlowych czy restauracjach i innych miejscach publicznych.  
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3. Bezpieczeństwo Państwa danych jest tak dobre jak zabezpieczenie komputera z 
którego Państwo korzystają a wiec należy regularnie sprawdzać go pod kontem 
wirusów i innych zagrożeń złośliwym oprogramowaniem. 

4. Oprogramowanie do zabezpieczenia komputera osobistego należy pobierać lub 
kupować tylko z zaufanych źródeł i stron co do których maja Państwo pewność ze 
nie podszywają się pod firmę której oprogramowanie anty-wirusowe chcą Państwo 
pobrać/zakupić. 

5. Nie należy zapamiętywać hasła do systemu archiwizacji w przeglądarce internetowej 
na cudzych komputerach ale również i na osobistych. 

6. jeżeli w trakcie połączenia do naszego systemu archiwizacji dokumentów, nie 
zobaczą Państwo w pasku adresu internetowego „kłódki” lub innej informacji 
świadczącej o bezpiecznym połączeniu SSL - należy przestać korzystać z takiej 
strony i bezzwłocznie skontaktować się z nasza obsługą klienta wraz z możliwe jak 
największa ilością informacji. 

7. System dostępu do dokumentów jest podzielony na katalogi tematyczne w których 
znajdują się stosowne dokumenty. 

Logowanie oraz korzystanie z systemu archiwizowanych 
dokumentów (poradnik): 

Wprowadź w przeglądarkę internetowa - adres jaki został przekazany przez naszą firmę. 

Jeżeli wszystko dobrze zrobiłeś/aś -Pojawi się okno logowania (może różnic się 
wyglądem w zależności od przeglądarki internetowej z której Państwo korzystacie). 
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Wprowadź w pole „Nazwa” swój Login (nazwę użytkownika) a w pole „Hasło” - swoje 
hasło (wszystkie niezbędne dane zostały podane na początku tego dokumentu). 

Następnie kliknij  lewym przyciskiem myszki na przycisk  „Zaloguj się” lub wciśnij na 
klawiaturze przycisk „Enter”. 

Po prawidłowym zalogowaniu się do systemu , można zobaczyć strukturę katalogów 
tematycznych znajdujących się w oknie strony internetowej. Widok systemu jest 
zamieszczony poniżej: 
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Jeżeli interesują Cie dokumenty umieszczone w katalogu np. „Umowy” należy po prostu 
w niego kliknąć aby wejść w ten katalog, analogicznie w pozostałych pozycjach. 

Aby wyświetlić dokument należy na niego kliknąć, aby cofnąć się - użyj nawigacji Swojej 
przeglądarki internetowej. 

Inne funkcje: 

W systemie są widoczne dwa górne przyciski w lewej oraz prawej górnej części strony. 
Służą one zgodnie z opisem do uzyskania dodatkowych informacji . Po kliknięciu na 
przycisk „INFORMACJE” można zobaczyć aktualny stan połączenia internetowego , 
kiedy była wykonywana ostatnia kopia bezpieczeństwa oraz aktualna datę dostępu do 
dokumentów. Widok prezentuje się w następującej formie: 
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Klikniecie na prawe menu o nazwie „LINKI” - daje szybko dostęp do adresów 
internetowych produktów naszej firmy, co można zobaczyć poniżej: 
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Jeżeli połączenie do systemu nie nastąpiło po zabezpieczonym łączu przez protokół 
SSL, można ujrzeć następującą informacje: 

Kiedy nastąpi bezpieczne połączenie SSL uniemożliwiające podejrzenie jego zawartości, 
komunikat będzie następujący: 

*Zabezpieczenie protokołu SSL poprzez certyfikacje zaufanego CA dostarcza firma 
COMODO. 

Kompatybilność systemu: 

System poprzez swoja konstrukcje (RWD) jest w pełni przystosowany do działania i 
prawidłowego wyświetlania na wszelkiego typu urządzeniach jak : 
tablet,telefon,laptop,komputer - również bez względu na posiadany system operacyjny 
czy przeglądarkę internetowa bez potrzeby dodatkowego przewijania strony, pasków 
bocznych czy poprzecznych. 
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Dodatkowa pomoc : 

Jeżeli potrzebujesz pomocy z obsługą w/w systemu lub masz dodatkowe pytania to 
zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego, poprzez czat na stronie www.firma-
w-niemczech.eu  lub osobistego po umówieniu telefonicznie terminu spotkania. 

Zanim się skontaktujesz z naszym konsultantem/przedstawicielem w sprawie obsługi 
systemu archiwizacji i dostępu do danych klienckich z powodu nie zrozumiałości  tego 
podręcznika - zachęcamy jeszcze do skorzystania z materiału wideo pokazującego krok 
po kroku obsługę tego systemu, pod adresem :  

http://youtu.be/JndB9WmF8kA 

Te i inne informacje również są dostępne na stronie naszego systemu pod adresem : 

https://emits-host.com 

Z wyrazami Szacunku  
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