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1. Logowanie

Identyfikator – login wygenerowany przez administratora

Hasło – wygenerowane przez administratora – otrzymane na mail zgłoszeniowy podany we wniosku
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2. Panel startowy – wybieramy Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań

3. Wybieramy obwód, na który chcemy dokonać wpisu
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4. Zapisanie
- Po wybraniu obwodu prezentuje się informacja o wpisach dla tego obwodu, aktywne niezakończone polowania - zaznaczone są na czerwono
- wybieramy – dodaj wpis na polowanie

- obwód już wybrano, system automatycznie aktywuje aktualne dla niego upoważnienia do
polowania – nie musimy wybierać
- wskazywani są też myśliwi w obwodzie – aktywni – zapisani z danymi kontaktowymi, co umożliwi
ocenę wolnych urządzeń i ewentualny kontakt w przypadku sąsiadowania
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- sprawdzenie zajętych i wolnych urządzeń – graficzna prezentacja na mapie

- wybieramy datę oraz czas rozpoczęcia polowania wraz z datą i godziną planowanego zakończenia
polowania
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- wybieramy rewir i miejsce polowania

- w celu zakończenia procesu wybieramy – zapisz!!
- tu tez widzimy zajęte urządzenia
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5. zakończenie polowania – wchodzimy przez EKEP/wybierz obwód/prezentują się aktywne –
niezakończone polowania – wybieramy nas interesujące

- wskazujemy datę i czas zakończenia

- wskazujemy ilość oddanych strzałów
- w polu uwagi info dodatkowe – np. pudło, poszukiwanie postrzałka
- pozyskanie tuszy – z rozwijalnej listy wybieramy gatunek, następnie !bardzo ważne! – dodaj
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- rozwija się okno szczegółów pozyskania
- jeśli pozyskano zwierzynę – wybieramy nowa tusza, z rozwijalnej listy wybieramy gatunek
(pojawiają się sztuki z naszego odstrzału), datę i godzinę pozyskania oraz przeznaczenie (skup, użytek
własny), wskazujemy miejsce

- można dokonać zapisu danych
- lub od razu zakończyć: zakończenie
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- polowanie zmienia status na zakończone – pojawia się liczba strzałów, pozyskana zwierzyna

6. zapis innego myśliwego (musi być ujęty, jako myśliwy (gość)) – występować w ewidencji koła
i posiadać aktywne, ważne upoważnienie do wykonywania polowania,
- wybieramy z imienia i nazwiska i cały proces jak wyżej
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7. przegląd urządzeń – wybieramy rozwijalne menu (3 poziome kreseczki), następnie
wybieramy – Obwody łowieckie

- wybieramy obwód

!Suwak boczny – dół strony – prezentowana jest mapa!
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8. Prezentacja na mapie
- wybieramy rodzaj urządzenia, jaki chcemy zlokalizować (obecnie dostępne tylko ambony)

- wyniki prezentowane są na mapie, po najechaniu na urządzenie pokazuje się jego oznaczenie
9. Zmiana warstw podkładowych na mapie
- możemy zmienić warstwę podkładu – mapa poglądowa, ortofotomapa, granice działek
ewidencyjnych, granice obwodów leśnych
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10. Zapis na obwód leśny bez urządzeń, zapis na wysiadkę, zapis na więcej niż 1 obwód leśny
- rozpoczynamy standardową procedurą zapisu na polowanie, w momencie wyboru miejsca
polowania, wybieramy: inne miejsce polowania, a w polu poniżej, które się aktywuje, dodajemy
uwagę:
Np.:
- oddz-828 – oddział leśny
- podchód
- wysiadka – ustalona zwyczajowo przyjęta nazwa np. „przy cebuli”
- oddz-828,829 – na dwa oddziały
!uwaga! należy ustalić, przyjąć a następnie stosować przez wszystkich jednolite określenia!!!
!uwaga! – aby pojawiło się pole wyboru INNE – konieczne jest wskazanie rewiru polowania
(dla Dobrej – tylko na potrzeby wykorzystania tej funkcjonalności EKEP stworzono rewir Dobraobejmuje cały obwód)

- zakańczamy: ZAPISZ
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