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1. Wprowadzenie
Jedną z możliwości, jaką oferuje platforma eLearningowa SAP jest możliwość umieszczania,
a następnie udostępniania, materiałów dydaktycznych w postaci plików o różnych formatach.
Aktualna, pierwsza wersja podręcznika koncentruje się na zagadnieniu pobierania przez
studentów materiałów dydaktycznych zamieszczanych na platformie eLearningowej SAP
przez wykładowców. Zakres podręcznika będzie rozszerzany w kolejnych wersjach, w miarę
rozszerzania zakresu wykorzystania możliwości platformy eLearningowej SAP przez
wykładowców.

2. Logowanie do platformy eLearningowej SAP
Aby uzyskać dostęp do zawartości publikowanych materiałów e-learningowych
zamieszczonych przez wykładowców na Platformie eLearningowej SAP student musi
zalogować się do SAP Workforce Performance Builder Manager. W tym celu należy
uruchomić przeglądarkę internetową i podać poniższy adres:
https://cszis-elearning.wat.edu.pl:8443/WPB
Po wprowadzeniu adresu pojawi się strona logowania (Rysunek 1).

Rysunek 1. Strona logowania do Platformy eLearningowej SAP.

W wyświetlonym formularzu należy podać nazwę użytkownika (identyczna, jak przy
logowaniu do systemu USOS) i hasło a następnie kliknąć przycisk
.

Uwaga: hasło generuje student podczas pierwszego logowania do Platformy eLearningowej
SAP.
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3. Generowanie nowego hasła
Wygenerowanie nowego hasła jest wymagane:




podczas pierwszego logowania się do Platformy eLearningowej SAP,
w przypadku, kiedy student zapomni hasła do swojego konta,
gdy upłynie okres ważności aktualnego hasła1 lub hasło straci ważność z innych
powodów.

W celu wygenerowania nowego hasła należy na stronie logowania (Rysunek 1) kliknąć link
. Wówczas zostanie uruchomione okno domyślnego klienta poczty
elektronicznej (Rysunek 2) do podania adresu email, na który ma zostać wysłany mail
z linkiem do zmiany hasła.

Rysunek 2. Okno do podania adresu email, na który zostanie wysłany mail z linkiem do zmiany hasła.

Po wprowadzeniu adresu email i kliknięciu na przycisk
, do administratora systemu
Platforma eLearningowa SAP zostaje wysłana prośba o zmianę hasła. Zwrotnie, na podany
adres email zostaje wysłany mail z linkiem do zmiany hasła, o czym informuje stosowny
komunikat (Rysunek 3). Kliknięcie na link wróć spowoduje wyświetlenie strony logowania
(Rysunek 1).

Rysunek 3. Komunikat informujący o wysłaniu przez administratora maila z linkiem do zmiany hasła.

Aby zmienić hasło, należy otworzyć otrzymany mail i kliknąć na link do zmiany hasła
(Rysunek 4). W następstwie zostanie wyświetlone okno do zmiany hasła (Rysunek 5).

Rysunek 4. Mail od administratora z linkiem do zmiany hasła.

1

System Platforma eLearningowa SAP wymusza okresową zmianę hasła.
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Uwaga: hasło musi być utworzone zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie Wytyczne
do pracy w systemie Platforma eLearningowa SAP dostępnego na stronie Wydziału
Cybernetyki (ścieżka dostępu Usługi i serwisy-> Platforma eLearningowa SAP.

Rysunek 5. Okno do zmiany hasła.

Po wprowadzeniu i zapisaniu nowego hasła zostaje wyświetlony komunikat potwierdzający
poprawną zmianę hasła (Rysunek 6). Kliknięcie na link wróć spowoduje wyświetlenie strony
logowania (Rysunek 1).

Rysunek 6. Potwierdzenie poprawnej zmiany hasła.

4. Pobieranie materiałów dydaktycznych przez studentów
Po zalogowaniu się do platformy eLearningowej SAP (Rysunek 7), student uzyskuje dostęp
do materiałów dydaktycznych, przypisanych do niego przez jednego bądź większą liczbę
wykładowców (Rysunek 8).

Rysunek 7. Logowanie się studenta do SAP Workforce Performance Builder Manager - przykład.

Po wskazaniu materiałów do pobrania i kliknięciu przycisku Rozpoczęcie (Rysunek 8),
student może pobrać materiały dydaktyczne, które mu udostępniono (Rysunek 9).
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Rysunek 8. Żądanie udostępnienia materiałów dydaktycznych do pobrania.

Rysunek 9. Uzyskany dostęp do materiałów dydaktycznych.

Pobranie (lub wyświetlenie) pliku następuje po kliknięciu na link do pliku.
Uwaga: Jeżeli link będzie nieaktywny, należy w opcjach przeglądarki dopuścić możliwość
wyskakujących okienek.
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