PLATFORMA DOBRYCH PRAKTYK – WOJAK-ZP
PLATFORMA WYMIANY DOŚWIADCZENIA
PORTAL EKSPERCKI

INFORMACJE - LOGOWANIE
Szanowni Państwo
Portal o nazwie Platforma Wymiany Doświadczenia jest częścią Platformy Dobrych Praktyk
(dalej: PdP) i jest umieszczony na domenie „cywilnej”. Całość stanowi projekt o nazwie Wojak
ZP. Portal działa w oparciu o określone przez Administratora domeny procedury
bezpieczeństwa. Najważniejszym wymogiem jest możliwość indywidualnej identyfikacji każdego
uczestnika.
W związku z tym każdy uczestnik jest zobowiązany zgłosić chęć uczestniczenia
w portalu na adres biuro@e-zamowienia-publiczne.pl. Na wskazany adres należy zgłosić m.in.
adres konta mailowego, który będzie identyfikował uczestnika portalu. Jest to wymóg niezbędny
ze względu na dochowanie norm obowiązujących w zakresie przepływu informacji
newralgicznych oraz kwestii dotyczących praw autorskich do treści zawartych na portalu.
Szanowny uczestniku – jeżeli nie otrzymałeś loginu i hasła – to proszę zapoznaj się z poniżej
wskazanymi błędami, jakie występują podczas zgłaszania swojego uczestnictwa:
1. Uczestnik zgłasza adres mailowy grupowy, np.: sekcja… wog…@....
Taki adres jest nieprawidłowy, ponieważ uniemożliwia indywidualną identyfikację
uczestnika – lecz wskazuje, iż istnieje prawdopodobieństwo, że inne nieuprawnione osoby
mogą korzystać z tego adresu.
W takim przypadku proszę tak zrobić jak zrobili to inni uczestnicy z innych jednostek
i instytucji:


albo wysłać zgłoszenie z konta prywatnego;



albo założyć u administratora konto dla siebie „podczepione” pod adres
JW./instytucji , np.: szefsekcjiuie…wog@... lub a.nowak….wog@.....

2. Uczestnik zgłasza swój akces przystąpienia do PdP w sieci MIL-NET Z – wysyłając
informacje na adres
biuro@e-zamowienia-publiczne.pl. Taka informacja nie dojdzie
do adresata, ponieważ wskazany adres funkcjonuje w internecie „cywilnym”.
3. Uczestnik nie zgłosił swojego akcesu przystąpienia do portalu na adres biuro@e-zamowieniapubliczne.pl. Jest to warunek, który musi być spełniony przez każdego uczestnika.
4. Uczestnik zgłaszając swój akces podał informacje, które uniemożliwiają jego identyfikację,
np.: podano jedynie nazwę maila o.pszczolka@tlen.pl - bez imienia, nazwiska oraz
stanowiska i JW/instytucji.

W trakcie wymiany korespondencji z użytkownikami system wskazał jednostkowe przypadki,
w których wystąpiły problemy komunikacyjne. Sytuacja taka dotyczyła kont mailowych, które
zawierają w swoim adresie nazwę: „……ron.mil.pl”. Gdyby w takim przypadku pojawiły się
trudności komunikacyjne z portalem – proszę przekazać do biura nowy adres mailowy.

Dlaczego tak ważne są indywidualne adresy mailowe ?
Po pierwsze – system przypisuje (identyfikuje) tylko jedno konto mailowe dla konkretnego
uczestnika. Z tego samego konta mailowego nie ma możliwości zalogowania innej osoby.
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Po drugie – w trakcie wymiany informacji pomiędzy Administratorem, Ekspertami
a uczestnikami, będą przesyłane dane w ramach grup roboczych. Dane takie mogą zawierać
newralgiczne informacje, które powinny być przeznaczone jedynie dla członków danej grupy.
Po trzecie – indywidualizacja uczestników pozwala Administratorowi oraz Ekspertom na
bezpośredni kontakt z uczestnikami, którzy będą pełnić rolę liderów lub będą zaangażowani
w programy eksperckie bądź będą brać udział w programie certyfikacji.

Szanowny uczestniku – jeżeli nie zgłosiłeś jeszcze swojego akcesu przystąpienia do projektu – to
nadal jest taka możliwość.
Uwaga – na podstawie ostatnio zgłaszanych przez uczestników przypadków wynika, że
występują trudności w wymianie informacji pomiędzy PdP a kontami mailowymi
zarejestrowanymi w ramach sieci MON Milnet I (operator Milnet I wprowadził ograniczenia
w wymianie informacji). Jest to istotnie w przypadku procedury odzyskania hasła, gdyż system
wysyła nowy login i hasło na wskazany adres mailowy.

Z poważaniem
Administrator PdP
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