
  

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA 

   ADMINA 

 I UŻYTKOWNIKÓW 
U-FIN BOX v 1.00 

 

 



WSTĘP 

Aplikacja internetowa U-FIN BOX adresowana jest do firm, które w ramach 

działalności otrzymują od swoich klientów dane w postaci elektronicznej. 

Przykładem mogą być firmy audytorskie, biura rachunkowe, kancelarie 

adwokackie lub notarialne. U-FIN BOX pozwala na przekazywanie plików 

w  sposób bezpieczny i ustrukturalizowany. 

OZNACZENIA 

W dalszym ciągu firmę, która jest właścicielem licencji na U-FIN BOX będziemy 

określali jako firmę, a jej pracowników – jako użytkowników systemu. Klient 

firmy będzie nazywany krótko klientem. Firmę i klienta może łączyć więcej niż 

jeden projekt. Dla każdego projektu jest ustanawiane odrębne repozytorium, 

z  osobno zdefiniowaną strukturą katalogów zwaną dalej szablonem. Pracownicy 

firmy przypisani do konkretnego projektu będą określani jako zespół. Pracownicy 

klienta korzystający z aplikacji U-FIN BOX będą określani jako przedstawiciele 

klienta.  

OGÓLNA IDEA APLIKACJI 

Przekazywanie licznych plików e-mailem jest uciążliwe. Dodatkowo niesie 

za  sobą niebezpieczeństwo naruszenia poufności. 

U-FIN BOX pozwala ustanowić osobne repozytorium dla każdego projektu 

podejmowanego z klientem. Repozytorium ma z góry zdefiniowaną strukturę 

katalogów. Zadaniem klienta jest umieszczenie plików w odpowiednich 

katalogach. Pracownicy firmy (=użytkownicy) mogą pobierać pliki na lokalne 

komputery. Użytkownicy mogą korzystać z repozytorium również w celu 

wymiany plików między sobą. W obecnej wersji U-FIN BOX przedstawiciele 

klienta mogą jedynie wysyłać pliki.  

Pliki są przesyłane, przechowywane i odbierane w formie zaszyfrowanej 

(stosowany jest tu algorytm AES). Klucz szyfrowania ustala firma. Następnie 

firma przekazuje klucz klientom poza programem. W rezultacie na 

serwerach  U- FIN przechowywane są wyłącznie zaszyfrowane pliki, a U-FIN nie 

zna klucza.  



 

BEZPIECZEŃSTWO 

Program U-FIN BOX posiada dwie wyjątkowe cechy odróżniające go od innych 

rozwiązań przechowywania plików na serwerach: 

1. Uporządkowany i ustrukturalizowany system przechowywania danych.  

2. Szyfrowanie danych po stronie klienta.   

Bezpieczeństwo informacji przesyłanych na serwer zapewnione jest przez 

szyfrowanie plików po stronie klienta. Oznacza to, że dane transmitowane na 

serwer jak i przechowywane na nim są już w postaci zaszyfrowanej. Ich 

przechwycenie podczas transferu bądź kradzież z serwera nie pozwala na ich 

odczytanie bez znajomości klucza szyfrującego. 

Ani firma U-FIN, ani dostawca serwerów, z których korzysta nie są w posiadaniu 

klucza szyfrującego. Po stronie użytkownika spoczywa ustalenie klucza 

szyfrującego i jego propagacja wśród osób mających korzystać z systemu. 

Algorytm szyfrowania opiera się na przemysłowym szyfrowaniu AES-256.  

W programie występuje system uprawnień, który dodatkowo ogranicza 

i  porządkuje sposób dostępu do danych.  



LOGOWANIE 

 

Panel logowania posiada dwie funkcje dodatkowe: 

-Zapamiętaj dane logowania 

-Czy zapomniałeś hasła?  

 

 

 

 

 

 

 



Po zaznaczeniu opcji ‘’Zapamiętaj dane logowania” e-mail oraz hasło zostaną, 

dla danego komputera, zapamiętane przez przeglądarkę w plikach cookie 

(ciasteczkach). Użytkownik, gdy ponownie otworzy przeglądarkę, będzie wciąż 

zalogowany. 

 

Po użyciu opcji ‘’Czy zapomniałeś hasła?”… 

 

otworzy się poniższy panel. 

  



W pole ‘’E-mail” użytkownik wpisuje adres e-mail, który przypisany jest do jego 

konta. Po kliknięciu przycisku WYŚLIJ na podany adres zostanie wysłany list z 

linkiem. Poniżej zamieszczona jest przykładowa wiadomość. 

 

            

            

            

            

            

            

  



STRONA GŁÓWNA (INTERFEJS ADMINA) 

Użytkownikowi z uprawnieniami administratora (Adminowi) po zalogowaniu 

ukazuje się poniższa strona. 

 

KONFIGURACJA APLIKACJI (INTERFEJS ADMINA) 

W celu skonfigurowania aplikacji należy kliknąć na ikonę użytkownika w prawym 

górnym rogu. 

 

 

 



 

 

Powyższy panel udostępnia trzy możliwości edytowania ustawień aplikacji: 

Nazwa firmy  

E-mail kontaktowy 

Logo firmy 

Poniżej zostanie przedstawiona przykładowa edycja aplikacji. 



 

Wpisujemy przykładowe dane oraz dołączamy plik z logo. 

Po zapisaniu zmian nowe logo pojawi się każdemu użytkownikowi oraz 

przedstawicielowi klienta na poniższych stronach: 

na stronie głównej: 

 

na stronie logowania: 

 

 

oraz w e-mailach, które aplikacja wysyła użytkownikom np. przy tworzeniu konta 

użytkownika lub podczas resetowania hasła użytkownika: 



 

Po zastosowaniu zmian nazwa firmy zostanie zmieniona w wysyłanych 

wiadomościach: 



 

Analogicznie zostanie zmieniony e-mail kontaktowy: 

 

ZAKŁADKA UŻYTKOWNICY (INTERFEJS ADMINA)  

Link Użytkownicy w bocznym panelu 

 

spowoduje otwarcie poniższej strony: 



 

W tym miejscu admin może zarządzać pracownikami firmy. 

Przycisk Dodaj użytkownika … 

 

otwiera poniższą stronę z formularzem dodawania danych użytkownika do bazy 

danych. 

 



 

Poniżej przedstawimy przykładową operację dodawania użytkownika. 

 

Admin ma możliwość wybrania roli użytkownika. 

Pracownik firmy może należeć do jednej z dwóch grup uprawnień: 

administrator: ma wszystkie uprawnienia, zakłada nowe konta jednostek 

badanych, zakłada nowe projekty (np. badania), zarządza szablonami projektów 

(o tym w dalszej części dokumentu). Administrator zakłada konta nowym 

użytkownikom, może resetować hasła istniejącym użytkownikom. Ma również 

możliwość przypisywania użytkowników do projektów. 

członek zespołu - pracownik firmy, który ma możliwość pobierania i 

dodawania plików do projektów, do których go przypisano.  

 

Ważne! W programie zastosowano zasadę Chińskiego Muru - pracownik nie ma 

żadnej wiedzy o projektach, do których go nie przypisano. 



 

Pole ‘’Wygeneruj hasło” jest automatycznie zaznaczone, można odznaczyć to 

pole i ustawić hasło ręcznie. 

 

Niezależnie od sposobu utworzenia hasła do pracownika zostanie automatycznie 

wysłany e-mail z hasłem. 

 

Po zatwierdzeniu tworzenia formularza nowego pracownika aplikacja powróci 

do strony z tabelą pracowników, a w prawym górnym rogu pojawi się informacja 

zwrotna. 

 

W panelu Akcje admin może zobaczyć projekty, do których przypisany jest 

pracownik oraz dopisać pracownika do już istniejących projektów. 

 Admin ma również wszystkie uprawnienia członka zespołu badającego – zatem, 

jeśli sam siebie przypisze do projektu, to będzie mógł pobierać i wysyłać pliki w 

tym projekcie. 



 

 

Opcja Projekty prowadzi do poniższej strony zawierającej dane użytkownika: 

 

 

Obecnie pracownik nie jest przypisany do żadnego projektu. Tworzenie klienta 

zostanie opisane w następnym akapicie. 

Przycisk Edycja  

 

otwiera poniższą stronę: 



 

Przycisk Usuń trwale usuwa użytkownika z bazy danych. 

!!! Użytkownik straci wówczas dostęp do aplikacji !!! 

 

ZAKŁADKA KLIENCI (INTERFEJS ADMINA) 

 

Wybranie z menu pozycji Klienci otwiera tabelę klientów: 



 

Na tej stronie admin może dodawać klientów oraz tworzyć im projekty. 

Po wybraniu przycisku Dodaj klienta 

 

otworzy się poniższa strona z formularzem dodawania klienta: 

 



Poniżej krok po kroku przedstawiono przykładowe założenie nowego klienta: 

Wpisujemy przykładowe dane. 

 

Następne pole jest bardzo ważne, gdyż admin zarządza przestrzenią dyskową dla 

projektów klienta. 

 

Zarządzanie pamięcią dokładniej opiszemy w kolejnych akapitach. 

Następnym polem jest Klucz szyfrujący 

 

Ważne! Zadaniem admina jest staranne przechowywanie klucza! 

Klucz szyfrujący jest przypisany do jednostki i musi być przekazany wszystkim 

stronom komunikacji w ramach danej jednostki. Powinno się to odbyć w 

bezpieczny sposób, poza aplikacją U-FIN BOX. Z tego względu klucz nie powinien 

być zbyt złożony. Z drugiej strony zbyt krótki klucz obniża bezpieczeństwo 

komunikacji. 

Wpisanie klucza szyfrującego jest konieczne podczas wysyłania oraz pobierania 

plików z repozytorium. 

Pomimo, że klucz wprowadzamy jest do formularza to PROGRAM GO NIE 

ZAPAMIĘTA. Zapamiętany zostanie jedynie skrót klucza, dzięki czemu program 

ostrzeże nas, gdy wpiszemy błędny klucz. 



Dzięki temu rozwiązaniu firma U-FIN udostępniając przestrzeń na swoich 

serwerach nie ma dostępu do przechowywanych na nich danych. 

Dane kontaktowe są polem, w którym admin może wpisać np. adres siedziby 

klienta, telefon kontaktowy, etc. 

 

Pole E-maile osób wysyłających pliki służy do wpisania adresów e-mail 

przedstawicieli klienta. 

 

Po zatwierdzeniu formularza tworzenia klienta na podane wyżej adresy e-mail 

zostaną wysłane wiadomości aktywujące konta w aplikacji, a admin zostanie 

przekierowany na stronę z tabelą klientów.  

 

W panelu Akcje admin ma możliwość zarządzania wybranym klientem. Opcja 

Projekty… 

 

ukaże stronę z listą projektów danego klienta. 



 

Na tej stronie admin ma możliwość dodawania nowych i edycji istniejących 

projektów dla wybranego klienta. 

 

Opcja Dodaj projekt uruchomi poniższy formularz: 

 

Admin wpisuje nazwę projektu, wybiera szablon oraz rok, którego projekt 

dotyczy. 



 

Szablony zostaną omówione w dalszych akapitach. Pomyślne utworzenie 

projektu zostanie potwierdzone stosowną informacją. 

 

Admin w panelu Akcje może zarządzać projektami danego klienta. Przycisk 

Otwórz pozwoli podejrzeć strukturę projektu oraz wszystkie pliki, które znajdują 

się w repozytorium projektu, … 

 

Przykładowy wygląd struktury projektu: 



 

Struktura katalogów istniejącego projektu może być dowolnie zmieniana 

niezależnie od wybranego podczas tworzenia projektu szablonu. Opcja ta jest 

dostępna tylko dla użytkowników przypisanych do projektu poprzez menu Moje 

projekty. 

 

Opcja Zespół pozwoli przejść do ekranu administrowania członkami zespołu oraz 

przedstawicielami klienta. 

 

Strona przypisywania użytkowników i przedstawicieli klienta do projektu: 

Użytkownicy - w tej kolumnie znajdują się wszyscy pracownicy firmy. 

 

 



Przedstawiciele klienta - w tej kolumnie znajdują się wszystkie e-maile 

przedstawicieli klienta. 

 

Przypisanie konkretnych osób do projektu zarówno ze strony firmy jak i ze strony 

klienta umożliwi im dostęp do projektu, a tym samym pracę z plikami w 

projekcie. 

 

Konieczne jest zapisanie dokonanych zmian: 

 

Analogicznie opcja Edycja 



 

uruchamia formularz edycji projektu. Obsługa formularza edycji projektu jest 

taka sama jak formularza dodawania nowego projektu. 

Należy pamiętać o zatwierdzeniu dokonanych zmian! 

 

 

ZAKŁADKA SZABLONY (INTERFEJS ADMINA) 

 

Wybranie zakładki Szablony spowoduje wyświetlenie strony do zarządzania 

szablonami, które są wykorzystywane do tworzenia struktury katalogów 

projektu. 



 

W aplikacji U-FIN BOX przygotowane są dwa przykładowe szablony struktury 

projektów. Jak opisano wcześniej szablon jest wybierany na etapie dodawania 

nowego projektu i na jego podstawie tworzona jest struktura katalogów 

projektu. Admin może tworzyć nowe szablony lub edytować istniejące szablony.  

Poniżej przedstawimy dodawanie nowego szablonu oraz jego edycję. Opcja 

Dodaj Szablon 

 

kieruje na stronę z formularzem dodawania szablonu. 

 

Nasz szablon został utworzony. 



 

Opcja Edycja struktury 

 

pozwala na tworzenie struktury szablonu. Poniżej przedstawimy dalsze kroki 

tworzenia struktury szablonu. 

 

 

Dodajemy folder główny. 

 

 

Zatwierdzamy zmianę (Enter). 



 

Mamy możliwość zmiany nazwy folderu, 

 

oraz dodania podfolderu: 

 

 

Admin może usuwać szablony tylko i wyłącznie stworzone przez siebie. 

 

ZAJĘTA PRZESTRZEŃ (INTERFEJS ADMINA) 

W lewym dolnym rogu ekranu admin ma informację o wykorzystaniu 

udostępnionej całkowitej przestrzeni na dane. 



 

 

Opcja Zajęta przestrzeń otwiera poniższą stronę: 

 

W tabeli znajdują się klienci szczegółowe informacje dotyczące przestrzeni 

dyskowej zajmowane przez dane. 

Admin ma możliwość zarządzania przestrzenią dla każdego klienta. Stan 

zapełnienia przestrzeni ukazuje pasek stanu. 

 

 

W przypadku zapełnienia przestrzeni wysyłanie plików jest niemożliwe. Admin 

może usunąć niewykorzystywane pliki w celu zmniejszenia zajętej przestrzeni.  



Firma może również wykupić dodatkową przestrzeń dyskową na dane. 

Użytkownik o uprawnieniach członka zespołu nie ma dostępu do funkcjonalności 

dotyczących konfiguracji i administracji aplikacji. 

STRONA GŁÓWNA 

Zalogowanemu użytkownikowi – członkowi zespołu ukazuje się poniższa strona. 

 

Na stronie głównej użytkownik może odczytać jaki adres e-mail został użyty do 

zalogowania oraz jaką ma przyznaną rolę w aplikacji. 

  

 

Ze strony głównej użytkownik może przejść do zakładki Moje projekty oraz użyć 

ikony użytkownika (prawy górny róg ekranu) 



 

ZAKŁADKA MOJE PROJEKTY 

Zakładka Moje projekty 

 

kieruje na stronę projektów, do których użytkownik został przypisany. Pojawia 

się informacja o kluczu szyfrującym pliki. Klucz szyfrujący użytkownik otrzyma od 

admina, służy on do odczytywania zaszyfrowanych plików, które zostały wysłane 

przez przedstawicieli klienta.  

Informacja będzie się pojawiać za każdym razem, gdy użytkownik uruchomi 

zakładkę Moje projekty.  



 

 

 

Po rozwinięciu klienta (plus przed nazwą klienta) zostaną wyświetlone projekty 

klienta, do których użytkownik jest przypisany. 

 

 Użytkownik może edytować strukturę projektu. 



 

 

Użytkownik może dodać folder główny, zmienić nazwę folderu, dodać podfolder 

oraz usunąć folder. Aplikacja nie zezwoli na usunięcie folderu zawierającego pliki. 

 

Po kliknięciu przycisku Otwórz użytkownik kierowany jest na stronę wybranego 

projektu. 

 

Projekt ma strukturę drzewiastą składającą się z folderów. Użytkownik 

dysponuje dwoma przyciskami funkcyjnymi do rozwijania całej struktury i do jej 

zwijania. 



  

Wybranie przycisku Rozwiń wszystkie zostanie pokazana pełna struktura 

folderów projektu rozwinięta do najbardziej zagłębionego elementu. 

Przycisk Zwiń wszystkie spowoduje wyświetlenie tylko najwyższego poziomu 

struktury folderów. 

 

Po najechaniu kursorem na plik pojawia się adres e-mail osoby, która przesłała 

plik. 

 

 

Kolumna Rozmiar informuje o rozmiarze pliku. 

 



 

Kolumna Dodany informuje, kiedy użytkownik przesłał plik.  

 

Kolumna Akcje umożliwia użytkownikowi przesłanie pliku do 

wybranego folderu, każda poniższa ikona odpowiada konkretnemu 

folderowi. 

 

 

Poniżej zostanie opisany proces wysyłania pliku: 

Uwaga! 

Nie można zmienić miejsca położenia pliku w strukturze. Jeśli użytkownik 

pomylił się, może wysłać plik ponownie do odpowiedniego folderu. 

Może również usunąć błędnie wysłany plik. 

Użytkownik wybiera odpowiedni folder dla pliku np. podfolder A.C Umowy.  

 

Otwiera się standardowe, systemowe okienko eksploratora plików. 



 

Zaznaczamy plik, który chcemy przesłać i klikamy przycisk Otwórz. 

 

 Pojawi się dodatkowy pasek oznaczający proces postępu przy wysyłaniu pliku 

(większy rozmiar pliku oznacza dłuższy czas wysyłania pliku). 

 

Po pomyślnie przesłanym pliku pasek postępu zamieni się w zielony znaczek 

akceptacji. 

 

Użytkownik ma możliwość usuwania plików. 

 



W przypadku omyłkowego usunięcia pliku, członek zespołu musi poprosić 

przedstawiciela jednostki o ponowne przesłanie. 

POWIADOMIENIA 

Ikona powiadomień pojawia się użytkownikowi, gdy w którymkolwiek jego 

projekcie pojawi się nowy plik. 

 

Po kliknięciu w ikonę powiadomienia: 

 

użytkownik zobaczy nazwę klienta, nazwę projektów oraz liczbę niepobranych 

plików. Kliknięcie w nazwę projektu przekieruje użytkownika na stronę projektu. 

Powiadomienie zniknie po pobraniu plików. 

 

 


