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WSTĘP 
Aplikacja internetowa U-FIN BOX umożliwia bezpieczną wymianę plików. 

Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest do przedstawicieli jednostki badanej. 

AKTYWACJA APLIKACJI                                                                                                                          
Do założenia konta użytkownika – przedstawiciela jednostki badanej wymagane 

jest podanie adresu e-mail firmie audytorskiej, który będzie identyfikatorem 

użytkownika w aplikacji. Na podany adres/adresy zostaną wysłane e-maile 

z  hasłem użytkownika. Poniżej przedstawiamy przykładowy e- mail. 

  



Kliknięcie przycisku Przejdź do strony przekieruje użytkownika do strony panelu 

logowania aplikacji. 

 

PIERWSZE LOGOWANIE 
Strona logowania składa się z pola E-mail oraz z pola Hasło. W polu E-mail 

użytkownik wpisuje swój e-mail. W polu Hasło użytkownik wpisuje hasło 

otrzymanego od firmy audytorskiej. 

 

Po zalogowaniu użytkownik zobaczy poniższy ekran 



 

Użytkownik wybiera zieloną ikonę w prawym górnym rogu. 

 

Następnie użytkownik wybiera opcję Moje konto. 

 

Po otwarciu tej strony użytkownikowi ukaże się panel zmiany hasła. 

 

Zachęcamy do zmiany hasła na własne. 

 



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 

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

zalogowany. 

 

Po wybraniu przez użytkownika 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, aplikacja wyśle e-mail z linkiem do 

zresetowania hasła. Poniżej zamieszczona jest przykładowa wiadomość. 

 

Po kliknięciu przycisku ZRESETUJ HASŁO w przeglądarce otworzy się nowa karta, 

która wygląda następująco. Pole E-mail uzupełnia się automatycznie. 

Użytkownik podaje nowe hasło, powtarza je i klika przycisk ZRESETUJ HASŁO. 

 

Po zresetowaniu hasła użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na 

stronę logowania. 



 

 

STRONA GŁÓWNA 
Po zalogowaniu użytkownikowi ukazuje się poniższa strona. 

 

Na stronie głównej użytkownik może odczytać jakim adresem e-mail się 

zalogował oraz jaką rolę w aplikacji ma przyznaną. 

 



Ze strony głównej użytkownik może przejść w dwa miejsca: 

-zakładka Moje projekty 

-ikona użytkownika (prawy górny róg ekranu) 

 

Zakładka Moje projekty 

Po kliknięciu w tę zakładkę… 

 

użytkownik zostanie przekierowany na poniższą stronę. Ukazuje się informacja o 

kluczu szyfrującym pliki. Klucz szyfrujący użytkownik otrzyma od firmy 

audytorskiej. Bardzo ważnym aspektem jest używanie przez użytkownika 

otrzymanego klucza szyfrującego, w przeciwnym razie pracownicy firmy 

audytorskiej nie będą w stanie odczytać plików wysłanych przez użytkownika. 

Informacja będzie się pojawiać za każdym razem, gdy użytkownik kliknie 

zakładkę Moje projekty.  



 

 

Po kliknięciu przycisku OK użytkownik widzi poniższą stronę ze wszystkimi 

projektami, do których jest przypisany. 

 

Po kliknięciu w dany projekt… 

 



użytkownik przekierowywany jest na stronę tego projektu. 

 

Projekt ma strukturę drzewiastą składającą się z folderów. Użytkownik 

dysponuje dwoma przyciskami funkcyjnymi do rozwijania całej struktury i do jej 

zwijania. 

  

Po kliknięciu przycisku Rozwiń wszystkie użytkownik widzi poniższy ekran. 

 



Kolumna dodany podaje informację kiedy użytkownik przesłał plik.

 

Kolumna Akcje umożliwia użytkownikowi przesłanie pliku do wybranego folderu, 

każda poniższa ikona odpowiada konkretnemu folderowi. 

 

 

Przykładowe przesłanie pliku – poniżej krok po kroku zostanie opisany proces 

wysyłki pliku. 

Uwaga ! 

Nie można zmienić miejsca położenia pliku w strukturze. Jeśli użytkownik pomylił 

się, może wysłać plik ponownie do odpowiedniego folderu. 

 

Użytkownik wybiera odpowiedni folder dla odpowiedniego pliku np. podfolder 

A.C Umowy. Użytkownik klika w ikonkę do wysyłki pliku. 

 

Otwiera się okienko eksploratora plików. 

 



Zaznaczamy plik, który chcemy przesłać i klikamy przycisk Otwórz. 

 

Pojawi się dodatkowy pasek oznaczający proces postępu przy wrzucaniu pliku 

(większy rozmiar pliku oznacza dłuższy czas wysyłania pliku). 

 

Po pomyślnie przesłanym pliku pasek postępu zamieni się w zielony znaczek 

akceptacji. 

 


