Eco Harmonogram - Zarządzanie
Aplikacja Eco Harmonogram jest dostępna nieodpłatnie (za darmo) do
ściągnięcia w sklepach AppStore, Google Play oraz Windows Phone Store.
Każdy może w prosty sposób zainstalować ją na swoim urządzeniu
działającym w oparciu o systemy iOS, Android lub Windows Phone 8.
Gmina ma możliwość zarządzaniem aplikacją Eco Harmonogram w swojej
gminie. W tym celu udostępniony został portal H-eco, dzięki któremu
można zarządzać dostępnym harmonogramem oraz treścią.

Strona Główna – Dashboard
Po zalogowaniu do systemu H-eco użytkownik automatycznie zostaje
przekierowany na stronę główną systemu – „Dashboard”.

Dashboard

Na stronie głównej systemu użytkownicy mają możliwość podejrzenia
następujących informacji:
 Ilość użytkowników, którzy zainstalowali aplikację EcoHarmonogram
oraz pobrali harmonogram wywozu odpadów w gminie
 Ilość zgłoszeń o nieprawidłowościach w wywozie odpadów
komunalnych
 Ilość wiadomości wysłanych do mieszkańców gminy
 Procent użytkowników, którzy zainstalowali aplikację na system
Android
 Procent użytkowników, którzy zainstalowali aplikację na system iOS
 Procent użytkowników, którzy zainstalowali aplikację na system
Windows Phone

Wiadomości
System H-Eco pozwala na wysyłanie wiadomości do mieszkańców gminy,
którzy zainstalowali na swoich urządzeniach aplikację Eco Harmonogram.
Po zalogowaniu do systemu w zakładce Wiadomości można podejrzeć listę
wysłanych wiadomości.

W zakładce Wiadomości
wysłane można podejrzeć
listę wszystkich
wiadomości, które zostały
wysłane do mieszkańców
gminy.

Wiadomości wysłane

System pozwala na wysłanie wiadomości do wszystkich mieszkańców albo
do jednej lub wielu dzielnic. Można wysłać wiadomość do użytkowników,
którzy pobrali konkretny harmonogram lub do mieszkańców mieszkających
na wybranej ulicy.

W
W zakładce Wyślij
wiadomość możemy
wysłać wiadomość do
wszystkich mieszkańców
gminy lub do
mieszkańców
miszkających w wybranej
dzielnicy.

Wyślij wiadomość

Użytkownik może
zdefiniować ulicę lub
listę ulic, do których
chce wysłać wiadomość.

Wyślij wiadomość

Harmonogramy
W systemie można podejrzeć listę harmonogramów wywozu odpadów. Dla
każdego harmonogramu użytkownik może pojdejrzeć listę ulic (wraz z
numerami), dla których harmonogram został przypisany.

W zakładce
Harmonogramy znajduje
się lista sektorów wraz z
przypisanymi
harmonogramami wywozu
odpadów.

Harmonogramy

W systemie możemy podejrzeć szczegółowy kalendarz harmonogramu
oraz wprowadzić zmiany dotyczące dat wywozu odpadów komunalnych.

Wchodząc w szczegóły harmonogramu
użytkownik znajdzie kalendarz
wywozu. W prosty sposób można
zmienić dane i zapisać zmiany w bazie
danych. W ten sposób można
aktualizować harmonogram wywozu
odpadów komunalnych.

Edycja harmonogramu

Kontakt
W aplikacji Eco Harmonogram po pobraniu harmonogramu wywozu
widoczny są dane kontaktowe gminy. Informacje, format oraz ich
prezentację można definiować oraz aktualizować w systemie.

W zakładce Zdefiniuj
Kontakt można
zdefiniować informacje
dotyczące Kontaktu z
gminą. Za pomocą
specjalnej kontrolki do
zarządzania możemy
określać styl
prezentowanych informacji.
W takim formacie
informacje te bedą później
prezentowane w aplikacji
Eco Harmonogram.

Kontakt

PSZOK
W aplikacji Eco Harmonogram, po pobraniu harmonogramu wywozu
widoczne są informacje dotyczące Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Informacje, format oraz ich prezentację można definiować
oraz aktualizować w systemie.

W zakładce Zdefiniuj Opis
PSZOK można zdefiniować
informacje dotyczące
gminnych Punktów
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Za
pomocą specjalnej
kontrolki do zarządzania
możemy określać styl
prezentowanych informacji.
W takim formacie
informacje te bedą później
prezentowane w aplikacji
Eco Harmonogram.

PSZOK

Rodzaje Odpadów
W aplikacji Eco Harmonogram użytkownicy mają możliwość wyświetlenia
rodzaju i opisów odpadów. Znaleźć można tam informacje o tym, jak
należy sortować odpady, co należy, a czego nie powinno się wyrzucać.
Dodatkowo opisy mogą zawierać przydatne informacje, np. jak powinno się
postępować z odpadami niebezpiecznymi lub jaki wpływ na środowisko ma
nieprawidłowe zarządzanie odpadami komunalnymi. W systemie są
widoczne informacje domyślne, ale każda z gmin może je redagować i
dostosować do swoich potrzeb.

W zakładce Zdefiniuj Opis
rodzaju odapdów można
wprowadzić informacje
dotyczące rodzaju odpadów
w gminie, sposobu ich
segregacji oraz dodatkowe
opisy Za pomocą specjalnej
kontrolki do zarządzania
możemy określać styl
prezentowanych informacji.
W takim formacie
informacje te bedą później
prezentowane w aplikacji
Eco Harmonogram.

Rodzaje Odpadów

Zarządzanie Harmonogramem Wywozu Odpadów
Harmonogramem wywozu odpadów komunalnych można zarządzać z
poziomu programu MS Excell. W tym celu został stworzony dodatek „Eco
Harmongram”, który można pobrać i zainstalować po zalogowaniu do
serwisu H-Eco. Po pobraniu i zainstalowaniu dodatku w programie MS
Excell pojawia się nowa zakładka „Eco Harmonogram”, która służy do
zarządzania harmonogramem.

Klikając przycisk Pobierz z
serwera wyświetla się
okno logowania do
systemu. Nazwa
użytkownika i hasło jest
takie samo, jak w systemie
H-Eco.

Logowanie

Po za logowaniu się do
systemu wyświetla się
okno z wyborem
harmonogramu, który
chcemy edytować. Należy
wybrać odpowiedni
harmonogram i wybór
potwierdzić przyciskiem
Pobierz.
Po edycji harmonogramu
należy wybrać opcję
„Zapisz na serwer” i
harmonogram zostanie
automatycznie
zaktualizowany.

Wybór Harmonogramu

Po pobraniu definicji
harmonogramu z serwera
automatycznie zostaną
stworzone poszczególne
zakładki. Definicja
harmonogramu zawiera
zakres harmonogramu oraz
podział i opis na sektory.

Definicja

Zakładka Ulice zawiera
spis wszystkich ulic w
gminie oraz przypisany
im harmonogram. Można
wprowadzić osobny
harmonogram dla
poszczególnych numerów
na podanej ulicy itp.

Spis ulic

W menu Widok mamy do
dyspozycji dwa widoki
harmonogramu. Pierwszy
widok przedstawia
harmonogram w formie
kalendarza, gdzie
dokładnie widać, czy
wywóz nie pokrywa się z
dniami wolnymi lub
świętami.

Edycja Harmonogramu

W menu Widok mamy do
dyspozycji dwa widoki
harmonogramu. Drugi
widok prezentuje
harmonogram w formie
tabeli zawierającej zbiór
dat dla poszczególnych
rodzajów odpadów w
miesiącach.

Edycja Harmonogramu

