Instrukcja korzystania
z Systemu
Telnom - Nominacje

I.

Procedura logowania się do systemu
Telnom
II. Procedura resetowania hasła.
III. Opis panelu użytkownika oraz alokacji.
IV. Opis edycji danych.

System Telnom – Nominacje
znajduje się pod adresem :

https://nominacje.pgnig.pl/Telnom/
link do systemu jest zamieszony także w serwisie internetowym
www.pgnig.pl
w zakładce „Dla Firm”
w sekcji „Strefa Klienta” -> „Nominacje”

I.

Procedura logowania się do systemu Telnom

System do składania nominacji Telnom-Nominacje został wykonany w technologii HTML5 i może być
uruchomiony w dowolnej aktualnej przeglądarce internetowej oraz w aktualnej wspieranej wersji
systemu operacyjnego.
Po wpisaniu w pasku adresu przeglądarki: https://nominacje.pgnig.pl/ oraz wybraniu opcji logowania
się do PGNiG OOH pojawi się okno logowania systemu :

Następnie, aby zalogować się poprawnie do panelu użytkownika należy :
1. Wpisać nazwę istniejącego zarejestrowanego użytkownika.
2. Wpisać poprawne hasło uwzględniając wielkość liter oraz znaki specjalne umieszczone w
haśle.
3. Zaznaczyć checkbox przy napisie „Nie jestem robotem”
4. Kliknąć przycisk „Zaloguj” w celu przejścia do panelu użytkownika.
5. Naciśnięcie przycisku „Nie pamiętam hasła” powoduje przejście do procedury resetowania
hasła.
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II.

Procedura resetowania hasła.

Naciśnięcie przycisku „Nie pamiętam hasła” powoduje przejście do procedury
resetowania hasła.

Pojawia się nowe okno umożliwiające zresetowanie hasła dla zarejestrowanego
użytkownika.
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1. W polu „Użytkownik”, należy wpisać prawidłową zarejestrowaną nazwę użytkownika.
2. Następnie kliknąć w checkbox „Nie jestem robotem”
3. Następnie kliknąć w przycisk „Wyślij”, pojawi się komunikat (Rys.1) oraz zostanie
zainicjowana procedura resetowania hasła.
Rys. 1

Rys. 2

W otrzymanej wiadomości e-mailowej będzie znajdował się link służący do zresetowania
hasła (Rys. 2). Kliknięcie na niego spowoduje wysłanie przez System kolejnej wiadomości z
wygenerowanym tymczasowym hasłem. (Rys. 3). Przy próbie zalogowania hasłem
tymczasowym pojawi się okno umożliwiające nadanie nowego hasła (Rys. 4). Po wykonaniu
tych kroków pojawi się komunikat o dokonaniu zmiany hasła (Rys. 5).
Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

4. Naciśnięcie przycisku „Logowanie” powoduje przejście do procedury logowania w systemie
Telnom

III.

Opis panelu użytkownika oraz alokacji.

Po prawidłowym zalogowaniu się do systemu, pojawi się okno z panelem użytkownika (Rys. 1, Rys. 2
, Rys.5 , Rys. 6)

Rys. 1 Panel użytkownika

Rys. 2
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1. Nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika.
2. Przycisk „Wyloguj” - kliknięcie na niego powoduje wylogowanie użytkownika z sesji.
3. Przycisk „Info” kliknięcie na niego powoduje wylistowanie dwóch zakładek: „Regulamin” i
„Pomoc” kliknięcie na jedną z zakładek pozwala na przejście do podglądu Regulaminu lub
Instrukcji.
4. Przycisk „Raporty” - kliknięcie na niego powoduje wylistowanie dwóch zakładek: „Raport
dzień po dniu” (Rys. 3) i „Moce” (Rys.4) kliknięcie na jedną z zakładek pozwala na
przejście do podglądu raportu dzień po dniu lub mocy.
Rys.3
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Rys.4

5. Przycisk „Dane telemetryczne” - kliknięcie na niego powoduje przejście do podglądu danych
telemetrycznych.
6. Przycisk „Nominacje” informuje o aktywnym położeniu użytkownika, po kliknięciu umożliwia
również przejście do okna nominacji.
7. Przycisk „Alokacje” - kliknięcie na niego powoduje przejście do ekranu alokacje.
8. Przycisk „Wybierz plik programu Excel” umożliwia załadowanie (wczytanie) pliku Excel z
godzinami nominacji (wiele punktów, cały tydzień) zgodnie z ustalonym szablonem pliku Excel.
Szablon pliku Excel można pobrać klikając przycisk „Eksportuj dane z Excela” - opisany w
punkcie 16
9. Informacja od jakiej najbliższej godziny istnieje możliwość dokonywania zmian nominacji tzn.
renominacji w bieżącej dobie.
10. Numer nominowanego/renominowanego tygodnia – kliknięcie strzałki z lewej lub z prawej
strony powoduje przejście między tygodniami. Kliknięcie bezpośrednio w tydzień powoduje
wylistowanie tygodni nominacji przyszłych i przeszłych.
11. Rok nominowanego/renominowanego tygodnia. Kliknięcie bezpośrednio w rok powoduje
wylistowanie lat nominacji przyszłych i przeszłych
12. Przycisk „Odśwież dane” umożliwia pobranie/odświeżenie danych nominacji.
13. Przycisk „Wklej dane dobowe do schowka” umożliwia przeniesienie wartości dobowych
nominacji z arkusza MS Excel do Systemu Telnom w przeglądarce internetowej.
14. Przycisk „Kopiuj dane dobowe do schowka” umożliwia przeniesienie wartości dobowych
nominacji z Systemu Telnom w przeglądarce internetowej do arkusza MS Excel.
15. Przycisk umożliwia wysłanie nominacji/renominacji.
16. Przycisk „Importuj dane z Excela” umożliwia wczytanie gotowego pliku z arkusza MS Excel
(pliki z godzinami nominacji - wiele punktów, cały tydzień). Przycisk staje się aktywny w
momencie wykonania czynności opisanych w punkcie 7.
17. Przycisk „Eksportuj dane z Excela” umożliwia przeniesienie wartości godzinowych (wiele
punktów, cały tydzień) z Systemu Telnom w przeglądarce internetowej do arkusza MS Excel.
Wyeksportowany plik Excel stanowi szablon, który po zmianie danych można wczytać do
systemu Telnom (zgodnie z opisem w punkcie 15)
18. Przycisk „Wklej dane dobowe do schowka” umożliwia przeniesienie wartości godzinowych
nominacji z arkusza MS Excel do Systemu Telnom w przeglądarce internetowej.
19. Przycisk „Kopiuj dane dobowe do schowka” umożliwia przeniesienie wartości godzinowych
nominacji z Systemu Telnom w przeglądarce internetowej do arkusza MS Excel.

Rys. 5 Panel użytkownika – wybór alokacji
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1. Informacja o wybranym okresie czasowym składanych nominacji.
2. Przycisk „Eksportuj dane do Excela” umożliwia przeniesienie wartości alokacji z Systemu
Telnom w przeglądarce internetowej do arkusza MS Excel
3. Przycisk „Odśwież dane” umożliwia pobranie/odświeżenie danych nominacji i alokacji.
4. Wybrany punkt na którym jest dokonywana alokacja, zmienia kolor na niebieski w celu
zasygnalizowania użytkownikowi dokonanego wyboru.
5. Informacja o danym dniu złożonej nominacji.
6. Informacja o przydziale mocy na dany dzień.
7. Informacja o wartości dokonanych nominacji.
8. Przycisk „Przepisz wszystkie nominacje na alokacje” umożliwia przepisanie wszystkich
wartości nominacji na alokacje.
9. Przycisk „Importuj dane z Excela” umożliwia wczytanie gotowego pliku z wartościami
alokacji z arkusza MS Excel do Systemu Telnom.
10. Przycisk umożliwia zapisanie wprowadzonych alokacji.
11. Przyciski umożliwiające zwiększenie lub zmniejszenie wartości alokacji. Przycisk staje się
widoczny w momencie wskazania kursorem widocznych wartości w polu.
12. Suma nominacji z danego okresu czasowego.

IV.

Opis edycji danych.

Podgląd i edycja według tygodnia i godzin nominacji (Rys. 1, Rys. 2).
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1. Przycisk umożliwia wysłanie nominacji/renominacji. Po wpisaniu/edycji wartości w tabelach
nominacji, przycisk zmienia kolor na czerwony w celu zasygnalizowania użytkownikowi
konieczności potwierdzenia, że zostanie wysłana nominacja ze zmienionymi danymi.
2. Szczegółowa informacja o złożonej nominacji (numer wersji, nazwa użytkownika, dokładny
czas złożenia nominacji)
3. Widok pól zablokowanych, niemożliwych do edycji i nominacji ze względu na dni w których nie
jest już możliwa nominacja.
4. Widok zaznaczonego i wybranego do edycji punktu
5. Widok mocy określonego punktu.
6. Strzałka informująca o wprowadzeniu nominacji i jej zwiększeniu w stosunku do ostatnio
złożonej nominacji na dany dzień
7. Widok edycji danych w polu, umożliwiający zapisywanie danych według dni tygodni nominacji
za pomocą naciśnięcia klawisza „Enter”. Z tego widoku również można poruszać się po
polach za pomocą strzałek na klawiaturze ←, →.
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1. Znak informujący o tym, że przekroczono moc – wartość została ograniczona
2. Widok edycji danych w polu, umożliwiający zapisywanie danych według godzin nominacji za
pomocą naciśnięcia klawisza „Enter” . Umożliwia przepisanie wartości w całym panelu
godzinowym. Z tego widoku również można poruszać się po polach za pomocą strzałek na
klawiaturze ←, →.
3. Strzałka informująca o wprowadzeniu nominacji, jej zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku
do poprzedniej wartości (zwiększenie nominacji - strzałka skierowana ku górze, zmniejszenie
nominacji - ku dołowi).
4. Kliknięcie na strzałkę umożliwia przepisanie wartości na pozostałe godziny nominacji.

