
Instrukcja korzystania

z aplikacji Farm Trans

LET'SLET'SLET'S
CONNECT!CONNECT!CONNECT!



Jak pobrać aplikację?

Aplikacja zainstalowana i co dalej?

Logowanie na koncie

Zmiana hasła

Zmiana zdjęcia profilowego

Powiadomienia

Zmiana języka

Dolny pasek menu

Menu główne

Menu główne

Szybkie menu

Zamawianie konserwacji

Pomysły

Rejestracja pojazdu

Zgłoszenie uszkodzenia

Oś czasu

Zamieszczanie postu

Komentarze

Kontakt w sprawie aplikacji

3

5

5

6

7

8

9

10

12

12

16

17

18

19

20

22

23

24

25

Spis treści

2



Jak pobrać aplikację?

Wprowadź swój unikalny kod.

(Nie masz kodu? Wyślij e-mail na adres

marketing@farmtrans.com)

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

(Nie znasz hasła? Kliknij „Nie pamiętam hasła”. Otrzymasz wiadomość e-mail z

tymczasowym hasłem. Od razu zmień to hasło na własne.)
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→ Twoja nazwa użytkownika to Twój adres e-mail!

https://buy.itunes.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/redeemLandingPage?=00001
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.comto.farmtrans&gl=NL
https://buy.itunes.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/redeemLandingPage?=00001
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.comto.farmtrans&gl=NL
mailto:marketing@farmtrans.com


Otwórz aplikację App Store na swoim iPhonie, iPadzie

lub iPodzie Touchu.

Kliknij na ekranie przycisk logowania lub swoje zdjęcie.

Kliknij „Wykorzystaj swój kupon podarunkowy lub kod”.

Jeśli nie widzisz „Wykorzystaj swój kupon podarunkowy

lub kod”, zaloguj się przy użyciu Apple ID.

Kliknij „Użyj kamery” i postępują zgodnie z instrukcjami

na ekranie. Jeśli nie uda Ci się wykorzystać kuponu

podarunkowego, kliknij „Enter CodeManually”

(Wprowadź kod ręcznie) i postępuj zgodnie z

instrukcjami na ekranie.

Kliknij „Gotowe”.

Przejdź do sklepu Google Play Store: play.google.com

Przejdź do pola wyszukiwania i wpisz „Farm Trans”.

Na liście znajdziesz aplikację COMTO-Farm Trans, którą

możesz zainstalować.

Nie możesz zainstalować aplikacji korzystając z

kodu QR? Skorzystaj z poniższych instrukcji:

Apple iOS:

1.

2.

3.

4.

5.

Google Android:

1.

2.

3.
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Aplikacja zainstalowana i co dalej?

Po zalogowaniu się możesz ustawić

aplikację zgodnie ze swoimi

preferencjami!

Logowanie na koncie

Aby zalogować się po raz pierwszy

w aplikacji, otrzymasz na skrzynkę

pocztową wiadomość e-mail z

nazwą użytkownika. Hasło możesz

utworzyć samodzielnie w aplikacji.

Otwórz aplikację, aby zalogować się

po raz pierwszy.

Kliknij „Nie pamiętam hasła.”

Wpisz swoją nazwę

użytkownika i kliknij „Proszę o

hasło”.

Od razu otrzymasz wiadomość e-

mail z hasłem. Korzystając z niego

możesz się zalogować.

Później w aplikacji możesz

zmienić hasło.

Wprowadź nazwę użytkownika i

hasło i kliknij „ZALOGUJ”.

Jeśli w przyszłości zapomnisz hasła,

ponownie możesz skorzystać z tej

opcji.
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(→ Twoja nazwa użytkownika to Twój adres e-mail!)



Zmiana hasła

Przejdź na swój profil, klikając w menu na dole po

prawej stronie.

Następnie kliknij „Mój profil”.

Tu kliknij ikonę w kształcie klucza, po lewej stronie

ekranu.

Wprowadź nowe hasło w oba pola i kliknij „Zapisz

zmiany”.

1.

2.

3.

4.

Na swoim profilu możesz również zmienić datę

urodzenia, numer telefonu i adres e-mail.
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Wskazówka: jeśli

wpiszesz datę urodzenia,

inni pracownicy będą

wiedzieli, kiedy

obchodzisz urodziny.



Zmiana zdjęcia profilowego

Kliknij ikonę edycji pod „Zmień zdjęcie”. Następnie wybierz

źródło zdjęcia: galerię, kamerę lub plik.

Po wybraniu zdjęcia po prawej stronie na dole kliknij

„Wybierz”.

Aby zapisać zdjęcie, kliknij „Zapisz zdjęcie”.

Kiedy teraz przejdziesz na inne strony w aplikacji po lewej

stronie na dole ekranu będziesz widzieć nowe zdjęcie. Po

kliknięciu go przejdziesz od razu do swojego profilu.

1.

2.

3.

4.
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Powiadomienia

Kliknij po lewej stronie w swoim profilu

ikonę telefonu.

Aby włączyć powiadomienia w aplikacji,

przesuń suwak. Po włączeniu

powiadomień suwak zmieni kolor na

pomarańczowy.

1.

2.

Po co włączać

powiadomienia?

Otrzymasz powiadomienie

o pojawieniu się ważnych

postów na osi czasu. Nigdy

nie przegapisz żadnej

ważnej informacji!

Śledź uważnie, co dzieje się

w organizacji. Będzie o

czym rozmawiać przy

ekspresie do kawy.
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Zmiana języka

Aby zmienić język, kliknij ikonę z flagą.

Kliknij menu rozwijane i wybierz język.

Następnie kliknij „Zmień język”.

DAplikacja posiada trzy wersje językowe: niderlandzką,

angielską i polską.

1.

2.

3.

Kiedy przejdziesz na następną stronę, będzie już w wybranym

przez Ciebie języku.

Aplikacja została ustawiona

według wszystkich Twoich

preferencji. Rozejrzyj się!
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Dolny pasek menu

Strona główna: Tu znajdują się wszystkie ważne

aktualności. Nowości, oś czasu, kalendarz, zdjęcia

przedsiębiorstwa, zadania, książka telefoniczna

przedsiębiorstwa i Twój profil.

Profil: Sprawdź lub zmień swoje ustawienia.

Komunikaty: Zestawienie wszystkich komunikatów, np.

nowa wiadomość lub wydarzenie w kalendarzu.

1.

2.

3.
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Dolny pasek menu

4. Skrzynka pocztowa: Zawiera wiadomości wysłane do Ciebie.

5. Wyloguj się: Kliknij, aby wylogować się.

6. Menu główne: Menu ze wszystkimi opcjami

aplikacji.
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Menu główne

Wiadomości: tu znajdują się wszystkie wiadomości

wprowadzone przez Farm Trans.

Filmy: wszystkie filmy Farm Trans.

1.

2.
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Menu główne

Zamawianie konserwacji: tu możesz zwrócić się o

przeprowadzenie konserwacji lub naprawy (z

wyjątkiem UK).

Pomysły: masz jakiś interesujący pomysł? Podziel się

nim z nami!

Formularze – Rejestracja pojazdu: przy wymianie

ciągników i przyczep.

1.

2.

3.
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Menu główne

Zgłoszenie uszkodzenia: bezpośrednie

zgłoszenie uszkodzenia? Zrobisz to tu (z

wyjątkiem UK).

Dokumenty: wykaz wszystkich użytecznych

dokumentów.

Dokumenty przedsiębiorstwa: tu znajdują się

dokumenty, z którymi musisz się zapoznać i

potwierdzić to.

Oś czasu: zwiększ interakcje z innymi

pracownikami.

1.

2.

3.

4.
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Menu główne

Skrzynka pocztowa: tu znajdują się wszystkie wiadomości

wysłane do Ciebie.

Kalendarz: tu znajdują się ważne daty, np. data wypłaty w

każdym okresie.

Galeria: wszystkie albumy ze zdjęciami Farm Trans.

Wyloguj: kliknij, aby się wylogować.

1.

2.

3.

4.
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Szybkie menu

Niektóre funkcje menu głównego

można znaleźć na stronie głównej.

Przewiń do dołu stronę

główną, aby przejść do

menu kafelkowego.

Podanie o urlop

Moje dokumenty

Tu znajduje się menu kafelkowe.

Z poniższych funkcji mogą korzystać

wyłącznie pracownicy z umową

holenderską w połączeniu z

osobistymi danymi do logowania z

portalu dla pracowników (Synergy).
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Zamawianie konserwacji

Wypełnij jak najdokładniej wszystkie pola. Pola

oznaczone gwiazdką * są wymagane. Opisz wszystko

jak najdokładniej.

Jeśli dotyczy, dodaj zdjęcie do wniosku.

Kliknij „Wyślij”.

1.

2.

3.
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Pomysły

Przedstaw swój pomysł w polu „Opis”.

Dodaj w razie potrzeby zdjęcie, klikając „Wybierz zdjęcie”.

Następnie kliknij „Wyślij pomysł”.

1.

2.

3.
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Zrób od 4 do 8 zdjęć.

Instrukcje znajdziesz,

klikając ilustracje w

kroku 4.

Kliknij „Wybierz zdjęcie”,

aby wybrać lub zrobić

zdjęcie.

Jeśli nie doszło do

żadnych uszkodzeń,

pomiń krok 6. Czy są

jakieś uszkodzenia?

Wypełnij krok 6.

Rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdu

Jak najdokładniej wypełnij

cały formularz.

Aby wysłać formularz,

kliknij strzałkę na dole

po prawej.
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Kliknij w menu

rozwijanym „Miejsce

uszkodzenia” i wybierz

miejsce.

Pojawi się ilustracja z

danym pojazdem z

zaznaczonymi

wszystkimi znanymi

uszkodzeniami.

Kliknij „Szczegóły

uszkodzenia” i kliknij

miejsce na ilustracji, w

którym znajduje się

uszkodzenie.

Zgłoszenie uszkodzenia

Kliknij „Wybierz pojazd”.

Aby znaleźć swój

pojazd, przewiń menu

lub rozpocznij pisanie.

Kliknij „Wprowadź

szczegóły”.
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Zgłoszenie uszkodzenia

Wypełnij jak najdokładniej formularz

„Zgłoszenie uszkodzenia”.

Następnie kliknij

„Zgłoś uszkodzenie”.

21



Kiedy po raz pierwszy

otworzysz oś czasu

możesz zapoznać się z

obowiązującymi

warunkami, klikając „Pokaż

warunki”.

Przeczytaj warunki i,

jeśli się z nimi zgadzasz,

kliknij „Zgadzam się”.

Oś czasu

Zwiększ interakcje z

innymi pracownikami!

Teraz możesz zamieścić

post, polubić posty

innych pracowników i je

komentować.

Na osi czasu możesz

umieszczać posty i czytać

posty innych pracowników.
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W ten sposób stworzymy

miejsce, w którym pracownicy

mogą podtrzymywać ze sobą

kontakty i każdy na bieżąco

śledzi aktualności organizacji.

Kiedy post jest gotowy,

kliknij „Opublikuj”.

Zamieszczanie postu

Wpisz tekst w pole

tekstowe i dodaj

ewentualnie zdjęcie.

Pamiętaj, że jest to

aplikacja firmowa.

Umieszczaj ciekawe,

odpowiednie posty

powiązane z pracą.

Post pojawi się na osi

czasu.

Uwaga! Oś czasu widzą

wszyscy pracownicy. To, co

zamieścisz zobaczą wszyscy i

po zamieszczeniu postu nie

możesz go tak po prostu

samodzielnie zmienić!
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Kliknij pod postem w pole

tekstowe „Komentarz” i

wpisz treść komentarza.

Komentarze

Komentarzy dotyczą te same

zasady, co publikacji postów.

Pamiętaj, że oś czasu jest ogólnie

dostępna dla pracowników. Staraj

się, aby zawartość komentarzy

była profesjonalna i wpływała na

miłą atmosferę.

Wyślij komentarz.

Podoba Ci się jakiś post?

Pokaż to przez polubienie

go!

Kliknij kciuk uniesiony do

góry po prawej stronie pod

postem.

Chcesz wypowiedzieć się na

temat postu? Skomentuj go!

Nie zgadzasz się z czymś?

Skontaktuj się z

marketing@farmtrans.com, wtedy

wspólnie poszukamy rozwiązania.
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mailto:marketing@farmtrans.com


Kontakt w sprawie aplikacji

Masz pytania dotyczące aplikacji? Skontaktuj się z działem

marketingu, pisząc na adres marketing@farmtrans.com.

mailto:marketing@farmtrans.com

