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I.

Logowanie do systemu EPI.
1. W
pasek
przeglądarki
internetowej
http://www.epi24.pl/ohzgajdowe/index.php

wpisujemy

link:

Wyświetlone zostanie główne okno strony EPI.
2. W celu zalogowania się do elektronicznej książki klikamy „Wejście do EPI”.

3. Po przejściu do panelu logowania w pola login i hasło wpisujemy indywidualne
dane otrzymane w nadleśnictwie. Zaznaczamy również odpowiedni nr obwodu
do którego chcemy wejść. Następnie klikamy „Zaloguj”.
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Wygląd panelu elektronicznej książki.
Aktualnie obowiązujące komunikaty oraz inne informacje (WAŻNE)
Ikona umożliwiające dodanie nowego wpisu.
Ikona umożliwiająca wylogowanie z systemu.
Ikona z możliwością zmiany hasła przez myśliwego.
Pole z informacjami o osobie zalogowanej w systemie do odpowiedniego
obwodu łowieckiego. Istnieje możliwość zmiany obwodu po rozwinięciu paska
i wybraniu innego obwodu.
6. Obszar panelu z najświeższymi wpisami.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
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Dodawanie nowego wpisu przez myśliwego.
Ważne: przed dokonanie wpisu w elektronicznej książce telefonicznie
powiadomić leśniczego ds. łowieckich o wybranym rewirze
polowania!
1. Dokonanie wpisu następuje poprzez kliknięcie ikonki „Dodaj nowy wpis”.
III.

2. Wyświetlone zostanie okno z informacjami które należy uzupełnić.
Nazwisko Imię (Uzupełnione automatycznie)
Wybrać stosowny numer zgodny z aktualnie ważnym
upoważnieniem np. 15 (Podpowiada aktualne upoważnienia)

Wpisać miejsce polowania,
tj. nr ambony, pole

Rozwinąć pasek i wybrać odpowiedni rewir.
Po wykonaniu tej czynności wyświetlone
zostanie pole z „Pokaż mapę” danego rewiru

Rozwijając paski wybrać datę
polowania oraz godzinę.

3. Nie uzupełnienie godz. zakończenia polowania spowoduje automatyczne
wpisanie przez system zakończenia o godz. 24:00 (istnieje możliwość
poprawienie poprzez opcję „Zmień” na końcu danego wpisu w książce.
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4. Po dokonaniu czynności opisanych w pkt. 2 należy kliknąć pole „Zatwierdź”.

Wybranie rewiru uruchomi możliwość
podświetlenia mapy rewiru w osobnym
oknie. Opisane w rozdziale VII.

5. Zatwierdzenie wpisu spowoduje jego dodanie do elektronicznej książki jako

kolejny wpis. Od tego momentu dla myśliwego istnieje tylko możliwość przy
wprowadzonym przez siebie wpisie uzupełnienie informacji o: rodzaj oraz ilość
pozyskanej zwierzyny oraz ilość oddanych strzałów.
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IV.
Odnotowanie zwierzyny pozyskanej.
1. Możliwość odnotowanie ilości pozyskanej zwierzyny jest dostępna poprzez
kliknięcie „Zmień” na końcu wpisu myśliwego w elektronicznej książce.

2. Wyświetlone zostanie okno które należy odpowiednio uzupełnić jak poniżej.

Należy uzupełnić informacje poprzez
rozwinięcie paska z gatunkiem
zwierzyny, ilością szt. oraz wszystkimi
oddanymi strzałami. Przykład z boku.
Należy również zaznaczyć pole
„Powiadom łowczego”
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V.
Odnotowanie strzałów w przypadku braku pozyskania zwierzyny.
1. Możliwość odnotowanie ilości strzałów w przypadku braku pozyskania
zwierzyny jest możliwe poprzez kliknięcie „Zmień” na końcu wpisu myśliwego
w elektronicznej książce.

2. Wyświetlone zostanie okno które należy uzupełnić tylko o informacje na temat
oddanych strzałów.
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VI.
Anulacja polowania przez myśliwego.
1. W przypadku, gdy myśliwy rezygnuje z polowania z powodu różnych zdarzeń
możliwe jest anulowanie polowania poprzez kliknięcie przy swoim wpisie pola
„Zmień” jak w pkt. poprzednich. Nastąpi przekierowanie do okna w którym
należy zaznaczyć tylko pole przy „Anulowanie polowania” na „TAK”. Po
zatwierdzeniu tej czynności wpis zostanie przekreślony w elektronicznej
książce.
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VII. Przegląd mapy rewiru.
1. Myśliwy posiada możliwość zapoznania się z mapą poszczególnego rewiru
(granice, ambony, las, drogi itp.). Możliwość ta dostępna jest w trakcie
dokonywania wpisu do książki i wyborze „Miejsca wykonywania polowania”
poprzez rozwinięcie paska i dokonaniu wyboru rewiru.

2. Zmiana rewiru spowoduje możliwość zapoznania się z mapą kolejnego rewiru.

VIII. Bezpieczne wylogowanie z systemu.
W celu wyjścia z systemu EPI należy kliknąć ikonę „Wyloguj”.

IX.

Zmiana hasła.

Myśliwy posiada możliwość zmiany indywidualnego hasła nadanego w
Nadleśnictwie. W tym celu należy uzupełnić stosowne pola po przejściu do
„Zmiana hasła” na głównej stronie EPI po zalogowaniu się do elektronicznej
książki.
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