
Strona www dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

 

Strona główna pracownika https://puls.edu.pl/upp/pracownik jest ogólnodostępna. Każda osoba, 

odwiedzająca serwis internetowy Uniwersytetu ma wgląd w zawarte materiały. 

Po kliknięciu na „kafelek” użytkownik zostanie przeniesiony na wybraną podstronę, przy czym przejście 

do Intranetu (części serwisu dostępnego tylko dla pracowników Uniwersytetu) wymaga  zalogowania się 

(niezbędne jest posiadania konta w pakiecie MS Office 365, w tym do MS Teams). 

 

 

 

  

https://puls.edu.pl/upp/pracownik


LOGOWANIE DO INTRANETU 

Po kliknięciu w „kafelek” INTRANET zostajemy przekierowani do okna logowania  

do pakietu MS Office 365 

 

  

 

Dane do logowania: 

Login: imie.nazwisko@pracownik.up.poznan.pl 

Hasło: to, którym logujecie się Państwo do MS Teams (program z pakietu MS Oficce 365) 

Osoby zalogowane wcześniej, korzystające np. z programu MS Teams, przechodzą do serwisu 

automatycznie. 

Po poprawnym zalogowaniu, strona www pracownika oraz przeglądarka internetowa zapisują 

ustawienia. Kolejne wejście na stronę nie wymaga logowania.  

Jeżeli zapamiętane dane mają zostać usunięte, należy się wylogować (link do wylogowania znajduje się 

w prawej, dolnej części strony). 

   

mailto:imie.nazwisko@pracownik.up.poznan.pl


SYSTEM KAFELKOWY  

 

System kafelkowy umożliwia wzbogacenie serwisu o części opisowe lub informacyjne. Podstrony mogą 

zawierać dodatkowe przydatne informacje. 

Przykładowa strona Ośrodka Informatyki  

Ścieżka dostępu:  Strona główna (Intranetu) > Sprawy pracownicze > Ośrodek Informatyki  

 

 
 

Podstrona zawiera dokumenty z repozytorium. Z tego poziomu można również przejść do 

głównego Repozytorium po więcej dokumentów klikając tekst „Czytaj dalej” 



REPOZYTORIUM DOSTĘPNE W INTRANECIE 

 

Wszystkie dokumenty zebrane są w repozytorium dokumentów. Jest to miejsce, w którym osoby z 

uprawnieniami mogą dokonywać edycji, dodawać lub wyłączać z publikacji nieaktualne dokumenty. 

 

Dokumenty pogrupowane są zgodnie ze strukturą organizacyjną. Aby łatwo zorientować się, w której 

części Intranetu znajduje się użytkownik, należy spojrzeć na ścieżkę strony internetowej (oznaczona żółtą 

ramką poniżej). Ostatni element ścieżki to podstrona, na której aktualnie znajduje się użytkownik.  

Aby szybko przenieść się na inne podstrony, należy kliknąć na wybrany element ścieżki np. można wrócić 

od razu do Repozytorium dokumentów klikając odpowiedni tekst.  

 

 

 

 

• Menu po prawej stronie umożliwia nawigowanie po głównych obszarach repozytorium  

lub przeglądanie dokumentów w obrębie wybranej jednostki. 

 

• Źródło wskazuje na podstrony zamieszczone w kafelkowej części strony, która w sposób graficzny 

dzieli repozytorium na ważne obszary oraz ułatwia dostęp do odpowiednich danych.   

 

 

MENU 

ŹRÓDŁO 


