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Wstęp 
Niniejszy dokument opisuje proces tworzenia Zespołu pracowników w ramach konta 
Użytkownika lub konta należącego do firmy Partnera. 
 

 
Ważne  
Korzystanie z funkcjonalności monitorowania aktywności zespołu pracowników wymaga 
uruchomienia konta w pakiecie BIZNES. 
W ramach jednego konta Użytkownika/firmy Partnera carQ umożliwia monitorowanie 
aktywności zespołu liczącego do 20 pracowników. Aby stworzyć zespół każdy z jego 
członków musi posiadać aktywne/potwierdzone konto PRO lub BIZNES zarejestrowane na 
platformie www.carQ.pl  
Uruchomienie funkcjonalności dla Managera/Kierownika z pełnym dostępem do funkcji 
monitorowania aktywności Zespołu pracowników możliwe jest maksymalnie dla 5 
Użytkowników firmy Partnera.  
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Dla kogo funkcjonalność „Zespół pracowników”? 
 
Jeżeli jesteś: 

• dealerem lub prowadzisz komis samochodowy, 
• zajmujesz się skupem i sprzedażą pojazdów w innej formie, 
• zatrudniasz współpracowników odpowiadających za weryfikację historii pojazdów, 

  
Dzięki tej funkcjonalności Użytkownik konta BIZNES zyskuje możliwość monitorowania 
czynności związanych z weryfikacją danych o pojazdach z uwzględnieniem konkretnych 
działań wykonanych przez pracowników. Zgodnie z nadanymi uprawnieniami manager firmy 
Partnera z poziomu własnego profilu, po zalogowaniu do konta, otrzymuje dostęp do bazy 
zawierającej następujące informacje dotyczące aktywności zespołu pracowników: 

-  Marka i model weryfikowanego pojazdu (np. FORD Focus) 
- Numer rejestracyjny weryfikowanego pojazdu 
- Rok produkcji weryfikowanego pojazdu 
- adres mail pracownika zespołu 
- Rodzaj aktywności pracownika/Rodzaj raportu  
  (np. Weryfikacja auta, pobranie raportu PDF, pobranie raportu szkodowości) 
- Data i godzina zdarzenia dotyczącego aktywności pracownika 
- Przycisk umożliwiający poznanie szczegółów pojazdu weryfikowanego przez 
pracownika 

 
Funkcjonalność monitorowania aktywności zespołu pracowników umożliwia również 
filtrowanie danych według następujących parametrów: 

- Początkowa data zakresu 
- Końcowa data zakresu 
- Wybór pracownika (Wszyscy lub konkretny adres mail pracownika zespołu) 
- Rodzaj zdarzenia dotyczącego aktywności pracownika/Rodzaj raportu 

 
Dla sprawnego porządkowania i zarządzania danymi dotyczącymi aktywności zespołu 
pracowników wprowadziliśmy następujące możliwości: 

- Pojedyncze oznaczanie poszczególnych rekordów bazy danych  
- Oznaczenie/odznaczenie wszystkich rekordów bazy danych 
- Usuwanie pojedynczo oznaczonych rekordów bazy danych 
- Usuwanie wielu lub wszystkich oznaczonych rekordów bazy danych 

- Eksportowanie oznaczonych rekordów bazy danych do pliku w formacie .XLS (plik zostanie 
wysłany na adres email managera/Użytkownika zarządzającego zespołem pracowników jako 
załącznik wiadomości) 
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Jak uruchomić funkcjonalność „Zespół pracowników”? 
 

SKONTAKTUJ SIĘ z Twoim opiekunem carQ lub wyślij wiadomość na adres: 
pomoc@carQ.pl możesz również zadzwonić na numer”: +48 513 089 369 
W tytule wiadomości wpisz: „Zespół pracowników – aktywacja.”  
W treści wiadomości wyślij listę adresów mail pracowników (nie więcej niż 20), którzy 
stanowią „Twój zespół” 

 
PAMIĘTAJ 
Wiadomość mail należy wysłać z adresu mail, który uzyska status managera (otrzyma dostęp 
do informacji na temat aktywności dotyczącej czynności związanych z weryfikacją danych         
o pojazdach).  
Jeżeli potrzebujesz przydzielić status managera większej ilości Użytkowników (pracownikom 
Twojego Zespołu) przygotuj odrębne listy, przyporządkowując konkretnych pracowników 
(mail członków zespołu) do poszczególnych kont Użytkowników/managerów, którzy zyskają 
możliwość dostępu do informacji dotyczących aktywności związanych z weryfikacją danych 
o pojazdach realizowanych przez przypisany Zespół pracowników. 

 
 

Jak korzystać z funkcjonalności „Zespół pracowników”?   
 

1. ZALOGUJ się do własnego konta BIZNES  https://carq.pl/users/login  
2. Z nawigacji rozwijalnej (prawy, górny róg ekranu) wybierz „Twój zespół” 
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Zarządzanie i analiza danych „Zespół pracowników”?   
 

1. Wybór zakresu dat analizowanego okresu.  
a. Kliknij w polu „Od dnia” a następnie wybierz początkową datę okresu. 
b. Kliknij w polu „Do dnia” a następnie wybierz końcową datę okresu.  

Jeżeli nie dokonasz wyboru zakresu dat wówczas prezentowane dane aktywności 
Zespołu pracowników będą obejmowały cały, dostępny okres. 

 
 

2. Analiza aktywności członków Zespołu pracowników.  
Kliknij w polu „Zdarzenia Użytkownika” i z listy rozwijalnej wybierz konkretny adres mail 
pracownika, którego aktywność chcesz przeanalizować. 
Jeżeli nie dokonasz wyboru prezentowane dane aktywności Zespołu pracowników 
będą obejmowały informacje dotyczące wszystkich pracowników. 
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3. Filtrowanie danych według rodzaju aktywności Zespołu pracowników.  
Kliknij w polu „Rodzaje Raportów” i z listy rozwijalnej wybierz rodzaj zdarzenie, które 
chcesz przeanalizować. 
Jeżeli nie dokonasz wyboru prezentowane dane będą obejmowały informacje 
dotyczące wszystkich rodzajów raportów i aktywności. 

 
 

4. Wyszukiwanie pojazdu w bazie danych dotyczącej aktywności Zespołu pracowników.  
W polu „Rejestracja/VIN Auta” wpisz numer rejestracji lub VIN poszukiwanego pojazdu. 
Kliknij przycisk „Szukaj z zakresu”. Jeżeli pojazd znajduje się w bazie aktywności 
Zespołu pracowników zostanie wyświetlona lista wyszukiwanych rekordów.  
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5. Podgląd danych o pojazdach sprawdzanych przez członków Zespołu pracowników. 
Na liście zawierającej rekordy z danymi pojazdów sprawdzanych przez członków 
Zespołu pracowników udostępniony jest przycisk „Szczegóły pojazdu”. Po kliknięciu w 
przycisk zostaniesz przeniesiony do podstrony zawierającej szczegóły z danymi i 
historią pojazdu.  
Jeżeli Pracownik pobrał rozszerzony raport ze szczegółami szkód komunikacyjnych 
wówczas na liście zawierającej rekordy z danymi pojazdów udostępniony jest przycisk 
„Pobierz”. Po kliknięciu w przycisk zostanie pobrana kopia raportu PDF jaki został 
wygenerowany przez Pracownika. Przycisk „Pobierz” dostępny jest 24h od chwili 
wygenerowania raportu przez Pracownika. 

 
 

6. Porządkowanie dostępnej bazy danych dotyczącej aktywności Zespołu pracowników.  
Kliknij w polu checkbox wybranego zdarzenia z dostępnej listy. Checkbox znajduje się 
z lewej strony rekordu z informacją o pojeździe.  
Wybór pola checkbox spowoduje oznaczenie pojedynczego rekordu danych oraz 
aktywuje dostęp dodatkowych przycisków funkcyjnych. Pojawią się nad listą z danymi.  
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a. Zaznaczenie wszystkich rekordów danych jednym przyciskiem.   
Kliknij w przycisk „Zaznacz wszystkie”. Przycisk znajduje się w prawej, górnej 
części ekranu nad listą rekordów danych. Jego użycie spowoduje zaznaczenie 
wszystkich rekordów dostępnej bazy danych.  

 
 

b. Odznaczenie wszystkich rekordów danych jednym przyciskiem.   
Kliknij w przycisk „Odznacz wszystkie”. Przycisk znajduje się w prawej, górnej 
części ekranu nad listą rekordów danych. Jego użycie spowoduje odznaczenie 
wszystkich rekordów dostępnej bazy danych.  
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c. Usuwanie wybranych lub wszystkich oznaczonych rekordów danych.  
Dokonaj wyboru rekordów danych z dostępnej listy oznaczając pojedyncze pola 
checkbox lub użyj przycisku „Oznacz wszystkie”. Kliknij w przycisk „Usuń”. 
Przycisk znajduje się w prawej, górnej części ekranu nad listą rekordów danych. 
Jego użycie spowoduje bezpowrotne usunięcie wszystkich, oznaczonych 
rekordów dostępnej bazy danych.  

 
 

7. Eksportowanie wybranych lub wszystkich oznaczonych rekordów danych do pliku XLS.  
Dokonaj wyboru rekordów danych z dostępnej listy oznaczając pojedyncze pola 
checkbox lub użyj przycisku „Oznacz wszystkie”. Kliknij w przycisk „Eksportuj”. Przycisk 
znajduje się w prawej, górnej części ekranu nad listą rekordów danych.  
Jego użycie spowoduje automatyczne wygenerowanie pliku danych w formacie XLS i 
wysłanie go jako załącznik wiadomości na adres zalogowanego Użytkownika. 
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Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić! 
 
 
 
 
KONTAKT: 
 

 
 
 

 

Tomasz Rogalski   
mail:   tomasz.rogalski@carQ.pl 
phone:               +48 513 089 369 


