Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.
Koszalin

Wydawanie paszportów
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1. Logowanie do systemu Wet Systems
Aby móc korzystac z systemu WET SYSTEMS koniczne jest posiadanie zainstalowanej
przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox. Po otworzeniu przeglądarki należy w pasku
adresu wpisać https://wetsystems.org.pl/

Rysunek 1 Poprawnie wpisany adres systemu WET SYSTEMS

a. Pierwsze logowanie
Po wpisaniu adresu zobaczymy ekran logowania i gdzie należy:
-

w polu login wpisać login użytkownika w przypadku Lekarza złożony z liter LW
oraz nr PWZ np. LW00001.
przepisać kod z obrazka. Jeśli obrazek jest nieczytelny dla użytkownika należy
kliknąć w niego a wówczas pokaże się inny kod.
kliknąć w opcję Przypomnij hasło

Rysunek 2 Poprawnie wpisanie danych do przypomnienia hasła

2

Po kliknięciu opcji Przypomnij hasło pojawi się komunikat z informacją o

Rysunek 3 Informacja o wysyłce linku do zmiany hasła

Należy zalogować się do swojej poczty email i oczekiwać nadejścia wiadomości o treści:
„W programie WETSystems ktoś zażądał przypomnienia hasła dla użytkownika będącego właścicielem
niniejszego adresu e-mail.
Jeśli to pomyłka, proszę zignorować niniejszy e-mail - hasło pozostanie bez zmian i nie zostanie nikomu
ujawnione.
W przeciwnym wypadku, aby nadać (nowe) hasło uaktywniające dostęp do programu WETSystems
należy kliknąć w następujący link aktywacyjny: ………”
Po kliknięciu w link aktywacyjny zostaniemy przeniesieni do strony ustawienia hasła do systemu:

Rysunek 4 Ustawienie hasła

Wpisywane hasło musi być odpowiednio silne:

Rysunek 5 Ustawienie hasła – siła hasła
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Po wprowadzeniu odpowiednio silnego hasła otrzymamy komunikat:

Rysunek 6 Ustawienie hasła - potwierdzenie

i możemy przystąpić do pracy z systemem.

2. Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne świadczy dla Państwa firma ZETO Koszalin SP. z o.o. . W razie
jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod nr tel. 94 34 73 900 w. 1 lub mailowo
wetsystems@zeto.koszalin.pl.
Do wsparcia technicznego firma ZETO Koszalin Sp. z o.o. wykorzystuje
oprogramowanie TeamViewer. TeamViewer umożliwia zdalny dostęp do Państwa
komputera w celu udzielenia pomocy technicznej tylko i wyłącznie za Państwa zgodą. Aby
pobrać oprogramowanie TeamViewer należy kliknąć na logo systemu WetSystems i zapisać
plik:

Rysunek 7 TeamViewer
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Zapisany plik dostępny jest w przeglądarce w prawym górnym rogu:

Rysunek 8 TeamViewer

Pobrane oprogramowanie należy uruchomić w momencie gdy zostaniecie Państwo
oto poproszeni przez pracownika wsparcia technicznego. Wówczas zostaniecie poproszeni o
przedyktowanie Twojego ID i hasła:

Rysunek 9 TeamViewer – zdalny dostęp
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3. Wydawanie paszportów
W celu zarejestrowania nowego paszportu należy wejść w funkcję Ewidencja
paszportów. Następnie należy wybrać przycisk Nowy paszport.
Pierwszą czynnością podczas wpisywania danych nowego paszportu jest konieczność
sprawdzenia czy dany numer mikrochipu lub numer tatuażu nie został już wcześniej użyty
podczas wydawania innego paszportu. Po wpisaniu odpowiednich danych klikamy na
Sprawdź paszport zwierzęcia.

Rysunek 2 Ewidencja paszportów – Nowy paszport

W sytuacji, kiedy system stwierdzi wcześniejsze użycie danego numeru mikrochipu
lub numeru tatuażu, wyświetlony zostanie komunikat:

Rysunek 3 Ewidencja paszportów – Nowy paszport

Jeśli dla zwierzęcia o podanym numerze mikroczipu/tatuażu jest wydany i aktywny
paszport, nie mamy możliwości dodania nowego paszportu do systemu. W takim przypadku
należy najpierw unieważnić stary paszport (przycisk Unieważnienie). Jeśli stary paszport nie
został przez nas wydany, w celu jego unieważnienia należy skontaktować się z odpowiednią
Izbą L-W.
Jeśli stary paszport jest już anulowany możemy dodać nowy paszport dla zwierzęcia
o podanym numerze mikroczipu/tatuażu.
Aby poprawnie dodać paszport do systemu należy uzupełnić co najmniej cztery
pierwsze sekcje paszportu: Dane paszportu, I Właściciel, II Opis zwierzęcia, III Oznakowanie
zwierzęcia.

b. Dane paszportu
Pierwszą zakładką są Dane paszportu, w której system po poprawnym
zweryfikowaniu informacji automatycznie podbiera dane zalogowanego lekarza. Klikając na
pole Numer paszportu system sam wykryje, jakie druki paszportów zostały przydzielone
zalogowanemu użytkownikowi. System wyświetli również listę zawierającą wykaz pozycji
do wykorzystania.
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Data wydania paszportu może być wpisana ręcznie w formacie rok-miesiąc-dzień
np. 2014-02-16 lub 20140216 (system sam rozdzieli myślnikami) lub wybrana przy pomocy
kalendarza umieszczonego z prawej strony pola. Dwukrotne kliknięcie w polu daty powoduje
automatycznie wpisanie daty bieżącej. Miejsce wydania także jest uzupełnione
automatycznie, jeśli uzupełnione są Ustawienia domyślne w Edycji profilu danego lekarza.

Rysunek 4 Ewidencja paszportów – Nowy paszport

c. I Właściciel
W kolejnej zakładce I Właściciel należy uzupełnić dane właściciela zwierzęcia, dla
którego wystawiany jest paszport.
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Rysunek 5 Nowy paszport – I Właściciel

d. II Opis zwierzęcia
W kolejnej zakładce Opis zwierzęcia wpisujemy dane dotyczące zwierzęcia. Gatunek
został określony przez odpowiednie ustawy i zawiera wartości do wyboru: PIES, KOT,
FRETKA. Następnie wybieramy odpowiednią rasę z listy rozwijanej (wszystkie rasy zostały
wprowadzone do systemu). Określamy płeć, wpisujemy datę urodzenia otrzymaną
od właściciela, kolor oraz typ sierści. Po wypełnieniu wszystkich pól przechodzimy
do kolejnej zakładki.
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Rysunek 6 Nowy paszport – II Opis zwierzęcia

e. III Oznakowanie zwierzęcia
W kolejnej zakładce III Oznakowanie zwierzęcia wpisujemy dane dotyczące
mikroczipu - datę oraz miejsce jego umieszczenia i/lub numer tatuażu, datę jego wykonania
oraz umiejscowienie.

9

Rysunek 7 Nowy paszport – II Oznakowanie zwierzęcia

f. IV Wydanie paszportu
W kolejnej zakładce Wydanie paszportu wpisujemy dane lekarza weterynarii
wydającego paszport. Imię i nazwisko lekarza podbierze się automatycznie, dane adresowe
również zostaną uzupełnione automatycznie, jeśli użytkownik ma wpisane dane w Edycji
profilu ⇒ Ustawienia domyślne.
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Rysunek 8 Nowy paszport – IV Wydanie paszportu

g. V Wścieklizna
W kolejnej zakładce V Wścieklizna wpisujemy dane o wykonaniu szczepienia
przeciwko wściekliźnie. Aby dodać informację klikamy na przycisk Dodaj wpis. System
wyświetli odpowiednie pola do uzupełnienia. Należy wpisać wytwórcę i nazwę szczepionki
oraz numer jej serii, wpisać kiedy szczepienie zostało wykonane oraz od i do kiedy szczepienie
jest ważne. Dane lekarza pojawiają się automatycznie.
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Rysunek 9 Nowy paszport – V Wścieklizna

h. VI Test serologiczny
W kolejnej zakładce VI Test serologiczny wpisujemy dane o wykonaniu testu
serologicznego na wściekliźnie. Należy wpisać datę pobrania próbki. Dane lekarza podbiorą
się automatycznie.

Rysunek 10 Nowy paszport – VI Test serologiczny
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i. VII Kleszcze
W kolejnej zakładce VII Kleszcze wpisujemy dane o wykonaniu profilaktycznego
zabiegu przeciwko kleszczom. Aby dodać informację klikamy na przycisk Dodaj wpis.
System wyświetli odpowiednie pola do wypełnienia. Należy wpisać producenta i nazwę
szczepionki oraz datę i godzinę wykonania zabiegu. Dane lekarza pojawiają się
automatycznie.

Rysunek 11 Nowy paszport – VII Kleszcze

j. VIII Echinokokoza
W kolejnej zakładce VIII Echinokokoza wpisujemy dane o wykonaniu
profilaktycznego szczepienia przeciwko echinokokozie. Aby dodać informację klikamy na
przycisk Dodaj wpis. System wyświetli odpowiednie pola do wypełnienia. Należy wpisać
producenta i nazwę szczepionki oraz datę i godzinę wykonania zabiegu. Dane lekarza
pojawiają się automatycznie.
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Rysunek 12 Nowy paszport – VIII Echinokokoza

k. IX Inne szczepienia
W kolejnej zakładce IX Inne szczepienia wpisujemy dane o wykonaniu innych
profilaktycznych szczepień. Aby dodać informację klikamy na przycisk Dodaj wpis. System
wyświetli odpowiednie pola do wypełnienia. Należy wpisać producenta i nazwę szczepionki
oraz datę wykonania zabiegu i datę ważności szczepienia. Dane lekarza pojawiają się
automatycznie.
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Rysunek 13 Nowy paszport – IX Inne szczepienia

l. X Badania kliniczne
W kolejnej zakładce X Badania kliniczne uzupełniamy dane oświadczenie o braku
objawów chorób u zwierzęcia. Aby dodać informację klikamy na przycisk Dodaj wpis. System
wyświetli odpowiednie pola do wypełnienia. Należy uzupełnić jedynie datę. Dane lekarza
pojawiają się automatycznie.
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Rysunek 14 Nowy paszport – X Badania kliniczne

m. XI Legalizacja
W kolejnej zakładce XI Legalizacja uzupełniamy dane legalizacji. Aby dodać
informację klikamy na przycisk Dodaj wpis. System wyświetli odpowiednie pola do
wypełnienia. Należy uzupełnić dane organu legalizującego oraz datę. Dane lekarza pojawiają
się automatycznie.
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Rysunek 15 Nowy paszport – XI Legalizacja

n. XII Inne
W kolejnej zakładce XII Inne uzupełniamy inne informacje potrzebne do wydania
paszportu.
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Rysunek 16 Nowy paszport – XII Inne

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych klikamy na przycisk Zapisz. Jeśli
wszystkie dane zostały uzupełnione poprawnie, paszport zostanie dodany do systemu.
W przypadku, gdy w dodanym paszporcie znalazły się błędy, lekarz wprowadzający
dany paszport do systemu ma możliwość poprawy tych danych przez godzinę od czasu jego
wprowadzenia. Po tym czasie poprawę danych może dokonać jedynie pracownik
odpowiedniej Izby L-W.
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