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Logowanie zLoco 

W celu ułatwienia pracy z aplikacjami zLoco, wprowadzone zostało ujednolicone 

logowanie do poszczególnych modułów. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie musi 

logować się do każdego modułu indywidualnie - wystarczy tylko jednokrotne podanie nazwy 

użytkownika oraz hasła na ekranie głównym logowania: 

 
 

 

W przypadku problemów z zalogowaniem się (np. w wyniku blokady konta po kilku 

nieudanych próbach logowania), prosimy o kontakt z administratorami systemu zLoco pod 

adresem zloco@zetokatowice.pl. Można również skorzystać z opcji Resetowanie hasła 

opisanej w dalszej części. 

mailto:zloco@zetokatowice.pl


2 / 10 

 

Logowanie do modułów zLoco 

Po pomyślnym zalogowaniu do zLoco, użytkownik - w zależności od posiadanych 

uprawnień dostępu - ma do wyboru następujące moduły: 

 Metrix 

 HeatMap 

 Edu 

 Analytics 

 Registry 
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Jeżeli użytkownik posiada uprawnienia dostępu do wybranego modułu, to po kliknięciu na jego 

nazwę nastąpi zalogowanie i przekierowanie do wybranego modułu. W przeciwnym wypadku, 

zostanie wyświetlona informacja o braku uprawnień, wraz z wykazem dostępnych modułów. 
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Resetowanie hasła 

W każdym momencie jest możliwe wygenerowanie nowego hasła do konta. Na ekranie 

logowania należy użyć funkcji Resetowanie hasła. Na pierwszym ekranie wymagane jest 

podanie swojego adresu e-mail.  

 

 

 

 

  

Adres e-mail musi być prawidłowy i powiązany z kontem. 

Kolejne żądanie resetowania hasła dla danego konta e-mail można wysłać nie częściej, niż 

raz na 5 minut.  
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Jeśli z podanym adresem e-mail jest związane konto, na skrzynkę pocztową zostanie wysłana 

wiadomość. 

 

W treści wiadomości jest link, który należy otworzyć w przeglądarce, aby nowe hasło zostało 

wygenerowane.  

Jeśli link jest prawidłowy, zostanie wyświetlone nowe hasło. Hasło należy użyć na ekranie 

logowania. 

 

 

  

Link aktywny jest 1 godzinę.  
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Zmiana hasła 

Użytkownik może zmienić hasło z poziomu ekranu głównego zLoco po kliknięciu na 

nazwę swojego użytkownika w prawym górnym rogu ekranu:  

 

Zmiana hasła jest możliwa po podaniu bieżącego hasła oraz nowego hasła (dwukrotnie)  

i kliknięciu na przycisk Zmień: 
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Operacja zmiany hasła zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem, a powrót do 

głównego ekranu jest możliwy po kliknięciu na przycisk Powrót: 
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Ze względu na aktywną politykę bezpiecznych haseł, nowe hasło musi spełniać następujące 

wymagania: 

 musi składać się z minimum 8 znaków, 

 nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej 

niż dwa kolejne znaki, 

 musi zawierać znaki z trzech spośród czterech następujących kategorii: 

o wielkie litery alfabetu łacińskiego (od A do Z), 

o małe litery alfabetu łacińskiego (od a do z), 

o cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9), 

o znaki niealfabetyczne (na przykład !, $, #, %). 

W przeciwnym razie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a hasło nie zostanie 

zmienione. 
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Pomoc 

Każdy użytkownik, po zalogowaniu się, posiada dostęp do modułu zLocoDoc, w którym 

znajdzie wszystkie niezbędne informacji odnośnie modułów zLoco:  
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Wylogowanie 

Poprawne wylogowanie jest możliwe po kliknięciu na przycisk Wyloguj: 

  

 

Spowoduje to wylogowanie się wyłącznie z ujednoliconego systemu logowania, natomiast 

użytkownik pozostanie zalogowany we wszystkich aktywnym modułach zLoco do momentu ich 

zamknięcia. Z kolei, wybranie w poszczególnych modułach opcji Wyloguj (jeżeli jest dostępna), 

będzie skutkowało powrotem do ekranu głównego zLoco, natomiast nie spowoduje 

wylogowania się z ujednoliconego systemu logowania. 

  


