
 
 

 
 

 

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY 

Strona Startowa: 

 

Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim 
informacje adresowane do przedsiębiorców działających w WSSE „INVEST-PARK” (np. wiadomości 
dotyczące nowych wydań kwartalnika INVEST PARK INFO, organizowanych akcji, zaproszenia na 
konferencje). Aktualności mogą być komentowane przez użytkowników.  

Baza Firm: 

 

W bazie firm znajduje się lista wszystkich przedsiębiorstw działających w WSSE. Aby znaleźć 
konkretne firmy można użyć wyszukiwarki lub posłużyć się filtrami. 



 
 

 
 

 

 

Po wybraniu firmy, rozwija się okno zawierające informacje o przedsiębiorstwie oraz lista 
użytkowników przypisanych do danej firmy, zarejestrowanych na Platformie Współpracy.  

Moja Firma: 

 

W dziale „Moja Firma” znajdują się informacje o przedsiębiorstwie, do którego przypisany został 
użytkownik Platformy. W panelu administracyjnym można edytować niektóre dane firmy.    

  



 
 

 
 

Forum: 

  

W forum zostały zdefiniowane działy stałe, w których można zakładać nowe wątki, dyskutować z 
innymi użytkownikami Platformy oraz zadawać pytania ekspertom WSSE. W dziale „Tematy 
Prywatne” można założyć wątek widziany tylko przez użytkowników wybranych przez autora.    

Szkolenia i konferencje: 

 

W dziale wyświetlana jest lista wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez WSSE 
„INVEST-PARK”. 



 
 

 
 

 

 

Po wybraniu „Czytaj więcej” dostępne są szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz możliwość 
rejestracji. Formularz rejestracyjny automatycznie pobiera dane użytkownika Platformy Współpracy.  

 

Wyślij sprawozdanie:  

Za pośrednictwem formularza 
można wysłać do spółki WSSE 
„INVEST-PARK” raport kwartalny z 
realizacji zezwolenia na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie strefy 
ekonomicznej. Formularz 
automatycznie pobiera część 
danych przypisanych do firmy 
użytkownika. Można wygenerować 
również formularz w formacie PDF.  

  



 
 

 
 

 

INSTRUKCJA: 

PIERWSZE LOGOWANIE 

Strona internetowa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

 

Po wejściu na stronę www.invest-park.com.pl wybieramy w menu "Dla firm w strefie". 

 

Stona logowania się do Platformy Współpracy 

 

Na stronie logowania wpisujemy przesłane do Państwa dane: nazwę użytkownika oraz tymczasowe 
hasło.   

  



 
 

 
 

 

Strona startowa Platformy Współpracy 

 

Strona startowa Platformy Współpracy ustawiona jest domyślnie na zakładce "Aktualności". 
W lewym rogu (nad menu bocznym) znajdują się dane użytkownika (logotyp firmy oraz miejsce na 
zdjęcie użytkownika, które można ustawić w panelu zarządzania). Aby przejść do panelu zarządzania 
kontem, wystarczy wybrać zdjęcie pracownika. 

  

Po wejściu w panel zarządzania 
kontem znajdujemy się w 
kokpicie. Na stronie widoczne są 
informacje o aktywności 
użytkownika oraz wydarzeniach 
na forum dyskusyjnym. Aby 
zarządzać użytkownikami 
przypisanymi do firmy należy 
wybrać "Użytkownicy" w menu 
bocznym panelu.  



 
 

 
 

 

 

Aby edytować swoje konto należy wybrać w panelu bocznym "Twój profil". Do Państwa konta została 
przypisana nazwa użytkownika administracyjnego oraz tymczasowy adres mailowy. Prosimy 
o wypełnienie pozostałych pól (imię, nazwisko, pseudonim), zweryfikowanie adresu e-mail oraz 
wybranie sposobu wyświetlania danych na Platformie Współpracy (Przedstawiaj mnie jako).  

 

 

Z uwagi na bezpieczeństwo, prosimy o wpisanie nowego hasła, które znane będzie jedynie 
administratorowi konta. W zakładce "Twój profil" znajdują się również inne dane, które mogą 
Państwo wypełnić (m. in.: numer telefonu, stanowisko służbowe, czy zdjęcie profilowe). Wypełnienie 
tych danych ułatwi kontakt z innymi użytkownikami Platformy Współpracy.  



 
 

 
 

 

 

 

Po wypełnieniu i weryfikacji danych wybieramy "Zaktualizuj profil".  

Konto zostało przygotowane do korzystania z Platformy Współpracy. Od tego momentu logowanie 
będzie się odbywać poprzez wpisanie nowego hasła, podanego podczas weryfikacji konta.  

W razie zgubienia hasła dostępowego prosimy o wybranie opcji "Zagubione hasło" na stronie 
logowania do Platformy Współpracy lub kontakt z Departamentem Komunikacji i Marketingu WSSE 
"INVEST-PARK" (dk@invest-park.com.pl). 
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ZAKŁADANIE DODATKOWYCH KONT DLA PRACONIKÓW FIRMY 

Z Platformy Współpracy mogą korzystać jedynie przedstawiciele przedsiębiorstw działających na 
terenie WSSE "INVEST-PARK". Konto administracyjne, które Państwo otrzymali zostało przypisane do 
Państwa przedsiębiorstwa. Za jego pomocą można utworzyć dodatkowe konta dla pracowników 
firmy. 

Istnieje możliwość utworzenia dwóch rodzajów kont:  

1) Użytkownik Platformy Współpracy - przeglądanie bazy firm, korzystanie z forum, rejestracja na 
szkolenia i konferencje oraz czytanie i komentowanie aktualności 

2) Administrator firmy (konto posiadające pełne uprawnienia)  -  te same uprawnienia co 
„Użytkownik Platformy Współpracy” oraz dodatkowo: zakładanie kolejnych kont, wysyłanie 
sprawozdań kwartalnych, możliwość zmiany danych swojej firmy.   

Aby założyć dodatkowe konto: 

 

 

Po zalogowaniu wchodzimy w panel administracyjny konta. 

  



 
 

 
 

 

 

Wybieramy "Użytkownicy" oraz "Dodaj nowego" 

 

  

  

Wprowadzamy dane użytkownika: 
nazwę użytkownika (która posłuży do 
logowania), e-mail (można zaznaczyć 
opcję, aby użytkownik został 
powiadomiony o utworzeniu konta 
poprzez wysłanie automatycznego 
maila na wybrany adres), imię, 
nazwisko, witrynę internetową 
(opcjonalnie), hasło (użytkownik 
będzie mógł zmienić hasło po 
zalogowaniu się) oraz rolę (czyli 
rodzaj uprawnień konta - użytkownik 
platformy lub Administrator firmy). 
Po wypełnieniu formularza 
wybieramy opcję "Dodaj nowego 
użytkownika". 

 



 
 

 
 

 

Użytkownik pojawi się na liście kont przypisanych do Państwa firmy. Aby edytować dane konta, 
należy wybrać "Edytuj".   

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu edycji konta 
prosimy wypełnić pozostałe 
dane użytkownika (m. in.: 
numer telefonu oraz 
stanowisko). Edytować profil 
użytkownika może zarówno 
administrator firmy, jak i 
użytkownik tego profilu po 
wcześniejszym zalogowaniu 
się na konto.  

 


