INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI WPISÓW EPI24

I.

Wpis przez internet

1. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres www.epi24.pl/jelen09/
(lub na stronie koła www.jelenwrychtalu.pl w zakładce strefa dla myśliwych -> ewidencja
pobytu w łowisku wybieramy przycisk LOGOWANIE, który przeniesie nas do EPI24)
2. Klikamy przycisk otwórz panel jak na zdjęciu poniżej.

3. W strefie Logowanie EPI – Ewidencja wpisujemy
Login: (Nazwisko Imię)
Hasło: 2018 (obecnie domyślne hasło dla wszystkich to: 2018, po zalogowaniu należy je
zmienić na swoje indywidualne, tak aby nikt inny nie miał dostępu do naszego konta)
Obwód: wybieramy obwód, na który chcemy dokonać wpisu (500 lub 509)
Następnie wciskamy przycisk: Zaloguj

4. Przy pierwszym zalogowaniu należy kliknąć w ikonkę obok nazwiska (wskazane
czerwoną strzałką) a następnie uzupełnić i uaktualnić swoje dane (adres zamieszkania,
adres email, aktualnie używany numer telefonu oraz pozostałe informacje). Jest to
bardzo ważne dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania programu (wydawanie
odstrzałów, rozliczenia z prac gospodarczych, rozliczeń ze skarbnikiem, otrzymywaniem
informacji od zarządu itp.)

Następnie należy zatwierdzić zmiany klikając w ikonę dyskietki

5. Kolejnym krokiem jest zmiana hasła. Należy tego dokonać klikając w ikonę kłódki. W
polu Aktualne hasło należy wpisać: 2018 natomiast w polach Nowe hasło i Nowe hasło
weryfikacja należy wpisać swoje nowe prywatne hasło. Dzięki temu tylko myśliwy
będzie miał dostęp do swojego konta.

6. Po zalogowaniu do EPI24 na stronie głównej książki zobaczymy listę wpisów wyjść w
łowisko. Na czerwono podświetlone będą wpisy osób na najbliższe 24h. Dzięki temu
wiemy jakie łowiska są zajęte w najbliższym czasie.

7. Wpisu można dokonać na dwa sposoby:
a) Klikając na ikonę notesu z długopisem

Następnie należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwonym napisem jako
obowiązkowe.
- nazwisko i imię będzie uzupełnione automatycznie;
- wpisujemy numer posiadanego odstrzał;
- numer łowiska na które chcemy dokonać wpisu;
- w miejscu dodatkowe informacje o łowisku zawsze wybieramy „podchód”;
- wybieramy datę i godzinę rozpoczęcia polowania oraz określamy orientacyjną godzinę
zakończenia polowania (jeśli nie jesteśmy pewni, o której skończymy polowanie wybieramy
godzinę 9:00, jako ustawowo kończącą polowanie).
- Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy przycisk Zapisz aby dokonać wpisu w książce
(jeśli chcemy zrezygnować z wpisu, klikamy przycisk obok: Wyjście bez zapisu).

b) Wpis z wykorzystaniem mapy możemy wykonać klikając na ikonę mapy ze szkłem
powiększającym

Po otwarciu okna z mapami wybieramy godziny w jakich chcemy polować (w miejscu
zaznaczonym strzałką) a następnie klikamy w łowisko na które chcemy dokonać wpisu.
Ważne jest, aby wpisać interesujące nas godziny polowania przed kliknięciem w łowisko,
dzięki temu na czerwono zostaną podświetlone łowiska, które są zajęte w określonych
godzinach.

Po kliknięciu w interesujące nas łowisko wyskoczy okno do dokonania wpisu. Uzupełniamy w
nim tylko numer odstrzału i klikamy klawisz Zapisz (jeśli chcemy zrezygnować z wpisu,
klikamy przycisk obok: Wyjście bez zapisu).

UWAGA!!! Istnieje możliwość wpisania na polowanie innego myśliwego za pomocą swojego
konta. Wystarczy tylko przy dokonywaniu wpisu w miejscu Nazwisko i imię (obowiązkowo w
tej kolejności) oraz numeru odstrzału podać dane kolegi. Wówczas zostanie on wpisany do
książki a nasze nazwisko pojawi się obok, jako osoby dokonującej wpisu.

8. Po zakończeniu polowania klikamy w przycisk Zmień przy naszym wpisie do książki

A następnie wpisujemy godzinę zakończenia polowania oraz wypełniamy odpowiednie pola
w zależności od wyniku polowania (należy dokładnie wypełnić pola dotyczące pozyskanej
zwierzyny, ilości oddanych strzałów itp. Ponieważ informacje te automatycznie zostaną
wysłane do Łowczego a zwierzyna automatycznie zostanie wpisana do planu pozyskania.

9. Jeśli chcemy anulować wpis do książki także klikamy przycisk Zmień przy wpisie,

następnie w wierszu Anulowanie polowania zaznaczamy opcję TAK i zatwierdzamy
przyciskiem Zapisz.

Wówczas wpis w książce zostanie skreślony, ale będzie nadal widoczny.

10. Istnieje możliwość dopisania się do łowiska, które jest zajęte. Po skontaktowaniu się z
myśliwym, który był zapisany w dane łowisko przed nami i po uzyskaniu jego zgody na
przyłączenie się do polowania na danym terenie, postępujemy jak przy standardowym
wpisie. Zostaniemy jednak na początku zapytani przez system czy uzyskaliśmy zgodę na
wpis do tego łowiska od wcześniej zapisanego kolegi.
Jeśli otrzymaliśmy zgodę zaznaczamy pole oznaczone strzałką na poniższym zdjęciu:

Jeśli takiej zgody nie otrzymaliśmy, klikamy Brak zgody aby powrócić do wyboru innego
łowiska.

II.

Wpis przez aplikację na telefon

1. W zależności od posiadanego modelu telefonu ściągamy aplikację EPI24 z:
Google Play (system Android) lub z App Store (system iOS).
2. Instalujemy aplikację na telefonie
3. Wypełniamy pola niezbędne do prawidłowego zalogowania się w aplikacji:
Login: Nazwisko Imię
Hasło: podać swoje hasło (domyślne 2018)
demo: w tym miejscu wpisać: jelen09
obwód: wybieramy nr obwodu 500 lub 509
docelowo strona logowania powinna być wypełniona w podobny sposób jak na
poniższym zdjęciu

4. Po zalogowaniu do aplikacji możemy dokonać wpisu podobnie jak przez internet,
poprzez kliknięcie w ikonę NOWY WPIS lub NOWY WPIS Z MAPY

III.

Wpis przez infolinię telefoniczną TeleEPI

Trzecią możliwością wpisu do ewidencji pobytu w łowisku jest wpis za pomocą infolinii. Aby było to
możliwe, numer telefonu z którego dzwonimy musi zostać wcześniej wprowadzony do systemu
EPI24, dlatego tak ważne jest zaktualizowanie swoich danych w systemie.
Należy zadzwonić pod numer tel. 660 551 020 a następnie postępować według instrukcji
głosowych podawanych w słuchawce wybierając odpowiednie numery na klawiaturze telefonu.
Za pomocą TeleEPI można sprawdzić, które łowiska są wolne, dokonać wpisu, dokonać zakończenia
polowania oraz anulować polowanie.
Dane dotyczące ilości oddanych strzałów czy też informacje na temat pozyskanej zwierzyny trzeba
wprowadzić za pomocą internetu lub aplikacji telefonicznej.
Dużym ułatwieniem jest to, że edycji naszego wpisu może również dokonać każdy myśliwy z koła,
który ma w danej chwili dostęp do internetu. Wpis wówczas zostanie poprawiony w systemie,
dane o zakończeniu polowania, oddanych strzałach i pozyskanej zwierzynie zostaną
zaktualizowane, a przy wpisie informacyjnie pojawi się nazwisko kolegi, który go edytował.

