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1. Logowanie do Systemu BCW 

Do systemu BCW może zalogować się osoba posiadająca aktywną kartę studencką, biblioteczną 

lub pracowniczą. System ten składa się z trzech części: serwisu internetowego, do którego ma dostęp 

osoba na podstawie autoryzacji za pomocą loginu i hasła, kiosku BCW i urządzenia Kyocera, do 

których dostęp jest za pomocą karty studenckiej, bibliotecznej lub pracowniczej. 

1.1. Logowanie do serwisu internetowego 

Dostęp do serwisu internetowego BCW ma osoba, która posiada aktywną (nie unieważnioną) 

kartę studencką, biblioteczną lub kartę pracowniczą. 

a) Logowanie z Internetu  

W przeglądarce internetowej (zalecane Internet Explorer lub Mozilla Firefox) po wpisaniu adresu 

serwisu BCW (https://bcw.ujk.edu.pl) zostanie wyświetlona strona, na której można zalogować się do 

systemu Na stronie startowej – Rys. 1 należy wpisać swój login oraz hasło uzyskane podczas procesu 

aktywacji konta w kiosku i wcisnąć przycisk  . Wówczas jeśli wpisane dane są 

prawidłowe użytkownik uzyska dostęp do internetowego serwisu BCW. 

 

Rys. 1. Strona startowa internetowego serwisu BCW. 

Po wpisaniu wymaganych danych należy je zatwierdzić za pomocą przycisku  

spowoduje przejście do widoku logowania do serwisu internetowego BCW. 

1.2. Logowanie do kiosku BCW 

Do kiosku BCW może zalogować się osoba posiadająca aktywną (nie unieważnioną) kartę 

studencką, biblioteczną lub pracowniczą. 

https://bcw.ujk.edu.pl/


BCW-KYOCERA 3.0 
 

 

 

Rys. 6. Strona startowa kiosku BCW. 

Po podejściu do kiosku BCW użytkownik napotka albo wygaszacz ekranu lub stronę startową – 

Rys. 6. Należy włożyć kartę do czytnika znajdującego się w kiosku BCW. 

a) Pierwsze logowanie do kiosku BCW – aktywacja konta internetowego 

 

Rys. 7. Weryfikacja dodatkowa. 

Przy pierwszym logowaniu do kiosku BCW należy wpisać dodatkową informację weryfikacyjną. 

Zazwyczaj jest to imię ojca, matki lub miejsce urodzenia. Po zatwierdzeniu wpisanej informacji i 

wciśnięciu  jeśli weryfikacja przejdzie pomyślnie zostanie wyświetlone okienko, w 

którym należy nadać i potwierdzić nowy PIN karty – Rys. 8. 
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Rys. 8. Nadanie PIN’u dla karty. 

Po nadaniu PINu karty zostanie wyświetlony komunikat informujący o przebiegu tego procesu. 

 

Rys. 9. Aktywacja konta internetowego. 

Następnie system sprawdzi czy konto internetowe zostało aktywowane. W przypadku gdy konto 

nie zostało jeszcze aktywowane – Rys. 9 system zażąda nadania hasła oraz wpisanie email-a dla konta 

internetowego. Po ustawieniu i zatwierdzeniu tych danych nastąpi zalogowanie do serwisu BCW. 

W przypadku, gdy konto internetowe zostało aktywowane wcześniej (Logowanie do serwisu 

internetowego -> pierwsze logowanie z internetu) po nadaniu PIN’u użytkownik zostanie zalogowany. 
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b) Logowanie do kiosku BCW 

 

Rys. 10. Okno wpisania PIN’u karty. 

Należy włożyć kartę do czytnika znajdującego się w kiosku BCW. Po włożeniu karty, system 

zażąda wpisania PINu karty (rysunek 10). Należy wpisać numer PIN karty, a następnie zatwierdzić go 

poprzez wciśnięcie przycisku . Po przeprowadzeniu weryfikacji użytkownika w systemie, 

jeśli przebiegnie ona pomyślnie użytkownik uzyska dostęp do systemu BCW. 

2. Doładowywanie impulsów na kartę 

Proces drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów możliwy jest do wykonania jeżeli 

użytkownik posiada odpowiednią ilość impulsów na karcie. Ilość impulsów wymaganych do 

wykonania danej usługi określona jest przez administratora systemu. W zależności od modelu kiosku 

BCW użytkownik może zasilać kartę za pomocą monet lub banknotów. Aby załadować impulsy na 

kartę należy w górnym menu systemu BCW wybrać przycisk . 
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Rys. 11. Informacje modułu Zasil Kartę. 

Wybór opcji  z menu bocznego uruchamia wrzutnik 

monet/banknotów, który jest wbudowany w kiosk BCW – Rys. 12. 

 

Rys. 12. Uruchomienie wpłat gotówki. 

Użytkownik może zasilić swoje konto wkładając do wrzutnika monety/banknoty o nominałach 

pokazanych na – Rys. 12. Jeśli moneta/banknot zostanie przyjęta wówczas wyświetlana kwota jest 

sumowana, w przeciwnym wypadku moneta/banknot jest odrzucona i wypada dolną szczeliną 

wrzutnika. Po zakończeniu wrzucania monet/banknotów można zasilić kartę kwotą wrzuconą do 
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wrzutnika. W tym celu należy wcisnąć przycisk . Wówczas wrzucona kwota zostanie 

zapisana na karcie w postaci impulsów i użytkownik zostanie przeniesiony na stronę główną modułu 

zasil kartę.  

Użytkownik może również przechować wrzuconą kwotę w systemie i załadować ją w 

późniejszym terminie. W tym celu po skończeniu wrzucania monet/banknotów do wrzutnika należy 

wcisnąć   – Rys. 13. 

 

Rys. 13. Historia wpłat do systemu, które nie zostały załadowane na kartę. 

Wejście do widoku, w którym znajdują się wpłaty nie załadowane na kartę możliwe jest również 

po wciśnięciu w menu bocznym modułu zasil kartę . Za pomocą dostępnych 

opcji użytkownik może zaznaczyć wszystkie nie załadowane wpłaty przyciskiem  i 

zapisać je na kartę wciskając przycisk , ręcznie zaznaczyć wybrane wpłaty, które mają 

być załadowane na kartę i zapisać je na kartę , odznaczyć wszystkie wpłaty, które 

wcześniej zaznaczył wciskając  lub odwrócić zaznaczone wpłaty wciskając przycisk 

. 

Lista obejmuje również kwoty zablokowane przez system w sytuacjach awaryjnych np. brak 

zasilania, uszkodzenia mechaniczne itp. 
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3. Import zadań do wydruku 

System BCW pozwala drukować własne dokumenty. Aby wydrukować przygotowany przez 

użytkownika dokument należy go najpierw zaimportować do systemu za pomocą serwisu 

internetowego. Po zalogowaniu do serwisu należy wybrać ze Strony Głównej skrót . 

Wyświetlona zostanie wówczas kolejka zaimportowanych zadań do wydruku. 

 

Rys. 14. Strona Główna serwisu. 

 

Rys. 15. Kolejka zadań do wydruku. 

W systemie można wydrukować dwa typy dokumentów: dokumenty PDF oraz XPS.  

Oprócz przeglądania zadań w kolejce użytkownik może: 

 dokonać odświeżenia widoku za pomocą przycisku , 

 zaimportować nowy dokument do kolejki – w tym celu należy wcisnąć przycisk . 
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Rys. 16. Import plików do serwera wydruków. 

Następnie należy wskazać plik który ma zostać zaimportowany. W tym celu po wciśnięciu 

przycisku  zostanie wyświetlone okienko, które ułatwi użytkownikowi wskazanie 

wybranego pliku. Gdy plik zostanie wskazany należy wcisnąć  w celu zaimportowania 

danego pliku do systemu. Można również zrezygnować z importu pliku wciskając przycisk . 

 

Rys. 17. Import plików na serwer. 

Po zakończeniu importu pliku użytkownik automatycznie zostanie przeniesiony na stronę 

zawierającą kolejkę zadań do wydruku (rysunek 15). W kolejce wydruku w kolumnie status zadania 

zawarta jest informacja o aktualnym stanie wysłanego dokumentu. Bezpośrednio po imporcie 

powinien być to status „Dokument jest przetwarzany”. Po zakończeniu analizy dokumentu status 

powinien zostać zmieniony na „Dokument oczekuje na wydruk”. Taki status dokumentu sygnalizuje, 

że jest on gotowy do wydruku. Od momentu gdy dokument osiągnie taki status użytkownik może 

dodatkowo: 
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 zaznaczyć dokument i wcisnąć przycisk  - usunięcie zaznaczonego dokumentu, 

 wybrać grupę dokumentów i wcisnąć przycisk  - usunięcie grupy wybranych 

dokumentów, 

 wcisnąć przycisk  - usunięcie wszystkich dokumentów. 

Wybranie dokumentu i wciśnięcie przycisku  pozwala użytkownikowi przeglądnąć 

dokument – Rys. 18. Na podglądzie dokumentu użytkownik może sprawdzić procent pokrycia 

poszczególnych stron lub wybrać które strony mają być wydrukowane. W tym celu powinien 

zaznaczyć lub odznaczyć pole obok podglądu strony 

 

Rys. 18. Podgląd dokumentu. 

Można zaznaczyć wszystkie strony dokumentu wciskając przycisk , 

odznaczyć wszystkie strony przyciskiem  lub odwrócić zaznaczenie stron 

. Można również powiększyć wybraną stronę. W tym celu należy wybrać 

stronę, która ma być powiększona a następnie wcisnąć . 
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Rys. 19. Podgląd strony dokumentu. 

Zakończenie podglądu strony następuje po wciśnięciu przycisku . Natomiast zakończenie 

podglądu całego dokumentu następuje poprzez wciśnięcie . 

W kolejce wydruku istnieje możliwość pobrania na dysk zaimportowanego dokumentu. W tym 

celu należy wybrać . Po podaniu lokalizacji dany dokument zostaje lokalnie zapisany na dysk. 

Dodatkowo z poziomu kolejki wydruków można określić wstępne koszty wydruku dokumentu. 

Koszty określone dla zaimportowanego dokumentu mogą się zmienić przy kiosku BCW z tego 

względu, że podczas określania kosztów użytkownik do wyboru ma wszystkie urządzenia w systemie, 

natomiast przy konkretnym kiosku, na którym zechce wydrukować dokument może być urządzenie o 

innych parametrach. Wówczas określone parametry wydruku dokumentu zostaną dopasowane do 

urządzenia znajdującego się przy kiosku BCW.  
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4. Kolejka zadań publicznych 

W kolejce zadań publicznych przechowywane są dokumenty publiczne typu podania, wnioski, 

wykłady itp. Zadania w tej kolejce umieszczane są przez administratora systemu. Dostęp do kolejki 

zadań publicznych mają wszyscy użytkownicy. W kolejce zadań publicznych użytkownik nie może 

dodawać zadań do wydruku ani usuwać zadań z kolejki wydruku. 

 

Rys. 20. Kolejka zadań publicznych. 

Kolejka ta jest wspólna dla wszystkich użytkowników. Użytkownik może z niej pobierać 

dokumenty na swój lokalny dysk. W tym celu należy wcisnąć przycisk . Dodatkowo można 

skopiować dokumenty do swojej kolejki zadań. W tym celu należy wybrać dokument a następnie 

wcisnąć przycisk . Użytkownik może również odświeżyć kolejkę zadań publicznych poprzez 

wciśnięcie przycisku . Dostępny jest także podgląd dokumentu. Aby zobaczyć podgląd dokumentu 

należy wybrać dokument i wcisnąć przycisk . (Opis podglądu znajduje się w rozdziale IV. Import 

zadań do wydruku). 

5. Informacje o karcie 

Po zalogowaniu na kiosku BCW użytkownik ma dostęp do danych przechowywanych na karcie. 

W tym celu należy w menu górnym wcisnąć przycisk  - Rys. 21. 

 

Rys. 21. Główny widok serwisu Moja Karta. 



BCW-KYOCERA 3.0 
 

 

5.1. Logowanie i liczniki 

Po wybraniu opcji Logowanie i liczniki wyświetlane są informacje związane z logowaniem do 

kiosków informacyjnych i stacji roboczych wyposażonych w moduł OPTILogon. Dodatkowo 

wyświetlana jest informacja o stanie liczników karty wykorzystywanych do płatności elektronicznych 

– Rys. 22. 

 

Rys. 22. Widok opcji Logowanie i liczniki. 

Przechowywane są tu informacje wykorzystywane do logowania użytkownika (Nazwa konta), 

data ważności konta (Data ważności) jak również stan impulsów na karcie (zakładka Stan pozostałych 

liczników). Licznik użytkownika przechowuje aktualny stan impulsów na karcie wykorzystywanych do 

drukowania, kopiowania lub skanowania.  

5.2. Zmiana PIN’u 

W celu ustalenia nowej wartości PIN’u należy skorzystać z opcji ZmianaPINu. Aby ustalić nowy 

PIN należy podać aktualny – Rys. 23.  

PIN przechowywany jest jedynie na karcie procesorowej i nie ma możliwości jego odczytu. W 

przypadku jego utraty można ustalić nowy w wyznaczonych do tego celu punktach lub wykorzystując 

opcję Odblokuj w kioskach informacyjnych. 
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Rys. 23. Zmiana hasła dla konta internetowego BCW. 

6. Druk/Skanowanie/Kopia 

Opcje drukowania, skanowania i kopiowania dostępne są bezpośrednio na ekranie urządzenia 

KYOCERA. Interfejs użytkownika składa się z ekranów funkcjonalności na których znajdują się listy 

dokumentów, listy parametrów konfiguracyjnych, przyciski nawigacji pomiędzy ekranami i przyciski 

akcji.  

Przyciski nawigacji powtarzają się na wielu ekranach. Są to: 

 Przycisk Wyloguj , który służy do wylogowania użytkownika z systemu. Po wylogowaniu 

zostanie wyświetlony monit o przypominający o wyjęciu karty. Samo wyjęcie karty również 

powoduje wylogowanie użytkownika z systemu. 

  Przycisk Home , powoduje przełączenie aktualnego widoku na Ekran Główny urządzenia 

– Rys. 26. 

 Przycisk Powrotu , przenosi użytkownika do poprzedniego ekranu jest głównie 

stosowany w ekranach ustawień i powoduje powrót do głównego ekranu drukowania bądź 

skanowania. 

Dodatkowo na listach i podglądzie wydruku powtarzają się następujące przyciski: 

 Przycisk przechodzenia na pierwsza stronę widoku listy . 

 Przycisk przechodzenia na poprzednią stronę widoku listy . 

 Przycisk przechodzenia na następną stronę widoku listy . 

 Przycisk przechodzenia na ostatnią stronę widoku listy . 

 Przycisk zaznaczania wszystkich wierszy na bieżącej stronie . 

 Przycisk odznaczania wszystkich wierszy na bieżącej stronie . 

 Przycisk odwracania zaznaczenia wierszy na bieżącej stronie . 

Osobną grupą przycisków są przyciski sprzętowe urządzenia KYOCERA dostępne na panelu 

sterującym – Rys. 24. 
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Rys. 24. Przyciski sprzętowe dostępne na panelu sterującym urządzenia KYOCERA. 

W aplikacji wykorzystywane są wyróżnione kolorami przyciski: 

 Przycisk Start pełni rolę przycisku wprowadzania (Wprowadź) na oknie 

Wprowadzania PIN’u, a w przypadku drukowania, skanowania i kopiowania uruchamia 

odpowiednie zadanie. 

 Przycisk Stop  jest używany przy drukowaniu wielu dokumentów do zatrzymania 

następnego wydruku. 

 Przycisk Reset  odpowiada programowemu przyciskowi Home i powoduje 

przełączenie aktualnego ekranu na Ekran Główny. 

6.1. Logowanie 

Aby przystąpić do drukowania, skanowania bądź kopiowania należy zalogować się za pomocą 

legitymacji studenckiej, bibliotecznej lub pracowniczej – Rys. 25 podając PIN z klawiatury 

numerycznej urządzenia lub za pomocą ekranu dotykowego – Rys. 24 i Rys. 26. 
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Rys. 25. Ekran logowania do urządzenia KYOCERA. 

 

Rys. 26. Ekran Wprowadzania PIN’u. 

Po zalogowaniu system wyświetla Ekran Główny umożliwiający wybranie jednej z trzech opcji – 

Druk, Skan i Kopia. W nagłówku ekranu wyświetlana jest informacja o zalogowanym użytkowniku i 

stanie środków na koncie – Rys. 27. 
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Rys. 27. Ekran Główny urządzenia KYOCERA. 

Do wylogowania się z systemu służy przycisk Wyloguj , po wciśnięciu którego wyświetlany 

jest monit przypominający o zabraniu karty z czytnika – Rys 28. Samo wyciągnięcie karty z czytnika 

również powoduje wylogowanie. 

 

Rys. 28. Monit przypominający o zabraniu karty. 
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6.2. Drukowanie 

Po wciśnięciu przycisku DRUK  wyświetlana jest lista dokumentów dostępnych do 

wydruku dla zalogowanego użytkownika – Rys. 29. 

 

Rys. 29. Ekran Drukowania. 

Na liście wyświetlane są dokumenty publiczne, prywatne oraz zawartość dysku wymiennego o 

ile został wcześniej podłączony. Wybór źródła dokumentu realizowany jest za pomocą listy 

rozwijanej.  

Wybór dokumentów do wydruku odbywa się poprzez zaznaczenie wierszy za pomocą pól 

wyboru (check-box) . Dodatkowo dla pojedynczego dokumentu (wiersza) można wykonać podgląd 

dokumentu – przycisk , zmienić ustawienia drukowania specyficzne dla dokumentu – przycisk 

 oraz usunąć dokument z kolejki po wydrukowaniu zaznaczając pole wyboru „Usuń po wydruku”. 

Rysunek Rys. 30 i Rys. 31 pokazują odpowiednio ekrany Podglądu Dokumentu i Specyficznych 

Ustawień Drukowania dla pliku. 

Przycisk służy do drukowania większej ilości dokumentów z jednakowymi 

ustawieniami wydruku. Po wciśnięciu przycisku Ustaw i drukuj wyświetla się Ekran Ustaw i drukuj – 

Rys. 32. 

Przycisk  uruchamia proces drukowania dla wybranych dokumentów. 

Podobne działanie ma również przycisk sprzętowy Start dostępny na panelu urządzenia KYOCERA. 
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Przycisk  wyświetla informacje na temat dostępnych opcji na Ekranie Drukowania – Rys. 34. 

 

Rys. 30. Ekran Podglądu dokumentów. 

Na ekranie podglądu dokumentu wyświetlane są miniaturki stron oraz informacje o procencie 

zapełnienia strony w kolorze i mono. Za pomocą pól wyboru można zaznaczyć które strony mają 

zostać wydrukowane. Przycisk  zapisuje wprowadzone zmiany.  

 

Rys. 31. Ekran Specyficznych Ustawień Drukowania dla pliku. 
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Na Rys. 31 przedstawiony jest ekran uruchamiany po wciśnięciu przycisku  na liście 

dokumentów do wydruku.  Wyświetlane są ustawienia drukowania specyficzne dla wybranego pliku. 

Zmienione parametry można zapisać za pomocą przycisku  oraz załadować domyślne 

ustawienia dla danego pliku z bazy danych – przycisk . 

 

Rys. 32. Ekran Ustaw i drukuj. 

Ekran Ustaw i drukuj pojawia się po wciśnięciu przycisku  na Ekranie 

Drukowania. Także wyświetla i umożliwia zmianę ustawień parametrów wydruku z tą różnicą, że 

zmiany stosowane są do wszystkich wybranych dokumentów do druku. Za pomocą przycisku  

 rozpoczyna drukowanie wybranych plików – Rys. 33. 
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Rys. 33. Ekran monitorowania procesu drukowania.. 

Po zakończeniu wydruku aplikacja wraca do Ekranu Drukowania – Rys. 29. 

 

Rys. 34. Okno pomocy Ekranu Drukowanie. 

6.3. Skanowanie 

Po wciśnięciu przycisku SKAN  wyświetlany jest Główny Ekran Skanowania z listą 

zeskanowanych plików – Rys. 35.  



BCW-KYOCERA 3.0 
 

 

 

Rys. 35. Główny Ekran Skanowania. 

Wyświetlana jest lista plików z bazy danych bądź z pamięci wymiennej o ile została wykryta. 

Przejście pomiędzy źródłami plików odbywa się za pomocą listy rozwijanej. Dla każdego pliku można 

zobaczyć jego podgląd za pomocą przycisku . 

Po wciśnięciu przycisku  wyświetlany jest Ekran Ustawień Skanowania – Rys. 

36, gdzie dostosowuje się opcje skanowania. 

 

Rys. 36. Ekran Ustawień Skanowania. 
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Na Rys. 36 przedstawiony jest ekran uruchamiany po wciśnięciu przycisku Przejdź do skanowania 

na Głównym Ekranie Skanowania. Po zmianie ustawień można zatwierdzić zmiany i przejść do 

skanowania za pomocą przycisku  lub przywrócić domyślne ustawienia skanowania – 

przycisk . 

 

Rys. 37. Ekran Skanowania gdy proces skanowania nie był uruchamiany. 

Po wciśnięciu przycisku Skanuj na Głównym Ekranie Skanowania jest wyświetlany ekran jak na 

rysunku Rys. 37. Wciśnięciu przycisku  rozpoczyna proces skanowania. 
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Rys. 38. Ekran Skanowania w trakcie skanowania kolejnych stron. 

Po zeskanowaniu strony na ekranie wyświetla się podgląd dokumentu oraz zestawienie 

zawierające: ilość zeskanowanych stron, koszt jednej strony, wybraną nazwę pliku i miejsce gdzie 

dokument trafi po skanowaniu. Do skanowania kolejnych stron dokumentu służy przycisk 

, kliknięcie przycisku  spowoduje wysłanie dokumentu do wskazanej 

lokalizacji, a przycisk  kończy proces skanowanie bez wysyłania dokumentu – w tym 

przypadku środki pobrane podczas skanowania nie są zwracane. 

6.4. Kopiowanie 

Po wciśnięciu przycisku KOPIA  zostaje wyświetlony Ekran  

Aby przejść do kopiowania należy wcisnąć sprzętowy przycisk  na panelu urządzenia 

KYOCERA – Rys. 24. Wówczas wyświetli się wbudowany ekran kopiowania Urządzenia KYOCERA, 

gdzie można wybrać ustawienia kopiowania i uruchomić samo kopiowanie – Rys. 40. 
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Aby powrócić do ekranu zestawienia operacji należy wcisnąć przycisk , natomiast żeby 

zakończyć drukowanie i wrócić do Ekranu Głównego należy wcisnąć przycisk  na panelu 

urządzenia KYOCERA – Rys. 24. 

 

Rys 40. Wbudowany ekran kopiowania Urządzenia KYOCERA. 
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