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Wstęp
Od początku roku 2022 firma i-team Global udostępniła użytkownikom maszyn sys-
tem monitorowania oraz analiz danych w chmurze, oparty o moduły IoT, pod nazwą 
i-link®. Częścią rozwiązania jest system szybkiego zgłaszania awarii oparty o  po-
wszechnie znane i używane kody QR. 
W ramach oferty system oparty o QR kody dostępny jest także dla użytkowników 
maszyn i urządzeń, nie posiadających wbudowanego modułu IoT. W takim wypad-
ku kody QR naklejane są na maszynę i przypisywane do maszyny i klienta w Portalu         
i-link®. 
System QR kodów pozwala lepiej i szybciej zarządzać flotą maszyn, niezależnie czy 
posiadają wbudowany moduł IoT czy nie. Podstawową funkcją QR kodów jest jednak 
możliwość szybkiego zgłaszania awarii urządzenia/maszyny, bez ograniczeń czaso-
wych, system działa 24/7. 
Instrukcja pozwoli użytkownikowi QR kodów zapoznać się z  systemem zgłaszania 
awarii dzięki użyciu każdego smartfonu z wbudowanym czytnikiem QR kodów. 

Docelowi użytkownicy instrukcji
Instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników maszyn i urządzeń ozna-
czonych QR kodami i-link®, niezależnie od tego czy maszyny i urządzenia są wyposa-
żone w moduł IoT. 

Oznaczenie maszyn QR kodami
Maszyny wyposażone w moduł IoT kody QR mają trwale „wypalone laserowo” kody 
na obudowie (Rysunek 1).
Maszyny bez moduły IoT znakowane są kodami QR, przez naklejenie naklejki zawie-
rającej unikalny kod QR oraz nr seryjny kodu, który następnie przypisywany jest od-
powiedniej maszynie w portalu i-link® (Rysunek 2).

Rysunek 1 Rysunek 2
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System szybkiego zgłaszania awarii przy użyciu ko-
dów QR i-link®

System zgłaszania awarii przy użyciu kodów QR jest prosty, szybki, intuicyjny i NIE 
wymaga instalacji żadnych dedykowanych aplikacji w  smartfonach. Każdy telefon 
wyposażony w czytnik kodów QR, w systemie iOS lub Android oraz, co absolutnie 
konieczne, z dostępem do Internetu, może być użyty do pracy z systemem kodów QR 
i-link®.

UWAGA
Przed użyciem kodów QR upewnij się, że Twój telefon ma połączenie z  Inter-
netem, poprzez sieć WiFi lub system LTE, 5G, 3G.  

 

Procedura zgłaszania problemów/awarii przy użyciu kodów QR

1. Skanowanie kodu QR

Zeskanuj kod QR Twojej maszyny przy pomocy dowolnego smartfonu z dostępem do 
Internetu. System automatycznie przeniesie Cię do odpowiedniej strony www portalu 
i-link® i poprowadzi przez proces zgłaszania problemu/awarii (Rysunek 3).

Rysunek 3

1  strona portalu i-link generująca zgłosze-
nie, tzw. Ticket

2  potwierdzenie szczegółów maszyny/ 
urządzenia, do którego został przypisany 
kod QR. W  tym przykładzie jest to i-mop 
XXL o  numerze seryjnym 506778, przypi-
sany do lokalizacji o  nazwie iTPL HQ, pod 
adresem Tyniecka126C, 30-376 Kraków

3  kolejnym krokiem jest kliknięcie na Zgłoś 
problem

4  wkrótce pod przyciskiem Instrukcje, 
dostępne będą instrukcje obsługi danego 
urządzenia



Instrukcja v. 1.0.0.                                                                                                                                                                     sierpień 20224

2. Zgłaszanie problemu/awarii

Po kliknięciu Zgłoś problem (Rysunek 3, poz. 3) system przekieruje użytkownika do 
strony powitalnej, na której należy podać swoje dane kontaktowe (Rysunek 4 i Rysu-
nek 5) oraz potwierdzić lokalizację maszyny. 

Rysunek 4 Rysunek 5

Na tym ekranie zgłaszający musi wypełnić następujące informacje:
• podać Imię i Nazwisko
• podać swój nr telefonu, to ważne aby dział serwisu mógł się skontaktować bezpo-

średnio w przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zgłoszenia 
• potwierdzić lokalizację maszyny. Uwaga system podpowiada lokalizację maszyny 

z wbudowanymi modułami IoT, nie zawsze jednak ta lokalizacja jest w 100% pre-
cyzyjna, należy potwierdzić lokalizację przez wpisanie jej w pole adresu. System 
wyświetli wtedy dana lokalizację na mapie Google. Dla maszyn bez modułu IoT 
aktualną lokalizację maszyny należy bezwzględnie wpisać w  odpowiednie pole 
(Rysunek 5, poz. 1).

UWAGA
System nie pozwoli przejść do następnego kroku, bez podania danych wymaga-
nych w tym kroku.    

 

1
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3. Potwierdzenie wyboru typu/modelu maszyny i przejście do pytań 

W kolejnym kroku system wyświetli ikony, zdjęcia maszyn zapisanych na platformie 
i-link® (Rysunek 6). Należy wybrać typ/model maszyny dla której generujemy zgło-
szenie przez kliknięcie na ikonę, zostanie ona podświetlona i oznaczona (Rysunek 6, 
poz. 1).  

Rysunek 6

1  wybór maszyny, urządzenia, dla którego 
generujemy zgłoszenie. Po wyborze maszy-
ny ikonka zostanie oznaczona, wtedy może-
my przejść do następnego kroku

2  jeśli zgłoszenie nie dotyczy maszyn i-te-
am, ale inna maszyna oznaczona kodem QR 
ma załączone zdjęcie, pojawi się ono w tym 
oknie. Jeśli zdjęcia nie ma, należy kliknąć 
w Inne i przejść dalej
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4. Opis awarii/problemu 

Na tym ekranie należy odpowiedzieć na pytania upraszczające proces zgłaszania 
awarii. Należy oznaczyć odpowiedzi dla wszystkich pytań.  

Rysunek 7

5. Inne problemy z maszyną, nie opisane pytaniami i odpowiedziami na poprzed-
nim ekranie  

Jeśli problem lub awaria ma inny charakter niż opisany w pytaniach i odpowiedziach, 
system umożliwia wpisanie opisu problemu „z palca” przez zgłaszającego (Rysunek 
8, poz.1).

Rysunek 8

1  tutaj należy zamieścić własny opis pro-
blemu z maszyną, opis awarii. 

2  w przypadku uszkodzeń mechanicznych 
pomocne będą zdjęcia lub filmy uszkodzo-
nej maszyny. Tutaj można zamieścić zdję-
cia/filmy zrobione aparatem telefonu, po 
wybraniu tego pola system przekieruje nas 
do folderów telefonu zgłaszającego, należy 
wybrać odpowiedni plik i dołączyć do zgło-
szenia. 

3
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6. Wysyłanie zgłoszenia 

Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z danymi zgłaszającego oraz opi-
sem awarii, zgłaszający może przesłać zgłoszenie (Ticket) do chmury i-link®. 

Należy kliknąć przycisk Prześlij (Rysunek 8, poz. 3).

Wyświetlenie ekranu końcowego (Rysunek 9) potwierdza wysłanie zgłoszenia do 
chmury i-link®.

Rysunek 9

Dalszy proces obiegu i realizacji zgłoszenia
Po wysłaniu zgłoszenia przez użytkownika/zgłaszającego, system i-link® pozwala na 
uruchomienie procesu realizacji zgłoszenia. 

Kto otrzymuje powiadomienie o wygenerowanym zgłoszeniu?

Wiadomość e-mail o nowym zgłoszeniu, z nadanym indywidualnym numerem zgło-
szenia, otrzymują osoby zdefiniowane w portalu i-link®. Decyzja do kogo po stronie 
użytkownika/właściciela maszyny, mają trafiać maile z powiadomieniem, podejmuje 
właściciel i takie dane zapisywane są w systemie i-link®, pod każdym klientem i jego 
zasobami. Wiadomość może trafiać do większej ilości osób. 

Oczywiście najważniejsze jest szybkie procesowanie zgłoszenia, celem jest jak na-
jszybsze usunięcie problemu/awarii. Dlatego wiadomość trafia do Administratora Por-
talu i-link® i rozpoczyna się proces realizacji zlecenia. 
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Rysunek 10

W  wiadomości otrzymywanej przez wskazane osoby oraz administratora portalu 
i-link® znajdują się wszystkie informacje, które w zgłoszeniu umieścił zgłaszający (Ry-
sunek 10). 
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Podobnie jest w  samym Portalu i-link®, administrator ma wszystkie informacje do 
wglądu i może rozpocząć proces realizacji zlecenia, wg procedur uzgodnionych z użyt-
kownikiem/właścicielem maszyny (Rysunek 11). 

Rysunek 11

Portal i-link® dostępny jest 24/7 przez 365 dni w  roku. Dzięki wdrożeniu systemu 
szybkiego zgłaszania awarii, skracamy czas reakcji serwisowej do minimum. Wszyst-
ko po to aby jeszcze polepszyć obsługę posprzedażną i-team Polska.  

Problemy z działaniem kodów QR i systemu 
zgłaszania awarii
Oczywiście jak każdym systemie w chmurze mogą pojawić się problemy z działaniem 
chmury. W przypadku problemów z działaniem kodów QR, prosimy o kontakt z dzia-
łem serwisu, 

pod adresem: serwis@i-teampolska.pl 
lub pod telefonem 12 268 32 19


