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Homo Faber to jedyna lubelska organizacja pozarządowa, prowadząca działania edukacyjne i rzecznicze 

w zakresie szeroko rozumianych praw człowieka. Zgodnie ze swoją misją: Prawa człowieka: małe kroki, 

duże zmiany, od 12 lat współpracuje z organizacjami i instytucjami publicznymi po to, żeby Lublin był 

miastem przyjaznym cudzoziemcom  i cudzoziemkom, wolnym od dyskryminacji dla jego wszystkich 

mieszkańców i mieszkanek. 

 

Organizacja oprowadza migrantów i migrantki po Lublinie, uczy języka polskiego. Rozdała ponad 10 tys. 

Kapowników, czyli kalendarzy - informatorów dla migrantów i migrantek z podstawowymi wiadomościami 

o ich prawach i o mieście. Zabiera dzieci z małych miejscowości na wycieczki, dzięki którym poznają 

Lubelszczyznę jako region wielu kultur. Co roku zaprasza na objazdowe festiwale filmowe o prawach 



człowieka. Przeszkoliła prawie 500 policjantów i policjantek, urzędników i urzędniczek w Lublinie, żeby 

lepiej chronili prawa człowieka. Prowadzi punkt, do którego zgłaszają się osoby doświadczające 

dyskryminacji. 

 

Zajmuje się nie tylko indywidualnymi sprawami, ale dąży do systemowych rozwiązań zgłaszanych 

problemów. 

 

→ www.hf.org.pl 

 

 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska stoi na straży prawa do informacji. Postrzega je nie tylko jako 

warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z praw człowieka, które chroni ludzką 

godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy. 

 

Jej strategia polega na wzmacnianiu w obywatelach i obywatelkach poczucia, że mają prawo dowiadywać 

się, jak funkcjonują władze oraz instytucje publiczne, a także wpływać na podejmowane przez nie decyzje 

i sposób gospodarowania publicznym majątkiem (m.in. pieniędzmi z podatków). Uczy, jak czynić to 

skutecznie. W sytuacjach, gdy urzędy nie szanują praw obywateli, udziela pomocy prawnej. W ciągu 

trzynastu lat działalności dotarła do około 15 tysięcy osób, udzieliła około 9 000 porad i uczestniczyła w 

500 sprawach sądowych dotyczących dostępu do informacji. 

 

Dzięki pracy organizacji jawność stała się jedną z ważnych kwestii poruszanych przez media, powstał 

obywatelski ruch na rzecz przejrzystości, poszerzyła się sfera wolności – partie polityczne ujawniają 

swoje finanse, samorządy publikują swoje wydatki, a ministrowie muszą dokładniej informować o tym, jak 

prowadzą politykę. 

 

→ www.siecobywatelska.pl 
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Wstęp 
 
Poniższy dokument prezentuje podstawowe funkcjonalności aplikacji CiviCRM. Moduły, które zostały 
zaprezentowane, są dostępne automatycznie po pierwszym uruchomieniu aplikacji. Instrukcja jest 
podzielona na siedem rozdziałów: 
 

• Logowanie do aplikacji 
• Dostępne moduły 
• Kontakty 
• Transakcje 
• Maile 
• Wydarzenia 
• Raporty 

 
Dwa pierwsze rozdziały zawierają ogólne informacje, takie jak sposób dostępu do systemu CRM czy opis 
wszystkich modułów, które są dostępne w aplikacji. Kolejne rozdziały skupiają się na dokładnym opisaniu 
działania wybranych modułów – tych, które są już używane w Stowarzyszeniach Homo Faber i Sieć 
obywatelska – Watchdog Polska. Autor opisał te moduły, które poznał dzięki współpracy z powyższymi 
organizacjami. Wszystkie zrzuty ekranów, które są zaprezentowane w instrukcji, pochodzą z systemu 
zainstalowanego specjalnie na potrzeby przygotowywania tego dokumentu. Podczas pisania instrukcji  
i robienia zrzutów ekranu autor był zalogowany do aplikacji jako Administrator. Z tego powodu Wasz CRM 
może pokazywać nieco mniej informacji niż na widocznych zrzutach ekranów. Nie powinno to jednak 
stanowić problemu, kiedy będziecie wykonywać kolejne kroki z instrukcji. 
 
Należy pamiętać, że instrukcja pokazuje tylko i wyłącznie działania użytkownika. Kwestie wprowadzania 
zmian w samej aplikacji zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Aby móc postępować zgodnie  
z poniższą instrukcją, aplikacja CiviCRM musi zostać wcześniej zainstalowana i poprawnie 
skonfigurowana. W celu instalacji i konfiguracji CRM można się wspomóc Instrukcją Administratora, 
która stanowi drugą część przygotowanej dokumentacji. 
 
W Waszym CRMie mogą wyświetlać się inne nazwy niektórych pól. Jest to spowodowane tym, że 
tłumaczenie jest przez cały czas rozwijane i niektóre tłumaczenia z upływem czasu ulegają zmianie. 
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1. Logowanie do aplikacji 

 
Aby użytkownik mógł dostosować do swoich potrzeb i zacząć korzystać z  CiviCRM, program ten musi 
być najpierw zainstalowany jako dodatek do oprogramowania CMS (system zarządzania treścią) 
zainstalowanego wcześniej na serwerzeOpis instalowania CiviCRM znajduje się w oddzielnej instrukcji 
dla administratora systemu. Tutaj zaczynamy od momentu, kiedy program jest już zainstalowany  
i użytkownik chce się do niego zalogować, aby go odpowiednio ustawić. 
 
Poniżej został opisany proces logowania na podstawie CMSa Wordpress. 
 
Najpierw trzeba dostać się do Panelu Administratora. Jest on dostępny pod adresem: 
www.domena.pl/wp-admin 
 
Po wpisaniu tego adresu pojawi się okno logowania, które wygląda następująco: 
 

 
 
Nazwa użytkownika i hasło powinny zostać dostarczone przez osobę, która była odpowiedzialna za 
instalację oprogramowania na serwerze.  
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Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła należy nacisnąć przycisk ‘Zaloguj się’. Pojawi się wtedy Kokpit 
Wordpressa.  
 

 
 
Na pasku nawigacyjnym (menu po lewej stronie) powinno być widoczne logo z nazwą CiviCRM.  
 

 
 
 
Po kliknięciu w nazwę CiviCRM pojawi się główne okno aplikacji.  
 

 
 
Wszystkie linki (nazwy) na górze strony odpowiadają konkretnym modułom, które są uruchomione  
w aplikacji. Powyższy zrzut ekranu pokazuje wszystkie moduły, które są dostępne w CiviCRM. Domyślny 
wygląd tego okna i dostępnych linków może się różnić w zależności od modułów, które są ustawione  



Strona 4 z 111 

 

w CRMie danej organizacji (ustawia to administrator – dokładny opis tego procesu znajduje się w 
instrukcji dla administratorów). Aby podejrzeć opcje, które są dostępne w danym module, wystarczy 
kliknąć na jego wyświetloną nazwę. 
 

 
 
Nie wszyscy użytkownicy aplikacji będą widzieli to samo. Różnice będą wynikały z ustawień 
bezpieczeństwa, które są ustalane przez osoby odpowiedzialne za aplikację. Moduł o nazwie Administruj 
będzie widoczny tylko i wyłącznie dla Administratora systemu.  
 

2. Dostępne moduły 

a. CiviCRM 

CiviCRM jest to nazwa aplikacji, ale też jest to nazwa podstawowego modułu.. Umożliwia on zarządzanie 
kontaktami i masowymi wysyłkami. Ponieważ cała idea CRM opiera się na kontaktach, tego modułu nie 
można wyłączyć. Cała praca w CRM opiera się na kontaktach, które zostaną zapisane w tej części 
aplikacji.  
 
Ten moduł jest też odpowiedzialny za: 

• zapisywanie głównych informacji o kontakcie, 
• interakcje (zapisanie notatki, wysłanie maila czy zapisanie dowolnej aktywności, która 

została wykonana), 
• zapisanie powiązania pomiędzy kontaktami (np. Jan Kowalski jest pracownikiem Gazety A), 
• zarządzanie grupami, które mogą być użyte jako grupy do wysłania maili i do kontroli 

dostępu (poszczególne grupy osób mają różne poziomy dostępu do danych gromadzonych 
w CRMie), 

• importowanie kontaktów i interakcji za pomocą plików CSV. 
 
Podstawowy panel administracyjny pozwala na pełną konfigurację aplikacji, która na tym poziomie 
można dopasować do swoich potrzeb (dodanie kategorii kontaktu, czy dodanie nowych pól). 
 
b. CiviMail 

Komponent CiviMail jest zaawansowanym narzędziem do obsługi masowych kampanii e-mailowych. 
Może skutecznie dostarczać emaile, nawet często i w dużej liczbie wysyłane, i przedstawiać szczegółowe 
raporty na temat rezultatów i skuteczności tych emaili. CiviMail jest często używany do uzupełniania 
innych komponentów CiviCRM, na przykład do wysyłania emaili do osób, które nie są członkami, by je 
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zachęcić do członkostwa lub do wysyłania maili do ludzi, którzy nie zarejestrowali się jeszcze na 
organizowane wydarzenie. 
 
CiviMail (jak wszystkie z mailowych funkcji CiviCRM) współdziała z serwerem mailowym. 
 
Konfiguracja serwera mailowego i prawidłowe ustawienie CiviMail są zadaniem administratora systemu, 
a Ty możesz jedynie wymagać profesjonalnego wsparcia. Będziesz musiał_a także skontaktować się  
z swoim dostawcą internetowym, by upewnić się, czy spełnia on wymogi konfiguracyjne i dowiedzieć się 
o wszelkich ograniczeniach nałożonych na dziennie wysyłanie maili przez Ciebie (najlepiej zlecić to 
osobie, która wie, jak działa Wasz serwer mailowy). Źle skonfigurowany serwer mailowy  może sprawić, że 
znajdziesz się na czarnej liście spamu. Opuszczenie jej jest znacznie trudniejsze niż dostanie się na nią. 
 
c. CiviCase 

CiviCase jest to narzędzie do śledzenia i zarządzania sekwencjami interakcji między ludźmi w Twojej 
organizacji i kontaktami w CiviCRM. 
Oprócz śledzenia i zarządzania organizacją w interakcji z klientami CaviCase może także pomóc Ci w 
zarządzaniu wewnętrzną interakcją organizacyjną. Na przykład tworzycie w organizacji schemat działania 
w przypadku wysyłania pism. Kolejne etapy to przygotowanie pisma, weryfikacja pisma, wysłanie pisma, 
potwierdzenie wysłania. Na każdym z tych etapów w CRMie musi zostać zapisana informacja, kto i kiedy 
wykonał daną czynność, można też dodawać notatki. Jest to czasochłonne, ale daje ogromną kontrolę 
nad procesami w organizacji, Ten moduł może być też wykorzystany przy prowadzeniu poradnictwa dla 
klientów organizacji. 
 
Moduł CiviCase może być użyty do: 

• śledzenia określonej pracy lub zestawu procedur, które muszą być przestrzegane i obejmują 
różnych pracowników, 

• dopuszczenia pracowników do zarządzania i śledzenia interakcji, co pozwoli uniknąć powielania 
wykonywanych zadań, 

• zautomatyzowania wykonywanych schematów zadań i szeregowania (układania w kolejności) 
aktywności. 
 

d. CiviContribute 

CiviContribute dotyczy zbierania funduszy i zarządzania pieniędzmi. Ma dwa główne zastosowania: 
● ułatwienie organizacjom zbierania funduszy i gromadzenia dotacji, 
● wspieranie aktywności przez inne komponenty CiviCRM, które posiadają elementy  finansowe, 

takie jak gromadzenie i zapisywanie płatności w komponentach Events i Member. 
 
CiviContribute oferuje szereg narzędzi do zbierania pieniędzy przez stronę internetową. Na przykład 
funkcja "powiedz przyjacielowi " zachęca zwolenników do zbierania pieniędzy dla organizacji i daje im 
kredyt za darowizny, które uda im się pozyskać od innych ludzi . 
 
Kilka innych komponentów CiviCRM wymaga, by CiviContribute było włączone w celu gromadzenia  
i śledzenia powiązanych płatności lub opłat. 
 
e. CiviCampaign 

CiviCampaign pozwala Ci połączyć razem wydarzenia, korespondencję czy aktywność kontaktów  
w jednym miejscu. To umożliwia zmierzenie i  zanalizowanie skuteczności działań mających na celu 
angażowanie zwolenników. Na przykład tworzysz kampanię „1%”. Składa się ona ze spotkania, wysłania 
maili do wszystkich kontaktów i przeprowadzenia badania. Te wszystkie działania mogą być wykonywane 
czy rejestrowane w CRMie. Dzięki podpięciu ich pod kampanię „1%” możesz zapisać, jak przebiegała 
kampania, ale także wygenerować raport, jak skuteczna ona była. 
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CiviCampaign dopuszcza Cię do: 
● tworzenia badań i petycji, 
● zapisu odpowiedzi badań i petycji, 
● połączenia aktywności takich jak dotacje, korespondencja i wydarzenia w określonych 

kampaniach, 
● zapisu indywidualnego poziomu zainteresowania kontaktów i zaangażowania w określone 

aktywności. 
 
CiviCampaign jest zintegrowany z innymi komponentami CiviCRM, wiec możesz wybrać, które aktywności 
będą częścią danej kampanii. 
 
CiviCampaign uwzględnia funkcje, która pozwala na stworzenie petycji do publicznego gromadzenia 
odpowiedzi i informacji przez internet. 
 
f. CiviReport 

Raportowanie pomaga organizacji ocenić jej wpływ i osiągnięcie jej celów pod kątem interakcji  
z klientami. Czasami jest to wymagane przez fundatorów lub innych interesariuszy. 
 
Te raporty są zapytaniem na bazie danych wykorzystującym kryteria i pola dostępne w szablonie raportu. 
Kiedy generujemy raport, może się on wyświetlić uruchamiania automatycznie na stronie, jako dashlet na 
desce rozdzielczej (w oknie głównym CRMa) lub jako zaplanowany email, wysyłany na określony adres, 
który może zawierać plik CSV lub PDF. 
 
g. CiviPledge 

Pledge jest obietnicą ofiarowania darowizny . Dotyczy to jednorazowych wpłat, jak i płatności 
realizowanych w regularnych odstępach, aż całkowity cel (obiecana kwota końcowa) zostanie osiągnięty. 
 
Jeśli darczyńca przegapił płatność, status obietnicy może być odpowiednio zaktualizowany. Można 
również ustawić tak system, aby wysłał emaile przypominające o obiecanej darowiźnie w określonych 
odstępach czasu. 
 
h. CiviGrant 

CiviGrant jest zaprojektowany dla organizacji, które organizacji przyznają granty innym organizacjom. 
 
W odróżnieniu od CiviContribute, który śledzi pieniądze wpływające na konto Twojej organizacji, CiviGrant 
śledzi pieniądze wychodzące z Twojej organizacji. CiviGrant wspiera proces przyjmowania wniosków  
o dotacje. Pozwala też zarządzać przyznaną kwotą oraz raportów generować raporty niezbędne  
dla procesu. 
 
Jeśli masz bardziej skomplikowany proces przyjmowania wniosków o dotacje z wieloma ścieżkami, 
możesz rozważyć używanie CiviGrant w połączeniu z CiviCase. 
 
i. CiviMember 

CiviMember jest komponentem CiviCRM, który wspiera proces zarządzania członkostwem. CiviMember 
pozwala Ci : 

●  określić typy członkostwa, 
●  tworzyć samoobsługowe opcje dla rejestracji członkostwa online i odnowień opłacania składek, 

wykorzystując CiviContribute, 
●  zarządzać członkami organizacji ręcznie za pośrednictwem interfejsu administracyjnego, 
●  tworzyć i planować wysyłanie automatycznych wiadomości, które witają nowych członków, 

przypominają o nadchodzących odnowieniach opłatach składek i tak dalej, 
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●  śledzić i raportować kontakty przez cykl członkostwa. 
 

j. CiviEvent 

CiviEvent zapewnia zestaw narzędzi do zarządzania wydarzeniami. Te narzędzia pomagają Ci być 
bardziej efektywnymorganizatorem wydarzeń. 
 
CiviCRM pomaga w poradzeniu sobie z prostym jak i skomplikowanym procesem rejestracji  
na wydarzenie. Niektóre funkcje obejmują: 

● samodzielną rejestracje uczestników, włączając płatność kartą kredytową, 
● śledzenie zapisów, odwołań i frekwencji, 
● promocje własnych wydarzeń na swojej stronie internetowej, 
● usprawnienie wydarzeń przez ustawianie podobnych, powtarzających wydarzeń razem  

z szablonami i z funkcją kopiowania. 
 

Kontakty 

Dodawanie kontaktu w kategorii Osoba 

W CiviCRM kontaktem jest każda osoba/organizacja, której dane są zapisane w bazie danych. Moduł 
kontaktów ma wiele zastosowań. Zacznijmy od dodania kontaktu do bazy.  
 
Aby dodać kontakt, należy kliknąć w ‘Kontakty’. Dalej trzeba wybrać odpowiedni rodzaj kontaktu.  
 
Domyślne rodzaje kontaktu to: 

• osoba, 
• domostwo, 
• organizacja. 

 
Aplikacja nie daje możliwości zmiany tych rodzajów, ale administrator systemu może dodać kategorie, 
które są widoczne jako dodatkowa lista. 
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Aby dodać nowy kontakt w kategorii Osoba, trzeba kliknąć w ‘Nowa Osoba’. Wtedy pojawi się formularz, 
dzięki któremu można wprowadzić i zapisać podstawowe dane o kontakcie. Formularz jest podzielony  
na kilka sekcji.  
 
Szczegóły kontaktu zawierają  podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, adres email, telefon itd. 
 

 
 
Po kliknięciu w ‘Address’ rozwinie się sekcja, która zawiera informacje o adresach kontaktu.  
 

 
 
Po kliknięciu w ‘Communication Preferences’ rozwinie się sekcja, która zawiera informacje o ustawieniach 
komunikacji z kontaktem. W przypadku pól ze szczegółów kontaktu i pól adresowych, widoczne są listy 
rozwijane (Rodzaj telefonu, Rodzaj lokalizacji adresu). Wartości które są tam widoczne, można zmieniać 
(dostęp Administratora). Przydaje się to, do lepszego porządkowania posiadanych informacji  
o kontaktach, które będą zapisane w systemie.  
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Po kliknięciu w ‘Notes’ pojawi się sekcja, która pozwala na zapisanie notatki – informacji 
niemieszczących się w innych polach. 
 

 
 
Po kliknięciu w ‘Demographics’ pojawi się sekcja, która pozwala na dodanie informacji typu płeć i data 
urodzenia. 
 

 
 
Po kliknięciu w ‘Tags and Groups’ pojawi się sekcja, która pozwala na przypisanie kontaktu do Grupy  
(to przypisywanie do grup zostanie opisane w następnych rozdziałach) 
 
Aby dodać kontakt, należy uzupełnić te dane, które są ustawione jako wymagane w CRMie danej 
organizacji. System nie wymaga sam z siebie uzupełnienia konkretnych pól, aby móc zapisać kontakt.  
Np. można uzupełnić sam adres mailowy i zapisać. 
 
Ja uzupełniłem danymi pola: 

• Imię 
• Nazwisko 
• E-mail 
• Telefon 
• strona WWW 
• Pozdrowienie mailowe 
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Po uzupełnieniu danychnależy kliknąć na przycisk ‘Zapisz’.  
 

 
 
System automatycznie przekieruje Cię na stronę, która pokazuje szczegóły wprowadzonego kontaktu.  
 

  
 

Dodawanie Kontaktu w kategorii Organizacja 

Organizacja jest kolejnąkategorią kontaktu. Używamy jej do opisu współpracujących z nami firm, 
organizacji czy mediów. Kategorię Organizacja można podzielić na typy np. takie jak wymienione 
powyżej. Kontakt zapisany w tej kategorii zawiera trochę inne informacje niż te, które są zapisane  
w formie Osoby. Podstawową różnicą jest brak Imienia i Nazwiska.. Różnic może być więcej, a wynikać 
one mogą z konfiguracji, którą ustawia administrator systemu. W zależności od potrzeb zupełnie inne 
pola mogą być dodane do kontaktów w typie Osoba, a zupełnie inne do Organizacji. Podział kontaktów na 
typy również daje możliwość zróżnicowania pól opisujących dany typ, ponieważ innych informacji 
możemy potrzebować, opisując media, a innych przy firmach. 

 

Obsługa i edycja istniejącego kontaktu 

Aby edytować kontakt należy go otworzyć. Można to zrobić albo wpisując nazwisko wybranej osoby  
w wyszukiwarce znajdującej się w lewym górnym rogu lub wybierając z menu górnego przycisk „szukaj”, 
następnie „szukaj kontaktów” i naciskając przycisk „szukaj”. Wtedy pojawi się lista wszystkich kontaktów 
zapisanych w CRM, z której możemy wybrać interesujący nas kontakt. 
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Po otworzeniu kontaktu pojawia się okno, które pozwala na zarządzanie kontaktem już zapisanym  
w bazie.  
 

 
 
Na samej górze, zaraz pod imieniem i nazwiskiem kontaktu, są przyciski funkcyjne: 

• Akcje - pozwala na wykonanie akcji na bieżącym kontakcie (wysłanie maila, dopisanie 
dotacji czy dodanie notatki), 

• Edytuj - uruchamia kontakt w trybie edycji. Okno wygląda tak samo, jak w przypadku 
dodawania nowego kontaktu, 

• Usuń kontakt - kontakt jest usuwany, ale jeszcze nie ostatecznie. W przypadku takiego 
usunięcia Administrator ma możliwość odzyskania straconych kontaktów. Jednocześnie, tylko 
Administrator może ostatecznie skasować kontakt.  

 
Sekcja, która jest poniżej, pozwala na zarządzanie kontaktami: 
 

 
 
Aby wejść w szczegóły każdego elementu listy, należy kliknąć w jego nazwę.  
 
Lista zawiera następujące elementy: 

• Podsumowanie - okno, które jest aktywne w momencie otwarcia kontaktu (widoczne 
zawsze, ponieważ odpowiada za to bazowy moduł CiviCRM), zawiera szczegóły kontaktu, adres, 
preferowane sposoby kontaktu, informacje dodatkowe etc. , 

• Transakcje - okno pokazujące poszczególne wpłaty, które zostały zarejestrowane  
na bieżącym kontakcie (odpowiedzialny moduł, który musi być włączony - CiviContribute), 

• Przyrzeczenia - okno pokazujące poszczególne przyrzeczenia wpłat (odpowiedzialny 
moduł, który musi być włączony - CiviPledge), 

• Członkowstwo - okno pokazujące informacje o członkostwie danego kontaktu 
(odpowiedzialny moduł, który musi być włączony - CiviMember), 

• Wydarzenia - okno pokazujące wydarzenia, na które jest zarejestrowany kontakt 
(odpowiedzialny moduł, który musi być włączony - CiviEvent), 

• Interakcje - okno pokazujące interakcje, które są możliwe z poziomu Kontaktu (wysłanie 
maila, zapisanie spotkania, dodanie notatki - widoczne automatycznie, ponieważ odpowiada za 
to bazowy moduł CiviCRM. W razie potrzeby można go wyłączyć), 

• Przypadki - okno pokazujące przypadki, które zostały zgłoszone przez kontakt.  
Z założenia są to sprawy, które zostały zgłoszone, ale nie mogą zostać rozwiązane od razu, tylko 
wymagają więcej czasu (odpowiedzialny moduł, który musi być włączony - CiviCase), 

• Dotacje – okno pokazujące informacje o dotacjach, które zostały przyznane kontaktowi 
(odpowiedzialny moduł, który musi być włączony - CiviGrant), 

• Powiązania - okno pokazujące powiązanie pomiędzy kontaktami np. Pracownik, Rodzic 
itd., (widoczne automatycznie, ponieważ odpowiada za to bazowy moduł CiviCRM. W razie 
potrzeby można wyłączyć ten element), 

• Grupy - okno pokazujące informacje o przynależności kontaktu do Grup (widoczne 
automatycznie, ponieważ odpowiada za to bazowy moduł CiviCRM. W razie potrzeby można 
wyłączyć ten element), 
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• Notatki - okno pokazujące zapisane notatki (widoczne automatycznie, ponieważ 
odpowiada za to bazowy moduł CiviCRM. W razie potrzeby można wyłączyć ten element), 

• Tagi - okno pokazujące Tagi, które zostały przypisane do Kontaktu (widoczne 
automatycznie, ponieważ odpowiada za to bazowy moduł CiviCRM. W razie potrzeby można 
wyłączyć ten element), 

• Dziennik Zmian - okno pokazujące użytkownika i datę zmiany, która została zapisana 
(widoczny automatycznie, ponieważ odpowiada za to bazowy moduł CiviCRM. W razie potrzeby 
można wyłączyć ten element). 

 
W zależności od nadanych uprawnień użytkownik może z tego miejsca edytować dane w poszczególnych 
sekcjach. Po nakierowaniu kursora na daną sekcję (np. Info) i dwukrotnym kliknięciuużytkownik będzie 
mógł edytować dane w danej sekcji. 
 

 
 

 
 
Po wprowadzeniu danych wystarczy kliknąć na przycisk ‘Zapisz’. Dane zostaną poprawnie zapisane. 
 

 
 
Powyższe czynności mogą być wykonane przez każdego użytkownika, który ma nadane odpowiednie 
uprawnienia.  
 
Działa to tak samo dla kontaktu stworzonego w kategorii ‘Organizacja’. 
 
Jednym z przycisków dostępnych po otwarciukontaktu jest możliwość skasowania kontaktu.  
W zależności od ustawień przygotowanych przez Administratora i uprawnień użytkownika, są dwie drogi 
tej akcji szczegółowo opisane poniżej. 
 
Pierwszy sposób usuwania kontaktu to przeniesienie go do Kosza. Wtedy osoba z odpowiednio 
ustawionymi uprawnieniami może wyszukać kontakt i w razie potrzeby przywrócić dane.  
 
Drugi sposób to permanentne skasowanie kontaktu. W tej sytuacji nie ma możliwości odzyskania danych 
kontaktu. Ta opcja jest domyślnie niedostępna dla zwykłego użytkownika. Tylko i wyłącznie Administrator 
może permanentnie skasować kontakt z systemu.  
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Aby skasować kontakt, należy  go otworzyć i kliknąć na ‘Usuń kontakt’. 
 

 
 

 
 
Ta informacja pokazuje, że Kontakt zostanie przeniesiony do kosza, z którego dane mogą zostać 
odzyskane. Nadawanie takich właśnie uprawnień użytkownikom jest bezpieczniejsze, bo jeśli kontakt 
zostanie usunięty na stałe, to jedyną opcją na jego odzyskanie będą działania na bazach danych.  
 
Po ponownym kliknięciu na potwierdzenie chęci usunięcia kontaktu kontakt nie będzie już widoczny  
w systemie, bo został przeniesiony do kosza.  
 
Aby Kontakt został skasowany ostatecznie albo przywrócony (co może zrobić osoba z odpowiednimi 
uprawnieniami), należy przeszukać Kosz. Robimy to poprzez wyszukiwanie zaawansowane, które ma 
opcję zaznaczenia, że chcemy przeszukać Kosz.  
 

 
 
Po zaznaczeniu tej opcji i kliknięciu na ‘Szukaj’ pojawią się wszystkie kontakty, które są w koszu.  
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Kontakt, który jest w koszu, ma, po otwarciu go, skreśloną nazwę. 
 

 
 
Kontakt można przywrócić przez opcję ‘Restore from Trash’, albo skasować, używając opcji „Skasuj 
permanentnie”. Użycie pierwszej opcji spowoduje, że Kontakt wróci na swoje dawne miejsce. Użycie 
drugiej skasuje go z systemu i z bazy danych.  
 
Gdy przeszukujemy kosz możemy zaznaczyć kilka kontaktów (zaznaczając pole obok kontaktu)  
i przeprowadzić na wszystkich zaznaczonych kontaktach wybraną akcję. Wystarczy zaznaczyć,  
te kontakty, na których akcje mają być wykonane i wybrać odpowiednią wartość z listy rozwijanej  
np. skasuj permanentnie. 
 

 
 
Po kliknięciu dowolnej akcji będzie wymagane jeszcze jej zatwierdzenie.  
 

Szukanie Kontaktów i wyniki wyszukiwania 

Istnieje łącznie pięć opcji na wyszukiwanie kontaktów w CRM. Podstawowy w nich, to szybkie szukanie, 
które widoczne jest w lewym górnym oknie aplikacji, obok linków górnego menu. 
 

 
 
Po wprowadzeniu Imienia, nazwiska albo adresu mailowego, CRM automatycznie podpowie nam 
pasujące kontakty.  
 
 

 
 
Jest to najbardziej podstawowa funkcja wyszukiwania i pozwala nam na otwarcie jednego kontaktu.  
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Pozostałe cztery są widoczne z poziomu menu Kontaktów. 
 

 
 
Pierwszy z nich ‘Szukaj Kontaktów’, składa się podstawowych informacji. 

 

 
 

• Nazwa lub adres e-mail – nazwa jest składowym elementem imienia i nazwiska 
 

• Jest… odnosi się do rodzaju kontaktu.  
 

 
  
Jest to lista jednokrotnego wyboru, więc wyniki możemy ograniczyć do pojedynczej kategorii. 
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• W – jest to lista jednokrotnego wyboru, która pozwoli na określenie grupy, do której mają należeć 
kontakty.  
 

 
 

• Z – W – jest to lista jednokrotnego wyboru, która pozwoli na określenie taga, do którego 
przypisane są kontakty. 

 
Wystarczy wybrać jedną z opcji i kliknąć na przycisk ‘Szukaj’. 
 

 
 
CRM automatycznie przekieruje nas na stronę z wynikami wyszukiwania.  
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Kolejnym dostępnym wyszukiwaniem, jest wyszukiwanie zaawansowane. Po kliknięciu w tą opcję, 
pokazuje się okno, które jest bardzo podobne do tego, które się pojawia podczas dodawania nowego 
kontaktu.  
 

 
 
Poniżej są dodatkowe opcję, po których możemy filtrować wyniki wyszukiwania.  
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Każdą z tych zakładek możemy rozwinąć i wprowadzić tam dokładniejsze parametry. Ilość zakładek 
będzie uzależniona od ilości włączonych modułów. Wyniki wyszukiwania wyglądają tak samo, jak te które 
zostały pokazane nieco wcześniej.  
 
Jeśli po wprowadzeniu wymaganych informacji i kliknięciu na przycisk ‘Szukaj’, strona nie pokaże nam 
wyników, to należy przewinąć ją w dół.  
 

 
 
System nie wyświetla pustych wyników wyszukiwania, tylko na dole wyświetla informację, że żaden 
kontakt nie pasuje do kryteriów.  
 
Wyszukiwanie pełnotekstowe ma uproszczoną formę, ale bardzo dokładnie przeszukuje system.  
 

 
 
Wystarczy wprowadzić szukaną frazę. Można ograniczyć szukanie do konkretnych obiektów. 
 

 
 
Można też wybrać opcję ‘Wszystkie tabele’ i kliknąć na szukaj. Wyniki wyszukiwanie będą się różniły od 
tych, które są pokazane wcześniej.  
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Nie ma tutaj listy kontaktów, tylko lista obiektów, w których jest zawarta szukana fraza.  
 
Budowanie wyszukiwania jest ostatnim i najbardziej zaawansowanym sposobem na szukanie kontaktów. 
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Aby rozpocząć wyszukiwanie należy określić obiekt, którego szukamy. Niech to będzie kontakt.  
 

 
 
Automatycznie pojawiło się lista pól, z której możemy wybrać jedno.  
 

 
 
Operator jest to warunek, który musi spełnić wybrane przez nas pole.  
 

 
 
W przypadku wybrania grupy, określmy, że chcemy widzieć wszystkie kontkaty, które są zapisane na 
newsletter. Po wybraniu odpowiedniego operatora, CRM automatycznie wczyta wszystkie grupy, które są 
zapisane w systemie i wyświetli je w liście jednokrotnego wyboru 
 

 
 
Wynikiem wyszukiwania będą wszystkie kontakty, które są zapisane na newstetter. Aby zawęzić wyniki 
wyszukiwania, należy dodać następne pole.  
 

 
 
Należy pamiętać, że operatorem, który łączy te parametry jest ‘I’.  
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W takim przypadku szukamy kontaktów, które zostały zapisane do grupy odbiorców newslettera i są  
w koszu.  
 
Dodając jeden warunek, którego nie spełnia żaden kontakt, spowoduje że nie otrzymamy wyniku.  
 

 
 
Zbudujmy inne wyszukiwanie.  
 

 
 
Wynikiem tego wyszukiwania będą kontakty, które są w grupie newslettera i wpłaciły dokładnie 105 PLN. 
Po kliknięciu na  szukaj, pojawią nam się wyniki wyszukiwania.  
 

 
 
Oba kontakty spełniają dwa warunki.  
 
Aby rozszerzyć wyniki wyszukiwania można uwzględnić kolejne kontakty.  
 

 
 

 
 
W tym przypadku szukamy kontaktów, które są w grupie newslettera, posiadają wpłatę równą 105 pln, 
albo tych, których wpłaty nie są równe zero.  
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Po kliknięciu na szukaj, pokażą nam się wyniki.  
 

 
 
Jak widać, wyników wyszukiwania jest zdecydowanie więcej. Stało się tak dlatego, bo udało nam się 
połączyć dwa zestawy wyszukiwani.  
 

• Przynależność do grupy i transakcję na 105 zł 
ALBO 

• Transakcje, które są różne od zera.  
 
Jeśli w CRM nie byłoby kontaktów, które by zawierały się w pierwszym zestawie, to w wynikach zostaną 
pokazane te, które mieszczą się w drugim.  
 
Na poziomie wyników wyszukiwania, możemy zaznaczyć kilka kontaktów, zaznaczając je po lewej 
stronie.  
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Klikając na kwadrat widoczny ponad kontaktami, możemy zaznaczyć wszystkie, które są widoczne na 
pojedynczej stronie. 
 

 
 
Możemy też zaznaczyć wszystkie, które są pokazane jako wyniki wyszukiwania.  
 

 
 
Po takim zaznaczeniu, uaktywni się lista rozwijana, która zawiera akcje.  
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Każda z tych akcji może być wykonana na zaznaczonych kontaktach. Są tutaj pewne ograniczenia. Jeśli 
wybierzemy opcję wysyłki maila to system nam to uniemożliwi.  
 

 
 

Pojawi się informacja, która mówi że jeśli wybierzemy więcej niż 50 kontaktów, to należy użyć mailingu. 
 

 
 

Warto sprawdzić akcje, które mogą być użyte, bo ta funkcja połączona z odpowiednio zbudowanym 
wyszukiwaniem daje spore możliwości edycji i działań na kontaktach.  
 

Importowanie kontaktów 

Importowanie kontaktów pozwala na wgranie dużej liczby kontaktów za jednym razem. Kluczem do 
poprawnego wgrania Kontaktów jest przygotowanie odpowiedniego pliku CSV, który posłuży jako źródło 
danych, które będą wprowadzane do systemu. 
 
Na potrzeby pierwszego wgrania przygotuj sobie plik (w jakimkolwiek programie, w którym można 
zapisywać pliki w formacie csv. Najwygodniej w excelu lub otwartym arkuszu kalkulacyjnym), który 
będzie zawierał podstawowe dane kontaktów np. imię, nazwisko, adres email i wołacz imienia.  
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Kiedy dane zostały już wpisane do tabeli, musisz zrobić z niej plik źródłowy. W tym celu należy zapisać 
ten plik w formacie CSV. W przypadku Office 2016 ścieżka wygląda następująco: 
 
Plik -> Zapisz Jako -> wybranie lokalizacji zapisu pliku -> Zapisz jako typ: (tutaj trzeba wybrać ‘’CSV 
(rozdzielany przecinkami)(*.csv) -> Narzędzia -> Opcje sieci Web -> Kodowanie -> Zapisz ten dokument 
jako: Unicode (UTF-8) -> Ok -> Zapisz.  
 
Czasami może się zdarzyć, że Excel wyświetli komunikat o zawartości. Jeśli nie jest to alert, który mówi  
o tym, że pliku nie można zapisać, należy kliknąć na ‘Ok’. Wykonanie powyższych kroków spowoduje, że 
plik zostanie zapisany w odpowiednim formacie i kodowaniu. Kodowanie jest ważne ze względu na znaki 
specjalne, które mogą się pojawić w danych (np. polskie znaki). 
 
Czasami zdarza się tak, że po zapisaniu pliku w kodowaniu UTF-8 plik zostanie zapisany w kodowaniu 
ANSI, co spowoduje, że polskie znaki nie będą poprawnie odczytane przez aplikację. Aby sprawdzić 
poprawność zapisu danych, wystarczy plik z danymi otworzyć w Notatniku.  
 

 
Poprawnie zapisane dane powinny być rozdzielone średnikami (wbrew nazwie CSV, gdzie „C” oznacza 
„coma”, czyli przecinek). Jeśli dane zostały poprawnie wyświetlone, można przejść do ich wgrywania.  
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W menu po wybraniu elementu ‘Kontakty’ jest widoczna opcja ‘Importuj Kontakty’. 
 

 
 
Po kliknięciu w tę opcję pojawi się nowa strona. Na początku trzeba określić ‘Żródło’ danych. Z listy 
rozwijanej wybierz ‘Comma-Separated Values’ (CSV). 
 

 
 
Następnie trzeba kliknąć na przycisk ‘Wybierz plik’. W nowym oknie, które się pojawi, trzeba przejść do 
lokalizacji, w której został zapisany nasz plik z danymi, które chcemy wgrać do systemu. Jeśli nagłówki 
kolumn zawierały nazwę pola istniejącego w CRMie (w naszym przypadku zawierały), to należy zaznaczyć 
opcję ‘Pierwszy rząd zawiera nagłówki kolumn’.  
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Dalej trzeba określić Kategorię kontaktu, który będzie wgrywany.  
 

 
 
Do wyboru mamy trzy kategorie, które są domyślnie dodane w aplikacji: osoba, mieszkanie, organizacja 
Używane są osoba i organizacja.  
 
Można również wybrać podtyp danego rodzaju kontaktu. Jeśli struktura danych rodzaju kontaktu Osoba 
w CRMie wygląda następująco: 

• Osoba 
o Osoba Fizyczna 
o Osoba Prawna 

to na tym etapie można wybrać, które kontakty są aktualnie wgrywane. 
 
Kontakty z rodzaju organizacje również możemy dzielić na podtypy – tak jak było wcześniej wskazywane 
przykładowo, podział może dotyczyć firm, mediów i organizacji pozarządowych. W jednym pliku można 
wgrać tylko i wyłącznie jeden Rodzaj kontaktu. Jeśli w organizacji, kontakty podzielone są na kilka typów, 
to każdy z nich trzeba wgrywać z oddzielnego pliku.  
 

 
 
Następnie należy ustawić opcję, która odpowiada za to, jak system ma poradzić sobie z duplikatami 
kontaktów (czyli danymi, które chcemy wgrać, a są już wprowadzone do CRMa). System dopasowuje 
duplikaty po adresie email i nazwie kontaktu (o ile ta ostatnia jest wpisana – jedyną niezbędną  
do zapisania kontaktu daną jest adres email).  
 
Do wyboru mamy: 

• Pomiń - system pozwoli ściągnąć raport ze znalezionymi duplikatami. Rekordy, które 
będą widoczne na raporcie, nie zostały wgrane do systemu. 

• Uaktualnij - uaktualnia wszystkie dane, które są w pliku, nawet te, które są już zapisane  
w systemie. Dane, które są w systemie, ale nie zostały zawarte w pliku, pozostają bez zmian. 

• Wypełnij - wynajduje i uzupełnia tylko te pola, które są w pliku, ale nie ma ich w systemie. 
Jeśli jakieś pole znajduje się w systemie i w pliku, to zostanie ominięte. 

• Brak sprawdzania powtórzeń - system nie sprawdza duplikatów, tylko tworzy nowe 
rekordy. 
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Dalej trzeba ustalić, w jaki sposób system ma identyfikować rekordy, które będą duplikatami. 
 

 
 
Powyżej pokazane są opcję wykrywania duplikatów, które są dostępne w systemie. 
 
Name and Email (reserved) – Supervised będzie sprawdzała po składowych nazwy kontaktu (Imię, 
Nazwisko, Drugie Imię) i adresie mailowym. Dopisek Supervised oznacza, że system nie będzie robił 
aktualizacji bez akceptacji użytkownika.  
 
Email (reserved) – Unsupervised będzie sprawdzała po adresie mailowym. Dopisek Unsupervised 
oznacza, że użytkownik nie będzie już musiał ingerować we wgrywanie plików. Po znalezieniu duplikatu 
system automatycznie wykona instrukcję, która została określona jako ‘Dla zduplikowanych kontatków’.  
 
Name and Addresss (reserved) – General będzie sprawdzała Name and address. Administrator może 
dodać nowe parametry dla sprawdzania kontaktów. Dla każdego z kontkatów może zostać dopisana 
jedna reguła Supervised I jedna Unsupervised. Każda następna będzie użytkowana jako General. General 
nie uruchamia się automatycznie, tylko zawsze musi zostać wybrana ręcznie przez użytkownika.  
 
Ważne jest to, że jeśli wybieramy regułę szukania i łączenia duplikatów, w której zawarty jest np. adres 
email, to ta wartość musi być zawarta w pliku. Jeśli jej nie będzie, to plik nie zostanie sprawdzony, co 
może skutkować wgraniem niepoprawnych danych do systemu.  
 
Dalej, trzeba wybrać znak, który jest użyty w systemie jako separator. Ważne jest to, aby wybrać właściwy 
znak, który faktycznie jest użyty w pliku. Tylko i wyłącznie wtedy będziemy mieli pewność, że dane 
zostaną poprawnie odczytane i zaimportowane. W przypadku programy Excel, separatorem zawsze 
będzie średnik. Używająć innych aplikacji (np. LibreOffice) możemy wybrać separator, który ma być użyty 
w pliku.  
 
Tak więc wybieramy średnik: 
 

 
 
Ostatnim krokiem na tej stronie jest określenie formatu daty, który jest wybrany w pliku (o ile wgrywamy 
jakieś daty). Tutaj trzeba wybrać jedną z opcji, która jest wyświetlona na ekranie. Jeśli żaden format daty 
nie pasuje do tego, co jest w pliku, należy dopasować dane w pliku CSV. 
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Jak widać na następnym oknie, plik nie zapisał danych poprawnie – wartość „imię” nie wyświetla polskich 
znaków. Nie jest to normą, ale warto to sprawdzić, zanim plik zostanie zaimportowany.  
 

 
 
Na tym przykładzie widać to wyraźniej. 
 

 
 
Kontakt został zapisany jako Jaś Żółty, z jaś.żółty@dżimal.com. Jeśli nie sprawdzimy podglądu podczas 
wgrywania, takie dane mogą się zapisać w systemie.  
 
Aby poprawić kodowanie pliku źródłowego, należy przejść do lokalizacji, w której plik został zapisany, 
kliknąć na nim prawym klawiszem myszy, następnie wybrać opcję ‘Otwórz za pomocą’ i z listy, wybrać 
‘Notatnik’.  
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Jeśli w podglądzie pliku nie są widocznie polskie znaki, należy wybrać: Plik -> Zapisz Jako -> pozostawić 
nazwę i format pliku bez zmian -> zmienić wartość w Kodowanie na UTF-8 -> Kliknąć na Zapisz.  
 

 
 
Po wykonaniu wcześniej opisanych kroków system będzie już poprawnie wyświetlał polskie znaki.  
 

 
 
Wgrywanie danych do CRMa za pomocą tabeli opiera się na mapowaniu pól. Polega ono na przypisaniu 
wartości w pliku z tabelą do wartości w systemie. Nagłówki kolumn (nazwy wpisane w pierwszym wierszu 
tabeli) powinny być takie same jak wybrane pola w CRMa, w których chcemy uzupełnić dane. To ułatwia 
wgrywanie danych i sprawdzanie, czy zostaną uzupełnione odpowiednie pola. Jednak jeśli nagłówki 
kolumn będą nazywać się inaczej niż pola w CRMie, to wgranie danych również będzie możliwe, tylko 
trudniejsze. 
 
W pliku były następujące nagłówki kolumn: 

• Imię 
• Nazwisko 
• Adres Mailowy 
• Pozdrowienie mailowe 

 
Jeśli separator pól został poprawnie określony (jako średnik), to liczba kolumn w pliku będzie 
odpowiadała liczbie rzędów, które zostaną wyświetlone w systemie. W pliku były cztery kolumny, więc w 
systemie są widoczne cztery rzędy z nagłówkami, które są w pliku źródłowym: 
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Poszczególne kolumny w systemie określają: 

• Nazwy kolumn - są to nagłówki kolumn zapisane w pliku z tabelą, 
• Dane importu (rząd 1 i rząd 2) - w przypadku gdyby nazwa kolumny nie dawała jasności 

na temat tego, jakie dane znajdują się w danej kolumnie, system wyświetla dane z pierwszych 
dwóch rzędów z wgrywanej tabeli. Dzięki temu identyfikacja odpowiednich pól jest łatwiejsza, 

• Odpowiednie pole CiviCRM - tutaj, w formie listy rozwijanej, są dostępne pola z CRMa, 
które należy dopasować do rodzaju wgrywanych danych. W tym momencie jeśli nagłówki kolumn 
w tabeli były takie same jak nazwy pól z CRMa, bardzo ułatwia to pracę.  

 

 
 
Wgranie danych do odpowiednich pól w CRMie zależy tylko od nas. System sam nie będzie tworzył 
nowych pól,  jeśli np. wpisaliśmy do tabeli nazwy pól nieistniejących w naszym CRMie. Nie ma też tutaj 
żadnego mechanizmu sprawdzającego poprawność danych, które chcemy wgrać. Jeśli ustawimy, że 
Adres Mailowy, który mamy w pliku, ma zostać wgrany w pole Imię, to system wykona naszą instrukcję. 
Ograniczenia możliwości wgrania danych do określonego pola w CRM wynikają z rodzaju pól, które są 
uzupełniane. Jeśli będziemy chcieli zapisać Imię w polu Adres Email, to system nie wgra takiego rekordu.  
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Pole, do którego wpisuje się Adres Email, musi mieć odpowiedni format. Podobna zasada dotyczy pola 
typu TAK/NIE, jak to pokazane poniżej: 
 

 
 
Tutaj odpowiednią treścią, którą musimy wpisać do konkretnej kolumny w pliku z tabelą, będzie wartość 
TAK albo NIE (np. kolumna Zgoda na newletter – wartość TAK/NIE). W takim przypadku linia pliku CSV 
będzie wyglądała następująco: 
 

 
 
Jeśli na chcemy wypełnić pole w CRMie, które pozwala  na wybranie kilku wartości np. w czym brał_a 
udział. 
 

 
 
to można dodać wszystkie wartości do tabeli,  rozdzielając je przecinkami.  
 

 
 
Jeśli system zawiera w sobie takie pola i wartości wielokrotne mają być dodane w pliku, to plik źródłowy 
CSV, nie może być oddzielany przecinkami, tylko np. średnikami. Jeśli wartości w jednym polu zostaną 
oddzielone od siebie przecinkami (tak to musi być zrobione) i dodatkowo separator całego pliku zostanie 
określony jako przecinek, to CRM nie będzie wiedział co ma zrobić z takim plikiem. Wtedy otrzymamy 
raport błędów. 
 
Jeśli plik został poprawnie stworzony, poprawne kroki zostały wykonane do tego momentu, to trzeba 
teraz odpowiednio przypisać pola. 
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Jeśli wszystko zostało poprawnie dopasowane i planujemy w przyszłości korzystać z przygotowanej 
tabeli, żeby wgrywać kolejne kontakty, warto wybrać opcję ‘Zapisz to mapowanie’. 
 

 
 
W tej sytuacji trzeba będzie zapisać Nazwę i Opis mapowania. Jest to bardzo przydatna opcja, z której 
warto korzystać. Można przygotować pliki z tabelami pozwalającymi importować dane różnych kategorii 
kontaktów (np. media, firmy, osoby fizyczne etc.), które mogą zawierać różne pola danych. Dzięki temu 
mapowanie, które zostało zrobione raz, może zostać użyte wiele razy, co przyśpieszy proces importu.  
 
Warto zapamiętać dobre praktyki importu, które pozwolą uniknąć podstawowych błędów: 
 

1. Zawsze sprawdzaj widoczność polskich znaków w pliku źródłowym. Pozwoli to wyeliminować 
problem z późniejszym wgrywaniem pliku,, 

2. Upewnij się, że plik ma poprawny separator (średnik), zanim plik zostanie umieszczony w 
systemie, 

3. Upewnij się, że poprawne opcje zostały wybrane, zanim pojawi się okno z mapowaniem pól, 
4. Wszystkie pola, które mają być uzupełnione w ramach importu, muszą być wcześniej dodane w 

CRMie, 
5. Wartości pól, które są inne niż tekstowe (standardowe, jak i te, które zostały dodane przez 

Administratora), muszą być dodane w CRMie.  
6. System nie pozwala dodawać kilku relacji jednocześnie. Relacja rozumiana jest jako powiązanie 

pomiędzy kontaktami. Np. jeśli Jan Kowalki jest pracownikiem organizacji A i jednocześnie 
wolontariuszem w Organizacji B, to informacje o tym, muszą być dodane w dwóch plikach.  

7. System nie pozwala na dodanie wgrywanych kontaktów do różnych grup jednocześnie. Jeśli 
kontakty mają być podzielone na grupy, to każda z nich musi być wgrywana w oddzielnym pliku 
(o tym w punkcie e. Zarządzanie grupami). Można dodać jeden plik do kilku grup, ale nie można 
podzielić zaimportować kontaktów tak, że z 200 kontaktów, pierwsze 50 będzie dodane do grupy 
1, a reszta do grupy 2. Jeśli więc mamy grupy odbiorcy newslettera i odbiorczynie newslettera 
(żeby móc wysyłać newsletter w formie żeńskiej i męskiej), to tworzymy dwie tabele i wgrywamy 
je osobno. 

 
Kiedy plik ma już odpowiednie mapowanie, to należy potwierdzić chęć wgrania kontaktów klikając na 
‘Dalej’. Po przeanalizowaniu pliku, system pokaże podsumowanie odnośnie liczby rekordów, pokaże 
jeszcze raz pierwsze dwa rzędy wraz z nazwą kolumn i pozwoli powiązać wgrywane kontakty z grupami 
(czym są grupy zostało wyjaśnione z kolejnym punkcie instrukcji).  
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Jeśli pojawiłyby się problemy z wgraniem konkretnych danych, to w tym miejscu zostałby wygenerowany 
raport, który wskazuje błędy (np. adres mailowy ma niewłaściwy format). Raport należy wtedy ściągnąć 
(poprzez opcję ściągnij błędy), poprawić dane, które zawierają błędy i zaimportować rekordy, które nie 
zostały wgrane za pierwszym razem.  
 

 
 
Przykładowy raport z błędami wygląda następująco: 
 

 
 
Pierwszą informacją, która jest zapisana, jest komunikat błędu. W tym przypadku jest to nieprawidłowy 
adres email.  
 
Kliknięcie przycisku ‘Import Now’, spowoduje, że kontakty zostaną zapisane w systemie.  
Po zakończeniu procesu system wyświetli potwierdzenie. 
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W tym momencie kontakty są już zapisane i można na nich pracować.  
 

 
 

Zarządzanie grupami 

Grupy są tworzone w kilku celach. Poza łatwiejszym filtrowaniem i szukaniem kontaktów, odpowiadają za 
kontrolowanie wysyłki mailingu (różnego rodzaju) i kontrolę dostępu do określonych danych. Grupę 
można zdefiniować jako dodatkowe kryterium, które pozwoli podzielić istniejące kontakty w pomniejsze 
kategorie. Spójrzmy się na przykład. Za pomocą CRMa możemy wysyłać newsletter. Chcemy jednak, aby 
jego treść była sformułowana na „Ty”, co wymaga określenia płci odbiorcy. W takiej sytuacji, aby móc 
wysyłać newsletter podzielony według płci, musimy stworzyć dwie grupy: newsletter kobiety i newsletter 
mężczyźni. Każdą osobę przypisujemy do jednej z grup i dzięki temu nie ma mowy o pomyłce przy 
wysyłaniu newslettera. Podobnie możemy chcieć wysyłać co miesiąc informacje do naszych darczyńców 
regularnych oraz tych, którzy właśnie zaczęli nas wspierać. Możemy stworzyć odpowiednie grupy  
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i wysyłać skierowane specjalnie do nich wiadomości. Kiedy darczyńca jednorazowy stanie się darczyńcą 
regularnym, wystarczy przenieść go do tej drugiej grupy, edytując kontakt w opcji „grupy”.  
 
Jeśli chodzi o kontrolę dostępu określaną za pomocą tworzenia grup, to może zdarzyć się tak, że nasz 
wolontariusz organizuje szkolenie. Osoby uczestniczące w szkoleniu wyrażają zgodę na wpisanie ich do 
CRMa, po czym za pomocą CRMa chcemy wysłać do nich podziękowania za udział. Najlepiej, gdyby zrobił 
to wolontariusz. Nie musimy wtedy dawać mu dostępu do wszystkich danych z CRMa, a jedynie do grupy 
„uczestnicy szkolenia X” (ustawianie poziomu dostępów zostało opisane z instrukcji dla administratora 
systemu).  
 
 Weźmy pod uwagę dwa parametry: 

1. Zainteresowania kontaktu 
2. Źródło pochodzenia kontaktu (skąd znamy – poprzez zapis na newsletter, udział w spotkaniu 

etc.) 
3. Newsletter 

 
Mamy teraz kontakt Jan Kowalski, który jest zainteresowany tematem walki z dyskryminacją i chce 
otrzymywać newsletter. Oprócz Jana, mamy Karolinę Nowak, która przyszła na spotkanie na temat walki 
z dyskryminacją i wypełniła ankietę, w której zaznaczyła, że nie chce otrzymywać żadnych informacji, 
poza tematem walki z dyskryminacją i informacjach o kolejnych spotkaniach. Załóżmy teraz, że chcecie 
poinformować obydwie osoby o nowościach w tematach, które ich interesują. 
 
Tworzymy w systemie trzy grupy. 

1. Walka z Dyskryminacją 
2. Informacje o spotkaniach na temat walki z dyskryminacją 
3. Newsletter 

 
Jan i Karolina dostaną mailingi w tym samym czasie. Żeby jednak Karolina nie dostała newslettera, na 
którego otrzymanie nie wyraziła zgody, powininna zostać dodana do dwóch grup (Walka z dyskryminacją 
i informacje o spotkaniach). Jan będzie dopisany do dwóch grup (Walka z dyskryminacją i Newsletter). 
Jeśli poprawnie  przypisze się osoby do grup, to zostaną wysłane 4 maile. Dwa w temacie walki  
z dyskryminacją, których odbiorcami będą Jan i Karolina. Jeden zostanie wysłany do Jana, który wyraził 
zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowo Karolina dostanie informację o planowanym spotkaniu. 
Dzięki właściwej kontroli przydziału kontaktów do grup, nie ma mowy o pomyłce.  
 
Aby poprawnie przypisać kontakty do grupy, najpierw trzeba stworzyć grupę. W zakładce menu ‘Kontakty’, 
widoczne są dwie opcje: 

1. Dodaj nową grupę 
2. Zarządzanie grupami 

 
Klikamy na ‘Dodaj nową grupę’. 
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Pojawia się nowe okno, które pozwala na dodanie podstawowych informacji, które będą potrzebne do 
stworzenia grupy: 
 

 
 

1. Nazwa - jest to po prostu nazwa, która będzie wyświetlana w kilku miejscach, 
2. Opis - widoczny będzie na stronie z grupami, 
3. Typ grupy - odpowiada celowi zakładania grupy. Grupa może kontrolować dostęp ‘acces control’ 

(o tym będzie nieco później w tym rozdziale) lub określać zdefiniowaną listę kontaktów ‘mailing 
list’, na które będą wysyłane maile, 

4. Widoczność – kto widzi grupę. Standardowo używana jest wartość ‘Tylko użytkownicy i 
administratorzy użytkowników. 

 
Reszta pól nie jest wymagana do prawidłowego działania tego obiektu. 
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Po kliknięciu w przycisk ‘Dalej’ system przekieruje użytkownika na stronę wyszukiwania kontaktów w celu 
dodania ich do grupy.  powiedzmy, że chcemy wysłać maila do wszystkich kontaktów o imieniu Jan. 
Wpisujemy więc to imię w pole ‘Nazwa’. W codziennej pracy jednak wyszukiwanie jest bardziej 
czasochłonne. Ułatwieniem może być wyszukanie kontaktów po przynależności do konkretnego rodzaju 
kontaktu (osoba fizyczna, media etc.) lub poprzez datę wprowadzenia kontaktu do CRMa (za pomocą 
Dziennika zmian), jednak najczęściej polega to na ręcznym dodawaniu kontaktów do grupy z listy lub na 
stworzeniu grupy, a następnie dodawaniu kontaktów poprzez wyszukiwanie zaawansowane, zaznaczanie 
więcej niż jednego kontaktu i wybieranie akcji ‘dodaj kontakty do grupy’.  
 

 
 
I klikamy na ‘Szukaj’. System wyświetli nam Kontakty, które mają Jan w nazwie (imię i nazwisko) albo w 
adresie mailowym. W tym przypadku jest to 21 kontaktów, które zostały zaimportowane parę kroków 
wcześniej.  
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Jeśli wyszukiwanie spełnia nasze oczekiwania, trzeba zaznaczyć przycisk o nazwie ‘Wszystkie X pozycji’. 
 

 
 
I kliknąć przycisk ‘Dodaj Do [Nazwa Grupy]’ 
 

 
 
Pojawi się okno z potwierdzeniem liczby kontaktów, które mają być dodane do grupy, jak również nazwa 
grupy, która aktualnie jest modyfikowana. 
 

 
 
Kliknięcie przycisku ‘Dodaj do grupy’ spowoduje zakończenie tej akcji. 
 

 
 
21 wcześniej określonych kontaktów zostało dopisanych do nowo powstałej grupy.  
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Aby sprawdzić aktualny stan grupy, należy kliknąć na ‘Kontakty’, a potem na ‘Zarządzanie grupami’. 
 

 
 
Pojawi się nowe okno, które daje możliwość spojrzenia na stworzone wcześniej grupy. 
 

 
 
Filtrowanie pozwala na dokładniejsze wyszukiwanie (szerzej o tym w następnych rozdziałach). Po 
kliknięciu na link ‘Kontakty’, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z  kontaktami z danej grupy. 
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Więcej wyjaśnień dotyczących funkcjonalności związanych z grupami zostanie przedstawionych w 
późniejszych rozdziałach.  

 

Transakcje 

Transakcje mają różne zastosowania. Najczęstszym sposobem na wykorzystanie tego modułu jest 
odnotowywanie informacji o wpłatach/dotacjach, które zostały dokonane przez Kontakty zapisanie w 
systemie. Zarejestrowaną historię wpłat danej osoby można podejrzeć na karcie kontaktu w zakładce 
‘Transakcje’. 
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Po kliknięciu w link ‘Zobacz’ system wyświetli szczegóły danej Transakcji. 
 

 
Poszczególne wiersze określają: 

● Od - w tym miejscu jest podane imię i nazwisko osoby (lub nazwa firmy), której wpłata została 
zarejestrowana, 

● Rodzaj finansowania - wartość do określenia przy ustawianiu systemu, np. Dotacja, Wpłata 
jednorazowa, wpłata regularna, składka członkowska itd. (ustawiana przez Admistratora) 

● Suma Kwot - kwota, która została zarejestrowana, 
● Otrzymany – data, która jest wprowadzana ręcznie do systemu, 
● Status Transakcji - zazwyczaj używana wartość to Zakończona/Zaksięgowana, 
● Rodzaj płatności - określa sposób, w jaki zostały przekazane pieniądze, np. Przelew na konto, 

PayU itd. 
● Źródło - dodatkowe pole tekstowe, które może zostać  uzupełnione jako komentarz, albo wartość, 

która ułatwi wyszukiwanie wpłat (np. po spotkaniu, lub jakiejś akcji społecznej) 
● Kampania - pole określające Kampanię, w ramach której doszło do wpłaty. (moduł CiviCampaign 

musi być włączony, żeby można było z tego skorzystać) 
 
Aby dodać wpłatę ręcznie, należy otworzyć Kontakt, kliknąć w Transakcje, następnie w przycisk ‘Record 
Contribution’. 
 

 
 
Po kliknięciu pojawi się okno, które pozwala na dodanie nowego rekordu transakcyjnego wraz z 
dodatkowymi informacjami. 
 
Pierwsza zakładka daje możliwość dodania: 

● Rodzaju finansowania 
● Kwoty 
● Źródła 
● Kampanii (moduł CiviCampaign musi być włączony, żeby można było z tego skorzystać) 
● Statusu transakcji 
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Druga zakładka daje możliwość dodania ‘Darowizny w imieniu’.  
 
 

 
 
Jeśli w tym miejscu zostanie dopisany inny kontakt, to do obydwu zostanie przypisana dana wpłata. Jeśli 
kontakt A dokonał wpłaty za 100 zł i podczas dodawania wpłaty, zostanie tutaj dodany kontakt B, to 
obydwa kontakty będą miały w swoich szczegółach informację na temat wpłat. Można użyć tej opcji w 
przypadku, kiedy wpłata jest dokonana przez grupę osób lub organizację (wraz z informacją na temat 
członków, którzy dokonali pojedynczych wpłat). 
Klikając w link ‘+ another soft credit’ dostajemy możliwość dodania kolejnych osób, które złożyły się na 
jednorazową wpłatę: 
 

 
 
Zakładka ‘Payment Details’ pozwala na dodanie dalszych szczegółów wpłat: 

● Data i czas - pozwalają dopisać wpłatę do konkretnego dnia. Jest to pomocne przy raportach, 
które domyślnie dzielą się na miesiące i lata, 

● Rodzaj płatności - tutaj można określić sposób, w jaki pieniądze zostały przesłane (np. Przelew, 
Gotówka, Paypal) 
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● Id transakcji - unikalny identyfikator danej transakcji, dzięki któremu uda się zlokalizować daną 
wpłatę. 

● Wysłać pokwitowanie - funkcja automatycznego wysłania maila z informacją zwrotną do 
Kontaktu, który będzie miał dopisaną wpłatę. 
 

 
 
Zakładka ‘Additional Details’ zawiera dokładniejsze informacje księgowe. 
 

 
 
 
Po uzupełnieniu wymaganych informacji i kliknięciu na przycisk ‘Zapisz’ informacja o wpłacie zostanie 
zapisana na karcie kontaktu.  
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Po wybraniu z menu opcjiTransakcje -> Pulpit pokaże się sumaryczny raport z wpłatami, podzielony na lata 
i miesiące.  
 

 
 
Istnieje możliwość importowania listy transakcji do CRMa. Importowanie najlepiej zacząć od 
przygotowania pliku, który będzie zawierał podstawowe informacje. Plik, który przygotowałem zawiera 
takie dane, jak: 

● Data Wpłaty 
● Kwota 
● Typ Finansowy 
● Id transakcji 
● Kontakt 
● Źródło 

 

 
 
Plik musi spełniać te same wymagania, co plik z Kontaktami: 

● Kolejne informacje w pliku muszą być rozdzielona średnikami, 
● Plik musi mieć kodowanie UTF-8, 
● Wartości dziesiętne kwoty muszą być wpisane po kropce, 
● Dane w tabeli, które odnoszą się do list jednokrotnego wyboru (np. Typ Finansowy), muszą mieć 

takie same wartości, jak te wprowadzone w systemie, 
● Id transakcji nie jest wymagane, ale pomaga w odnalezieniu transakcji w systemie, na raporcie, 

czy po to, aby zrobić aktualizację wpłaty, 
● Kontakt jest potrzebny, żeby dodać transakcję do konkretnej osoby. Najwygodniej jest używać 

adresu mailowego, 
● Adres mailowy, albo id kontaktu są niezbędne do prawidłowego przeprocesowania wpłat.  
● Źródło jest uzupełnieniem danych w polu tekstowym, które pozwala na dodanie dodatkowych 

informacji o wpłacie.  
 
Aby wgrać poprawnie przygotowany plik, należy przejść do Transakcje -> Importuj Transakcje 
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Dane, które są  widoczne powyżej (jest to powtórzenie z importowania kontaktów): 

● Plik z danymi - jest to przygotowany plik z tabelą, który jest już gotowy do wgrania, 
● Pierwszy rząd zawiera nagłówki kolumna - dobrą praktyką jest przygotowanie pliku, który ma 

nagłówki kolumn. Zdecydowanie łatwiej jest wtedy przygotować i sprawdzić mapowanie pól, 
które trzeba potwierdzić w kolejnym kroku.  

● Rodzaj Kontaktu - prosty wybór  najbardziej ogólnego poziomu kontaktu, do którego wgrywane 
są wpłaty. Kontakty Osoby i Kontakty Organizacje trzeba wgrywać oddzielnie, 

● Tryb Importu – określa, czy dany plik jest nowymi transakcjami, czy ich aktualizacją, 
● Format daty - należy wybrać ten, który był wybrany w pliku. 

 
Po poprawnym uzupełnieniu wszystkich pól, można kliknąć przycisk ‘Dalej’ 
 
W przypadku pliku, który został pokazany wcześniej, mapowanie wygląda następująco: 
 

 
 
W zależności od tego, jakimi danymi dysponujemy, kontakt można przypisać (podać takie dane, aby 
system wiedział, czy dany kontakt już jest w bazie i należy go zaktualizować czy jest to nowy kontakt i 
trzeba go wgrać od nowa) po: 

● Adresie Email, 
● ID Kontaktu, 
● Identyfikatorze zewnętrznym. 
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Jeśli mapowanie będzie powtarzalne, to można je zapisać do późniejszego użycia. W tym celu wystarczy 
zaznaczyć opcję ‘Zapisz to mapowanie pól’. Wtedy pojawią się okna, które pozwolą na wpisanie nazwy i 
opisu danego mapowania. 
 

 
 
Po kliknięciu ‘Dalej’, pojawi się podsumowanie, które pokazuje zawartość pliku.  
 

 
 
Jeśli dane się zgadzają, można kliknąć przycisk ‘Import Now’. Pokaże się wtedy podsumowanie importu.  
 

 
 
Jeśli plik będzie zawierał błędy, to system pozwoli ściągnąć raport z błędami, który wygląda tak samo jak 
plik z błędami podczas importu Kontaktów.  
 
Po kliknięciu przycisku ‘Wykonano’, można przejść do pulpitu transakcji (Transakcje -> Pulpit). Wpłaty, 
które były zawarte w pliku, będą już tam widoczne.  
 

 
Wpłaty będą też widoczne na poziomie Kontaktu. 
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Maile 

Jak zostało napisane wcześniej, CiviCRM wraz z uruchomionym modułem CiviMail pozwala na 
odpowiednie zarządzanie wysyłaniem wiadomości zbiorczych do kontaktów, które są z nim zapisane. Aby 
mieć możliwość podstawowej wysyłki np. Newslettera, kontakty muszą być przypisane do grup (opis w 
Rozdziale 4, podrozdziale e). Jeśli wszystko zostało już zrobione według powyższych instrukcji, można 
ustawiać pierwszy newsletter. 
 
Należy zacząć od przygotowania szablonu wiadomości, który będzie służył do późniejszej wysyłki maili 
do kontaktów. Klikamy w menu na Wysyłki -> Szablony Wiadomości. System po zainstalowaniu ma w 
sobie zapisanych kilka szablonów, których można użyć do zbudowania swojego szablonu. 
 

 
 
Wystarczy wybrać jeden z nich. Dla przykładu otwórzmy Sample Responsive Desing Newsletter - Single 
Column Template, klikając na link ‘Edytuj’, który jest widoczny obok nazwy szablonu.  
 
Na ekranie pojawi się edytor, który pozwala na zmianę/zbudowanie wzoru, który będzie używany do 
wysyłania maila. Wszystkie wzory mailingu są tworzone w HTML. 
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Na samej górze są pola odpowiedzialne za ustawienie podstawowych informacji. 
 

 
 

● Tytuł wiadomości - jest to nazwa, która będzie wyświetlana w aplikacji np. podczas wybory 
właściwego wzoru przy przygotowywaniu wysyłki.  

● Temat wiadomości - jest to nazwa, która będzie wyświetlona w temacie wiadomości, którą 
otrzyma kontakt. W temacie wiadomości można używać Tokenów. Zostaną one wyjaśnione w 
dalszej części tego rozdziału. 

 
Dalsza część umożliwia dokonanie zmian/zbudowanie od nowa całej treści wiadomości, która zostanie 
wysłana do kontaktu.  
 

 
 
Edytor, który ma nazwę HTML Format, pozwala na zmianę układu czy zmianę elementów wzoru na 
graficznym interfejsie użytkownika.  
 
Aby zmienić tekst, wystarczy kliknąć na tekście, który jest wyświetlony: 
 

 

 
 
Tak samo działa zmiana  czy dodawanie nowych grafik. Wystarczy kliknąć na grafikę, która jest widoczna 
i wcisnąć klawisz ‘Delete’. 
 



Strona 50 z 111 

 

 
 
Po skasowaniu istniejącej grafiki wystarczy kliknąć w symbol obrazka w menu dostępnych narzędzi 
(‘Insert/Edit image’). 

 
 
Pojawi się okno, które pozwoli wgrać nową grafikę. Do wyboru jest kilka opcji. 
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Można wprowadzić adres URL grafiki. Jest to używane w momencie, w którym organizacja ma publiczne 
repozytorium grafik, które są umieszczone w publicznych folderach. Jeśli grafika nie będzie udostępniona 
publicznie, to nie zostanie wyświetlona w wiadomości mailowej.  
 
Aby dodać grafikę przez URL, należy przejść do zakładki Informacje o obrazku i w polu Adres URL 
wprowadzić adres, pod którym dostępna jest grafika.  
 

 
 
System od razu pokaże grafikę, która została pobrana. Pojawiają się też parametry takie jak Szerokość  
i Wysokość. Pozwalają one na zmianę rozmiaru grafiki. Nie jest to polecane, jeśli grafika nie jest 
przygotowana w wysokiej jakości. Należy pamiętać, że każdorazowe zwiększenie rozmiaru zdjęcia 
zmniejsza jego jakość. Po kliknięciu ‘Ok’, grafika zostanie poprawnie dodana do wzoru.  
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Drugim sposobem jest dodawanie grafiki poprzez jej wysłanie bezpośrednio na serwer. W tym przypadku 
należy wybrać zakładkę ’Wyślij’.  
 

 
 
 
Po kliknięciu w przycisk ‘Przeglądaj’ należy wybrać ścieżkę, w której znajduje się interesująca nas grafika.  
 
Jeśli ścieżka została poprawnie wybrana, to pojawi się nazwa pliku. 
 

 
 
 
 
Po kliknięciu na przycisk ‘Wyślij’ system zapisze plik graficzny na serwerze. Domyślna lokalizacja to 
http://<adres domeny>/wp-content/plugins/files/civicrm/persist/contribute/images/ao_logo.png 
 
I jak w poprzednim przypadku wystarczy kliknąć na ‘Ok’, aby grafika została wyświetlona na wzorze. 
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Poza graficznym układem edycji można dokonywać zmian z poziomu kodu HTML. W tym celu trzeba 
kliknąć na przycisk ‘Źródło dokumentu’.  
 
Pojawi się wtedy okno, które pozwoli na edycję wzorca z poziomu kodu.  
 

 
 
Aby zmienić, np. nagłówek, wystarczy odnaleźć odpowiednie miejsce w kodzie i podmienić wartość, która 
ma być w danym miejscu wyświetlana.  
 

 
Wystarczy podmienić treść. 
 

 
 

 
 
Aby wyłączyć podgląd kodu, wystarczy kliknąć na przycisk ‘Żródło dokumentu’,. 
 
Na takie dwa sposoby można przygotować wzorzec wiadomości mailowych, które będą wysyłane do 
kontaktów. Wzorzec można przygotować jednorazowo, np. dodać grafiki, miejsce na tekst, stopkę itd. 
Przy wysyłce każdorazowo należy wprowadzić tekst, który ma być wyświetlony w wiadomości mailowej 
(np. informacje o nowych akcjach, czy wpisach na stronie) i wysłać.  
 
Zanim przejdziemy do opisu procesu samej wysyłki, musimy spojrzeć jeszcze na Tokeny. Token można 
rozumieć jako zmienną, którą wprowadzamy na szablonie, która pobiera dane z wybranego przez nas 
miejsca z CRM. W przypadku newslettera jest to najczęściej kontakt. Możemy np. użyć 
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spersonalizowanego pozdrowienia mailowego. Zamiast standardowego ‘Witam’), możemy użyć imienia  
w Wołaczu - o ile oczywiście taka informacja na kontakcie jest wpisana. Aby ją ustawić, należy wejść na 
kontakt. Kliknąć na ‘Edytuj’ i przejść do sekcji ‘Communication Preferences’. Z pole Pozdrowienie  
e-mailowe, wybrać wartość ‘Customized’. Wtedy pojawi się pole tekstowe, w którym możemy zapisać imię 
w Wołaczu.  
 

 
 
Kiedy ta informacja zostanie zapisana, wystarczy dodać Token w treści szykowanego maila.  
W omawianym przykładzie będzie on wyglądał następująco: {contact.email_greeting}. W momencie 
wysyłki maila do danego kontaktu, mail będzie tworzony w locie. System pobierze informację o wartości 
w tym polu i wstawi w to miejsce słowo, które będzie tam wpisane. W tym przypadku ‘Janie’ 
 
Mail po odebraniu wygląda następująco: 
 

 
 
Jak widać, zmiany wprowadzone z poziomu kodu są widoczne. Zmiana nagłówka jest stała i będzie 
widoczna w każdym mailu. Wołacz jest widoczny, ale tylko dlatego, że kontakt, do którego został mail 
wysłany, miał zapisaną taką informację.  
 
Powtórzmy teraz wysyłkę, ale tym razem do osoby, która nie ma wpisanego Wołacza. 
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Wołacz nie wyświetlił się, za to widać standardowe powitanie mailowe, które jest wpisane w aplikacji. to 
jest ono domyślnie ustawione jako ‘Dear {contact.first_name}. Wartość ta oczywiście może zostać 
zmieniona przez Administratora, ale pokazuje to, jak ważne jest pilnowanie jakości danych w systemie  
i dokładne uzupełnianie pól. Jeśli wiemy, że w mailingu planujemy używać imienia w Wołaczu jako 
Tokena, to musimy mieć pewność, że wszystkie kontakty mają zapisaną taką informację.  
 
Pełna lista dostępnych tokenów widoczna jest w listach rozwijanych. Każdy z tych Tokenów odnosi się 
bezpośrednio do danych, które są widoczne na kontakcie. Wystarczy ustawić kursor w miejscu maila, 
gdzie chcemy wstawić token i wybrać odpowiedni Token z listy lub wpisać  go  ręcznie. 
 

 
 
Token {contact.email_greeting} został dodany do szablonu, po wybraniu go z listy rozwijanej, która 
widoczna jest w prawym górnym rogu. 
 
Istnieje druga kategoria Tokenów. Są to Tokeny, które nie odnoszą się do danych kontaktu, a do danych 
systemowych i  akcji, które może wykonać Kontakt. Np. specjalnie przygotowany link, który pozwoli 
kontaktowi przesłać maila do innych osób.  
 
Pełna lista takich Tokenów dostępna jest tutaj: 
https://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/Tokens 
 
Są pewne Tokeny, które są obowiązkowe podczas wysyłania Newslettera.  

● {action.optOutUrl} albo {action.optOut} 
● {action.unsubscribeUrl} OR {action.unsubscribe} 
● {domain.address} 
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Pierwszy umożliwia kontaktowi całkowite wypisanie się z wszelkich wysyłek zbiorowych, które będą 
wysyłane z systemu.  
 
Drugi umożliwia wypisanie się w bieżącej wysyłki. Jeśli klient dostał maila z tego powodu, że jest 
zapisany do grupy Newsletter i kliknie w ten Token, to system automatycznie wypisze kontakt z tej grupy. 
Jeśli kontakt jest dopisany do jeszcze jednej grupy, to będzie dostawał wysyłki kierowane do tej grupy. 
 
Wystarczy, że we wzorcu będzie jeden z pierwszych dwóch Tokenów. 
 
Ostatni Token wyświetla informację o adresie organizacji, z której mailing jest wysyłany. Te dane są 
wprowadzane przez Administratora podczas podstawowej konfiguracji. Jeśli obowiązkowe tokeny nie 
zostaną dodane podczas tworzenia wysyłki, to CRM zablokuje możliwość jej procesowania na etapie 
przygotowywania wiadomości.  
 
Tak tokeny wyglądają w wysyłanym mailu (zazwyczaj jest to stopka – zależy to od ustawienia szablonu 
wiadomości): 
 

 
 
Tokeny można podmienić na linki z wyświetlaną inną nazwą - wtedy w treść linka wstawiamy token i 
wybieramy protokół <inny>: 
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Może to w treści maila wyglądać następująco: 

 
 
Tokenami w powyższym screenie są link „rezygnacja” i adres organizacji. 
 
Każdy z linków przekieruje użytkownika na stronę z potwierdzeniem, że nastąpiło poprawne wypisanie z 
grupy. Jeśli nie jest wymagane żadne potwierdzenie wypisania, to od razu pojawi się stosowna 
informacja. 

 
 
Jeśli potwierdzenie jest potrzebne, to pojawi się inna strona.  
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Po wprowadzeniu poprawnego adresu mailowego (musi to być ten sam adres, na który został wysłany 
mail) Kontakt zobaczy potwierdzenie: 
 

 
 
Od tej chwili Kontakt nie będzie otrzymywał żadnych masowych wysyłek, które mogą być wysłane z 
systemu.  
 
Dodatkowe potwierdzenie jest wysyłane na adres mailowy kontaktu.  
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Jeśli Kontakty są już poprawnie dopisane do grup, a wzór dla newslettera został poprawnie zrobiony, 
można zaczynać wysyłkę mailingu.  
 
Aby rozpocząć tworzenie wysyłki, należy kliknąć na Wysyłki -> Nowa Wysyłka. 
 
Pojawi się okno, które pozwoli na konfigurację wysyłki.  
 

 
 
 
W zakładce ‘Wysyłki’ mamy następujące opcje: 

● Nazwa Wysyłki - nazwa wewnętrzna. Będzie widoczna na raportach i  w podglądzie ostatnich 
wysyłek. Ważne jest tutaj określenie jasnego sposobu tworzenia nazewnictwa wysyłek. Jeśli 
nazwa jest poprawnie stworzona, to łatwiej będzie odnaleźć wysyłkę w archiwach. 

● Kampania - tutaj można dopisać Kampanię, w ramach której mailing jest wysyłany. 
● Szablon - tutaj należy wybrać przygotowany wcześniej szablon, który został już zapisany pod 

odpowiednią nazwą i z poprawnymi danymi. 
● Od - tutaj jest wprowadzony adres mailowy, który został ustawiony przez Administratora, 

podczas konfiguracji systemu.  
● Odbiorcy - tutaj trzeba określić grupę/grupy, które mają dostać tego maila. Najprościej jest dodać 

grupę, do której są zapisane kontakty, które mają otrzymać maila z korespondencją. Można też 
dodać odbiorców jednej z poprzednich wysyłek. 

● Temat - jest to temat wiadomości, którą będzie miał Kontakt w skrzynce odbiorczej. Temat jest 
zapisany domyślnie w szablonie newslettera, ale może być tutaj zmieniony przed wysyłką. 

 
Przydatną funkcją jest możliwość wykluczenia. Załóżmy, że w systemie jest jedna duża grupa, która 
dostaje cykliczny newsletter. Mailing do grupy został wysłany, ale w kilka dni później, do newslettera 
zapisało się kilkadziesiąt osób. Możemy w prosty sposób przygotować wysyłkę do nowo zapisanych 
kontaktów.  
 
Wystarczy wybrać grupę jako odbiorcę.  
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Następnie ustawić, że mail ma nie być wysłany do osób, które już dostały wcześniej wykonaną wysyłkę.  
 

 
 
Przy takich ustawieniach, wiadomość dostaną wszystkie osoby które są zapisane w grupie, ale nie 
dostały maila wysłanego 17 Maja.  
 

 
 

W momencie dopisania odbiorców automatycznie pojawi się informacja o liczbie osób, która dostanie 
wiadomość.  
 

 
 
Po kliknięcie w liczbę pojawi się lista osób, które będą odbiorcami wiadomości.  
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Poniżej pokazany jest zapisany wcześniej szablon, który w tym momencie można jeszcze poprawić.  
 

 
Poprawianie szablonu wygląda tak samo, jak w przypadku budowania nowego. Z tą różnicą, że w listach 
rozwijanych jest dostępnych więcej Tokenów (dokładnie te -> 
https://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/Tokens) 
 
Na samej górze tej sekcji widoczne są zakładki, które pozwalają na zmianę dodatkowych opcji. 
Przejdziemy przez te najbardziej podstawowe. 
 

 
 
W załącznikach istnieje możliwość dodania pliku, który będzie wysłany wraz z wiadomością.  
 

 
 
Header and Footer, odpowiada za dopisanie wcześniej zbudowanych elementów (Nagłówek i Stopka). 
Jeśli elementy nie są zbudowane, a wykorzystany szablon zawiera wszystkie potrzebne elementy, to 
można zostawić te pola puste. W celu sprawdzenia/zbudowania nowych elementów, należy wejść w 
Wysyłki -> Nagłówki, stopki i wiadomości automatyczne. Używanie tych elementów nie jest wymagane, 
pod warunkiem, że przygotowywana wysyłka spełnia wszystkie warunki techniczne (zawiera token z 
danymi organizacji i możliwością samodzielnego wypisywania się z grup). 
 
Odpowiedzi pozwalają na określenie wiadomości automatycznych, które mogą być wysłane do kontaktu.  
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Wiadomości są bardzo uproszczone, a ustawia się je w tym samym miejscu, co nagłówki i stopki. 
Dodatkową opcją jest tutaj śledzenie odpowiedzi na maila i instrukcję, co ma się dziać w momencie, kiedy 
Kontakt postanowi odpowiedzieć na maila. 
 
Śledzenie pozwala na ustawienie opcji, które są odpowiedzialne za raportowanie aktywności.  
 

 
 
Można określić, czy chcemy widzieć, kto otworzył mailing i ile razy kliknięto w linki zawarte w 
wiadomości.  
 
Kiedy wszystko zostało już ustawione, można kliknąć na Wyślij Test. 
 

 
 
Może być on wysłany na jeden adres mailowy albo na grupę, która jest już zdefiniowana w systemie. Taka 
wiadomość testowa wygląda tak samo, jak wysyłka, która będzie zawierała kontakty. Po kliknięciu w 
przycisk w prawym górnym rogu pojawi się informacja, że zadanie jest procesowane. Na krótką chwilę 
pojawi się informacja ‘Wysłane’. Teraz można zajrzeć do skrzynki pocztowej. 
 
Wiadomość będzie oznaczona dopiskiem [Szkic CiviMail], który będzie widoczny przed tytułem 
wiadomości.  

 
Sama treść wiadomości będzie taka sama jak treść, którą otrzyma Kontakt. Jeśli wszystko jest w 
porządku, to można wrócić do aplikacji. Aby przejść do dalszego etapu wysyłki, trzeba kliknąć na 
‘Następny’ 
 

 
 
Pojawi się podsumowanie, które będzie zawierało podstawowe informacje na temat danej wysyłki. 
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Jeśli coś jeszcze wymaga poprawy, to należy kliknąć na ‘Poprzedni’. Jeśli wszystko jest w porządku, to 
można zaplanować wysyłkę. 
 
Do wyboru są dwie opcje: 

● Send immediately 
● Send at 

 
Pierwsza z nich oznacza, że wysyłka zostanie zainicjowana natychmiast po kliknięciu przycisku ‘Wyślij 
Mailing’.(jest to uzależnione od ustawień na serwerze). Należy rozróżnić zainicjowanie wysyłki i jej 
faktyczne dokonania. Wszystko jest uzależnione od ustawień serwera i ilości wysyłanych wiadomości. 
Mailing, który będzie zawierał ponad 10 tysięcy wiadomości, może się wysyłać kilka dni.  Druga z nich 
pozwala na wybranie konkretnej daty i godziny wysyłki. Możemy określić, że wysyłka ma być zrobiona z 
końcem miesiąca o godzinie 8 rano. 
 

 
 
Aby to zadziałało, serwer który obsługuje wysyłkę (tym samym adres mailowy, który jest skonfigurowany 
w systemie) musi mieć odpowiednio ustawione zadania CRON, ale to już jest rola dla Administratora. 
CRON’a można rozumieć jako program, który jest zainstalowany na serwerze. Jego jedyną rolą w CRM 
jest uruchamianie zadań (np. wysyłanie zaplanowanych wysyłek). Jeśli Administrator poprawnie 
skonfiguruje uruchamianie zadań po stronie CRM i serwera, to użytkownik nic więcej nie musi robić.  
Jeśli CRON nie jest ustawiony, to nie pozostaje nic innego, jak wysłanie natychmiastowe. Po wybraniu 
opcji Send immediately (Wyślij natychmiast) i kliknięciu na przycisk ‘Wyślij Mailing’ system przekieruje 
nas do wyników wyszukiwania zaplanowanych i dokonanych wysyłek. Nasza wysyłka cały czas jest w 
statusie Scheduled (Zaplanowany), co oznacza, że maile jeszcze nie zostały wysłane.  
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Po kliknięciu w przycisk ‘Report’, widoczny w sekcji Akcja, system pokaże nam informację, że wysyłka 
jeszcze nie została wykonana.  
 

 
 
Jest to spowodowane tym, że CRON nie został ustawiony i system nie wie, co ma z tym zadaniem zrobić. 
Żeby mailing został wysłany, trzeba mieć uprawnienia Administratora. Należy kliknąć w Administruj -> 
Ustawienia Systemu -> Zaplanowane Zadania. 
 
Pokaże się nam wtedy cała lista zadań, które mogą być automatycznie wykonane przez aplikację. Z całej 
listy nas najbardziej interesuje zadanie o nazwie Send Scheduled Mailings (Always) (Wyślij Zaplanowane 
Wysyłki [Zawsze]),. Aby uruchomić zadanie, należy kliknąć na link Więcej, a następnie na Uruchom teraz 
 

 
Po kliknięciu w ten przycisk, trzeba poczekać aż strona się przeładuje. Wtedy można wejść do raportu 
wysyłki.  
 

 
 
Powiadomienie o tym, że wysyłka jeszcze nie została wykonana zniknęło, a w teraz pojawił się raport, 
który pokazuje szczegóły tego, co się zadziało. 
 

● Zamierzeni odbiorcy - liczba odbiorców, która została zawarta w grupach, do których wysyłaliśmy 
mailing,  
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● Dostarczone wysyłki - liczba maili, które zostały wysłane przez system, 
● Tracked Opens - liczba maili, które zostały otworzone przez odbiorców. Niestety jest to mało 

wiarygodne, bo osoba, która odczytuje maila musi wczytać zawarte w mailu grafiki. Jeśli ktoś 
otworzy i przeczyta wiadomość, ale nie pobierze grafik, CRM nie tego widział jako otwartą 
wiadomość.  

● Click-throughs - liczba kliknięć w linki, które były zawarte w wiadomości, 
● Przekazania - liczba dalszych przesłań wiadomości (zliczane jest tylko użycie specjalnego 

tokena), 
● Odpowiedzi - liczba odpowiedzi, która została wysłana przez kontakty, 
● Bounces - standardowe odbicie maila, 
● Żądania wypisania z wysyłki - nazwa jest myląca. Użytkownik aplikacji nie musi nic robić. To jest 

informacja o Kontaktach, które zrezygnowały z otrzymywania wysyłki z tej grupy, 
● Żądania rezygnacji - nazwa jest myląca. Użytkownik aplikacji nie musi nic robić. To jest 

informacja o Kontaktach, które zrezygnowały z otrzymywania wysyłki z całej organizacji. 
 
Po wysłaniu wiadomości wszedłem na jednego maila, który otrzymał wiadomość w ramach wysyłki i 
odczytałem ją. Raport po odświeżeniu pokazuje aktualną informację: 
 

 
 
Po kliknięciu w link ‘Report’ można sprawdzić, kto otworzył maila.  
 

 
 
Pozostałe raporty działają tak samo.  
 
W przypadku używania powyższej instrukcji, wg której Administrator samodzielnie uruchamia wysyłkę, 
należy sprawdzić, czy wszystkie maile zostały wysłane. Przy większej liczbie wiadomości zadanie może 
przestać działać, a część kontaktów nie dostanie maili. W takim przypadku należy jeszcze raz uruchomić 
zadanie. Wtedy reszta maili zostanie wysłana. Osoby, które już otrzymały maila, nie dostaną następnego. 
Wysyłka obejmie tylko osoby, które nie dostały bieżącej wysyłki.  
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Wydarzenia 

Moduł z wydarzeniami pozwala na zarządzanie aktywnościami, które wymagają zaangażowania 
społeczności. Takimi aktywnościami mogą być spotkania, szkolenia, petycje, zbiórki publiczne czy 
telekonferencje. Każde tego rodzaju wydarzenie może być zarządzane z poziomu aplikacji. 
 
Załóżmy, że planowane jest małe spotkanie z osobami, które są zapisane w CRM. Aby dodać nowe 
wydarzenie, należy kliknąć na ‘Wydarzenia’ -> ‘Dodaj Nowe Wydarzenie’ 
 

 
 
 

● Rodzaj Wydarzenia - definiowana wartość, która powinna zostać ustawiona przez Administratora 
Aplikacji. W przypadku określania tej wartości warto ustalić jakie są potrzeby organizacji.  
 

 
 

Wartości, które są domyślnie wstawione w systemie, dosyć jasno określają cel danego pola. 
Administrator ma pełną dowolność w definiowaniu wartości, które są widoczne w systemie.  
 

● Kampania – pozwala na dopisanie wydarzenia do Kampanii, która jest aktywna i zapisana w 
systemie.  

● Rola uczestnika – domyślna rola uczestnika, która będzie dostępna dla osoby przystępującej do 
wydarzenia (np. organizator, uczestnik, prelegent, sponsor, media, wolontariusz, etc.).  

● Tytuł wydarzenia – nazwa, pod którą Wydarzenie będzie widoczne w systemie. 
● Podsumowanie wydarzenia – krótki opis wydarzenia. 
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● Pełny opis – pełny opis wydarzenia. Obydwa opisy będą widoczne na stronie wydarzenia 
wewnątrz aplikacji.  

● Data rozpoczęcia – data określająca od kiedy wydarzenie jest ważne. 
● Data Zakończenia – data określająca do kiedy dane wydarzenie jest ważne. 
● Maksymalna liczba uczestników – maksymalna liczba osób, które mogą być zapisane na 

wydarzenie. Jeśli limit zostanie wyczerpany, nie będzie można zapisać kolejnej osoby. Istnieje 
możliwość wypisania uczestników i umożliwienia w ten sposób zapisu innych osób, 

 
Poniżej są widoczne pola, które można zaznaczyć. 
 
● Załącz mapę do lokalizacji wydarzenia – jeśli wydarzenie odbywa się pod fizycznym adresem i 

Administrator uzupełnił informacje o Google Maps. 
● Wydarzenie publiczne – umożliwia zapisanie wydarzenia w kalendarzu np. w outlooku. 
● Pozwolić na dzielenie poprzez media społecznościowe? – na publicznej stronie wydarzenia będą 

widoczne przyciski do dzielenia się linkiem z wydarzeniem przez Facebooka, 
● Czy to wydarzenie jest aktywne? – to pozwala określić, czy wydarzenie zostało już uaktywnione i 

czy pozostałe opcje mają zacząć działać.  
 
Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych informacji należy kliknąć na przycisk ‘Dalej’, który widoczny jest 
w lewym dolnym rogu.  
 
Po tym, pojawi się okno, które pozwoli na dalszą konfigurację wydarzenia.  
 

 
 

● Informacje i Ustawienia – te wiadomości zostały właśnie uzupełnione, 
● Lokalizacja wydarzenia – pozwala na określenie fizycznego adresu, pod którym będzie się 

odbywać wydarzenie, 
● Opłaty – opcja używana, kiedy wydarzenie jest płatne, 
● Rejestracja Użytkowników Online – konfiguracja ustawień, które pozwolą kontaktom na 

samodzielną rejestrację na wydarzenie. 
● Przypomnienia harmonogramu – możliwość ustawienia automatycznej wysyłki maili, która 

zostanie wysłana do zapisanych na wydarzenie osób. 
● Powiedz znajomym – dodanie opcji, która pozwoli w łatwy sposób dzielić się wydarzeniem przez 

osoby, które się na nie zapisują, 
● Osobiste Kampanie, 
● Powtórz – ustawienia dotyczące powtarzalności wydarzenia.  
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1. Lokalizacja wydarzenia.  

 

 
 
Strona z lokalizacją pozwala na ustawienie fizycznej lokalizacji. Nazwy dostępnych pól nie zostawią wiele 
miejsce na domysły co do ich przeznaczenia. Na samej górze znajduje się opcja pozwalająca na wybranie 
wcześniej zapisanej lokalizacji. Jeśli jakieś wydarzenie zostało zapisane wcześniej, to można ponownie 
użyć zapisanego tam adresu. Wystarczy kliknąć na opcję ‘Użyj istniejącej lokalizacji’. Pojawi się wtedy 
lista rozwijana jednokrotnego wyboru, która zawiera w sobie zapisane adresy.  
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Na samym dole jest opcja ‘Wyświetlić lokalizację?’. Pozwala ona ukryć wpisaną lokalizację na wszelkich 
publicznych stronach wydarzenia. Aby lokalizacja była wyświetlana poprawnie, opcja musi być 
zaznaczona.  
 
Po uzupełnieniu adresu można przejść dalej. W tym celu trzeba najpierw kliknąć na przycisk ‘Zapisz’, a 
następnie wybrać kolejną sekcję konfiguracji.  
 
2. Opłaty 

 
Kolejnym etapem jest ustalenie cen uczestnictwa w wydarzeniu.  
 

 
 
Domyślnie udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Można zmienić tę opcję, aby zarządzać cenami. Waluta 
jest ustawiona na podstawie konfiguracji. Domyślnie ustawiłem PLN, jeśli jednak zaistnieje sytuacja, w 
której trzeba wprowadzić inne waluty, musi zostać o tym poinformowany administrator, który zmieni 
ustawienia. 
 
System płatności pozwala na ustawienie płatności online bezpośrednio przez stronę. W tym momencie 
nie jest to jeszcze przygotowane dla CiviCRM w Polsce. Można taką usługę zamówić jako oddzielne 
płatne zamówienie.  
 
‘Włączyć opcję zapłać później?’ – jest to dodatek do płatności online. Pozwala zaznaczyć Kontaktowi, że 
nie zamierza on dokonywać wpłaty od razu, tylko zamiast tego wyśle przelew. Jeśli płatności online nie 
zostaną włączone, w tej opcji można dodać instrukcję co do płatności np. podać numer konta, informacje 
o terminie czy wymaganie odnośnie tytułu przelewu.  
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Etykiety opcji wpłaty – wartość wpisana w tym polu będzie widoczna na pulpicie i raportach wydarzeń 
jako prefiks. 
 
Rodzaj Finansowania – rodzaj, który jest ustawiany podczas konfiguracji modułu płatności. Przy 
wpłatach wykonywanych poprzez system pojawia się informacja o rodzaju finansowania. 
 
Zestaw Cen – jeśli ceny za wydarzenia są powtarzalne (np. nocleg, obiad) to można zdefiniować zestaw, 
który można wybrać z listy rozwijanej. 
 
Aby dodać nowy zestaw cen, trzeba przejść do Wydarzenia -> Nowy zestaw cen 
 

 
 
Na początku trzeba dodać nazwę zestawu. Będzie ona widoczna na stronie Wydarzenia. W tym 
momencie zaznaczmy, że zestaw ma być widoczny tylko na wydarzeniach poprzez zaznaczenie w 
‘rozszerza’ -> wydarzenie. ‘Domyślny rodzaj finansowania’ pozwala nam określić wartość, która będzie w 
tym polu domyślnie wstawiana np. opłata, darowizna etc.. ‘Pomoc przed formularzem’ jest to miejsce,  
w którym można wpisać dowolny tekst, który będzie wyświetlony przed pierwszym polem w tej sekcji.  
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‘Pomoc po formularzu’ wyświetli wpisany tekst po ostatnim polu w tej sekcji.  
 
Tak wygląda uzupełniony formularz: 
 

 
 
Po kliknięciu na przycisk ‘Zapisz’ system przeniesie nas na formularz dodawania nowego pola z zestawu 
cen. Kolejne pola będą określały konkretne usługi, za które zbieramy opłaty np. przejazd, obiad, nocleg, 
wstęp na konferencję etc. Dla każdej usługi trzeba ustawić osobne pole określające cenę, sposób wyboru 
opcji (np. obiad mięsny/wegetariański), kolejność ustawienia pól po sobie etc.  
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‘Etykieta pola’ oznacza jego wyświetlaną nazwę. Nazwa musi być jasna, ponieważ będzie widoczna na 
publicznym formularzu. 
 
‘Wprowadź rodzaj pola’ pozwala na określenie możliwości rozwinięcia formularza. Pierwszą wartością, 
która się wyświetla, jest ‘Text / Numeric Quantity’. Polega to na tym, że jest widoczne puste pole 
numeryczne (na wpisanie liczby „zamawianych” usług) i kwota. W zależności od tego, jaką liczbę 
wprowadzi kontakt, ostateczna suma się zmieni. W tym przypadku pole ‘Cena’ jest tylko jedno.  
‘Lista wyboru’ to następna opcja rodzaju pola. Jeśli wybrana zostanie ta opcja, zmieni się wygląd 
formularza.  
 

 
 
‘Etykieta’, ‘kwota;, ‘rodzaj finansowania’ są ustawiane w wierszach, które odpowiadają za poszczególne 
opcje. Jeśli np. uczestnik będzie musiał sam zapłacić za swój obiad, to może to wyglądać następująco: 
 

 
 
‘Lista wyboru’ umożliwia użytkownikowi wybrać tylko jedną opcję. Nie będzie więc możliwości, żeby 
osoba wybrała sobie dwa posiłki. 
 
‘Wybór pojedynczy (radio)’ działa tak samo jak lista rozwijana, ale różni się wyglądem. Przycisk w typie 
radio jest widoczny na screenie powyżej, jako ten, który określa domyślną wartość. W przypadku wybrania 
tej opcji, kontakt będzie widział wszystkie możliwe opcje. 
 
‘Wybór wielokrotny (checkbox)’ wygląda bardzo podobnie jak Wybór pojedynczy, ale pozwoli 
użytkownikowi wybrać więcej niż jedną opcję.  
 
Dodatkowo w każdym rodzaju pól jest widoczna opcja Liczba uczestników i Max Participants. Liczba 
uczestników liczy zamówienia na dany element i określa jego maksymalną liczbę. Jeśli mamy w planach 
konferencję, możemy określić, że na warsztatach w sali pomieści się 20 osób. Możemy tutaj określić limit 
zamówień dla danego elementu. Wtedy 21 osoba nie będzie mogła się zapisać, a pozostałe 20 osób 
zostanie automatycznie policzone (może to być użyte w celu przypisania numerów miejsc). Jeśli nie 
chcemy, aby system dodawał numerację inkrementacyjnie, możemy wpisać wartość 20 w polu Max 
Participants. 21 osoba nie będzie mogła się zapisać na warsztat.  
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‘Rodzaj finansowania’ przypisuje wartość, która będzie domyślnie użyta i jest wcześniej określona w 
transakcjach. 
 
‘Display Amount’ określa widoczność cen na publicznej stronie.  
 
‘Kolejność’ określa kolejność danego pola w całym zestawie.  
 

 
 
‘Pomoc do pola’ pozwala na wpisanie tekstu, który będzie widoczny po kliknięciu na ikonę znaku 
zapytania.  
 
‘Active On’ i ‘Data wygaśnięcia’ określają ważność danego pola. Jest to ustawienie globalne. Jeśli 
dodamy pole, które będzie ważne przez tydzień, ale rejestrację ustawimy na dwa tygodnie, to pole nie 
będzie mogło być użyte. W ten sposób można ustawić zniżkę. Jeśli bazowa cena za zapis to np. 100 zł, 
możemy ustawić pole z ceną 50 zł, ale jego ważność ustawić na 3 dni. Czwartego dnia, pole nie będzie już 
aktywne, przez co kontakty będą musiały zaznaczyć opcję 100 zł. Pozwala to na mobilizację w zapisach.  
 

 
 
‘Wymagane’, ‘widoczność’ i ‘Aktywne’ powinny pozostać w swoich domyślnych wartościach.  
 
Po uzupełnieniu wszystkich pól system przekieruje nas na stronę, na której wszystkie ustawione dane 
będą widoczne.  
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Klikając na ‘Podgląd (wszystkie pola)’, zobaczymy, jak cały zestaw cen wygląda i działa.  
 

 
Jeśli po sprawdzeniu znajdziemy jakiś błąd, to możemy wejść w opcję edycji. W tym celu trzeba kliknąć 
na ‘Edytuj pole ceny’.  
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Nie ma tutaj możliwości zmiany cen, ani rodzaju pola. Jeśli pole było inne niż Text / Numeric Quantity, 
należy kliknąć na ‘Edytuj opcję ceny’. Jeśli w trakcie sprawdzania okazało się, że jakieś pole zostało źle 
stworzone, to należy skasować obecne i stworzyć prawidłowe od początku.  
 
Wróćmy do naszego wydarzenia.  
 
Zdefiniowany zestaw cen może być już wybrany z listy.  
 

 
 
Jeśli jednak pozostawimy to pole puste, to system pozwoli nam na dodanie prostych pól tekstowych wraz 
z cenami: 
 

 
 

 
 
Kiedy kwoty i nazwy zostaną wprowadzone, możemy jeszcze ustawić zniżki. 
 

 
 
Wystarczy wprowadzić nazwę i zakres dat. Jeśli chcemy ustawić kilka, które po sobie następują, to trzeba 
kliknąć na link ‘another discount set’. 
 
Po wprowadzeniu wszystkich rabatów, które chcemy ustawić, nasze działanie musi być potwierdzone 
przez kliknięcie na przycisk „Add Discount Set to Fee Table”. 
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W tym momencie każda pozycja wprowadzona na liście zostanie podzielona na kolumny.Każda kolumna 
będzie oznaczona nazwą rabatu, który został wprowadzony chwilę wcześniej.  
 

 
 
Wpisujemy dwie różne kwoty. 
 

 
Jeśli użytkownik zapisze się 30 Kwietnia, zapłaci kwotę, która wyniknie z sumy w kolumnie Rabat. Jeśli 
nastąpi to 1 Maja, zapłaci kwotę, która będzie sumą kolumny Rabat 2. Jeśli zapis nastąpi w każdy inny 
dzień, kontakt będzie musiał zapłacić kwoty bazowe.  
 
Ustawny, że naszym zestawem cen jest zestaw, który został przygotowany parę kroków wcześniej. Przed 
przejściem do następnej sekcji trzeba kliknąć na przycisk ‘Zapisz’.  
 
3. Rejestracja online 

 

Rejestracja online jest dużym ułatwieniem, ponieważ umożliwia kontaktom wpisanie się na listę 
obecności bez zaangażowania użytkownika systemu.  
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Aby uruchomić  formularz do rejestracji należy zaznaczyć, że zgadzamy się na uruchomienie 
samodzielnej rejestracji kontaktów.  
 
‘Tekst linku’  określa tekst, który będzie wyświetlany w przycisku widocznym na stronie wydarzenia.  
 
‘Data rozpoczęcia i zakończenia’ określa zakres dat. kiedy rejestracja będzie możliwa.  
 
‘Register multiple participants?’ pozwala na zarejestrowanie więcej niż jednej osoby przez jeden kontakt. 
Osoba będzie musiała podać dane wymagane do rejestracji (między innymi adres mail). Kontakt będzie 
mógł określić inne płatne elementy niż ustawił dla siebie.  
 
‘Same email address?’ pozwoli zapisać wiele osób, ale pod jednym adresem mailowym.  
 
‘Duplicate matching rule’ określa sposób sprawdzania duplikatów. Za każdym razem, kiedy ktoś dopisuje 
się do wydarzenia, system tworzy rekord na kontakcie, który jest już zapisany w systemie (porównując 
adres email osoby rejestrującej się z bazą maili zapisanych już w CRMie). Jeśli jednak kontakt nie był 
wcześniej zapisany do CRMa, to jego dane zostaną zapisane jako nowy rekord. Na przykład Kontakt 
Pierwszy jest wpisany w systemie jako Osoba. Zapisuje się na wydarzenie. Wtedy na jego karcie w CRMie 
pojawia się informacja o uczestnictwie w wydarzeniu. Kontakt Drugi nie był wcześniej zapisany w bazie, 
więc zostanie  automatycznie stworzona jego karta, wraz z dodatkową informacją o uczestnictwie w 
wydarzeniu. Zasada duplikatów polega na tym, żeby Kontakt Pierwszy nie został stworzony jako nowy 
rekord.  
 

 
 
Tutaj można wprowadzić tekst, który będzie widoczny na stronie rejestracji, czyli zaraz po kliknięciu w 
link.  
 
Następną ważną sekcją są profile, które należy ustawić przy okazji ustawiania rejestracji online. 
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Profil jest to zestaw pól, które są udostępnione na stronach wydarzenia widocznych publicznie. W tym 
opisywanym przykładzie jest to ‘Your Registration Info’. Po kliknięciu w lupkę, zobaczymy jak on wygląda.  
 

 
 
Mamy tutaj imię, nazwisko i adres mailowy. Są to podstawowe dane, które pozwolą nam uniknąć 
duplikatów kontaktów w CRMie. Profile są zakładane przez Administratora. W przypadku wydarzeń 
można je rozszerzyć o informacje, które pasują tylko do wydarzeń tak jak na przykładzie poniżej.  
 

 
 
Te informacje nie są wymagane na kontakcie, ale zostaną zapisane na rekordzie Uczestnika, który jest 
łącznikiem Kontaktu z Wydarzeniem.  
 
Dalej należy uzupełnić informacje, które będą widoczne na potwierdzeniu rejestracji np. Twoje zgłoszenie 

zostało przyjęte. 
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Po przygotowaniu treści potwierdzenia pozostało jeszcze dopisanie ekranu podziękowania za rejestrację. 
 

 
 
Wszystkie pola tekstowe umożliwiają stworzenie bardzo zaawansowanych wiadomości. Używają tego 
samego edytora, który był przedstawiany w rozdziale o wysyłce newslettera.  
 
Możemy się też zdecydować na wysłanie wiadomości email z potwierdzeniem zapisu.  
 

 
 
‘Tekst’ to miejsce, gdzie można wprowadzić dodatkową treść. W standardzie zostaną wysłane 
podstawowe informacje o wydarzeniu. ‘Nazwa nadawcy’ będzie wyświetlona w skrzynce mailowej 
odbiorcy. ‘Adres nadawcy’ musi się zgadzać z bazowym mailem wprowadzonym do systemu CRM. 
Bazowy mail został wprowadzony przez Administratora. Dalsze pola pozwalają na ustalenie adresu Do 
Wiadomości i Ukryte Do Wiadomości. Jest to przydatne w momencie, kiedy chcemy dostawać informację 
o tym, kto się zapisuje na wydarzenie.  
 
Po uzupełnieniu wszystkich pól trzeba kliknąć na ‘Zapisz’. 
 
5. Przypomnienia harmonogramu 

Następne w kolejce są przypomnienia. Przypomnienia są to automatycznie wysyłane wiadomości 
mailowe, których odbiorcy muszą mieć związek z wydarzeniem. Do poprawnego działania przypomnień 
wymagane jest poprawnie ustawienie zadań CRON na serwerze. 
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Kliknijmy na ‘Dodaj przypomnienie’. Ekran podzielony jest na dwie części.  
 
A. Pierwsza z nich określa zasady wysyłania maili i identyfikuje odbiorców. 
 

 
 
‘Tytuł’ jest nazwą przypomnienia. NIE JEST TO TYTUŁ MAILA. Jest widoczny w systemie. 
‘Odbiorcy’ są określani na zasadzie statusu w wydarzeniu (zarejestrowany, wygasły, opłacony itd.). 
 
‘Kiedy’ pozwala nam na określenie czasu wysyłki. Można określić datę stałą albo ustalić datę ruchomą. W 
przypadku daty stałej, wystarczy ją tylko wpisać w pole. Nad datą ruchomą należy się nieco zastanowić.  
 

 
 
Pierwsza lista rozwijana ma wartości od 0 do 30. 
Druga określa parametr dla pierwszej (liczba godzin, dni, tygodni, miesięcy, lat). 
Trzecia - czas wysłania względem czwartej (przed albo po). 
Czwarta określa parametr daty (przez rozpoczęciem wydarzenia i po rozpoczęciu wydarzenia). 
 
Ustawmy, że przypomnienie ma zostać wysłane na 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia i maila ma 
dostać każdy, kto się zarejestrował.  
 

 
 
Dodatkowo, chciałbym, żeby wysłany mail został zapisany jako interakcja na kontakcie.  
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Wtedy na karcie kontaktu informacja o tym, że dostał automatycznego maila, zostanie zapisana wraz z 
treścią wiadomości, datą i godziną wysłania.  
 
Możemy włączyć powtórzenia takiego maila.  
 

 
do 1 dnia przed rozpoczęciem wydarzenia.  
 
Pola dotyczące nadawcy można zostawić puste. Wtedy nadawca zostanie automatycznie uzupełniony na 
podstawie konfiguracji aplikacji.  
 
Można dodać albo ograniczyć wysyłkę do uczestników ze względu na przypisane do nich Role: 
 

 
 
W takim przypadku, jeśli mamy określone różne role, to maila dostanie każda osoba, która spełni dwa 
warunki.Jest zarejestrowana na wydarzenie i ma wpisaną rolę jako uczestnik.  
 
B. Drugą częścią formularza jest treść wiadomości e-mail.  
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Treść może być wpisana ręcznie albo można użyć przygotowanego wcześniej szablonu wiadomości.  
Jest to ten sam edytor, który był już prezentowany w rozdziale na temat przygotowywania newslettera.  
 
Nowością są tutaj tokeny, które odwołują się bezpośrednio do Wydarzenia.  
 

 
Po ustawieniu wszystkiego wystarczy kliknąć na ‘Zapisz’ 
 
6. Powiedz znajomymi 

 

Kolejnym ustawieniem jest ‘Powiedz znajomym’. 
 
Kiedy klikniemy na  opcję ‘Właczyć Powiedz znajomym?’, pojawi się formularz. Trzeba uzupełnić pola 
zgodnie z opisem na formularzu. Należy pamiętać, że osoba, która dostanie maila wysłanego przez 
kontakt zapisany w systemie, zostanie automatycznie zapisana do CRMa.  
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‘Tytuł’ będzie widoczny na stronie wydarzenia. ‘Wprowadzenie’, jest to krótka wiadomość, która będzie 
wyświetlona jako instrukcja. ‘Sugerowana wiadomość’, to propozycja treści wiadomość, którą kontakt 
może wysłać do znajomych. Kontakt będzie mógł ją zmienić przed dalszą wysyłką. ‘Info page link’ 
pozwala na dopisanie dodatkowego linka do wiadomości e-mail. Linkiem bazowym będzie link, który 
przekierowuje do detali wydarzenia. ‘Tytuł podziękowania’ i ‘wiadomość z podziękowaniem’ to informacje, 
które zostaną wysłane do kontaktu, który wysłał znajomemu wiadomość. 
 

 
 
Po uzupełnieniu wszystkiego należy kliknąć na ‘Zapisz’. 



Strona 84 z 111 

 

7. Powtórz 

 

W sekcji ‘Powtórz’, można określić dane wydarzenie jako cykliczne.  
 

 
 
W przypadku jeśli nie chcemy ustalać wydarzenia jako powtarzalnego, wchodzimy w ‘Powiedz znajomym’ 
i klikamy na ‘Zapisz i zakończ’ 
 
W tym momencie wydarzenie zostanie zapisane.  
 

 
 
Aby przejść przez proces rejestracji, jako rejestrowany użytkownik, należy kliknąć na ‘Linki wydarzenia’ i 
wybrać opcje ‘Rejestracja (test)’ 
 

 
 
Pozwoli nam to sprawdzić, czy wszystko zostało poprawnie ustawione w zakresie rejestracji.  
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Po uzupełnieniu pól klikamy na ‘Dalej’. 
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Po potwierdzeniu danych klikamy na ‘Dalej’.  

 
 
Na tej stronie jest opcja ‘Powiedz znajomym’, są też przyciski do Social Media, jak również bezpośredni 
link do wydarzenia.  
 
Jeśli wszystko zostało  ustawione poprawnie, to można wysyłać link do wydarzenia wybranym 
kontaktom.  
 
Link dostępny jest z poziomu pulpity wydarzeń. Jest schowany pod linkiem ‘Linki Wydarzenia’ -> 
‘Informacje o wydarzeniu’. 
 
W moim przypadku wygląda on tak: 
http://civicrmdev.tomtest.it/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm/event/info&id=7&reset=1 
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Jest to standardowy HTML, który, w przypadku Wordpressa, przenosi użytkownika na specjalną stronę. 
Skórka, która jest użyta w aplikacji, musi być na tyle czytelna, żeby strona dobrze wyglądała. Kontakt 
będzie ją widział za każdym razem, jak wejdzie w link. Link jako HTML może być umieszczony pod 
przyciskiem, może być w tekście, czy wysłany w newsletterze. Kontakt, albo jakakolwiek osoba z 
zewnątrz, będzie miał do niego dostęp, bo strona ma ustawienia publiczne.  
 
Osoba, która wejdzie w link widzi coś takiego: 
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Po kliknięciu przycisku ’Zarejestruj się teraz’ pokazuje się okno: 
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Tutaj widzimy już profil, który został dopasowany do potrzeb rejestracji i jest widoczny w pierwszej części 
strony, a uzupełnienie kwestii kosztów znajduje się na drugiej połowie.  
 

 
Po uzupełnieniu danych Kontakt będzie musiał kliknąć na ‘Dalej’. 
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Pojawi się potwierdzenie rejestracji.  
 
W tym momencie kontakt dostanie maila z potwierdzeniem wysłanych, podczas rejestracji, informacji: 
 

 
 
 
 
Po potwierdzeniu, że wszystko zostało poprawnie wprowadzone, należy kliknąć na ‘Dalej’. 
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Teraz możemy się zalogować do CRM i sprawdzić zapisane dane. Po wejściu do pulpitu wydarzeń nowo 
stworzony kontakt będzie widoczny jako ostatnie rejestracje.  
 

 
 
W miejscu, gdzie widoczne są aktywne wydarzenia, wygląda to następująco: 
 

 
 
Każdy z aktywnych linków w kolumnie Uczestnicy przekieruje nas na listę aktualnych uczestników.  
 

 
 
Z racji tego, że wydarzenie zostało ustawione jako płatne, a procesor płatności online nie został 
ustawiony, to trzeba ręcznie potwierdzić odebranie płatności, w momencie kiedy taka płatność się już 
zaksięguje. Po kliknięciu na Edytuj, pojawi się okno, które pozwoli zarejestrować płatność.  
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Po zaznaczeniu checkboxa ‘Zarejestrować płatność?’ pojawi się dodatkowa sekcja.  
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Trzeba zmienić odpowiednio dane: 
 

 
 
Na na karcie uczestnika w CRM w polu „Participant Statut ID’, należy zmienić opcję na Registered.  
 

 



Strona 98 z 111 

 

Po tych zmianach można już rekord zapisać. Po ponownym wejściu do pulpitu wydarzeń uczestnik będzie 
widniał jako zarejestrowany.  
 

 
 
 
Użytkownik może również ręcznie dodać Kontakty do wydarzenia. Można to zrobić na trzy sposoby.  
 
1. Otworzyć kartę kontaktu i wejść w sekcję Wydarzenia. Będzie tam widoczny przycisk ‘Dodaj 

rejestrację wydarzenia’. 
 

 
 
Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, które pozwoli wybrać wydarzenie, do którego chcemy podpiąć 
kontakt.  
 

 
 
 
Z listy ‘Wydarzenie’ należy wybrać jedno z tych, które są dostępne. Po takiej czynności system 
automatycznie pokaże dodatkowe informacje, które zostały wprowadzone podczas konfiguracji 
wydarzenia.  
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Tutaj mamy widoczne opłaty, które zostały ustawione podczas konfiguracji.  
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Tutaj trzeba dodać informacje o zarejestrowanej płatności.  
 
 

 
 
A na samym końcu trzeba uzupełnić dane, o które był uzupełniony profil.  
Po uzupełnieniu wszystkich informacji wystarczy kliknąć na przycisk ‘Zapisz’.  
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2. Taką samą akcję można wykonać masowo na kontaktach, które będą wyświetlone jako wyniki 
wyszukiwania.. Po tym, jak kontakty są już widoczne na stronie z wynikami wyszukiwania, wystarczy 
zaznaczyć te, które chcemy przypisać do wydarzenia i z listy ‘Akcje’ wybrać ‘Dodaj Kontakty do 
Wydarzenia’. Dalszy proces wygląda tak samo jak przy zapisywaniu pojedynczej osoby. Nie trzeba 
tylko dodawać szczegółów płatności, bo wszystko zostanie automatycznie dopisane. Różnica polega 
na tym, że wszystkie osoby będą miały takie same ustawienia.  

 
 

 
 
 

 
 
 
3. Kolejnym miejscem jest moduł wydarzeń.  
W pulpicie wydarzeń jest przycisk ‘Zarządzaj wydarzeniami’. Po jego kliknięciu pojawi się ta sama strona, 
która była wyświetlana zaraz po konfiguracji.  
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Teraz wystarczy wejść w Linki ‘Wydarzenia’ -> ‘Rejestracja Uczestnika’. Wydarzenie jest automatycznie 
podpięte, a trzeba ręcznie dodać kontakt.  
 

 
 
 
 
W przypadku wydarzeń, należy pamiętać o kilku rzeczach.  
 

• Kontakt będzie miał dostęp do strony, na której zainstalowany jest CiviCRM. Strona musi być 
zadbana. 

• Po dopisaniu do wydarzenia kontakt nie jest dopisywany to żadnej z grup mailowych. Jeśli 
rejestracja na wydarzenie została już zamknięta, to warto stworzyć grupę i dodać do niej Kontakty, 
które są zarejestrowane na wydarzenie. Ułatwi to kontakt mailowy poprzez wykorzystanie opcji 
mailingu w CRM. 

• Wysyłanie przypomnień i automatycznych wiadomości wymagają poprawnych ustawień CRON na 
serwerze.  

• Po stworzeniu wydarzenia,, system generuje stronę, do której można się dostać tylko znając link. 
Link musi zostać udostępniony publicznie (przez newsletter, przez stronę, Facebooka itd.). 

• Warto ustawić UDW na poziomie podziękowania za rejestrację. Wtedy osoba z organizacji będzie 
na bieżąco informowana o zarejestrowaniu się nowej osoby.  

 

Raporty 

Aby można było generować raporty, Administrator musi włączyć moduł CiviReport. Aby wejść do modułu 
raportów, trzeba kliknąć na ‘Raporty’ -> ‘Wszystkie raporty’. 
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Wyświetli się okno, które pokaże wszystkie dostępne w systemie wzory raportów. 
 

 
 
Kliknijmy na ‘Contact Raporty’, aby otworzyć listę raportów, dotyczących kontaktów, które są dostępne.  
 

 
 
Jeśli chcemy otworzyć raport w trybie ad-hoc, wystarczy kliknąć na nazwę danego raportu. Kliknijmy na 
‘Constituent Summary’. Jest to raport, który zbiorczo pokaże dane kontaktowe, które są zapisane na 
kontaktach. 
 
Po wejściu w raport widoczny jest nagłówek, który pokazuje możliwości zmiany raportu. 
 

 
 
‘Columns’ pozwala określić kolumny, które mają być wyświetlone na raporcie.  
 

 
 
Opcje, które są tutaj wyświetlone, będą się różnić w zależności od szablonu raportu, który zostanie 
wybrany. Różne raporty mają różne kolumny, które muszą być wyświetlone. Np. w tym raporcie jest to 
‘Nazwa kontaktu’.  
Można zaznaczyć kilka opcji. Jeśli jakiś kontakt nie zawiera informacji, to dane nie będą wyświetlone.  
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‘Sorting’ określa sortowanie, jakie zostanie użyte w raporcie. Ten raport sortuje się po Nazwie kontaktu. 
Warunki sortowania można zmieniać, a działają podobnie jak w Excelu.  
 
 

 
 
Klikając na ‘inna kolumna’ można dodać warunek sortowania poprzez dodanie kolejnego pola, które 
połączy się z pierwszym, które zostało określone.  
 
‘Filters’ jest najważniejszą częścią budowania raportu. Tutaj ogranicza się wszystkie dane, która mają być 
wyświetlone.  
 

 
Każdy raport ma inne wartości, które mogą być filtrowane. Określmy, że nazwa interesujących nas 
kontaktów zawiera słowo ‘Kowalski’, źródło kontaktu jest puste, a kontakt jest dodany do systemu jako 
Osoba.  
 

 
 
Kolumny, sortowanie i filtrowanie domyślnie są ustawione tak, żeby pokazać jak najwięcej informacji. Aby 
podejrzeć raport, który został właśnie zmieniony, wystarczy kliknąć na przycisk podgląd raportu.  
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Dane zostaną odświeżone na podstawie wcześniej wprowadzonych zmian. Na podglądzie raportu 
zostanie wyświetlony raport, który bierze pod uwagę najnowsze ustawienia.  
 

 

 
 
Dalsza część konfiguracji, czyli ‘Title and format’ pozwala na zmianę głównych danych raportu. 
 

 
‘Tytuł’ raportu określa jego nazwę. ‘Opis’ widoczny jest na stronie raportów. ‘Nagłówek’ i ‘stopka’ 
wyświetlane są w momencie jego generowania do plików.  
 
‘Email Delivery’ określają, czy dany raport ma być wysłany mailowo w czasie jego generowania. W 
momencie kiedy te pola zostaną zapisane i raport zostanie wygenerowany jako PDF albo CSV, system 
automatycznie wyśle maila z załączonym plikiem.  
 
‘Access’ kontroluje zasady dostępu do raportu.  
 

 
 
Pierwsza opcja tj. ‘Include report In Navigation Menu?’ pozwala na dodanie raportu do listy rozwijanej z 
poziomu głównego menu strony. Dzięki temu nie trzeba będzie zmieniać opcji filtrowania czy sortowania. 
Poprawny raport będzie gotowy zaraz po kliknięciu w jego nazwę.  
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‘Uprawnienie’ określa, kto może coś na raporcie zmieniać. Raport będzie dostępny do podglądu, ale tutaj 
zastosowanie będą miały ogólne zasady dostępu. Jeśli jakiś użytkownik będzie miał dostęp do 
kontaktów, które sam doda, to tylko te kontakty będzie miał dostępne na raporcie. Jeśli użytkownik nie 
ma dostępu do modułu wpłat, to nie będzie miał możliwości wygenerowania raportu, który zawiera dane, 
które są dla niego niedostępne.  
 
‘Dostępny dla pulpitu’ oznacza, że uproszczona wersja raportu może być ustawiona na stronie głównej 
aplikacji, którą każdy użytkownik widzi zaraz po zalogowaniu. 
 
Jak do tej pory zmieniliśmy filtrowanie. Wróćmy do sekcji ‘Title and Format’ i zmieńmy nazwę i opis 
raportu.  
 

 
 
Wróćmy do zakładki ‘Access’ i dodajmy ten raport, jako raport dostępny dla pulpitu i raport, który będzie 
widoczny z poziomu listy rozwijanej w menu głównym.  
 

 
 
Po zaznaczeniu tych opcji pojawią się nowe, które wymagają uwagi użytkownika. Po określeniu, że raport 
ma być widoczny z poziomu głównego menu, należy  określić miejsce, w którym raport będzie widoczny. 
Najwygodniejszym miejscem jest zakładka raportów. Aby łatwiej uporządkować dane, dodam ją do 
‘Raporty kontaktów’ (screen poniżej).  
 
Drugą opcją jest określenie limitu wyświetlanych wierszy raportu na pulpicie. Maksymalną wartością jest 
50. 
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Po uzupełnieniu tych informacji, klikamy na ‘Uaktualnij raport’. Po przeładowaniu strony raport pojawi się 
w liście rozwijanej.  
 

 
 
Może też być widoczny na liście raportów, która otwiera się z poziomu tego menu (w tym przypadku 
byłoby to miejsce pod ‘wszystkie raporty’). Jednak nie zawsze ta opcja jest dostępna. 
 

 
 
Po naciśnięciu w bocznym menu  przycisku ‘CiviCrm’ przechodzimy na okno główne aplikacji i widzimy 
tam element ‘Konfiguracja Pulpitu’. 
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Po jego kliknięciu będziemy mieli możliwość zmian danych zawartych na pulpicie.  
 
Wszystko, co jest zawarte w szarym polu, jest dostępne dla użytkownika. 
 

 
 
Pulpit jest podzielony na dwie kolumny, w których możemy umieszczać informacje.  
 

 
 
Aby przenieść element z szarego pola do kolumn lub z jednego kolumny do drugiej, wystarczy użyć 
funkcji drag-and-drop (należy złapać lewym przyciskiem myszki przenoszony element i przeciągnąć go do 
drugiego pola). Po ustawieniu elementów w sposób, jaki nam odpowiada, klikamy na przycisk ‘Wykonano’. 
 

 
 
Po odświeżeniu strony raport będzie widoczny na stronie głównej.  
 

 
 
Raporty dostępne na pulpicie mogą być ciekawym rozwiązaniem, które ułatwia pracę. Nie trzeba 
przechodzić w moduł z raportami, bo najpotrzebniejsze informacje będą widoczne zaraz po zalogowaniu.  
 
Ważnym raportem, który może zostać wygenerowany w systemie, jest raport zmian, które zostały 
dokonane na kontakcie. Aby taki raport został uwzględniony w systemie, Administrator musi ustawić 
odpowiednią opcję w systemie.  
 
Wejdźmy jeszcze raz poprzez menu górne w ‘raporty kontaktów’. 
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Po kliknięciu w Contact Logging Report (Summary) pojawi się znane nam już okno ustawień raportu.  
 

 
 
Aby dokładnie widzieć zmiany na kontaktach, należy zaznaczyć wszystkie opcje, które są dostępne w 
zakładce Columns. 
 

 
Filtrowanie trzeba ustawić tak, żeby wyświetlić wszystkie interesujące nas kontakty.  
 

 
 
‘Kiedy’ określa datę, zakres dat czy zakres czasu. Można ustawić wartości z zakresu dat, które będą 
wpisywane ręcznie albo można dodać ‘Poprzedni tydzień’. Wtedy raport będzie automatycznie 
odświeżany podczas uruchamiania.  
 
‘Altered Contact’ jest to określenia kontaktu, którego dotyczy zmiana.  
 
‘Log Type’ jest to określenie obiektu, który był zmieniany. Możemy ograniczyć się do kilku rodzajów, bo 
jest to lista wielokrotnego wyboru.  
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‘Akcja’ odpowiada za czynność, która została dokonana. Do wyboru mamy opcje: Insert (dodanie danych), 
Update (zmiana danych), Delete (skasowanie danych). 
 
‘Altered By’ określa użytkownika, który dokonał zmiany.  
 
Po ustawieniu filtrów można uruchomić raport.  
 
Jak widać, w mojej wersji systemu widoczne są tylko dwie zmiany na kontaktach.  
 

 
 
Aby przejrzeć zmiany, które zostały dokonane na kontakcie wystarczy kliknąć w link, który jest widoczny 
w pierwszej kolumnie każdego wiersza.  
 

 
 
Tutaj pokazane jest pole, jak również zmiana, która została zrobiona. 
 
Ten raport może być wykorzystywany do kontroli zmian na kontaktach, ale również gdy kontakt chce 
zobaczyć swoje dane, które przetwarzamy w CRMie oraz to, jak były zmieniane. 


