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1. Informacje ogólne 

 
Portal klienta Grupy DQS można znaleźć pod adresem: www.mydqs.com. 
 
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do portalu klienta myDQS po raz pierwszy, proszę skontaktuj 
się z działem obsługi klienta DQS. 
W oparciu o Twój służbowy adres e-mail zostaniesz zarejestrowany, a wiadomość e-mail z 
zaproszeniem zostanie wysłana do Ciebie wraz z dalszymi instrukcjami. 
Jeśli masz już konto i zapomniałeś hasła, skorzystaj z funkcji "Lost password" („Utracone 
hasło”) na ekranie logowania. 
Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, aby zresetować hasło, skontaktuj się z obsługą klienta 
DQS. 
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z działem obsługi pod adresem 
servicedesk@dqs.de. 
Często zadawane pytania można znaleźć w sekcji "Help" („Pomoc”) na stronie MyDQS. 
 
 
Uwaga: Nazwą użytkownika jest zawsze Twój adres e-mail (udostępniony DQS). 
 

 

2. Menu główne 
 

2.1 Pulpit nawigacyjny 
 
Pulpit nawigacyjny to strona wejściowa portalu klienta. Jako Klient zobaczysz tutaj 

streszczenie informacji o wszystkich lokalizacjach, do których jesteś uprawniony. Poniżej 

znajduje się przykład: 
 

 

http://www.mydqs.com/
mailto:servicedesk@dqs.de
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2.2 Lokalizacje 
 

Aby zmienić lokalizację, należy użyć przycisku "LOCATIONS": 
 

 

Następnie należy wybrać wymaganą lokalizację z listy: 
 

 

Zostaniesz przekierowany do sekcji dedykowanej dla wybranej lokalizacji. Wszystkie 

informacje wyświetlane w tym miejscu odnoszą się do aktualnie wybranej lokalizacji. W 

menu po lewej stronie są dostępne różne informacje: 
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2.2.1 Certyfikaty 
 

Certyfikaty i ich ważność. Aby zobaczyć więcej szczegółów o certyfikacie w formacie PDF, 

należy kliknąć na dany certyfikat: 
 

 
 
 

2.2.2 Audity 
 

Podgląd na audity otwarte, potwierdzone i zakończone. Aby zobaczyć więcej szczegółów i 

odpowiednich dokumentów w formacie PDF, należy kliknąć na dany audit: 
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2.2.3 Dokumenty 
 

Mamy tutaj możliwość filtrowania dokumentów według typu. Kolejność sortowania jest 

ustawiona na: od najnowszego "Newest" do najstarszego "Oldest". 
 

 
 
 

2.2.4 Szczegółowe informacje o lokalizacjach 

 

 
Szczegółowe informacje o lokalizacjach są podzielone na dwa obszary: 

• Dane podstawowe: w szczegółach dotyczących lokalizacji, Ty i Twój Klient macie 

podgląd na ich dane podstawowe dla wybranej lokalizacji, która jest zaimportowana 

z CDB (korporacyjnej bazy danych). 

 
• Hierarchia lokalizacji: W tym miejscu Klient szybko przejść do podległych 

lokalizacji, poprzez kliknięcie danej lokalizacji. 
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2.2.4.1 Zmiana danych podstawowych 

Ta funkcja jest widoczna tylko dla Klientów, którzy posiadają uprawnienie “do wprowadzania 
zmian” (“write”) w informacjach o danej lokalizacji. 

 

 

W hierarchii Lokalizacji, Klienci mogą szybko przejść tutaj do podległych lokalizacji 

oraz dokonać zmian w danych głównych. 
 
 
 

 
 
 

 

2.2.5 Kontakty w lokalizacjach 
 

Podgląd na wszystkie osoby kontaktowe i ich funkcje w lokalizacji. 
 

 
2.2.5.1 Wprowadzanie osoby kontaktowej dla danej lokalizacji 

 
Ta funkcja jest widoczna tylko dla Klientów z uprawnieniami do “wprowadzania zmian” (“write”) dla 
danej lokalizacji. 

Uwaga: 
O zmianach w danych głównych jest informowany Wasz account manager. 

Zmiany staną się widoczne dopiero po ich przeglądzie i zatwierdzeniu. 
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2.2.6 Loginy dla lokalizacji 
 

W tym miejscu znajduje się podgląd na wszystkich użytkowników, którzy posiadają dostęp 

do tej lokalizacji w MyDQS. Loginy z ikoną flagi oznaczają administratorów Waszej 

organizacji. 
 

 

Uwaga: 

O nowej osobie kontaktowej jest informowany Wasz account manager drogą mailową. 

Zmiany staną się widoczne dopiero po przeglądzie i zatwierdzeniu. Dopiero wtedy będzie 

możliwe utworzenie loginu. 
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2.3 Raporty 

 
W tym miejscu mamy możliwość kompilowania szczegółowych informacji o poszczególnych 

procedurach. 

 

Najpierw należy utworzyć indywidualne grupy, zawierające wymagane lokalizacje. 
 

2.3.1 Tworzenie nowej grupy lokalizacji 

 
Należy użyj przycisku „Dodaj nową grupę lokalizacji” ("Add new location group"). Następnie 

należy nadać nazwę grupie lokalizacji według własnego uznania i dodawać lokalizacje 

jednym kliknięciem na liście rozwijalnej. Jeśli chcesz dodać wszystkie lokalizacje do grupy 

lokalizacji, należy kliknąć wszystkie lokalizacje jedna po drugiej na liście wyboru. 

Lokalizacje, które już znajdują się na liście, nie są już wyświetlane w liście wyboru. 

 

Kosz obok nazwy lokalizacji może służyć do usuwania lokalizacji z grupy. 

 
 

Przyciskiem “dodaj grupę” ("Add group") zatwierdza się grupę lokalizacji.
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2.3.2 Usuwanie lub edycja grup lokalizacji 
 

Istniejące grupy mogą być usuwane lub edytowane przy użyciu ikon po prawej stronie listy lokalizacji: 
 

 
 

Aby przejść do grupy lokalizacji należy kliknąć na nazwę. 
 

 
 
 

2.3.3 Niezgodności 
 

W sekcji niezgodności są dostępne następujące funkcje: 
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1. Przegląd według lokalizacji lub sekcji dotyczącej audytu 

2. Filtrowanie otwartych niezgodności 

3. Definiowanie okresów czasu dla danych 

4. Filtrowanie według kolumn 

5. Szczegółowe informacje o lokalizacji i niezgodnościach 

6. Eksport listy 
 

 
2.3.4 Status auditu 

 
W sekcji “Status auditu” (Auditstatus) są dostępne następujące funkcje: 

 

 
 

1. Przeglądanie w formie graficznej lub tabelarycznej 

2. Definiowanie okresów czasu dla danych 

3. Filtrowanie według kolumn 

4. Szczegółowe informacje o lokalizacji 

5. Eksport listy 

 

 

Uwaga: 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące wyświetlanych informacji, prosimy o kontakt z 

Waszym account manager’em. 
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3. Zarządzanie loginami i użytkownikami (tylko dla funkcji 
administratora) 

 
Zarządzanie loginami można znaleźć w menu podstawowym, w podpunkcie „MyDQS-

Users”. Ta pozycja menu jest widoczna tylko wtedy, gdy wyznaczono Cię jako 

administratora firmy. W tym celu skontaktuj się ze swoim account manager’em. 
 

 

3.1 Tworzenie loginu 
 

W celu utworzenia nowego loginu, należy kliknąć na “dodaj nowy login” (“add new login”): 
 

 

Jednak aby można było utworzyć login, użytkownik musi istnieć jako kontakt w naszym 

systemie. Dlatego albo dodaj kontakt do kontaktów lokalizacji w wybranym przez siebie 

miejscu (patrz Rozdział 2.2.6.1) albo poinformuj obsługę klienta DQS o nowym kontakcie. 

Jest to środek bezpieczeństwa i ma na celu zapobieżenie nieupoważnionemu dostępowi. 

 

 
3.1.1 Wybór kontaktu 

 

Wprowadź adres e-mail osoby, dla której chcesz utworzyć login w polu wyszukiwania 

konktaktów i wybierz z listy wynikowej: 
 

 

Dodaj odpowiednie dane osobowe Klienta, które nie były przetransferowane automatycznie z 

systemu.
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3.1.2 Definiowanie uprawnień 

W ostatnim kroku należy zdefiniować uprawnienia dla każdego numeru referencyjnego, do 

którego nowy login musi mieć dostęp. W tym celu wprowadź nr referencyjny w polu 

wyszukiwania lub wybierz żądaną lokalizację z listy rozwijalnej. 
 

 

Jeśli wybierzesz najwyższy wpis, uprawnienia zostaną “odziedziczone” w dół. 

Uprawnienia – Odczyt/Zapis (Read / Write): Przednie pole wyboru zapewnia dostęp „do 

odczytu” ("Read") do lokalizacji.  

Tylne pole wyboru z ikoną ołówka umożliwia zapisywanie ("Write") lokalizacji. (Gdy 

wybrana jest opcja „Zapis”, automatycznie wybierane jest również ustawienie „Odczyt”). 
 

 
 

3.1.3 Uprawnienia dla dodatkowych lokalizacji 

W niektórych przypadkach lokalizacje mogą nie być wyświetlane w hierarchii, na przykład w 

przypadku dużych struktur korporacyjnych, których portal nie może dokładnie odwzorować. 

Jednak nadal istnieje możliwość udzielenia użytkownikowi dostępu do tych lokalizacji. W 

tym celu należy wybrać dodatkową lokalizację z rozwijalnego menu lub wpisać jej numer 

referencyjny w polu wyszukiwania. Otworzy się wówczas odpowiedni obszar autoryzacji 

wybranej lokalizacji. 
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Również w tym miejscu, ustaw odpowiednie znaczniki wyboru dla dostępu typu „Odczyt” 

lub „Zapis”. Można to powtórzyć dla wszystkich zapisanych lokalizacji. 

 

 
3.1.4 Potwierdzanie i zapisywanie 

 

Po autoryzacji wszystkich wymaganych lokalizacji potwierdź swoje wpisy: 
 

 

Mail do aktywowania loginu zostanie wysłany automatycznie na wybrany adres mailowy. 
 

 
3.2 Edycja lub usuwanie loginu 

 

Edycja i usuwanie loginów niezależnie od lokalizacji odbywa się za pomocą pozycji menu 

„MyDQS Users” w menu głównym. Znajdź odpowiedni login w polu wyszukiwania i użyj 

ikony ołówka, aby edytować lub ikony kosza, aby usunąć login. 
 

 
 

 

 

Uwaga końcowa: 

Zgodność z RODO (General Data Protection Regulation) jest najwyższym priorytetem dla 

DQS.  RODO ma na celu wzmocnienie ochrony danych osobowych w Europie i wpływa na 

sposób, w jaki wszyscy prowadzimy działalność. 
W związku z tym wszystkie dane będą przechowywane wyłącznie na własnych 

niemieckich serwerach w celu zagwarantowania zgodności z europejskimi 

przepisami o ochronie danych.. 


