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Przewodnik dla organizatorów spotkań EngageSuite: 

Zarejestruj się na platformie EngageSuite: 
Aby założyć konto na platformie EngageSuite, wejdź na stronę https://engagesuite.org/en/signup   

Najpierw wybierz nazwę użytkownika. Następnie, podaj adres e-mail, który chcesz połączyć  

z użytkownikiem EngageSuite. W kolejnej rubryce proszę wybrać hasło. Zalecamy używanie hasła z 

kombinacją małych liter (abc), wielkich liter (ABC), cyfr (123) i symboli (! ”#).  

Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem rejestracji oraz linkiem aktywacyjnym. 

Kliknij link, aby aktywować konto. 

W twojej przeglądarce otworzy się strona główna EngageSuite. Teraz możesz już zalogować się do swojego 

nowego konta. Kliknij „Sign in” w prawym górnym rogu strony. Możesz również zmienić język z angielskiego 

(„English”) na polski. 

Utwórz wydarzenie: 
Zaloguj się na platformie, następnie przejdź do kolejnej części znajdującej się pod tym linkiem: 

https://engagesuite.org/en/dbt/actions/SjG0_wxy87Yx 

Znajdź swój kraj, w którym odbędzie się spotkanie. Pod nazwą swojego kraju kliknij „Create event”. 
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Nadaj wydarzeniu tytuł, np. Spotkanie u Katarzyny i Moniki (1) oraz wprowadź swoje imię (2)  

i zatwierdź klikając „CREATE” (3). 

 

Dostęp do Twojego wydarzenia 
Wydarzenie zostało skonfigurowane. Możesz je znaleźć na liście krajów, jak poniżej. Aby zarządzać 

wydarzeniem, kliknij niebieską strzałkę (1). 

 

 



 

Swoje wydarzenie możesz odnaleźć na stronie głównej po zalogowaniu. Aby przejść do wydarzenia oraz 

mieć możliwość zarządzania nim, kliknij strzałkę po prawej stronie nazwy wydarzenia (1). 

 

 

Zarządzanie wydarzeniem 
Kiedy wejdziesz w swoje wydarzenie, po prawej stronie znajdować się będzie poniższe menu: 

Informacje o wydarzeniu 

 

 

 

W menu „Info” znajduje się nazwa wydarzenia, 

oraz informacja o wiadomościach, które 

organizator spotkania zamieścił dla uczestników. 

Na przykładzie obok, organizator nie zamieścił 

żadnych wiadomości. 

 

 

 

 



 

Ustawienia 
Menu „Ustawienia” (Settings) składa się z trzech 

części: 

 

(1) „Kopiuj link zdarzenia” („Copy Event Link”): 

kliknij tę opcję, aby skopiować link wydarzenia do 

schowka (jest to ten sam link, który pojawia się 

na pasku adresu, więc możesz również zaznaczyć 

link na pasku adresu i nacisnąć ctrl + c). Aby 

wkleić link, naciśnij Ctrl + v. 

 

 

(2) „Status zdarzenia” („Event Status”): Tutaj 

kontrolujesz status wydarzenia - w tym 

przypadku jest on „Otwarty” („Open”). W tej 

części możesz rozpocząć i zakończyć wydarzenie. 

Masz również możliwość anulowania lub 

zresetowania wydarzenia, jeśli chcesz zacząć od 

nowa, lub usunąć wydarzenie całkowicie, jeśli 

jego konfiguracja była pomyłką. 

Aby wydarzenie się rozpoczęło, organizator musi 

je rozpocząć w tym menu. Do momentu 

rozpoczęcia wydarzenia uczestnicy zobaczą tylko 

poniższy komunikat: 

 

 
 

 

 



 

(3) „Ustawienia wydarzenia” („Event settings”): 

tutaj możesz zobaczyć tytuł swojego wydarzenia. 

Poniżej znajduje się informacja o wiadomościach. 

Obecnie nie ma wiadomości, jednak klikając napis 

„No message”, możesz napisać własną 

wiadomość. 

W części„Widoczności wydarzenia” („Event 

visibility”) domyślnie wprowadzonay jest status 

„Niepubliczny” „Unlisted”), więc inni nie widzą 

Twojego wydarzenia. Zalecamy takie zachowanie. 

W części „Automatycznie akceptuj wszystkich 

użytkowników” („Auto accept All sers”) możesz 

zdecydować, czy ktokolwiek, kto prosi o 

dołączenie, jest automatycznie akceptowany, czy 

też musi zostać zaakceptowany przez Ciebie, 

organizatora. Zalecamy automatyczne 

przyjmowanie użytkowników. Aby dowiedzieć się, 

jak akceptować użytkowników, przejdź do 

następnego kroku. 
 

Użytkownicy 

W menu „Użytkownicy” możesz zobaczyć 

użytkowników, którzy dołączyli lub chcieli 

dołączyć do wydarzenia. Możesz nimi również 

zarządzać. 

Organizator zostanie wymieniony jako pierwszy 

uczestnik. Na przykładzie obok, organizatorem 

jest Katarzyna. 

Pod użytkownikiem, tutaj wymienionym jako 

„Anonimowy” („Anonymous”), możesz zobaczyć 

status uczestników. 

Klikając w nazwę każdego z użytkowników, 

możesz zaakceptować ich prośbę o dołączenie, 

odrzucić ich prośbę lub ją usunąć. 

 

 

WAŻNE: Jeśli usuniesz lub odrzucisz użytkownika po rozpoczęciu spotkania, jego wpisy zostaną usunięte. 

 



 

Jak uczestnicy dołączają do wydarzenia 

Dla ciebie i zaproszonych przez Ciebie uczestników dostęp do wydarzenia jest bardzo łatwy. Po prostu podaj 

im link do swojego wydarzenia. Po kliknięciu tego linku wyświetli się strona: 

 

Tutaj zostaną poproszeni o zgodę na lokalną pamięć, czyli token, który jest podobny do pliku cookie („Allow 

Local Storage”). Jest to zabezpieczenie, które zapewnia powrót do tego samego miejsca, np. jeśli połączenie 

internetowe zostanie utracone, lub jeśli przypadkowo zamknięta zostanie przeglądarka lub okno, albo 

komputer uruchomi się ponownie. 

Na tej stronie znajdują się również informacje o tym jakie dane będą gromadzone na temat użytkowników. 

Należy pamiętać, że po naciśnięciu przycisku zakończenia na koniec spotkania dane zostaną zanonimizowane. 

Po zaakceptowaniu lokalnej pamięci i naciśnięciu prośby o dołączenie uczestnicy spotkania znajdą się na 

pierwszej stronie konsultacji (pod warunkiem, że wydarzenie już się rozpoczęło). 

GOTOWE! MOŻEMY ROZPOCZYNAĆ SPOTKANIE! 

Techniczne wymagania  dotyczące gospodarzy spotkania 
Organizatorzy spotkania będą potrzebować komputera z podłączeniem do internetu, który jest 
wystarczająco szybki, aby obsługiwać filmy z YouTube'a oraz głośniki, tak aby uczestnicy mogli 
usłyszeć dźwięk filmów. 
Jeśli uczestnicy spotkania nie posiadają podłączenia bezprzewodowego do internetu na swoich 

urządzeniach, organizator spotkania powinien zapewnić im dostęp do Wi-Fi 

 



 

Techniczne wymagania dotyczące 

uczestników spotkania / spotkań 
Każdy uczestnik będzie potrzebował urządzenia, które może uzyskać dostęp do Internetu za 

pośrednictwem 3G / 4G lub Wi-Fi. 

To urządzenie może być smartfonem, tabletem lub laptopem. 

Wszyscy uczestnicy spotkania muszą mieć jednocześnie dostęp do Internetu. 

 

WAŻNE! Jeśli chcecie Państwo zorganizować więcej spotkań lub jeśli Państwa znajomy chciałby 

zorganizować spotkanie, nie używajcie dwukrotnie tego samego linku do spotkania. Po prostu 

utwórzcie nowe spotkanie, w taki sam sposób jak utworzyliście pierwsze. 

 

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z rozpoczęciem spotkania, należy skontaktować się z lokalnym 

partnerem EuropeSay, (w Polsce: Beata Poteralska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii 

Eksploatacji, tel. 661 234 418, e-mail: beata.poteralska@itee.radom.pl) 


