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Instrukcja obsługi

Serwis internetowy, który Państwo oglądają, jest zaprojektowany zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz.
1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10 poz.
68). Dołożyliśmy wszelkich starań aby serwis był jak najbardziej funkcjonalny i przejrzysty.
Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu.

Strona główna
Tę stronę zawsze zobaczą Państwo na powitanie. Znajdą na niej Państwo tytuły
najnowszych artykułów oraz najważniejsze linki. Do każdego artykułu zamieszczonego w
serwisie dotrą Państwo poprzez "Menu przedmiotowe", "Mapę serwisu" lub moduł
"Szukaj".

Mapa serwisu
Przedstawia strukturę poszczególnych rozdziałów.

Instrukcja
Opisuje sposób korzystania ze strony.

Szukaj
Poprzez ten moduł można znaleźć artykuły zawierające interesujące Państwa słowa.
Należy wpisać w oknie poszukiwane słowo, lub słowa i kliknąć klawiszem "SZUKAJ".
Po wykonaniu tej operacji pojawią się wyniki przeszukania bazy danych ze wskazaniem
rozdziału, w którym znajduje się dany artykuł, oraz odnośnika, umożliwiającego
bezpośrednie przejście do wybranego artykułu.

Artykuły
Każdy artykuł opatrzony jest:

tytułem rozdziału lub artykułu

linkiem powrotu do rozdziału w jakim znajduje się artykuł

licznikiem odwiedzin danego artykułu

funkcją "Powiadom znajomego"

tytułem rozdziału lub artykułu



funkcją wydruku

stopką informacyjną zawierającą:

datę opublikowania artykułu

datę, od której obowiązuje artykuł (opcjonalnie)

datę ostatniej modyfikacji (opcjonalnie)

autora artykułu

nazwisko osoby, która opublikowała artykuł

numer wersji danego artykułu (opcjonalnie) 

Menu tematyczne
Nazwy głównych rozdziałów strony.

www.bip.gov.pl
Link do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Redakcja serwisu
Zawiera informacje o osobach redagujących stronę.

Rejestr zmian
Rejestr zmian na stronie BIP: dodanie, modyfikacja, usunięcie dokumentu.

Licznik odwiedzin
Wskazuje liczbę osób, które odwiedziły stronę oraz poszczególne rozdziały i podrozdziały.

Metadane

Data publikacji : 16.06.2015
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacjia Sp zo.o.

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator

Osoba udostępniająca informację:
Administrator

http://bip.wodociagi-glubczyce.pl/gwi/rejestr/7212,dok.html


Opcje strony


