Instrukcja użytkownika
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1 Wstęp
1.1 Cel dokumentu
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie sposobu korzystania z Mobilnej Aplikacji
Pasażera (MPA) na systemie operacyjnym Android i iOS.
Omówiony jest także sposób synchronizacji aplikacji z systemem centralnym ŚKUP.

1.2 Słownik pojęć
W dokumentacji zostały wykorzystane skróty i terminy, które są objaśnione w Tab. 1.
Tab. 1.

Słownik skrótów i terminów

Skrót/termin

Objaśnienie

Aplikacja

Mobilna Aplikacja Pasażera (MPA)

Karta

Karta ŚKUP

MPA

Mobile Passenger Application – Mobilna Aplikacja Pasażera

NFC

Near Field Communication - radiowy standard komunikacji na
krótką odległość

System

System centralny ŚKUP

ŚKUP

Śląska Karta Usług Publicznych

Użytkownik

użytkownik MPA, właściciel karty ŚKUP

QrCode

Alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod
graficzny. Dla biletów, które mają wygenerowany QrCode nie jest
wymagane przenoszenie ich na kartę. W kodzie zaszyfrowane są
wszystkie niezbędne informacje umożliwiające skuteczną
kontrolę biletu.
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1.3 Podstawowe informacje i wymagania aplikacji
Informacje o aplikacji:
•

Aplikacja obsługuje cztery typy użytkowników:
•
•
•
•

Pasażer – niezalogowany użytkownik,
Użytkownik karty niespersonalizowanej - zalogowany użytkownik, który
zostanie zidentyfikowany za pomocą numeru karty niespersonalizowanej,
Użytkownik karty - zalogowany użytkownik, który zostanie zidentyfikowany za
pomocą numeru karty spersonalizowanej,
Użytkownik konta grupującego - zalogowany użytkownik, który zostanie
zidentyfikowany za pomocą loginu konta grupującego.
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2 Uruchomienie aplikacji i funkcjonalności dostępne bez logowania
2.1 Instalacja i pierwsze uruchomienie
Aplikacja MPA jest dostępna w sklepie Play

. Pobierz i zainstaluj aplikację, następnie

uruchom aplikację.

2.2 Ekran startowy
Po uruchomieniu prezentowany jest widok logowania (Rys. 1). Bez zalogowania można
korzystać z rozkładów (2.3), przejść do kontaktów, blokowania karty (2.4) i zgłosić awarię
(2.5).

Rysunek 1 Widok logowania

2.3 Rozkład jazdy
Aby przejść do strony https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/ , wybierz

na

ekranie logowania (Rys.1).
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Rysunek 2 Rozkład jazdy, szukanie połączeń, przystanki, mapa

Domyślnie prezentuje się Rozkład jazdy:

(Rys.2). Stąd można przejść do

pozostałych zakładek strony ZTM (znajdowanie połączeń, mapa, itd.)
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2.4 Dane kontaktowe ZTM
Przycisk

przenosi do widoku z danymi kontaktowymi (Rys.3).

Rysunek 3 Kontakt
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2.4.1 Blokowanie karty bez logowania
Aby zablokować kartę - wybierz podany w kontaktach numer telefonu, lub przejdź do
(Rys.4).

Rysunek 4 Blokowanie karty przy użyciu numeru karty

Rysunek 5 Blokowanie karty przy użyciu PESEL
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Weryfikacja karty (pozytywna

lub negatywna

),

następuje po wpisaniu numeru karty.
Wypełnij pola, wybierz

i potwierdź blokowanie na ekranie informacyjnym:

Rysunek 6 Ekran informacyjny

Po zablokowaniu pojawi się komunikat:

.

2.5 Zgłoszenie awarii bez logowania
Wysłanie zgłoszenia informacji o awarii wiąże się przesłaniem informacji o lokalizacji
urządzenia, dlatego aplikacja prosi użytkownika o zgodę na dostęp do lokalizacji, co jest
sygnalizowane odpowiednim komunikatem.

Rysunek 7 Ekran informacyjny udostępnienia lokalizacji urządzenia
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W przypadku braku zgody na pobieranie lokalizacji aplikacja umożliwi wysłanie zgłoszenia ale
nie zostanie przesłana informacja o lokalizacji urządzenia co może spowodować utrudnienia w
sprawnym usunięciu zgłoszonej awarii gdyby użytkownik nie wypełnił poprawnie
wymaganych pól (w przypadku zgłaszania awarii automatu ŚKUP, parkometru czy przystanku
wymagane jest wpisanie/podanie lokalizacji zepsutego urządzenia).
W przypadku gdy użytkownik ma wyłączoną funkcję Użyj lokalizacji na swoim urządzeniu po
wywołanie funkcji Zgłoś awarię/problem wyświetli komunikat informujący o konieczności
włączenia funkcji.

Rysunek 8 Ekran informacyjny włączenia lokalizacji urządzenia

Po naciśnięciu odpowiedzi Ustawienia – użytkownik zostanie przekierowany do ustawień
telefonu do funkcji Lokalizacja, gdzie będzie mógł włączyć odpowiednie ustawienia
urządzenia.
Wybór odpowiedzi Pomiń podobnie jak w przypadku zgody na wykorzystanie lokalizacji
urządzenia nadal pozwala wysłać zgłoszenie, ale bez danych o lokalizacji.
Zgłoszenie awarii jest przekazywane do modułu komunikacji wewnętrznej, gdzie zgodnie ze
zdefiniowanymi zasadami zostaje mu nadany odpowiedni bieg realizacji. Dane o zgłoszeniu
awarii są przechowywane w systemie przez okres zgodny z zasadami ustalonymi w organizacji
dla danych archiwalnych.

Wybierz kategorię, wpisz treść i kontakt (obowiązkowe, oznaczone gwiazdką) i dodaj załącznik
(opcjonalnie), aby wysłać zgłoszenie awarii.
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Rysunek 9 Zgłoś awarię

I wyślij zgłoszenie:

Rysunek 10 Wyślij zgłoszenie awarii

2.5.1 Dodawanie załączników
Przycisk

umożliwia dodanie załączników do zgłoszenia awarii (maksymalnie

3 załączniki, o łącznej wielkości do 5Mb). Załączniki dodaje się przyciskiem
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Rysunek 11 Dodawanie załączników

Po wybraniu pliku

wybierz przycisk

(Rys.10).

Rysunek 12 Wybór i podgląd załączników

Następnie wybierz Potwierdź załączniki, lub zrezygnuj z załączania pliku wybierając Wstecz:

Rysunek 13 Usuwanie załączników przyciskiem Wstecz/Cofnij w telefonie
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2.5.2 Zapisanie zgłoszenia awarii
Jeśli przed wysłaniem zgłoszenia wybierzesz Wstecz/Cofnij na telefonie – zgłoszenie zostanie
zapisane i będzie można edytować je później (Rys.12).

Rysunek 14 Zapisanie niewysłanego zgłoszenia awarii

3 Logowanie
3.1.1 Uwierzytelnienie
Aby korzystać z pozostałych funkcjonalności MPA konieczne jest zalogowanie do aplikacji.
W tym celu należy wpisać login konta lub numer karty ŚKUP.
Można też, w urządzeniu z włączoną funkcją NFC, po naciśnięciu przycisku "zaloguj się"
przyłożyć kartę ŚKUP do urządzenia. Wówczas numer karty zostanie wprowadzony
automatycznie.
W polu oznaczonym "Hasło" należy wpisać to samo hasło, które jest używane do logowania
na Portalu Klienta Karty ŚKUP.
Hasło musi składać się z 8 do 12 znaków (w tym: mała, wielka litera, cyfra i znak specjalny,
bez polskich znaków).
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Rysunek 15 Widok logowania

Zapamiętaj mnie

oznacza, że po zamknięciu aplikacji (ale bez wylogowania) -

nie będzie trzeba ponownie wpisywać danych użytkownika, by korzystać ze wszystkich
funkcji.
Odznaczony checkbox:

spowoduje wylogowanie po każdym zamknięciu

aplikacji.
3.1.1.1 Konto grupujące
Jeżeli jesteś właścicielem konta grupującego, po wpisaniu loginu wybierz kartę, w której
kontekście będziesz używał MPA:

Rysunek 16 Konto grupujące

str. 15

3.1.2 Samouczek
Po pierwszym zalogowaniu do aplikacji pokazuje się samouczek, prezentujący podstawowe
funkcjonalności. Można go zamknąć, dotykając ekran poza niebieskim obszarem, lub zapoznać
się z kolejnymi wskazówkami - dotykając za każdym razem wyróżniony obszar (Rys.15). Jest
on również dostępny z poziomu ustawień.

Rysunek 17 Pierwsza wskazówka od samouczka

str. 16

4 Ekran główny
Po zalogowaniu (Rys.13) widać ekran główny:

Rysunek 18 Ekran główny

Elementy ekranu głównego:
•

ikona menu

•

przejście do listy wiadomości

•

ikona

,
, z informacją o nieodczytanej wiadomości,

umożliwia przejście do koszyka zakupów i kontynuowanie płatności za

wybrane bilety
•

dwie zakładki (zapisane na karcie i oczekujące), z listami biletów i zasileń:
,

•

aktywne elementy

(dotknij, aby wyświetlić szczegóły)

str. 17

•

aby wyświetlić szczegóły biletu i wygenerowany QrCode uprawniający do przejazdu,
który jest traktowany na równi z przeniesieniem biletu na kartę ŚKUP należy tapnąć
na bilet.

Rysunek 19 Ekran biletu z wygenerowanym QrCode

•

rozwijany pasek danych karty

•

szczegóły karty

•

przycisk

,

,
wywołuje

funkcję

umożliwiającą

zakup

biletów

zakup

biletów

elektronicznych, które mogą być przenoszone na kartę ŚKUP
•

przycisk

wywołuje

funkcję

umożliwiającą

jednorazowych, które nie są przenoszone na kartę ŚKUP.
•

przycisk

do zapisywania i odczytywania danych na karcie (4.1).
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4.1 Aktualizacja

karty

(funkcjonalność

dostępna

dla

urządzeń

z oprogramowaniem Android)
Aby zapisać na kartę bilety i zasilenia oczekujące, przyłóż kartę do czytnika NFC i czekaj na
wykonanie wszystkich kroków, aż pokaże się komunikat

. Proces synchronizacji

karty może potrwać kilka minut; podczas kodowania należy trzymać kartę nieruchomo przy
czytniku NFC (w zależności od modelu telefonu czytnik może być różnie umiejscowiony).

Rysunek 20 Aktualizacja karty

Rysunek 21 Zakodowano dane na kartę

Poprawnie zakodowano dane, znajdują się teraz na liście elementów zakodowanych.
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4.2 Menu
Komunikaty, wiadomości, reklamacje i historia są opisane w kolejnych podrozdziałach.
Rozkład jazdy działa analogicznie jak bez logowania. Blokowanie karty po zalogowaniu
wymaga podania wyłącznie hasła.

Rysunek 22 Menu

•

Start - przenosi do ekranu głównego,

•

Kontakt - działa jak

•

Ustawienia - opisane są w rozdziale 4.3.5.

- informacje kontaktowe ZTM,

4.2.1 Komunikaty
Po wejściu w komunikaty można odczytać najświeższe informacje od ZTM przeznaczone dla
pasażerów. Aby odczytać treść, dotknij wybrany komunikat.
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Rysunek 23 Komunikaty

4.2.2 Wiadomości
Po rozwinięciu Wiadomości w menu, wejdź w edycję nowej wiadomości:
lub przeglądaj wiadomości otrzymane i wysłane:

.

4.2.2.1 Nowa wiadomość
Napisz wiadomość – wybierz typ, wypełnij obowiązkowo temat i treść, opcjonalnie - załącz
plik (zasady jak przy zgłoszeniu awarii), i wyślij.

Rysunek 24 Nowa wiadomość
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Jeśli podczas edycji wybierzesz Wstecz/Cofnij – będzie można zapisać wiadomość jako szkic,
i wrócić do edycji później (Rys.23, 24 i 25).

Rysunek 25 Przerwanie edycji

Rysunek 26 Zapisany szkic

Rysunek 27 Pobranie szkicu do dalszej edycji
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4.2.2.2 Przegląd wiadomości
Wiadomości prezentowane są w dwóch zakładkach: odebrane (przesłane przez ZTM) i
wysłane. Aby odczytać szczegóły – dotknij wiadomość.

Rysunek 28 Przegląd wiadomości

4.2.3 Reklamacje
Po rozwinięciu Reklamacji w menu, wejdź w edycję nowej reklamacji:
lub przeglądaj złożone reklamacje:

.

4.2.3.1 Nowa reklamacja
Aby złożyć reklamację, wyraź zgodę na przetwarzanie danych:

Rysunek 29 Przetwarzanie danych osobowych przez ZTM

Następnie wypełnij formularz i dotknij Wyślij. Wysłanie jest możliwe po wypełnieniu pól
obowiązkowych.

•

Jeżeli wybierasz

, wymagane jest podanie adresu.
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•

Jeżeli wybierasz

•

Jeżeli wybierasz

, wymagane jest wypełnienie Oczekiwania.

, wymagane jest podanie numeru rachunku

bankowego.
Podobnie jak dla wiadomości - można zapisać szkic reklamacji i dodać załączniki.
4.2.3.2 Przegląd złożonych reklamacji
Reklamacje są prezentowane w dwóch zakładkach. Status reklamacji będzie zawsze aktualny,
w zależności od biegu sprawy. Dotknij reklamacji aby wyświetlić szczegóły.

Rysunek 30 Przegląd reklamacji
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4.2.4 Historia
Historia prezentuje operacje wykonane na karcie.

Rysunek 31 Historia

Aby odczytać szczegóły wybranego zdarzenia, dotknij ekran:

Rysunek 32 Szczegóły operacji
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4.2.4.1 Filtrowanie historii
Aby wyszukać zdarzenia określonego typu, z zakresu dat lub po rodzaju - wybierz

.

Rysunek 33 Narzędzie filtrowania historii – zdarzenie

Rysunek 34 Narzędzie filtrowania historii - zakres dat

Rysunek 35 Narzędzie filtrowania historii - rodzaj biletu
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Po wybraniu Zastosuj pojawi się wynik wyszukiwania:

Rysunek 36 Wynik wyszukiwania zdarzeń zwrot

4.2.5 Ustawienia
Informacja, czy włączono w telefonie NFC, znajduje się w Ustawieniach:

.

Rysunek 37 Ustawienia

Kolejne funkcje ustawień opisano w rozdziałach 4.2.5.1 do 4.2.5.4
4.2.5.1 Zabezpieczenie aplikacji
Jeżeli chcesz pozostać zawsze zalogowany, zalecane jest używanie dodatkowych zabezpieczeń:
- ustaw dostęp do aplikacji na podstawie odcisku palca, wzoru lub PINu.
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Rysunek 38 Ustawienia zabezpieczeń

Aby ustawić któreś z tych zabezpieczeń, najpierw ustaw klucz bezpieczeństwa. (Klucz
bezpieczeństwa jest nadrzędnym sposobem autoryzacji względem pozostałych i będzie mógł
zostać użyty jeżeli wzór/PIN zostanie zapomniany). Wprowadź numer dwukrotnie i potwierdź.

Rysunek 39 Pierwszy krok ustawiania dodatkowego zabezpieczenia - klucz bezpieczeństwa

Następnie wybierz rodzaj zabezpieczenia, na przykład odcisk palca (jeśli Twój model telefonu
ma czytnik linii papilarnych).
Zabezpieczenia aplikacji odciskiem palca jest możliwe jedynie w przypadku gdy użytkownik
zdecydował się na taki sposób zabezpieczenia dla swojego urządzenia. Nie ma możliwości
użycia zabezpieczenia aplikacji Mobilny ŚKUP odciskiem palca autonomiczne w oderwaniu
od ustawień systemowych urządzenia. Dane o odcisku palca nie są przekazywane do systemu
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ŚKUP. Dane o odcisku palca są zabezpieczane w urządzeniu przez procedury wbudowane w
system operacyjny urządzenia.
W efekcie, jeżeli zamkniesz aplikację w trybie Zapamiętaj mnie – po uruchomieniu aplikacji
ujrzysz prośbę o zeskanowanie odcisku, co umożliwi zalogowanie się do aplikacji:

Rysunek 40 Dodatkowe zabezpieczenie odciskiem palca

4.2.5.2 Zmiana PINu karty
Aplikacja MPA umożliwia zmianę PINu karty ŚKUP; aby to zrobić – wpisz stary PIN, a
następnie dwukrotnie nowy, i potwierdź.

Rysunek 38 Zmiana PINu

Pomyślną operację potwierdza komunikat:

.
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4.2.5.3 Zmiana hasła karty
Aplikacja MPA umożliwia zmianę hasła karty ŚKUP; aby to zrobić – wpisz stare hasło a
następnie dwukrotnie nowe, a następnie potwierdź naciskając "Zmień hasło".
Hasło musi składać się z 8 do 12 znaków (w tym: mała, wielka litera, cyfra i znak specjalny,
bez polskich znaków).

Rysunek 39 Zmiana hasła karty

Pomyślną operację potwierdza komunikat:

.

4.2.5.4 Regulaminy
Aby zapoznać się z Regulaminem Śląskiej Karty Usług Publicznych, Regulaminem Pieniądza
Elektronicznego lub zasadami świadczenia usług drogą elektroniczną na Portalu Klienta,
wybierz pozycję na ekranie:

Rysunek 40 Regulaminy
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4.2.5.5 Polityka prywatności
Aby zapoznać się z Polityką prywatności, wybierz tą opcję z menu ustawień.

Rysunek 41 Polityka prywatności

4.3 Zgłoś awarię/problem (zalogowany użytkownik)
Zgłoszenie awarii przez zalogowanego użytkownika przebiega analogicznie jak opisano w
rozdziale 2.5, ale wysłane zgłoszenie będzie widoczne jako wiadomość wysłana (typ awaria):
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Rysunek 42 Zgłoszona awaria

5 Zakup biletu
Po wywołaniu funkcji przyciskiem Zakup biletu lub wywołaniu funkcji z paska menu
użytkownik ma możliwość zakupienie biletów elektronicznych, które mogą być przenoszone
na kartę ŚKUP. Dla części biletów (za wyjątkiem biletów z limitem przejazdów) generowany
jest QrCode, który może być prezentowany podczas kontroli i jest równoznaczny
z przeniesieniem biletu na kartę ŚKUP. Bilety które mają generowany QrCode nie muszą być
przenoszone przez użytkownika na kartę ŚKUP (jednakże mogą być przeniesione na kartę,
a także są widoczne w Portalu Klienta, jak inne zakupione bilety elektroniczne uwidocznione
na Portalu).
Uruchomienie funkcji wyświetla menu biletów dostępnych do zakupów podzielonych wg
kategorii.
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Rysunek 43 Ekran Wybierz kategorię biletu

Po kliknięciu w kategorie użytkownik dostaje dostęp do listy biletów przypisanej do danej
kategorii.

str. 33

Rysunek 44 Ekran Wybierz bilet

Tapnięcie w nazwę biletu wyświetla informację o uprawnieniach wynikających z zakupu biletu.
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Rysunek 45 Ekran szczegółów biletu

Klikając po prawe stronie biletu, w przycisk plusa dodajemy bilet do koszyka.
W przypadku gdy do zakupu biletu potrzebne są dodatkowe dane, zostaje udostępniony ekran
pozwalający na wpisanie (data aktywacji, nazwa strefy obowiązywania biletu)

str. 35

Rysunek 46 Ekran danych dodatkowych biletu

Po uzupełnienie danych dodatkowych i potwierdzeniu bilet zostaje przekierowany do koszyka.

6 Obsługa koszyka
Obsługa koszyka wywoływana jest automatycznie po zatwierdzeniu wyboru biletu lub poprzez
wywołanie po tapnięciu w ikonę
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Rysunek 47 Ekran koszyka

Elementy ekranu

•

przycisk

uruchamia procedurę zapłaty za bilety w eCard, otwiera okno

komunikacji z eCard, w którym użytkownik dokonuje płatności przy pomocą
udostępnianych przez eCard narzędzi (przelew lub Blik)
•

przycisk

przenosi do ekranu Wybierz kategorie i umożliwia kontynuację

zakupów biletów
Wybrane do płatności bilety kieruje się za pomocą checkbox, który jest umieszczony po prawej
stronie biletu.
Jeżeli chcemy usunąć bilet z koszyka to przesuwamy palcem po wybranym bilecie z prawa w
lewo. W trakcie ruchu aplikacja wyświetli ikonę kosza z informację ‘Usuń’.
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Rysunek 48 Ekran usuwania biletu

Jeżeli chcemy zmienić na bilecie dane dodatkowe np. datę aktywacji przesuwamy palcem po
bilecie z lewa na prawo. Aplikacja wyświetli ikonę ołówka z informację ‘Edycja’.
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Rysunek 49 Ekran wywołujący edycję biletu

7 Zakup biletu Kup i jedź
Funkcja Kup i jedź została wyposażona w usługę podpowiadania, na podstawie lokalizacji
urządzenia, linii komunikacyjnych obsługiwanych przez najbliższe przystanki użytkownika.
Dlatego po wywołaniu funkcji, jeżeli użytkownik wcześniej nie wyraził zgody, zostanie
wyświetlony komunikat żądania wyrażenia zgody na użycie lokalizacji.

Rysunek 50 Ekran informacyjny udostępnienia lokalizacji urządzenia
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Brak wyrażenia zgody nie blokuje użycia funkcji, użytkownik będzie musiał podczas zakupu
biletu wprowadzić dane o numerze linii na której będzie podróżował ręcznie.
W przypadku gdy funkcja lokalizacji urządzenia jest wyłączona użytkownik zostanie o tym
fakcie poinformowany komunikatem.

Rysunek 51 Ekran informacyjny włączenia lokalizacji urządzenia

Po naciśnięciu odpowiedzi Ustawienia – użytkownik zostanie przekierowany do ustawień
telefonu do funkcji Lokalizacja, gdzie będzie mógł włączyć odpowiednie ustawienia
urządzenia.
Wybór odpowiedzi Pomiń umożliwi zakup bilet z ręcznym wprowadzeniem numeru linii
podróży.
Dane o lokalizacji wysyłane do systemu ŚKUP w celu ustalenia najbliższych przystanków nie
są gromadzone i przechowywane w systemie ŚKUP.
Po wywołaniu funkcji przyciskiem Kup i jedź aplikacja wyświetli okno umożliwiająca zakup
biletów jednorazowych, które upoważniają do przejazdu po zaprezentowaniu QrCode i nie są
przenoszone na kartę ŚKUP.
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Rysunek 52 Ekran Kup i jedź, wybór biletów do zakupu

Elementy ekranu
•

Przycisk

służy do zwiększania liczby biletów do zakupu

•

Przycisk

służy do zmniejszania liczby biletów do zakupu

Wraz z ustalanie liczby biletów do zakupu zmienia się liczba w polu sztuki oraz kwota
łącznie do zapłaty.

•

Przycisk

- uruchamia procedurę zapłaty za bilety w eCard, otwiera okno

komunikacji eCard, na którym użytkownik dokonuje płatności za pomocą
udostępnianych przez eCard możliwości (przelew lub Blik). Po skuteczny procesie
płatności aplikacja automatycznie otwiera zakładkę Bilety i wyświetla w niej opłacone
biletu.
•

Zakładka

umożliwia przełączanie się pomiędzy

udostępnioną listą biletów do zakupu i zakupionymi biletami przez użytkownika.
Tapnięcię w nazwę biletu na zakładce Zakup wyświetla informację o uprawnieniach
wynikających z zakupu biletu.
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Rysunek 53 Ekran szczegółów biletu

Po wyborze przycisku Zapłać użytkownik poproszony zostanie o wybranie numeru linii z
podpowiadanej listy lub wpisanie numeru linii, którą będzie podróżował. W przypadku
wprowadzania ręcznego należy wskazać na ikonie rodzaj środka transportu a następnie
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Rysunek 54 Ekran wyboru linii do podróży

Wybranie numeru linii przenosi użytkownika na stronę eCard w celu dokonanie opłaty.

Rysunek 55 Ekran wprowadzenia numeru linii
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Po wprowadzeniu danych użytkownik wywołuje przycisk Przejdź do płatności, który
przekieruje go na stronę eCard w celu dokonanie opłaty.
Po zakupie bilety opłacone są wyświetlane w zakładce Bilety

Rysunek 56 Ekran zakupionych biletów

Tapnięcie w nazwę biletu na Zakładce Bilety wyświetla QrCode który użytkownik prezentuje
do kontroli.
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Rysunek 57 Ekran szczegółów zakupionego biletu z wygenerowanym QrCode
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