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WPROWADZENIE  

 

Akademia Umiejętności Eurocash została stworzona z myślą o wsparciu Właścicieli sklepów i ich pracowników.  

 

Naszym wspólnym celem jest podniesienie konkurencyjności i rentowności. Stawiamy na profesjonalizm, 

wysoką jakość oferty i indywidualne podejście do klienta.  

 

Aby wywiązać się z tego zadania, przygotowaliśmy platformę edukacyjną, w której ramach znajdą Państwo 

informacje o szkoleniach warsztatowych, kursach e-learningowych oraz konferencjach rozwijających 

umiejętności m.in. z zakresu zarządzania, standardów pracy w sklepie spożywczym i standardów obsługi. 

Wszystko to jest dostępne pod adresem www.akademiaeurocash.com.pl.  

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Pamiętaj! W celu wykorzystania pełnego potencjału platformy każdy pracownik powinien mieć swoje 

unikalne konto. W przeciwnym wypadku nie będzie miał możliwości śledzenia swoich postępów.  
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WYMAGANIA TECHNICZNE 

W celu prawidłowego wyświetlania strony www.akademiaeurocash.com.pl prosimy o korzystanie z najnowszej 

wersji Mozilla Firefox lub Google Chrome, ewentualnie Windows Internet Explorer z wyłączonym widokiem 

zgodności (compatibility view) w wersji co najmniej 10.0. 

  

1. KIEROWNIK/ WŁAŚCICIEL  

Konto Kierownik/ Właściciel jest przeznaczone dla osoby zarządzającej danym sklepem. Konto to umożliwia 

zakładanie kont pracownikom sklepu oraz weryfikację ich postępów w realizacji szkoleń/ warsztatów. Każdy 

sklep posiada tylko jedno konto tego typu. Każdy sklep ma swój unikatowy kod, kod jest przypisany do sklepu, 

nie do NIP-u.  

 

UWAGA! W celach bezpieczeństwa zalecamy zmianę hasła do konta po pierwszym logowaniu. 

 

UWAGA! Hasło do konta powinno być tajne (nie należy udostępniać go pozostałym pracownikom sklepu). 

 

1.1. PIERWSZE LOGOWANIE  

W celu zalogowania się do serwisu należy wejść na stronę www.akademiaeurocash.com.pl, a następnie 

w prawym górnym logu wybrać opcję „Zaloguj się”. 
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Następie otworzy się okno, w którym należy podać dane dostępowe (login i hasło przesłane pocztą tradycyjną). 

Uwaga! Jeżeli przesyłka zawierająca dane dostępowe do Ciebie nie dotarła, prosimy o zgłoszenie tego do nas 

poprzez formularz kontaktowy (opisany w Kontakt).  

 

 

 

 

 

Po wprowadzeniu danych i wybraniu opcji „Zaloguj się” wyświetli się strona „Moje konto”, w której ramach 

należy uzupełnić wymagane dane (imię, nazwisko, adres  e-mail) oraz zaznaczyć wymagane zgody. 
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W momencie wypełnienia wszystkich wymaganych danych i wybrania opcji „Zapisz” pojawi się grafika 

oznaczająca zapisywanie danych – proces zapisu danych może potrwać nawet kilka minut. 

UWAGA! Prosimy o niewyłączanie przeglądarki, dopóki ikona dotycząca zapisu danych nie zniknie, 

w przeciwnym wypadku konto nie zostanie poprawnie założone. 

 

 
 

 

Po poprawnym zapisaniu danych wyświetli się okno powitalne. 

 

UWAGA! Po pierwszym logowaniu zalecamy zmienić  
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1.2. ZAŁOŻENIE KONT PRACOWNIKOM 

Aby dodać pracowników, należy wejść do zakładki „Moi pracownicy”. Możemy się tam dostać na dwa sposoby: 

a) wybierając opcję „Dodaj pracowników” widoczną na pop-upie powitalnym, 

 

 

b) po zalogowaniu do portalu (na stronie głównej) klikając w przycisk „Moja Akademia”, a następnie „Moi 

pracownicy”. 

Pamiętaj!  W celu wykorzystania pełnego potencjału platformy każdy pracownik powinien mieć swoje 

unikalne konto.  
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Na tej samej stronie (Moi pracownicy) są dostępne dwa moduły: 

a) lista pracowników – na której są widoczni pracownicy już zarejestrowani, 

b) dodaj pracownika – moduł umożliwiający dodanie nowych pracowników. 

  

 

W celu dodania nowego pracownika w module „Dodaj pracownika” należy podać jego imię, nazwisko, 

stanowisko oraz adres e-mail, a następnie wybrać opcję „Zapisz”. 
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UWAGA! Podany adres e-mail będzie od tej pory loginem pracownika. Z tego też powodu każdy pracownik 

musi mieć unikalny adres mailowy. Adres ten można założyć na darmowych stronach typu gmail.com, wp.pl 

itp. Adres e-mail może być użyty tylko raz, kilku pracowników nie może mieć takiego samego adresu e-mail. 

Należy spisać sobie wszystkie hasła do konta. 

  

 
 

 

 

 
 

Po zapisaniu zmian dodany pracownik pojawi się na liście pracowników. 
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UWAGA! W celu zakończenia procesu rejestracji pracownik jest zobowiązany do przeprowadzenia 

pierwszego logowania w serwisie. 

 

8. POMOC 

W przypadku pojawienia się pytań lub trudności zachęcamy do odwiedzenia zakładki Pomoc, gdzie dostępna 

jest lista najczęściej zadawanych pytań, dotyczących platformy Akademii Umiejętności Eurocash. Po kliknięciu 

na pytanie, wyświetlona zostanie odpowiedz, przygotowana przez nasz Zespół. 
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9. KONTAKT 

 

Jeżeli na stronie www.akademiaeurocash.com.pl nie znajda Państwo odpowiedzi, na nurtujące Państwa 

pytania, dotyczące Akademii Umiejętności Eurocash, zachęcamy do kontaktu z nami, poprzez formularz 

kontaktowy, dostępny w zakładce Kontakt. 

 

 

TO JEST SKRÓCONA INSTRUKCJA – PEŁNA INSTRUKCJA ZNAJDUJĘ SIĘ NA DOLE STRONY 
GŁÓWNEJ, MOŻNA JĄ WYDRUKOWAĆ LUB KORZYSTAĆ Z WERSJI ELEKTRONICZNEJ 
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