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Akredytacja Akademii Edukacyjnej/Partnera Egzaminacyjnego VCC 

Wprowadzenie 

Aby móc skutecznie przeprowadzić akredytację Akademii Edukacyjnej/Partnera Egzaminacyjnego 

VCC, należy przygotować następujące dokumenty (do pobrania ze strony internetowej/systemu 

CRM):  

 Załączniki do umowy licencyjnej wskazujące akredytowane obszary  

 

Rejestracja 

1. Wejdź na stronę www.partner.vccsystem.eu . 

 

2. Jeżeli chcesz zarejestrować instytucję (Akademia Edukacyjna/Partner Egzaminacyjny), wypełniasz 

pola Rejestracja Instytucji. Proces akredytacji obu instytucji prawie identycznie, z tą różnicą, że 

Partner Egzaminacyjny zamiast Trenera akredytuje Egzaminatora. 
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3. Na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie, które trzeba aktywować, 

klikając na podany link. W przypadku nieotrzymania maila z potwierdzeniem, prosimy sprawdzić 

folder SPAM, i ewentualnie zgłosić problem na info@vccsystem.eu. 

 

4. Aby aktywować konto, klikasz pole Kliknij tutaj w treści wysłanej wiadomości. 

 

 

 

5. Na adres e-mail zostanie wysłana kolejna wiadomość zawierająca dane dostępowe informujące o 

pomyślnym zakończeniu rejestracji. Uwaga! Konto będzie w pełni funkcjonalne w momencie 

aktywowania go przez Akademię Regionalną. 
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6. Aktywacja konta przez Akademię Regionalną umożliwia zalogowanie się do systemu CRM. 

AKREDYTACJA 

1. Po poprawnym zalogowaniu się można rozpocząć procedurę akredytacyjną, klikając łącze na 

głównej stronie lub korzystając z zakładki Akredytacja. 

 

2. Klikasz przycisk Dalej, aby rozpocząć nową akredytację. 
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3. Wypełniasz formularz, wpisując prawdziwe dane Akademii edukacyjnej lub Partnera 

Egzaminującego. Klikasz przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego kroku. 

 

4. Wybierasz kompetencję z której chcesz przeprowadzić akredytację. Klikasz przycisk Dalej, aby 

przejść do kolejnego kroku. 
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5. Weryfikujesz poprawność wpisanych danych. Klikasz przycisk Akceptuj dane, aby przejść do 

kolejnego kroku. 

 

6. Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie otrzymasz następujący komunikat. Klikasz przycisk 

Dalej, aby przejść do kolejnego kroku. 

 

 

7. Proces akredytacyjny składa się z 4 kroków: Akredytacja konsultanta VCC, Prześlij dokumenty 

akredytacyjne (pisemny załącznik z jakiego modułu jest przeprowadzana akredytacja), Akredytacja 

Trenera VCC oraz Płatność. Procedura musi być przeprowadzana po kolei (kolejne kroki są 

aktywowane po zatwierdzeniu poprzednich), a każdy etap potwierdzany przez Akademię Regionalną 

(prosimy o kontakt w sprawie planowanej akredytacji, aby przyśpieszyć proces). Aby rozpocząć, 

klikasz w przycisk Szczegóły przy pierwszej pozycji. 
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Akredytacja Konsultanta VCC 

1. Aby akredytować konsultanta uzupełnij pole Rejestracja osoby, a następnie kliknij przycisk 

Zarejestruj. 

 

2. Zostanie wygenerowany następujący komunikat. 

 

3. W tym miejscu kończy się procedura akredytacji konsultanta VCC z panelu Akademii Edukacyjnej. 

Dalsze kroki są przeprowadzane indywidualnie przez osobę wskazaną jako konsultanta VCC i zostały 

opisane w podręczniku Konsultanta VCC. 

4. Po pozytywnej weryfikacji konsultanta w zakładce Twoje statusy, krok Akredytuj konsultanta VCC 

zmieni się na zweryfikowany i zostanie odblokowany kolejny krok.  
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Prześlij dokumenty akredytacyjne 

1. Aby załączyć dokumenty akredytacyjne, klikasz przycisk Szczegóły. 

 

 

2. Należy załączyć dokumenty wymienione we wprowadzeniu do tego podręcznika. Wybierasz plik za 

pomocą przycisku Przeglądaj. 

3. Następnie klikasz przycisk Wyślij. 
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4. Następnie klikasz przycisk Powrót, aby powrócić do widoku głównego. 

 

Akredytuj Trenera VCC 

1. Aby akredytować trenera, klikasz przycisk Szczegóły w kroku Akredytuj Trenera VCC (w przypadku 

Partnera Egzaminującego będzie to Akredytuj Egzaminatora VCC). 

 

 

2. Uzupełniasz dane w formularzu i zatwierdzasz pola przyciskiem Zarejestruj. 
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3. W tym miejscu kończy się procedura akredytacji Trenera VCC z panelu Akademii Edukacyjnej. 

Dalsze kroki są przeprowadzane indywidualnie przez osobę wskazaną jako Trenera VCC i zostały 

opisane w odrębnym podręczniku. 

 

 

4. Po pozytywnej weryfikacji w zakładce Twoje statusy krok Akredytuj trenera VCC zmieni się na 

zweryfikowany.  
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Podsumowanie 

W zakładce Twoje konto można wyświetlić informację o uzyskanej akredytacji. Procedura akredytacji 

Akademii Edukacyjnej z kompetencji Florysta – obszar zawodowy dobiega końca. Aby uzyskać 

akredytację na partnera egzaminującego z tego obszaru, należy powtórzyć wszystkie kroki opisane w 

tym podręczniku dla Partnera Egzaminacyjnego 
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