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Akredytacja Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC 

Wprowadzenie 

Operator Systemu ma za zadanie czuwać na obiektywnych przebiegiem egzaminu teoretycznego, 

który uczestnicy zdają na platformie e-learningowej. Do jego podstawowych obowiązków należy: 

 Weryfikacja (zalogowanie i wylogowanie) poprawności loginów i haseł otrzymanych od 

organizatora szkolenia (powinny dotrzeć min. 24h przed planowanym egzaminem). W 

przypadku problemów z zalogowaniem należy ten problem zgłosić mailowo na 

info@vccsystem.eu  

 Odczytanie uczestnikom regulaminu egzaminu teoretycznego i zebranie podpisów pod 

dokumentem o zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w egzaminie. 

 Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu i udzielanie pomocy technicznej 

uczestnikom, jeżeli pojawi się problem uniemożliwiający rozwiązywanie testu 

egzaminacyjnego. 

 Po zakończeniu egzaminu wpisanie w swoim profilu w systemie CRM wyników uzyskanych 

przez uczestników szkolenia. 

Procedura akredytacyjna 

1. Wchodzisz na stronę www.partner.vccsysstem.eu  i wybierasz zakładkę Zarejestruj się. Następnie 

wpisujesz dane w pole Rejestracja osoby i klikasz przycisk Zarejestruj. 

 

 

2. Aby aktywować konto, należy kliknąć link aktywacyjny przesłany na adres e-mail i zaczekać na dane 

dostępowe, które zostaną przesłane w kolejnej wiadomości. Uwaga! Konto będzie w pełni 

funkcjonalne w momencie aktywowania go przez Akademię Regionalną. 
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3. Logujesz się do systemu na dane przesłane w wiadomości e-mail. Po poprawnym zalogowaniu się 

można rozpocząć procedurę akredytacyjną, klikając łącze na głównej stronie lub korzystając z zakładki 

Akredytacja. 

 

 

4. Klikasz przycisk Dalej, aby rozpocząć nową akredytację. 
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5. Wybierasz funkcję Operator Systemu i klikasz przycisk Dalej. 

 

6. Jeżeli jesteś w stanie spełnić wymagania na tę funkcję, klikasz przycisk Zaakceptuj. Musisz również 

zaakceptować oświadczenie o gotowości do podjęcia współpracy w roli Operatora Systemu 

Egzaminacyjnego. 

 

7. Klikasz przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego widoku. 
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8. Klikasz łącze Wypełnij kwestionariusz VCC (Uwaga! Pominięcie tego kroku uniemożliwi dalszą 

procedurę). 

 

9. Uzupełniasz dane w formularzu i zatwierdzasz pola przyciskiem Zapisz. 
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10. Klikasz przycisk Powrót, aby wyświetlić kroki akredytacyjne. Akademia Regionalna zweryfikuje 

przesłane dokumenty i zatwierdzi ten krok. 

 

 

11. Kolejnym elementem jest zdanie testu na Operatora systemu egzaminacyjnego na platformie 

egzaminacyjnej (http://wiedza-online.pl/index.php?platform=vcc ). Dopiero po jego zaliczeniu (min. 

90% z testu teoretycznego) status zostanie zmieniony na Zweryfikowany. 
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12. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności, po którym zostanie ustawiony kolejny status. 

 

13. Kiedy wszystkie statusy zmienią się na Zweryfikowany procedura akredytacyjna dobiega końca. 

 

15. Możesz sprawdzić swój status w zakładce Twoje konto/Ogólne informacje. 
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Zadania Operatora Systemu na platformie CRM 

1. Na Twój adres mailowy zostanie przesłane zaproszenie do uczestnictwa w roli Operatora Systemu 

Egzaminacyjnego. 

2. Aby zaakceptować zaproszenie logujesz się do swojego profilu na www.partner.vccsystem.eu.  

3. Następnie przechodzisz do zakładki Twoje Konto/Ogólne informacje/Zaproszenia. Możesz 

zaakceptować (Zaakceptuj) albo odrzucić zaproszenie (Usuń). 

 

 

 

4. Zaproszenie zostało zaakceptowane. Przechodzisz do zakładki Egzaminy. 

 

 

5. Klikasz na przycisk Oceny. Nazwiska i pola zostaną odblokowane dopiero w dniu i o godzinie, na 

które został zaplanowany egzamin. 
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6. W dniu egzaminu zostają odblokowane pola ocen wraz z użytkownikami. Operator systemu 

wpisuje wyniki do systemu CRM na podstawie informacji, które zostały wyświetlone po zakończeniu 

egzaminów przez uczestników. Następnie, klikasz przycisk Zatwierdź oceny za egzamin. 

 

 

7. Dane zostały przesłane do Akademii Regionalnej oraz Partnera Egzaminacyjnego. 
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