
1. 

Sidly jako Spółka technologiczna wprowadza dla klientów nową platformę.  

 

Od teraz klienci będą mieli możliwość skorzystania z trzech modułów. 

 

2. 

Rejestracja konta Managera: 

Należy uruchomić adres platformy: www (kropka) sidly platform (kropka) com  

W celu uzyskania wsparcia podczas procesu rejestracji można skorzystać z poradnika, do którego 

odnośnik znajduje się na głównym pasku. 

Należy wprowadzić wymagane dane w celu założenia konta Managera. 

Po kliknięciu w Zarejestruj nastąpi automatyczne przełączenie na konto Managera, gdzie wyświetli 

się ekran z zakładkami: Opiekunowie, Użytkownicy, Ustawienia. Należy przejść do dodania 

jednego z opiekunów klikając przycisk – dodaj opiekuna. 

 

3. 

Po kliknięciu wyświetli się ekran dodania nowego Opiekuna: 

Należy wprowadzić wymagane dane. 

Uwaga – na adres e-mail wprowadzony przy dodawaniu Opiekuna zostanie wysłany link 

aktywujący konto Opiekuna. Powyższy adres e-mail będzie służył jako Login dla Opiekuna. 

 

4. 

Po dodaniu Opiekuna na ekranie wyświetla się widget dodanego Opiekuna: 

 

Czerwona kropka pod nazwiskiem Opiekuna oznacza, że dany Opiekun nie jest zalogowany. 

W celu zalogowania się na konto Opiekuna należy wylogować się z konta Managera i aktywować 

konto Opiekuna poprzez link aktywujący konto opiekuna, który został wysłany na adres e-mail 

podany przy rejestracji. 

 

5.  

Po uruchomieniu linku pojawi się ekran służący do wygenerowania indywidualnego hasła do 

konta: 

 

Po zatwierdzeniu hasła system automatycznie przejdzie do okna logowania, gdzie Opiekun będzie 

mógł zalogować się na swoje konto. 
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Proces dodania nowego Użytkownika opaski składa się z dwóch etapów: Dodanie Użytkownika 

opaski oraz Konfiguracja Urządzenia. 

Etap dodania Użytkownika opaski jest taki sam dla obu linii produktów firmy SiDLY, natomiast 

Konfiguracja Urządzenia jest uwarunkowana od danego typu urządzenia. 

 

7.  

Dodanie Użytkownika opaski 

W celu dodania konta Użytkownika opaski należy zalogować się na konto Managera. Po 

zalogowaniu na konto Managera należy przełączyć zakładkę Opiekunowie na Użytkownicy w 

głównym menu systemu. Na głównym ekranie należy kliknąć przycisk - Dodaj Użytkownika. 

Wprowadzenie adresu e-mail podczas dodawania użytkownika opaski spowoduje wygenerowanie 

indywidualnego konta dla użytkownika.  

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny służący do wygenerowania hasła do 

indywidualnego konta. 

 

8. 

Konfiguracja Urządzenia SiDLY Care: 

Podczas konfiguracji urządzenia SiDLY Care, należy wprowadzić: 

- numery telefonów alarmowych, na które będą wysyłane SMSy z informacją o SOS oraz o 

upadkach użytkownika opaski, 

- strefę alarmową, w której przebywa Użytkownik - po jej skonfigurowaniu Opiekun będzie 

otrzymywał powiadomienia o opuszczeniu strefy alarmowej przez Użytkownika opaski, 

- częstość wykonywania automatycznych pomiarów – oznacza interwał co jaki będą wykonywane 

automatycznie pomiary parametrów Użytkownika opaski. W tym czasie następuje również 

synchronizacja urządzenia z systemem i zapisywania nowych ustawień, takich jak na przykład 

godziny przyjmowania leków, 

- czułość detektora upadków – przy ustawieniu „0” detektor jest wyłączony i nie będzie wykrywał 

upadków, natomiast przy ustawieniu „5” detektor ma ustawioną najwyższą czułość, co może 

powodować fałszywe wykrycia upadków, 

- zakres tętna – oznacza minimalną i maksymalną wartość, po przekroczeniu której Opiekun 

będzie odbierał powiadomienia o przekroczeniu progów tętna Użytkownika opaski, 

- zadeklarowaną ilość kroków do przebycia przez Użytkownika opaski w cyklu dobowym. 

 

9.  



W opasce SIDLY One wysyłane są komunikaty głosowe SOS oraz jest możliwość dwustronnej 

komunikacji. 

 

Konfiguracja Urządzenia SiDLY One: 

Podczas konfiguracji urządzenia SiDLY One, należy wprowadzić: 

- numery telefonów alarmowych, na które będą wysyłane SMS z informacja o SOS oraz o 

Upadkach Użytkownika opaski, 

- strefę alarmową, w której przebywa Użytkownik opaski, 

- czułość detektora upadków – analogicznie jak w urządzeniu: 

- numer karty SIM zainstalowanej w urządzeniu (opcjonalnie). 

 

11. 

Przypisanie Użytkownika opaski do Opiekuna. 

W celu przypisania Użytkownika opaski do Opiekuna należy kliknąć w Szczegóły Opiekuna: 

 

12. 

Po kliknięciu w Szczegóły należy wybrać zakładkę Godziny Pracy: 

W Zakładce godziny pracy należy wprowadzić dni oraz godziny pracy Opiekuna. System 

umożliwia ustalanie dwóch zakresów godzinowych w ciągu dnia. Dzięki czemu możliwe jest 

ustawienie trybu zmianowego dla Opiekuna. Jeżeli tryb zmianowy nie jest wymagany wtedy 

należy zadeklarować jeden przedział godzinowy dla wybranego dnia. 

Po ustaleniu godzin pracy należy zapisać ustawienia, które automatycznie zapiszą się u 

Użytkownika opaski. Jest możliwość indywidualnej zmiany godzin opieki dla Użytkownika opaski. 

 Następnie należy kliknąć w ikoną Przydziel Użytkownika: 

 

13. 

Po kliknięciu  przycisku Przydziel Użytkownika wyświetli się lista wszystkich Użytkowników opasek 

dostępnych w systemie: 

Przydzielenie Użytkownika opaski do danego Opiekuna odbywa się poprzez kliknięcie przycisku 

Dodaj. 

Alerty będą przychodziły na konto Opiekuna tylko w zadeklarowanych godzinach. 

Aby je odbierać należy zalogować się na konto Opiekuna, do którego przypisany jest wybrany 

Użytkownik opaski. 

 

14. 



Alert na platformie jest wyświetlany w formie pop-up [popapu] na koncie opiekuna. W momencie 

pojawienia się SOS na platformie, jako Opiekun, należy przyjąć zgłoszenie co pozwoli ustalić 

lokalizację wysyłającego alert oraz zarchiwizować dane o alercie.  

Opiekun powinien uzupełnić dane dotyczące opisu zdarzenia i podjętych akcji oraz wysłać 

zgłoszenie co pozwoli na jego zamknięcie. 

 

15. 

Na koncie każdego Użytkownika opaski znajdują się cztery zakładki:  

- ogólne - dashboard z danymi ogólnymi dotyczącymi danego użytkownika opaski, leki, alerty, 

raporty 

 

16. 

W dashboard jest przy każdym użytkowniku informacja o rodzaju lokalizacji AGPS/GPS, sile 

sygnału, a w przypadku opaski Sidly Care: o zdjęciu lub założeniu opaski, gdzie czerwona łapka 

informuje, że opaska jest zdjęta, a zielona, że założona. 

Wprowadzanie leków należy rozpocząć od zakładki leki i przycisku dodaj lek. Po wprowadzeniu 

nazwy, dawkowania, opisu leku oraz godziny jego przyjmowania należy zaakceptować 

wprowadzone dane przyciskiem dodaj lek.  

 

17. 

W zakładce Opiekunów jak i Użytkowników jest możliwość wyszukania konkretnego. 

Każda zmiana wprowadzona na platformie wymaga synchronizacji urządzenia z systemem. 

 

18. 

Każdy opiekun po zalogowaniu na własne konto widzi tylko swoich użytkowników opasek i ich 

dane. 

 

18”. 

Oferujemy dwa typy opasek SiDLY Care oraz SiDLY One 

 

19. 

Zapraszamy do kontaktu. 


