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Witamy! 

Dla ułatwienia poruszania się po naszym serwisie PressInfo prezentujemy poniższe 

wskazówki, które odpowiedzą na pytania:  

? Jak poruszać się po serwisie? 

? Jak skutecznie korzystać z wyszukiwarki PressInfo? 

? Jak zapisywać kryteria? 

? Jak wykorzystywać i zarządzać zapisanymi kryteriami? 

? Jak zarządzać kontem użytkownika w serwisie? 

oraz wiele kwestii w tym temacie. 

 

Spis treści(aby przejść automatycznie do strony kliknij jej numer lub tytuł w spisie): 
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1. Logowanie  
 Aby przejść do logowania należy kliknąć przycisk „Logowanie” znajdujący się w prawym górnym rogu 

serwisu(a.). 

Następnie na stronie logowania(zaprezentowanej poniżej) należy w puste pola należy wpisać nazwę użytkownika 

lub e-mail(b.) oraz hasło(c.). Zalecane jest oznaczenie okienka „Zapamiętaj mnie na tym komputerze” (d.) aby 

przyspieszyć i ułatwić przyszłe logowania. W celu finalizacji logowania należy kliknąć przycisk „ZALOGUJ”(e.). 
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2. Poruszanie się po serwisie  
Aby je ułatwić, prezentujemy instrukcję poszczególnych podstawowych operacji: 

a. Panel klienta 
Aby zarządzać panelem klienta należy wybrać środkową zakładkę w prawym górnym serwisu(po 

wykonaniu operacji przejdź do punktu 6 -  Zarządzanie kontem użytkownika) 

 

b. Wyszukiwanie przetargów  

 Aby wyszukać potrzebne informacje należy skorzystać z wyszukiwarki naszego serwisu. Znajduje 

się ona na stronie głównej w grafitowym okienku.   

 W polu wpisywania należy wprowadzić słowa, które mają być wyszukane(patrz punkt 3a - Pole do 

wpisywania haseł ) 

 

c. Wyszukiwanie zaawansowane 

 Zalecamy korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego w celu zdefiniowania precyzyjnych 

kryteriów wyszukiwania (przejście do tego sposobu znajduje się poniżej pola wpisywania w 

grafitowym okienku)  

 Wyjaśnienie jak korzystać z zaawansowanej wyszukiwarki znajduje się w punkcie 3. 

 

 

 

 

http://www.pressinfo.pl/
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3. Korzystanie z wyszukiwarki zaawansowanej  
na przykładzie tematyki: przetargi 
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a. Pole do wpisywania haseł  

Pole służy do wpisywania słów, które chcesz znaleźć w przetargu. Aby Twoje wyniki wyszukiwania były 

bardziej precyzyjne,  skorzystaj z poniższych form jego uzupełniania: 
 konkretne pojedyncze słowo np. sygnalizator – system przeszuka bazę pod kątem wpisanego słowa w 

jego dowolnej formie fleksyjnej(w odmianach z różnymi końcówkami), czyli wyszuka także informacje w 

których użyte będą słowa np. sygnalizatorów czy sygnalizatora 

 kilka słów kluczowych np.: węgiel opał koks – wyniki wyszukiwania będą zawierały informacje, w 

których co najmniej jedno wpisane słowo znajduje się w przetargu w dowolnej formie fleksyjnej(w 

odmianach z różnymi końcówkami) 

 fraza wpisana w cudzysłowie np. „sprawozdanie finansowe” – system odnajdzie te informacje, gdzie 

występuje ta fraza w dowolnej formie fleksyjnej(w odmianach z różnymi końcówkami) czyli w wynikach 

wyszukiwania pojawią się także „sprawozdania finansowego” „sprawozdań finansowych” i podobne 

 istnieje możliwość wpisania kilku fraz np., „sprawozdanie finansowe” „bilans spółki” „wykonanie 

audytu” - wyniki wyszukiwania będą zawierały informacje, w których co najmniej jedna wymieniona 

fraza w dowolnej formie fleksyjnej znajduje się w przetargu 

 jeśli chcesz wyszukać informacje, w treści których ma znajdować się kilka wymaganych słów 

(niekoniecznie obok siebie), trzeba wpisać je dodając operator matematyczny ‘plus’ np. +opony 

+samochód +ciężarowy. W takim przypadku otrzymamy wyniki przetargów, w których każde z tych słów 

musi wystąpić w dowolnej odmianie fleksyjnej  
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 jeśli chcesz wyszukać wymagane słowa z pominięciem zbędnych słów, przed wymaganymi wpisz znak 

plusa, przed zbędnymi wpisz znak minusa np. jeśli chcesz wyszukać wszelkie opony do samochodów bez 

tych przeznaczonych do pojazdów ciężarowych, wpisujemy:  +opony +samochód –ciężarowy 

 oba symbole plus i minus możesz również łączyć z wyszukiwaniem po frazach (słowach występujących 

obok siebie) i np. wpisanie fraz +”remont dróg” -”remont linii kolejowej” spowoduje, że wyszukane 

zostaną tylko te informacje, które dotyczą remontów dróg bez remontu linii kolejowych 

  frazy możesz także łączyć z pojedynczymi słowami np. +”modernizacja budynku” –instalacja. W takim 

przypadku wyniki wyszukiwania będą dotyczyły przetargów zawierających frazę: modernizacja budynku 

ale bez prac związanych z instalacjami 

 istnieje także możliwość wyłączenia dopasowania fleksyjnego w przypadkach, kiedy znamy tylko 

początek wyrazu i tak np. wpisując słowo elektro* (z gwiazdką), zostaną wyszukane te informacje w 

których wystąpi dowolne słowo rozpoczynające się od liter elektro 

Uwaga: 

 aby jeszcze bardziej precyzyjnie zdefiniować wyniki wyszukiwania, polecamy zaznaczyć branżę bądź inne 

dowolne pole w tabeli wyszukiwania 
  aby użyte słowa kluczowe były właściwe, radzimy wcześniej wyszukiwać bardziej ogólnie, by poznać 

specyfikę formułowania przedmiotu przetargu w danej branży 
 aby uniknąć, pominięcie przez system istotnych informacji, w pierwszym etapie lepiej zaznaczyć szerszy 

zakres np. z użyciem samych branż i podbranż 
 umiejętne wykorzystanie możliwości wyszukiwarki po polu przedmiot informacji, a także pozostałych pól 

tabeli wyszukiwania, pozwoli na precyzyjne i trafne określenie interesującego zakresu i spowoduje, że żadnej 

przetarg nie umknie uwadze! 

 

b. oznacz pole wyboru aby system dodatkowo przeszukał treść przetargów pod kątem wpisanych słów 

kluczowych. 

 

c. oznacz pole wyboru aby system dodatkowo przeszukał bazę informacji archiwalnych pod kątem wpisanych 

słów kluczowych. Przetargi archiwalne to takie, w których upłynął termin składania ofert . 

 

d. oznacz pole wyboru aby przeszukać treści specyfikacji przetargów. Unikalne rozwiązanie, pozwalające na 

przeszukiwanie załączników do przetargów.  Ze względu na różne formy specyfikacji oferowane przez 

Organizatorów przetargów, jego skuteczność nie jest 100%. System przeszukuje treść informacji oraz tam, 

gdzie to możliwe, specyfikację przetargu. 

 

e. system przeszuka przetargi pod kątem nazwy lub fragmentu nazwy wpisanego organizatora. Wpisanie 

najbardziej charakterystycznej części nazwy ograniczy i ułatwi poszukiwania organizatora. 

 

f. wpisz w pola daty od i do której system ma przeszukać przetargi pod kątem terminu składania ofert.  Aby 

terminem ofert był konkretny dzień należy do obu pól wpisać tą samą datę. 

 

g. wpisz w pole adres lub charakterystyczną cześć adresu organizatora. Przetargi będą przeszukane z 

uwzględnieniem wpisanego adresu lub fragmentu adresu organizatora . 
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h. wpisz w pole miejscowość organizatora.  System przeszuka przetargi z uwzględnieniem wpisanej 

miejscowości.  Konieczne jest wpisanie całej nazwy miejscowości bądź w przypadku nazw dwuczłonowych, 

pierwszej jego części. 

 

i. wpisz w pole numer konkretnego przetargu (np. z informatora) pod kątem, którego system przeszuka 

przetargi. Każde ogłoszenie w bazie posiada swój unikalny numer, nadawany podczas publikacji w serwisie.   

 

j. wpisz w pole e-mail organizatora przetargu. System przeszuka przetargi z uwzględnieniem wpisanego 

adresu. 

 

k. system odpowiednio wyszuka informacje: 

- opcja „TAK” – system pominie informacje o sprostowaniach do przetargu, które ogłaszane są przez 

Organizatorów 

- opcja „NIE”  -  wszystkie istotne informacje będą przeszukane 

 

l. wpisz adres strony www organizatora. System przeszuka przetargi pod kątem wpisanego adresu bądź 

fragmentu adresu strony www Organizatora. Adres należy wpisać bez http://. 

 

m. wybierz datę publikacji. System przeszuka przetargi pod kątem wybranego zakresu daty publikacji, która jest 

datą faktycznego zgłoszenia informacji przez Organizatora.  

 

n. wpisz osobę kontaktową organizatora. System przeszuka przetargi pod kątem kontaktu bądź fragmentu 

kontaktu do Organizatora. Może to być nazwisko określonej osoby, która została wyznaczona przez 

Organizatora do obsługi zamówienia. 

 

o. wybierz rodzaj źródła zamówienia. System przeszuka przetargi z uwzględnieniem rodzaju źródła, z którego 

pochodzi przetarg. 

 

p. wybierz typ przetargu aby system przeszukał przetargi z uwzględnieniem charakteru zamówienia: 

usługi/wykonanie bądź dostawy. 

 

r. wpisz kwotę wadium od i do której system ma przeszukać przetargi . 

 

s. wybierz województwo, powiat, kraj organizatora oraz województwo, kraj realizacji aby system przeszukał 

przetargi uwzględniając  wybrane zakresy terytorialne. Domyślnie wyszukiwane są informacje z wszystkich 

województw na terenie Polski.  Domyślnym krajem realizacji jest Polska, aby wyszukiwać w innych krajach, 

należy zaznaczyć je na liście bądź wybierać  właściwy rejon: UE, strefa EURO, UE bez EURO. 

 

t. wybierz branże oraz podbranże aby system przeszukał przetargi z uwzględnieniem wybranych tematyk. 

Słownik branż zawiera 58 pozycje oraz w każdej branży znajdują się podbranże specyficzne dla każdej 

tematyki. 
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u. wybierz opcje dotyczące parametrów z uwzględnieniem których system przeszuka przetargi. Przetargi w 

fazie planowania oraz przetargi, w których istnieje możliwość składania ofert wariantowych i częściowych. 

Domyślnie przeszuka wszystkie, zapewniając pełny obraz rynku zamówień 
Istnieje możliwość wyboru kilku branż, podczas zaznaczania należy skorzystać z klawisza na klawiaturze: Ctrl. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem branż i podbranż na stronie LISTA BRANŻ I 

PODBRANŻ 

 

v. w celu rozpoczęcia wyszukania kliknij przycisk „SZUKAJ”. 

 

w. wyszukane wyniki można posortować odpowiednio według organizatora, terminu składania ofert lub nr 

przetargu. W tym celu należy kliknąć wybrany z wymienionych sposób sortowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pressinfo.pl/sites/default/files/branze_i_podbranze_0.pdf
http://www.pressinfo.pl/sites/default/files/branze_i_podbranze_0.pdf
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4. Zapisywanie kryterium 

Opcja umożliwia zapisanie na stałe kryterium (filtra) według którego baza będzie przeszukiwana. Filtra można 

użyć wielokrotnie  oraz w oparciu o zapisany filtr można uaktywnić wysyłkę informatora, dzięki któremu 

informacje będą wysyłane drogą e-mailową na określone adresy. 

a. Zapisanie 
W celu zapisania kryterium, po wykonaniu wyszukania zaawansowanego należy kliknąć przycisk „ZAPISZ 

KRYTERIA” znajdujący się w lewym górnym okienku. 

 

b. Nazwa kryteriów 
W polu wpisywania, w wyskakującym okienku należy wpisać dowolną nazwę kryteriów według której 

będzie ona rozpoznawana. 

 

c. Wyniki przez e-mail 
Aby wyniki były również wysyłane na e-mail w formie informatora należy oznaczyć opcję „Chce 

otrzymywać wyniki przez e-mail” znajdujący się w wyskakującym okienku. Następnie należy wybrać  

„Zapisz”. 
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5. Wykorzystywanie i zarządzanie zapisanymi kryteriami  
Zapisanymi kryteriami można zarządzać: wielokrotnie wykorzystywać, edytować, dostosowywać do 

newslettera czy usuwać. 

a. Gdzie?  
Po zalogowaniu w prawym górnym rogu serwisu należy kliknąć przycisk „Panel klienta”. 

 

b. Stworzone wcześniej kryteria  
W tym miejscu będą (jeśli były już wcześniej zapisane) kryteria. 

 

c. Zmiana kryteria / usuwanie / zmiana newslettera 
Aby wykonać wymienione operacje kliknij odpowiednie hasło. 
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6. Zarządzanie kontem użytkownika  
W wybranym panelu klienta(w prawym górnym rogu serwisu (a.) znajdują się również zakładki do 

zarządzania Państwa danymi(b.), zamówieniami(c.) oraz hasłem(d.). 

 

7. Kontakt 

Każdego dnia staramy się wychodzić na przeciw Państwa potrzebom, 

dlatego w przypadku jeśli mają Państwo do nas pytania, uwagi bądź 

problemy z ustawieniem precyzyjnego wyszukiwania prosimy o kontakt na 

e-mail:kontakt.pressinfo@tai.pl  

 

 

 

 

 
kontakt.pressinfo@tai.pl 
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