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Akceptacja wniosków urlopowych 
Kierownik, po zalogowaniu się do Portalu, w kafelku „Akceptacja Wniosków”, ma wyświetloną 

informację na temat ilości niezatwierdzonych wniosków urlopowych swoich podwładnych. 

 

Po kliknięciu na kafelek „Akceptacja Wniosków” pojawi się szczegółowa informacja na temat 

oczekujących wniosków. W celu wybrania konkretnego wniosku należy na niego kliknąć w lewym 

panelu bocznym. 



 

 

 

By zatwierdzić lub odrzucić wniosek, należy kliknąć na przycisk „Zatwierdź” lub „Odrzuć” w prawym 

dolnym rogu, w trakcie przeglądania szczegółów danego wniosku. 

 

 

  



Poczta SAP 
Zalogowany kierownik, na stronie głównej Portalu, ma  możliwość przejścia do Poczty SAP poprzez 

kliknięcie na kafelek „Poczta SAP”. 

Po uruchomieniu aplikacji poczty, użytkownik zostanie automatycznie skierowany do swojej skrzynki 

odbiorczej. 

 

 



Aby wyświetlić szczegóły danej wiadomości wystarczy wybrać ją z listy poprzez podwójne kliknięcie. 

 

Poczta SAP jest standardowym sposobem dostarczania kierownikowi informacji o loginie i haśle jego 

podwładnych do Portalu SAP.  

 

  



Poczta SAP – pierwsze logowanie przez nowego użytkownika 
W przypadku gdy kierownik jest nowym pracownikiem bądź też otrzymał nowe konto do Portalu z 

innego powodu – proces uzyskania dostępu do Poczty SAP po raz pierwszy będzie wymagał 

dodatkowych kroków. 

Najpierw, w sposób standardowy należy otworzyć aplikacje Poczty SAP poprzez kliknięcie na 

odpowiedni kafelek. 

 

W tym wypadku Portal powinien przekierować użytkownika do ekranu zmiany hasła w systemie SAP 

HR. Konto SAP HR jest niezbędne do korzystania z Poczty SAP, jednak nie jest ono tożsame z kontem 

w Portalu. 

 



W tym ekranie, w polu „Aktualne hasło” należy wpisać początkowe hasło do Portalu otrzymane 

pierwotnie od swojego przełożonego. W polach „Nowe hasło” oraz „Powtórzenie hasła” zalecanym 

jest wpisanie swojego aktualnego hasła do Portalu. Następnie klikamy na przycisk „Zmiana”. 

 

Powinien się pojawić komunikat o pomyślnej zmianie hasła. 

 

Następnie użytkownik zostanie automatycznie skierowany do Poczty SAP Wszystkie kolejne kroki są 

już analogiczne do standardowej procedury. 

 



Kalendarz zespołu 
Dostęp do kalendarza zespołu kierownik uzyskuje w sposób analogiczny do zwykłych pracowników. 

Tj. poprzez kliknięcie na kafelek „Kalendarz zespołu” w kategorii „Dane  Pracownika”. 

 

Znaczącą różnica jest jednak to że kierownik ma dostęp do 2 różnych kalendarzy. Może się on między 

nimi przełączać poprzez kliknięcie na przycisk „Bezpośredni Podwładni” lub „Współpracownicy” w 

lewym górnym rogu aplikacji kalendarza. 

 

 

 

Kalendarz  „Bezpośredni podwładni” zawiera informacje na temat nieobecności kierowników 

podległych jednostek organizacyjnych oraz bezpośrednich podwładnych nie będących częścią innych 

jednostek organizacyjnych.  



Drugi z kalendarzy, „Współpracownicy”, funkcjonuje na tych samych zasadach jak domyślny 

kalendarz zespołu każdego pracownika. Oznacza to, że wyświetla informacje o nieobecnościach 

współpracowników będących częścią najniższej w hierarchii jednostki organizacyjnej do której należy 

również kierownik. 

 


