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 Publikacje eBistyp są dostępne w zakładce Moja Biblioteka w aplikacji 
Smarteca: https://smarteca.wolterskluwer.pl/

UWAGA!
 Pojawienie się nowej publikacji lub aktualizacja 

istniejącej będzie sygnalizowana odpowiednim napisem 
przy samej publikacji (wyświetli się komunikat:  
NOWOŚĆ lub ZAKTUALIZOWANO)  oraz zbiorczo w liście 
dostępnej pod przyciskiem aktualizacji.

Gdzie obecnie znajdują się publikacje eBistyp?1
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 Kliknięcie w dowolną publikację otworzy jej zawartość

Po wybraniu konkretnej publikacji, głównym pasku menu znajdują się następujące opcje:

Widok publikacji2

Spis treści Biblioteka: powrót do listy publi-
kacji

cofnięcie ostatniej akcji (np. powrót  
do poprzednio wyświetlonej strony)Biblioteka

przejście  
do zakładki:  
Moje foldery

ustawienia, pozwalające na:
• zapisanie dokumentu
• drukowanie
• tworzenia linku bezpośredniego do dokumentu
• dodanie do ulubionych
• dodanie do zakładek
• zmiana rozmiaru wyświetlanego dokumentu

wyszukiwanie  
w dokumencie
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opis, czyli streszczenie zawartości dokumentu

adnotacje: w dokumencie można wprowadzać notatki, zaznaczać  
wybrane fragmenty tekstu, czy ustawić zakładki na wybranych stronach.  
Wszystkie te adnotacje można łatwo przeglądać w tym miejscu

spis treści

pomoc: opis wszystkich ikonek i funkcjonalności

 Po wyświetleniu spisu treści można przejść do konkretnego rozdziału w dokumencie 
lub przejść do strony pozwalającej na pobranie plików w różnych formatach 
wykorzystywanych w narzędziach do kosztorysowania.

Po lewej stronie, na czarnym pasku znajdują się dodatkowe zakładki:

Widok publikacji cd.2
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 Przy pierwszej próbie pobrania pliku, w zależności od używanej przeglądarki 
może zostać zablokowane okienko wyskakujące lub pojawić się komunikat proszący 
o potwierdzenie zamiaru pobrania pliku.

 Należy w takim wypadku zezwolić na wyskakujące okienka na stronie Smarteca. 

Pliki do pobrania3

 Instrukcja dla przeglądarki Chrome   

 Instrukcja dla przeglądarki Firefox   

https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/Kontrola%20wyskakuj%C4%85cych%20okien
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Praca z dokumentem4
 W dokumencie można zaznaczać wybrany fragment tekstu. Po jego 

zaznaczeniu pojawi się dodatkowe okno zawierające poniższe opcje:

 zapisanie fragmentu w swoich 
folderach w  aplikacji Smarteca

 zaznaczenie na wybrany kolor

 skopiowanie  
zaznaczonego fragmentu

 dodawania notatek 
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 Do wyszukiwania służy lupa umieszczona w górnym prawym rogu. 
 Wpisane słowa będą wyszukiwane z uwzględnieniem odmian fleksyjnych. 

 Fragmenty tekstu gdzie, znajdują się szukane słowa, zostaną wyświetlone 
po lewej stronie. Wystarczy kliknąć na wybrany fragment, aby otworzyć 
publikację. Szukane słowa będą wyróżnione kolorem.

Wyszukiwanie5

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA:  Zapisanie poszukiwanej frazy w cudzysłowie 
będzie skutkowało wyszukiwaniem słów w dokłanie podanej kolejnosci 
(np. „korek żeliwny do rur kanalizacyjnych fi 150 mm”)

Wyszukiwanie w otwartej publikacji
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 Przeszukiwać można we wszystkich publikacjach jednocześnie. 

 Aby tego dokonać należy w zakładce MOJA BIBLIOTEKA skorzystać z paska 
wyszukiwania dostępnego po prawej stronie.

 Zostanie wyświetlona lista publikacji, w których znaleziono szukane słowa.

„Korek żeliwny do rur kanalizacyjnych fi 150 mm” Wyszukaj

Wyszukiwanie cd.5
Wyszukiwanie we wszystkich posiadanych publikacjach
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 Aplikacja Smarteca pozwala na pracę z dokumentem 
nawet w sytuacji braku dostępu do Internetu.

 Na początku należy kliknąć w ikonkę ustawień przy 
danej publikacji i wybrać Utwórz wersję offline.

 Teraz nie zamykając okna przeglądarki można 
korzystać z publikacji, jak również nanosić notatki, 
zaznaczenia, czy tworzyć foldery.

 W celu synchronizacji naniesionych zmian w trybie 
offline z Biblioteką należy będąc podłączonym do 
Internetu wybrać opcję Usuń wersję offline.

 Publikacje w wersji offline można również  
przeglądać w aplikacji Smarteca, która dostępna jest 
również w wersji na mobile na Smartfony i Tablety.

Więcej  

Praca w trybie offline6

Zobacz, jak działa Smarteca w praktyce  

https://www.profinfo.pl/smarteca
https://www.profinfo.pl/smarteca
https://www.profinfo.pl/smarteca
https://youtu.be/3QOz7q8VZgE
https://youtu.be/3QOz7q8VZgE


LEX – jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji
W przypadku dodatkowych pytań z obsługi  
systemu LEX zachęcamy do kontaktu:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
PL-poczta@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.pl

801 04 45 45
Infolinia

Pełna oferta szkoleń – zarówno online,  
jak i telefonicznych – znajduje się na stronie

www.szkolenia.LEX.pl  

Szkolenia


