
  
SAINT-GOBAIN  

ASSET LIBRARY  
 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



2 SAINT-GOBAIN ASSET LIBRARY 

CZYM JEST BIBLIOTEKA PLIKÓW  
SAINT-GOBAIN ASSET LIBRARY?
Saint-Gobain Asset Library to rodzaj multimedialnej biblioteki, 
w której można znaleźć materiały dotyczących marek grupy 
Saint-Gobain, w tym przydatne w codziennej pracy zasoby, 
tworzące System Identyfikacji Wizualnej Saint-Gobain oraz jej 
marek, grafiki produktów czy materiały marketingowe.

Biblioteka została tak zaprogramowana, aby szybko i łatwo 
wyszukać interesujące nas pliki, a w razie konieczności dostoso-
wać ich format do konkretnych potrzeb. Praca z systemem oraz 
pobieranie plików są bardzo proste i intuicyjne. 

Zapraszamy do korzystania z  Saint-Gobain Asset Library!

ODZYSKIWANIE HASŁA
W sytuacji, gdy nie znamy naszego hasła lub je zapomnieliśmy, 
możemy w prosty i szybki sposób ustawić nowe hasło.  

1. Kliknij aby wpisać nowe hasło.

Pojawia się okienko weryfikacji użytkownika.

1. E-mail (który jest wykorzystywany do logowania).

2. Nazwisko użytkownika.

3. Kliknij.

ROZPOCZĘCIE PRACY Z ASSET LIBRARY 
– USTAWIANIE HASŁA
Po otrzymaniu maila informującego o założonym koncie, należy 
ustawić swoje własne indywidualne  hasło, za pomocą którego 
będziesz się logować do systemu. 

1. Imię i Nazwisko zarejestrowanego użytkownika.

2.  E-mail użytkownika, który jest jednocześnie loginem, pozwa-
lającym zalogować się systemu.

3.  Rozpoczęcie procesu ustawiania własnego hasła (kliknij).
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LOGOWANIE DO ASSET LIBRARY
Okienko logowania do systemu Asset Library dostępne jest 
pod adresem internetowym
http://assetlibrary.saint-gobain.com/assetbank-saint-goba-
in/action/viewHome

W celu zalogowania się do systemu, wystarczy wpisać swój 
login (czyli E-mail) oraz indywidualne hasło. Konieczne jest 
również zaakceptowanie warunków korzystania z systemu.

1. E-mail użytkownika (login).

2. Hasło.

3.  Akceptacja warunków korzystania z systemu (należy 
zaznaczyć zgodę)

4. Logowanie.

4
Wpisywanie nowego hasła

1. E-mail użytkownika (login).

2. Okienko do wpisywania nowego hasła.

3. Ponowne wpisanie nowego hasła.

4. Zapisanie zmian.

5. Rezygnacja z procesu ustawiania nowego hasła.
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ZAWARTOŚĆ STRONY GŁÓWNEJ ORAZ MENU 
Strona widoczna po zalogowaniu: 

5



5INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. POLE WYSZUKIWANIA
Wystarczy wpisać nazwę interesującego nas dokumentu, który 
chcemy wyszukać. Podczas wpisywania nazwy poszukiwa-
nego pliku, system będzie nam podpowiadał możliwe treści 
wyszukiwania.

2. WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE
Po kliknięciu, przechodzimy do widoku wyszukiwania zaawan-
sowanego.

3. POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
Klikając w „Home” lub Logo zostaniemy przekierowani do 
strony głównej.

4. PRZEGLĄDANIE MATERIAŁÓW WEDŁUG KATEGORII
Na stronie głównej widoczny jest podział na kategorie wyszu-
kiwanych plików:
a. Marki
b. Rodzaj asortymentu
c. Rynek/Branża
d. Materiały marketingowe

5. PRZEGLĄDANIE MATERIAŁÓW WEDŁUG POPULARNOŚCI

6. OSTATNIO DODANE MATERIAŁY

7. POBRANE PLIKI (KOSZYK POBRANYCH PLIKÓW).

a. Podgląd zawartości koszyka.
b. Rozwinięcie paska podglądu koszyka

Po kliknięciu, na dole ekranu pojawia się widok podglądu 
zawartości koszyka pobranych plików. Jest to alternatywa, 
aby szybko spojrzeć na zawartość koszyka. Tak włączony 
podgląd będzie stale widoczny, nawet po przejściu na inne 
zakładki.

c. W celu zamknięcia  paska podglądu koszyka wystarczy 
kliknąć - wówczas pasek zniknie.

8. PRZEJŚCIE DO STRONY SAINT GOBAIN ABRASIVES   
http://www.saint-gobain-abrasives.com/

9. POCZTA KONTAKTOWA – WSPARCIE SYSTEMU  

10. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH SAINT GOBAIN 
ORAZ OFICJALNYCH STRON WWW KONKRETNYCH MAREK.

11. PRZEJŚCIE DO „KSIĘGI MARKI SAINT GOBAIN”

12. PRZEJŚCIE DO „KSIĘGI MARKI NORTON”

13.  PRZEJŚCIE DO PROFILU UŻYTKOWNIKA ORAZ WYLOGO-
WANIA. 

1. Profil użytkownika.
2. Wylogowanie.
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WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE 
Jest ono przydatne, kiedy chcemy bardziej szczegółowo określić kryteria wyszukiwanych materiałów. Nie jest konieczne wypeł-
nianie wszystkich pól, wystarczy tylko określić parametr, ze względu na który ma działać wyszukiwanie.
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1.  POLE WPISYWANIA SZUKANYCH PLIKÓW (wyszukiwarka 
działa na zasadach podobnych do wyszukiwarek internetowych, 
można wpisywać pojedyncze słowa lub kilkuwyrazowe zwroty).

2. DATA MODYFIKACJI SZUKANEGO PLIKU.

3. RODZAJ ASORTYMENTU.
• Bonded Abrasives – Materiały ścierne spojone
• Coated Abrasives – Materiały ścierne nasypowe
• Construction Products – Produkty wykorzystywane w 

budownictwie 
• Cutting-Off & Grinding Wheels – Tarcze do cięcia i szlifo-

wania
• Non-Abrasives – Produkty nieścierne
• Non-Woven Abrasives – Produkty do wykańczania po-

wierzchni 
• Super Abrasives – Narzędzia superścierne
• Thin Wheels – Tarcze do cięcia 
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4. ORIENTACJA PLIKU.
• Landscape – pozioma
• Portrait – pionowa
• Square – kwadrat (dotyczy głównie materiałów wizual-

nych np. zdjęć)

5. MODEL PRZESTRZENI BARW. 

6. PRODUKT/KOD PRODUKTU. 
Wystarczy kliknąć w kwadracik ze znakiem plus, otworzy 
się nowe okno, w którym należy wpisać bezpośrednio nazwę 
produktu lub wybrać go z listy, klikając pierwszą literę na którą 
rozpoczyna się nazwa produktu). W celu dodania wyboru do pola 
wyszukiwania wystarczy kliknąć w Add.

7. DODANY PRZEZ (kto wgrał do systemu poszukiwany plik).

8. DATA WYGAŚNIĘCIA TERMINU OBOWIĄZYWANIA PLIKU.

9. WYBÓR JĘZYKA.

10. FORMAT PLIKU.

11. WSKAZYWANIE KATEGORII/PODKATEGORII (podkategorie 
są widoczne po wybraniu kategorii wyszukiwania).
1. Wybór kategorii. 
2. Wybór podkategorii.
(Add dodaje wybór do pola widoku wybranych kategorii/podka-
tegorii) 

12. POLE WIDOKU WYBRANYCH KATEGORII/PODKATEGORII.

13.  WYBÓR PLIKÓW, KTÓRE OBEJMUJĄ JAKĄKOLWIEK Z 
WYBRANYCH KATEGORII/  
KTÓRE OBEJMUJĄ WSZYSTKIE Z WYBRANYCH KATEGO-
RII.

14. WYSZUKAJ.

15. ZAPISANE „SCHEMATY USTAWIEŃ WYSZUKIWAŃ”.
a. Wyszukaj ponownie.
b. Edytuj kryteria.
c. Usuń.
Kiedy system wyszuka pliki zgodnie z określonymi kryteriami 
(widok poniżej), można:
a. Zmienić kryteria wyszukiwania.
b.  Zapisać wyniki wyszukiwania (widoczne będą one zakładce 

Saved Searches).
c. Więcej: wyniki w postaci pokazu slajdów.

16. HISTORIA OSTATNICH WYSZUKIWAŃ.
W trakcie jednej sesji zalogowania.
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PRZEGLĄDANIE MATERIAŁÓW WEDŁUG 
KATEGORII

PRZEGLĄDANIE MATERIAŁÓW WEDŁUG 
POPULARNOŚCI

7
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PODZIAŁ NA KATEGORIE WYSZUKIWANYCH PLIKÓW:
a. Marki
b. Rodzaj asortymentu
c. Rynek/Branża
d. Materiały marketingowe

WYSZUKIWANIE WEDŁUG MAREK

1.  Przeglądanie według marek, której ma dotyczyć wyszukiwany 
plik.

2.  Przeglądanie według poziomu dostępu (w przypadku Polski 
jest to docelowo wybrany region SGA Europe).

3.  Przeglądanie według popularności.

WYSZUKIWANIE WEDŁUG RODZAJU ASORTYMENTU
• Bonded – Materiały ścierne spojone
• Non Abrasive – Produkty nieścierne
• Thin Wheels – Tarcze do cięcia
• Coated – Materiały ścierne nasypowe
• Non-Woven – Produkty do wykańczania powierzchni
• CP - Produkty wykorzystywane w budownictwie
• Superabrasives  - Narzędzia superścierne • Most Viewed Items – Najczęściej oglądane

• Most Downloaded Items – Najczęściej pobierane
• Least Viewed Items – Najrzadziej oglądane
• Least Downloaded Items – Najrzadziej pobierane

WYSZUKIWANIE WEDŁUG RYNKU/BRANŻY
• Automotive Aftermarket  – Rynek motoryzacyjny
• Construction Products – Rynek budowlany
• DIY and Contractor – Majsterkowanie/Wykonawcy
• Industrial and Engineered Markets – Przemysł inżynieryjny

WYSZUKIWANIE MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH 
• Advertising – reklama
• Emailer – mailing
• Exhibition Stands – stanowiska wystawiennicze
• Graphics – grafiki
• Guidelines – przewodniki, księgi znaku
• Images – zdjęcia
• Literature – katalogi
• Logos – logo
• Merchandising – ekspozycja towaru, ekspozytory
• PR – PR
• Promotions – promocje
• Video – materiały wideo
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POCZTA KONTAKTOWA – WSPARCIE 
SYSTEMU  

POBIERANIE PLIKU
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W przypadku trudności związanych z obsługą systemu czy 
chęci zgłoszenia uwag, można skorzystać ze skrzynki kontak-
towej z administratorem systemu.

Po wyszukaniu interesującego nas pliku możemy:

1. Poznać więcej szczegółów dotyczących pliku.

2. Dodać plik do koszyka pobieranych plików.

3.  Zaznaczyć plik, który chcemy pobrać (po zaznaczeniu, pod-
gląd pliku zmieni tło na zielone).

4.  Przy pomocy przycisku Select All można zaznaczyć wszyst-
kie wyszukane pliki i wszystkie dodać do koszyka. Przycisk 
Select None anuluje zaznaczenie wszystkich wyszukanych 
plików.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PLIKU

1. Informacje dotyczące pliku.

2. Podgląd pliku (View preview).

3.  Zmiana wielkości podglądu pliku (Normal – widok standar-
dowy; Large – widok powiększony).

Ustawienia oraz rozpoczęcie procesu pobierania plików (bez 
dodawania plików do koszyka)

1.  Jeśli plik został zaznaczony (jego tło jest zielone) - wystar-
czy kliknąć przycisk Download , zostaniemy przekierowani 
do widoku pobierania.
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1. SZYBKIE POBIERANIE (kiedy chcemy pobrać szybko plik, 
bez ustawień np. jego rozmiarów itp.) - z rozwijanej listy należy 
określić cel wykorzystania pliku, tak aby jego jakość i format 
był jak najbardziej odpowiedni.

• Electronic – dokumenty elektroniczne
• PIM Image – rozszerzenie PIM
• Print – druk
• Other – inne

2.  ZAAWANSOWANE POBIERANIE – zaawansowane ustawie-
nia pliku.

3.  WYBÓR FORMATU PLIKU – w przypadku plików graficznych 
wybór pomiędzy plikiem graficznym (image) lub w postaci 
pliku (pdf).

W przypadku Szybkiego pobierania, po wskazaniu celu wyko-
rzystania pliku, widok  rozwinie się.

1.  Obowiązkowe jest zaznaczenie zapoznania się oraz zgody 
z warunkami użytkowania systemu.

2.  Możliwość wyboru, jeśli chcemy, aby nasz plik został „spa-
kowany” (w postaci pliku rar, zip). W przypadku pobierania 
więcej niż jednego pliku, system docelowo „pakuje” pliki do 
jednego folderu.

3. Rozpoczęcie pobierania. 

DODAWANIE PLIKÓW DO KOSZYKA I POBIERANIE

1.  Informacje dotyczące plików, które zostały pobrane do ko-
szyka pobierań. Aby usunąć dany plik z koszyka wystarczy 
kliknąć w X Remove from Downloads.

2. Przejście do zawartości koszyka.

W przypadku wyboru Zaawansowanego pobierania, przed 
pobraniem pliku można wybrać:

1. Format pliku.

2. Wybrać tylko fragment pliku, który chcemy pobrać.

3. Określić rozmiar pliku.

Widok pobierania:
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ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ KOSZYKA

W tym widoku użytkownik może nazwać grupę dodanych do 
koszyka pobrań plików i udostępnić ją innym użytkownikom 
systemu – Share.

ZAWARTOŚĆ KOSZYKA: 

1. Zaznaczanie plików do pobrania.

2. Pobieranie wszystkich plików.

3. Pobieranie.

4. Zarządzanie zawartością koszyka.

5. Opróżnianie zawartości koszyka.

6. Udostępnienie innym użytkownikom systemu.


