
Rejestracja użytkownika systemu 

Hotspot w PWSZ w Sanoku 

Rejestracja/aktywacja użytkownika dotyczy studentów posiadających 

aktywną (nie unieważnioną)  

Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) 

Rejestracja/aktywacja jest fragmentem działań służących do aktywowania 

konta w uczelnianym systemie BCW (Bezobsługowe Centrum 

Wydruku) zwanym dalej e-Drukiem. Wykonujemy to w jednym z 

dwóch punktów systemu e-Druk tj. w budynku F lub C (Reymonta) 

1.                     Logowanie do kiosku BCW 

Po podejściu do kiosku BCW użytkownik napotka  wygaszacz ekranu lub stronę startową – Rys. 1.  

 

Rys. 1. Strona startowa kiosku BCW. 

Należy włożyć właściwą stroną ( patrz rysunek na kiosku - Rys. 2) kartę do czytnika znajdującego 

się w kiosku BCW. 



 

Rys. 2. Sposób włożenia karty 

 Pierwsze logowanie do kiosku BCW – aktywacja konta internetowego do e-Druku 

(także do systemu Hotspot) 

Pierwsze logowanie Elektroniczną Legitymacją Studencką polega na podaniu dodatkowej 

informacji weryfikacyjnej (Rys. 3) 

a następnie  ustalenie własnego PIN-u i  jego weryfikacja  (Rys. 4) 

Przy pierwszym logowaniu do kiosku BCW należy wpisać dodatkową informację weryfikacyjną. 

Zazwyczaj jest to pięć ostatnich cyfr numeru PESEL (Rys. 3). 

 

Rys. 3. Weryfikacja dodatkowa. 

Następnie ustalamy sobie PIN do naszej ELS (wykorzystywany później w urządzeniu 

wielofunkcyjnym do logowania) i wprowadzamy go 2 razy dla wyeliminowania pomyłki  (Rys. 4).  



 

Rys. 4. Wprowadzenie i weryfikacja PIN-u 

 W następnej kolejności system sprawdzi czy konto internetowe zostało aktywowane. 

W polu  Użytkownik pojawia się numer albumu studenta, którego ELS została włożona do 

czytnika w kiosku. 

W przypadku gdy konto nie zostało jeszcze aktywowane (Rys. 5)  system zażąda nadania hasła 

oraz wpisanie email-a dla konta internetowego.  

Po ustawieniu i zatwierdzeniu tych danych nastąpi zalogowanie do serwisu na kiosku BCW. 

 

 

Rys. 5. Aktywacja konta internetowego 

W przypadku, gdy konto internetowe zostało aktywowane wcześniej, po nadaniu PIN-u 

użytkownik zostanie zalogowany do serwisu na kiosku BCW. 



Dopiero tak zarejestrowany użytkownik 

może korzystać z systemu Hotspot  

w PWSZ w Sanoku  

(następnego dnia po tej rejestracji)  

gdzie: 

Login-> to numer albumu studenta 

Hasło jest jawne -> pwsz-hotspot 

 

 
 

 


