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Próbna eksploatacja portali PPB i PWDP 

Harmonogram i warunki przystąpienia do testów
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• 18/11/2020 – Publikacja ogłoszenia na stronie www.pse.pl i rozpoczęcie pozyskiwania

zgłoszeń o kontach ABPB i Użytkowników PWDP (ppb@pse.pl)

• Kompletacja i weryfikacja pozyskanych zgłoszeń przez PSE:

• Rozpoczęcie nadsyłania zgłoszeń: 18/11/2020 – zarówno zgłoszenia dla środowiska testowego (ST)

jak i produkcyjnego (SP)

• Zgłoszenia na środowisko testowe pozyskane do końca dnia 23/11/2020 umożliwią rozpoczęcie eksploatacji

testowej w dniu 26/11/2020, tzn. zostaną terminowo utworzone konta ST

• Zgłoszenia na środowisko testowe pozyskane po dniu 23/11/2020 będą przetwarzane w ciągu 3-ech dni

roboczych, tzn. zostaną utworzone konta ST w trakcie trwania próbnej eksploatacji

• Zakończenie kompletacji zgłoszeń pozwalających na próbną eksploatację (Środowisko Testowe)

– 01/12/2020,

• Zgłoszenia na środowisko produkcyjne będą kompletowane i weryfikowane do momentu uruchomienia

środowiska produkcyjnego, konta SP zostaną utworzone w dniu uruchomienia produkcyjnego portali

• 26/11-08/12 – Próbna eksploatacja aplikacji PPB/PWDP

Portal Partnera Biznesowego – harmonogram próbnej eksploatacji

http://www.pse.pl/
mailto:ppb@pse.pl
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• 18/11/2020 – 23/11/2020 Przesłanie zaszyfrowanego kompletu dokumentów (podpisanego Upoważnienia,

Upoważnienia ABPB, Oświadczenia i Listy użytkowników PPB) na ppb@pse.pl

• 24/11/2020 – 25/11/2020 Tworzenie kont i przydzielanie uprawnień ABPB i Użytkowników wymieniających

dane PWDP; przesłanie na wskazane w zgłoszeniach adresy e-mail linków aktywacyjnych do aplikacji PPB

• 24/11/2020 – 1/12/2020 Dalsze pozyskiwanie zgłoszeń o kontach ABPB i Użytkownikach PWDP

• 26/11/2020 – 8/12/2020 Prowadzenie próbnej eksploatacji:

• Aktywacja konta w portalu PPB przez ABPB i Użytkowników PWDP, zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika

Portalu Partnera Biznesowego;

• Uruchomienie aplikacji PWDP przez zalogowanego użytkownika w środowisku portalu PPB zgodnie

z Podręcznikiem Użytkownika Portalu Partnera Biznesowego;

• Zgłaszanie danych planistycznych przez użytkowników PWDP zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami

oraz Podręcznikiem Użytkownika Portalu Partnera Biznesowego.

• Wszelkie informacje i wytyczne dotyczące rejestracji kont oraz przystąpienia do próbnej eksploatacji,

zostały zawarte w Podręczniku Użytkownika Portalu Partnera Biznesowego

• Scenariusze testowe PPB/PWDP zostaną przekazane do ABPB po zgłoszeniu się do próbnej eksploatacji

• Kanały komunikacji w przypadku pytań dotyczących funkcjonowania portali oraz próbnej eksploatacji

a) ppb@pse.pl: Portal Partnera Biznesowego

b) pwdp@pse.pl: Portal Wymiany Danych Planistycznych

Warunki przystąpienia do testów PPB/PWDP 
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