Drogi Kliencie,
Jest nam niezmiernie miło, że wybrałeś elektroniczną drogę kontaktu z PRS w celu zlecenia
rozpatrzenia dokumentacji technicznej. Aplikacja PRS Uploader umożliwi Ci wysyłkę
dokumentacji elektronicznej w dwóch prostych krokach:
1. Wypełnienie pól nadawcy i odbiorcy w formularzu kontaktu zakończone wysłaniem
linku weryfikacyjnego
2. Odbiór poczty, kliknięcie linku weryfikacyjnego i wysłanie do PRS załączonych do
formularza plików dokumentacji
Z aplikacji można korzystać zarówno na komputerze klasy PC, jak i tablecie czy smartfonie.
Aby ułatwić Tobie korzystanie z PRS Uploader i przyspieszyć proces rozpatrywania po
naszej stronie, kierujemy do Ciebie kilka zasad, za których przestrzeganie będziemy bardzo
wdzięczni. Oto trzy najważniejsze z nich:
1. Kogo mam wskazać w polu Dodatkowy Odbiorca?
Wszystkie zlecenia wysyłane za pomocą PRS Uploader są domyślnie kierowane do
Sekretariatu Dyrektora Okrętowego: os@prs.pl. Jeśli to możliwe, prosimy, by w
zależności od typu dokumentacji, wpisać adekwatnego odbiorcę dodatkowego:
• dla dokumentacji kadłubowej i technologicznej: tk@prs.pl;bp@prs.pl
• dla dokumentacji maszynowej i wyposażeniowej: tm@prs.pl;bp@prs.pl
• dla dokumentacji statków śródlądowych, jachtów, łodzi i doków przyjmowanych
do klasy: ki@prs.pl
• dla dokumentacji istniejących statków morskich przyjmowanych do klasy:
kn@prs.pl
• dla pozostałych rodzajów dokumentacji: do@prs.pl
Aplikacja akceptuje tylko adresy z domeny prs.pl. Jeśli jest taka potrzeba, można
wpisać więcej niż jednego odbiorcę używając jako separatora znaku średnika. Pole
to można też pozostawić puste.
2. Jakie pliki można przesłać za pomocą aplikacji?
Aplikacja nie stawia ograniczeń co do formatu i wielkości przesyłanych plików.
Wraz z przekazywaną dokumentacją techniczną do rozpatrzenia należy również
przekazać pismo przewodnie zawierające listę wysłanych dokumentów.
3. W jakim języku wysyłać powiadomienia PRS Uploader?
Wybór języka zależy od preferencji. W prawym górnym rogu aplikacji umieszczone
są ikonki flag polskiej i brytyjskiej, po kliknięciu na które następuje zmiana języka
aplikacji. Link weryfikacyjny i paczka dokumentów dla PRS wysyłane są w języku
zgodnym z aktualnie ustawionym językiem aplikacji.
Jeśli w dalszym ciągu masz pytania lub problemy związane z aplikacją PRS Uploader,
prosimy o wysłanie maila na adres: ai@prs.pl

