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1 Jak założyć nowe konto w portalu?
Za pomocą przeglądarki WWW pod adresem: http://hpc.man.poznan.pl.
Ze strony głównej należy wybrać link Zarejestruj się i wypełnić pola (tak jak
pokazano na rysunku 1):

• nazwa użytkownika (np. jankowalski),

• e-mail (np. jankowalski@poczta.gdzies.pl),

• hasło (jest to indywidualne hasło dostępu do swojego profilu w portalu
KDM; nie ma ono związku z hasłami na poszczególne komputery oblicze-
niowe).

Uwaga: pola w przykładach wypełniono danymi nie mającymi związku
z danymi rzeczywistymi; dana te służą tylko do celów poglądowych.

Rysunek 1: Rejestracja nowego użytkownika w portalu KDM

Na dole strony znajduje się przycisk zatwierdzający wprowadzone dane. Jeśli
będą jakieś błędy na stronie (np. źle powtórzone hasło), pojawi się komunikat.
Na następnej stronie system podsumuje rejestrację. Jeżli wszystko się zgadza
proszę klinąć przycisk Rejestruję się!

Na podany adres mailowy po kilku sekundach zostanie wysłany mail z in-
formacją dotyczącą weryfikacji adresu mailowego. Przykładowy mail wygląda
tak:
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Witaj jankowalski@poczta.gdzies.pl,
Dziękujemy za rejestrację na Portal KDM.
Adres e-mail: (jankowalski@poczta.gdzies.pl) został użyty do rejestracji konta.
By stać się pełnoprawnym użytkownikiem Portal KDM, proszę potwierdzić swoją reje-

strację klikając na link poniżej:
<link do kliknięcia>
———-
Pozdrowienia
Portal KDM

Należy kliknąć w podany w mailu link. Po chwili można zalogować się w
portalu, by złożyć nowy wniosek grantowy.

2 Jak złożyć nowy wniosek obliczeniowy na ma-
szynach KDM?

Logujemy się do portalu pod adresem: http://hpc.man.poznan.pl (rysunek
2).

Rysunek 2: Logowanie do portalu KDM

Podajemy swoją nazwę użytkownika w portalu (pole nazwa użytownika -
np. jankowalski) i hasło (wprowadzone podczas rejestracji lub to które zostało
wygenerowane później z powodu jego utraty).

Po udanym logowaniu, na górnej belce będzie widniała nazwa użytkownika.
Pojawi się także nowe podmenu: Granty obliczeniowe (rysunek 3).
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Rysunek 3: Menu Granty obliczeniowe

Składanie wniosku należy zacząć od podania danych kontaktowych (menu
Granty obliczeniowe -> Dane osobowe), czyli swojego imienia i nazwiska,
danych instytucji w ramach której wniosek jest składany, itd. Wszystkie pola
powinny zostać wypełnione. Potrzebne będą gotowe pliki z CV (informacja
naukowa o kierowniku projektu) i listą publikacji wnioskodawcy (z ostatnich 4
lat). Format pliku: MS Word (.doc), PDF (rysunek 4).

Rysunek 4: Wprowadzanie danych osobowych

Na adres mailowy z “Danych osobowych” będą wysyłane ważne informacje
dotyczące aktywacji kont na maszynach obliczeniowych.
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Wyjaśnienie pola “Nazwa profilu”: może się zdarzyć, że jeden użytkow-
nik pracuje w dwóch instytucjach, bądź też w trakcie swojej kariery nauko-
wej przenosi się pomiędzy instytucjami. Dlatego wprowadzono możliwość
tworzenia nowego zestawu danych osobowych, by kierownik grantu był za-
wsze osiągalny pod aktulnym adresem miejsca pracy. Jeśli wystąpi sytuacja
(prawdopodobnie bardzo rzadka - jednak uwzględniliśmy ją), gdzie kierow-
nik grantu obliczeniowego pracuje w dwóch miejscach, powinien utworzyć
Nowe dane osobowe (rysunek 5).

Rysunek 5: Nowe dane osobowe

Dane osobowe skojarzone z wnioskiem grantowych można w każdej chwili
zmieniać.

Gdy dane osobowe są już podane, przystępujemy do składania wniosku
(menu Granty obliczeniowe -> Złóż nowy wniosek). Dla prawidłowego złoże-
nia wniosku należy wcześniej przygotować pliki w formacjie MS Word (*.doc)
lub PDF zawierające:

• opis projektu w ramach którego prowadzone są obliczenia,

• krótkie streszczenie prowadzonych prac.
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Rysunek 6: Składnie nowego wniosku obliczeniowego - krok 1.

Pola tele-adresowe zostaną wypełnione danymi z wybranego profilu użytkow-
nika (krok 1.). Należy wybrać z listy rodzaj wniosku, wpisać temat grantu, źró-
dło finansowania oraz przewidywany czas trwania grantu. Czas trwania grantu
można wydłużyć w trakcie jego trwania (rysunek 6).

W kroku 2. podajemy przewidywane wykorzystanie zasobów — czas proce-
sora, przestrzeni dyskowej, programów (rysunek 7 na następnej stronie).
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Rysunek 7: Składanie nowego grantu - krok 2.

W kroku 3. podajemy ścieżki do plików na lokalnym dysku, które zawierają
opis projektu w ramach którego prowadzone są obliczenia oraz krótkie stresz-
czenie. Te pliki należy mieć wcześniej przygotowane (rysunek 8).

Rysunek 8: Składanie nowego wniosku - krok 3.

W kroku 4. - opcjonalnie - można dodać uczestników grantu obliczeniowego.
Użytkownicy w ramach tego samego grantu mają takie same prawa obliczeniowe
na maszynach. Ważne jest podanie prawidłowego adresu mailowego każdego
uczestnika grantu (rysunek 9 na następnej stronie).
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Rysunek 9: Składanie nowego wniosku - krok 4.

Krok 5. - ostatni. Proszę sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne. Jest
to ostatni moment na poprawienie danych wniosku, bądź zmiany w załączanych
plikach (rysunek 10).

Rysunek 10: Składanie nowego wniosku - krok 5.
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Po zatwierdzeniu klawiszemWyślij, nie będzie możliwości edycji danych do-
tyczących wniosku — wniosek w takiej postaci zostanie poddany merytorycznej
ocenie przez Radę Użytkowników PCSS. Po rozpatrzeniu, kierownik grantu ob-
liczeniowego oraz uczestnicy tego grantu zostaną powiadomieni drogą mailową o
dalszych czynnościach związanych z zakładanie kont na wybranym komputerze.

Wysyłanie może potrwać nawet kilka minut, zależy to od liczby uczestników
grantu.

Warunkiem otrzymania konta obliczeniowego jest przesłanie papierowej
wersji wniosku.

W uzasadnionych przypadkach można przesłać fax’em. Ta operacja jest
wymagana do potwierdzenia tożsamości Wnioskodawcy.

Rysunek 11: Lista aktywnych grantów

WmenuGranty obliczeniowe -> Aktywne granty (rysunek 11)wyświetli
się lista wszystkich grantów, które zostały złożone przez kierownika grantowego,
a także te granty, do których należy dany użytkownik. Wybieramy ten, który
ma status “czeka na akceptację” (w domyśle - ostatnio złożony). W tabeli
odnajdujemy “Generowanie wniosku do wydruku”. Zostanie utworzony plik w
formacie PDF - można go od razu wydrukować lub zapisać na dysku lokalnym
do wydruku później.

Taka procedura będzie obowiązywała do momentu wprowadzenia podpisu
elektronicznego. Data jego wprowadzenia nie jest jeszcze ustalona, jednakże
jesteśmy technicznie na to przygotowani. Wówczas całkowicie zostanie wyelimi-
nowany obieg dokumentów papierowych.

Przykładowy plik PDF znajduje się na rysunku 12 na następnej stronie
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Rysunek 12: Przykładowy plik PDF
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Rysunek 13: Przykładowy plik PDF - strona 2
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Rysunek 14: Przykładowy plik PDF - strona 3

Powyższy wydruk należy podpisać, opatrzyć pieczęcią instytucji i odesłać na
adres PCSS:
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Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Z. Noskowskiego 10
61-704 Poznań
Dopisek: Wniosek grantowy

Aby przyspieszyć obsługę wniosku, powyższy dokument (podpisany i pod-
stemplowany) należy umieścić w portalu: na dole strony zawierającej szczegóły
grantu (menu Granty obliczeniowe -> Lista grantów) - tak jak pokazane
na rysunku 15.

Rysunek 15: Wysyłanie pliku z potwierdzeniami

Uwaga!
W przypadku, gdy grant ma status “czeka na potwierdzenie”, ozna-

cza to, że kierownik grantu powinien obowiązkowo wysłać zeskanowany
wydruk wraz z podpisem potwierdzającego zarówno tradycyjną pocztą na
adres PCSS jak i zamieścić taki dokument w portalu.

W przeciwnym razie wniosek grantowy nie będzie wogóle rozpatrywany
przez Radę Użytkowników.

3 Jak założyć konta na maszynach obliczenio-
wych?

W celu założenia kont na maszynach obliczeniowych, użytkownicy grantu muszą
zostać zaakceptowani przez Radę Użytkowników. Przewodniczący rady, ma
możliwość wyboru użytkowników w danych grancie.

Uwaga!
Akceptujemy tylko zgłoszenia od użytkowników, którzy posiadają adresy

emailowe w macierzystych instytucjach.
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Aby móc założyć konta na maszynach obliczeniowych trzeba posiadać wnio-
sek grantowy, który został zaakceptowany przez Radę Użytkowników (posiada
status “zaakceptowany”) oraz pozytywnie uwierzytelniony przez sekretariat PCSS.

Od czerwca 2011 roku w portalu https://hpc.man.poznan.pl wprowa-
dzone zostały zmiany dotyczące zakładania kont na maszynach obliczenio-
wych. W nowej wersji portalu wprowadzona została możliwość zachowania
nazwy użytkownika na maszynach obliczeniowych po zakończeniu grantu i
wykorzystanie jej w nowych grantach. Innymi słowy nazwa użytkownika
jest już jednoznacznie przypisana do użytkownika portalu HPC i można ją
wykorzystywać w nowych grantach po zakończeniu starego grantu. Jest to
zmiana pożądana zarówno przez administratorów maszyn jak i użytkow-
ników maszyn obliczeniowych. Każdy użytkownik może mieć więcej niż
1 konto obliczeniowe na komputerach PCSS, z zastrzeżeniem, że aktywne
konta w danej chwili to takie, które są przypisane do trwających obec-
nie grantów obliczeniowych do których użytkownik należy. Zasada jednego
konta dla użytkownika w jednym grancie pozostaje bez zmian.

Proces zakładania kont na maszynach obliczeniowych składa się z trzech
kroków:

1. Rezerwacji identyfikatora (nazwy) użytkownika na maszynach obliczenio-
wych.

2. Przypisaniu identyfikatora do wybranego grantu.

3. Konfiguracji haseł na maszynach obliczeniowych.

Rezerwacja identyfikatora użytkownika pozwala użytkownikowi portalu HPC
na zastrzeżenie wybranej przez siebie nazwy użytkownika na maszynach obli-
czeniowych. Dzięki rezerwacji identyfikatora można będzie korzystać z wybranej
nazwy użytkownika w aktywnych grantach.

Następnym krokiem jest przypisanie identyfikatora do wybranego grantu.
Pozwala to na wykorzystywanie danego identyfikatora w ramach grantu obli-
czeniowego. Dzięki temu portal HPC ma możliwość rozliczenia użytkownika z
wykorzystanej mocy obliczeniowej w danych grancie.

Ostatnim krokiem w procesie zakładania kont na maszynach obliczeniowych
jest konfiguracja haseł. Hasła powiązane są z kontem użytkownika oraz zapa-
miętywane pomiędzy poszczególnymi grantami, dlatego też w nowym grancie
wykorzystując stary identyfikator użytkownika nie trzeba podawać nowych ha-
seł.

Poniżej podano przykład zakładania kont na maszynach obliczeniowych. Do-
tyczy on nowych użytkowników, którzy nie mają jeszcze żadnego konta na ma-
szynach. Dla użytkowników, którzy aktualnie wykorzystują zasoby maszyn ob-
liczeniowych, podany poniżej przykład konfiguracji może nieznaczenie się różnić
(np. obecni użytkownicy mają już zarezerwowane identyfikatory użytkownika na
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maszynach obliczeniowych i/lub przypisane identyfikatory do aktywnych gran-
tów).

W celu założenia kont na maszynie obliczeniowej trzeba zalogować się w
portalu HPC oraz posiadać zaakceptowany grant obliczeniowy. Następnie należy
wybrać w menu portalu HPC pozycję Granty obliczeniowe -> Maszyny.

Rysunek 16: Strona do zarządzania kontami użytkownika na maszynach obli-
czeniowych

Pierwszym krokiem jest zarezerwowanie identyfikatora użytkownika. W tym
celu należy wybrać na powyższej stronie (rysunek 16) odnośnik Konfiguruj
identyfikatory użytkownika. Ukaże się ekran podobny do tego pokazanego
na rysunku 17. Na tym ekranie użytkownik posiada możliwość zarezerwowania
nazwy użytkownika, która będzie przypisana do konta w portalu HPC i będzie
mógł ją wykorzystywać w aktualnym grancie jak i w grantach przyszłych.

Rysunek 17: Konfiguracja identyfikatorów użytkownika

Po wpisaniu żądanej nazwy użytkownika należy wybrać przycisk Rezerwuj.
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System sprawdzi dostępność i poprawność nazwy. Jeżeli wszystko się zgadza
użytkownik ujrzy ekran podobny do tego pokazanego na rysunku 18. Na tej
stronie w przyszłości będzie można rezerwować dodatkowe identyfikatory (jeżeli
użytkownik będzie uczestniczyć w innych grantach).

Rysunek 18: Rezerwacja nazwy użytkownika

Następnym krokiem jest przypisanie zarezerwowanego identyfikatora do grantu.
W tym celu należy przejść ponownie na stronę pokazaną na rysunku 16. Na tej
stronie trzeba wybrać aktywny grant dla którego przypisany zostanie identyfi-
kator użytkownika. Po wybraniu grantu ukaże się strona podobna do pokazanej
na rysunku 19. Po zaakceptowaniu przypisania do grantu wyświetli się ekran,
który to potwierdza.

Rysunek 19: Przypisanie nazwy użytkownika do grantu

Ostatnim krokiem jest konfiguracja haseł na maszynach obliczeniowych. Z
ekranu głównego (rysunek 16) należy wybrać odnośnikKonfiguracja haseł na
maszynach. Na ekranie (rysunek 20) ukaże się lista nazw użytkowników, które
wcześniej zostały zarezerwowane. Należy wybrać identyfikator użytkownika, dla
którego konfigurujemy hasła.

Rysunek 20: Konfiguracja haseł - wybór nazwy
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Po wybraniu nazwy użytkownika, użytkownik skierowany zostanie na stronę,
która wyświetla wszystkie dostępne dla niego maszyny w danym grancie (rysu-
nek 21). Użytkownik ma możliwość podania hasła na maszyny, zmianę hasła
oraz prośbę o ustawienie nowego hasła po zgubieniu starego.

Rysunek 21: Konfiguracja haseł

Po wprowadzeniu hasła i wysłaniu żądania o utworzenie konta na danej
maszynie, wysłana zostanie informacja do administratorów konkretnej maszyny.
Proces tworzenia konta na maszynie nie powinien być dłuższy niż jeden dzień.

Po utworzeniu konta na maszynach użytkownik może zalogować się na nie
podając identyfikator użytkownika oraz podane wcześniej hasło. Dodatkowo,
w każdej chwili istnieje możliwość zmiany hasła. W tym celu należy wybrać
z menu opcję Granty obliczeniowe->Maszyny, następnie wybrać odnośnik
Konfiguruj hasła na maszynach, wybrać nazwę użytkownika i na formularzu
dotyczącym odpowiedniej maszyny podać stare oraz proponowane nowe hasło
(rysunek 22 na następnej stronie).
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Rysunek 22: Zmiana hasła na maszyny

4 Co zrobić, gdy zapomniałem hasła na maszyny
obliczeniowe?

W przypadku zagubienia starego hasła na maszyny obliczeniowe, konieczne jest
poinformowanie o tym sekretariatu PCSS. W tym celu z menu Granty obli-
czeniowe należy wybrać opcję Maszyny. Następnie należy wybrać odnośnik
Konfiguruj hasła na maszynach i wybrać nazwę użytkownika, którego hasło
zostało zapomniane. Po wybraniu nazwy użytkownika na ekranie pojawią się
formularze, dotyczące poszczególnych kont na maszynach. Ustawienie nowego
hasła jest możliwe tylko w przypadku posiadania konta na maszynie. W przy-
padku zagubienia hasła należy klinkąć na link „Zapomniałem starego hasła”
(rysunek 23).

Rysunek 23: Zapomniałem starego hasła

Na ekranie pojawi się formularz wraz z instrukcją postępowania w przypadku
zagubienia hasła. Najważniejsze kroki to:

1. Wybrać link "Pobierz oświadczenie do wydruku" i zapisać wygenerowany
plik PDF na dysku lokalnym,

2. Wypełnić pole formularza z proponowanym nowym hasłem na maszynę
obliczeniową (rysunek 24 na następnej stronie),

3. Wybrać przycisk "Ustaw nowe hasło",
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4. Wydrukować plik PDF, złożyć własny podpis oraz poprosić kierownika
grantu o podpisanie oświadczenia,

5. Przesłać podpisany dokument faksem na adres PCSS,

6. Poczekać aż sekretat zweryfikuje przesłany dokument i ustawi nowe hasło
na konto obliczeniowe.

Rysunek 24: Formularz z nowym hasłem

5 Jak przeglądać szczegóły dotyczące wykorzy-
stania zasobów?

Każdy użytkownik maszyn obliczeniowych ma możliwość podglądu wykorzysta-
nych przez niego zasobów. Dodatkowo kierownik grantu ma możliwość podglądu
wykorzystania zasobów wszystkich uczestników grantu.

W obecnej wersji portalu istnieje możliwość przeglądania wykorzystania za-
sobów w dwóch formach:

• za pomocą graficznej reprezentacji wykorzystania zasobów z podziałem na
miesiące,

• w postaci tabelarycznej z podsumowaniem wykorzystanych zasobów.

Za pomocą graficznej reprezentacji wykorzystania zasobów istnieje możliwość
obserwowania wykorzystania poszczególnych zasobów w czasie. Przykładowy
wykres takiego wykorzystania został pokazany na rysunku 25 na następnej stro-
nie.
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Rysunek 25: Przykład graficznej reprezentacji wykorzystania zasobów

Większe możliwości daje nam druga postać, wykorzystująca tabele podsu-
mowujące wykorzystanie zasobów.

W celu wyświetlenia szczegółów wykorzystania zasobów obliczeniowych wy-
bieramy z menu Granty obliczeniowe opcję Lista grantów. Następnie wy-
bieramy interesujący nas grant. Po wyświetleniu szczegółów grantu, w środko-
wej części tabelki (zaraz pod tabelą z wnioskowanymi zasobami sprzętowymi i
programowymi) widać link “wyświetl szczegóły dotyczące wykorzystania zaso-
bów...”. Po wyborze tego odnośnika przechodzimy do strony, która pozwala na
definiowanie parametrów zapytania (rysunek 26 na następnej stronie).
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Rysunek 26: Parametry zapytania dotyczące wykorzystania zasobów obliczenio-
wych

Oprócz zakresu dat, które pozwalają nam na określenie z jakiego zakresu
czasowego będzie generowane zestawienie wykorzystania zasobów, mamy także
możliwość wyboru maszyny obliczeniowej, dla której będzie generowany raport.
Dodatkowo mamy możliwość posortowania wyników po identyfikatorze zadania
na maszynie obliczeniowej, dacie początkowej lub dacie końcowej.

Po wybraniu przycisku “Wyświetl wynik” system generuje raport z wyko-
rzystania zasobów obliczeniowych zgodnie z zapytaniem. Przykładowy wynik
zapytania może wyglądać jak na rysunku 27 na następnej stronie.
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Rysunek 27: Przykładowy wynik zapytania o wykorzystanie zasobów oblicze-
niowych
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6 Jak wysłać sprawozdanie z wykorzystanych za-
sobów obliczeniowych?

Co jakiś czas sekretariat PCSS, prosić będzie kierowników grantów obliczenio-
wych o wysłanie sprawozdania z wykorzystanych zasobów. Kierownik grantu
ma obowiązek wysłać takie sprawozdanie poprzez portal, w przeciwynym wy-
padku konta na maszynach obliczeniowych jego oraz jego podwładnych zostaną
zablokowane.

O konieczności wysłania sprawozdania kierownik grantu zostanie poinformo-
wany poprzez pocztę elektroniczną.

W celu złożenia sprawozdania z wykorzystanych zasobów, kierownik grantu
powinien wybrać z menuGranty obliczeniowe opcję Lista grantów. Następ-
nie na liście konieczne jest odszukanie odpowiedniego grantu, dla którego żądane
jest sprawozdanie (w kolumnie “Sprawozdanie” pojawi się link “Złóż sprawozda-
nie”). Dodatkowo w kolumnie “Termin złożenia sprawozdania” pojawi się data
ostatecznego złożenia sprawozdania (rysunek 28).

Rysunek 28: Złóż sprawozdanie

Po wybraniu opcji “Złóż sprawozdanie” przy odpowiednim wierszu , wyświe-
tlony zostanie formularz, w którym kierownik grantowy powinien podać:

• opis wykonanych prac,

• plik ze sprawozdaniem, maksymalnie 5 MB,

• bibliografię.

Przykład na rysunku 29 na następnej stronie.
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Rysunek 29: Wypełnianie sprawozdania

W tytule artykułu każdej z bibliografii istnieje możliwość używania formato-
wania (index górny i dolny) oraz wstawiania znaków specjalnych (greckie litery,
znaki matematyczne). Formatowanie wybieramy poprzez naciśnięcie ikony „x”
z odpowiednim indeksem, natomiast znaki specjalne wybieramy z okna, które
wyświetli się po naciśnięciu przycisku greckiej litery omega.

Opcja formatowania tytułu artykułu oraz wstawiania znaków specja-
nych możliwa jest tylko w przeglądarkach, które mają włączoną obsługę
JavaScript’u.

7 Składnie wniosku o modyfikacje grantu (prze-
dłużenie)

Kierownik grantu obliczeniowego ma możliwość modyfikacji grantu. Może to
być spowodowane kilkoma czynnikami:

• kierownik chce przedłużyć czas trwania grantu,

• zadeklarowane na początku składania wniosku zasoby zaczynają się koń-
czyć,

• kierownik chce zmienić priorytet grantu,

• do grantu chcą dołączyć nowe osoby.
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W takich sytuacjach istnieje możliwość złożenia wniosku o modyfikacje grantu.
W tym celu należy zalogować się do portalu KDM, jako kierownik danego grantu
obliczeniowego. Następnie należy z menu Granty obliczeniowe wybrać opcję
Lista grantów i wyświetlić szczegóły interesującego nas grantu (rysunek 30 na
następnej stronie).
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Rysunek 30: Szczegóły grantu do modyfikacji
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Ponieważ grant, który chcemy zmodyfikować został już wcześniej zaakcep-
towany, po wyświetleniu szczegółów grantu pojawia się tabela z formularzem.
W miejscach, w których znajdują się pola tekstowe, można wprowadzać nowe
wartości (rysunek 30 na poprzedniej stronie).

Dodatkowo na samym dole formularza znajduje się miejsce, w którym mo-
żemy dodawać nowych użytkowników do istniejącego grantu. Wystarczy w od-
powiednich polach wprowadzić imię, nazwisko oraz adres elektroniczny nowej
osoby (rysunek 31).

Rysunek 31: Dodawanie nowej osoby do grantu

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy wybrać przycisk “Złóż wniosek
o zmiany w tym grancie”. W tym momencie do Rady Użytkowników zostanie
wysłany e-mail z informacją o wniosku z modyfikacją grantu.

Uwaga!
Modyfikacje grantu możliwe są tylko i wyłącznie, gdy status grantu jest

ustawiony na “zaakceptowany”.

Po złożeniu wniosku o przedłużenie grantu obliczeniowego, dotychcza-
sowi użytkownicy grantu mogą nadal korzystać z zasobów obliczeniowych
PCSS (pod warunkiem, że nie przekroczą starych limitów zasobowych).

8 Jak dopisać nowego użytkownika do już ist-
niejącego grantu?

W celu dopisania nowego użytkownika do istniejącego grantu obliczeniowego,
konieczne jest złożenie wniosku o modyfikację grantu. W tym celu należy po-
stępować dokładnie tak jak zostało to opisane w rozdziale Składnie wniosku
o modyfikacje grantu (przedłużenie).

9 Ochrona danych osobowych
Podanie danych kontaktowych w portalu KDM służy tylko do celów związanych
z komunikacją pomiędzy PCSS a Wnioskodawcą w ramach świadczenia usługi
polegającej na udostępnieniu zasobów obliczeniowych i archiwizacyjnych.
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Zasady na jakich przyznawane są konta obliczeniowe zawarto w Regulami-
nie: „Zasady korzystania z zasobów obliczeniowych PCSS” dostępnym ze strony
http://www.man.poznan.pl/oferta/nauka/index.html#granty.

Użytkownikom zarejestrowanym w portalu KDM nie wolno udostępniać ha-
sła do swojego profilu w portalu osobom trzecim.

10 Zgłaszanie zapytań oraz błędów w działaniu
portalu KDM

Drogą mailową na adres: kdmport@man.poznan.pl.
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