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2. Słownik poj
Poj cie
BackOffice
C S / OK C S
ESP
etap procedury
FrontOffice
grafika portalu
instancja procesu
komórka
organizacyjna
OfficeObjects®
ontologia systemu

personalizacja
PN
PO
podproces

portal
portlet

procedura
procedura PN
procedura PO
proces (definicja)
proces WPN
proces WPO
przypadki yciowe
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Definicja
systemy wykorzystywane przez pracowników WUW – w szczególno ci aplikacje
wspieraj c prac urz du wraz z integracj do systemów powi zanych oraz portal
intranetowy
proces obiegu korespondencji i cyklu yciowego sprawy
elektroniczna skrzynka podawcza
wyró niony fragment procedury realizowany przez 1 osob lub kilka osób i
ukierunkowany na osi gni cie pewnego celu. Jedna osoba jest referentem prowadz cym
pozostali współpracuj cymi
portal internetowy WUWeu wykorzystywany przez podmioty zewn trzne
obejmuje układy stron oraz wszystkie wizualne elementy u yte w portalu (czcionki,
grafiki, przyciski, linie, podziały itd)
instancja procesu jest konkretn realizacj definicji procesu (procedury)
wydział, oddział, samodzielne stanowisko pracy
licencjonowana rodziana produktów i rozwi za wytworzona przez Rodan Systems S.A.
wiedza o organizacji systemu WUWeu – zawiera reguły i struktury danych istotne dla
sterowania procesami oraz opisywania dokumentów; ontologia obejmuje schemat
organizacji, system klasyfikacji spraw (RWA), system dystrybucji dokumentów (słowa
kluczowe, tematyki) wraz z przypisanymi pracownikami, struktur organizacyjn oraz
inne istotne słowniki
mo liwo organizacji struktury portalu oraz jego ekranów polegaj ca na zmianie
poło enia i / lub rozmiaru portletów; wn trze portletu nie podlega personalizacji
procedura nieosadzona w systemie workflow
procedura osadzona w systemie workflow
proces uruchamiany w kontek cie innego procesu – po zako czeniu obsługi podprocesu
sterowanie wraca do nadprocesu; wyró nienie podprocesów ma na celu: powtórne
wykorzystanie (np. obsługa płatno ci), zapanowanie nad zło ono ci procesu przez
wprowadzenie poziomów abstrakcji
aplikacja dost pna z poziomu przegl darki umo liwiaj ca zarz dzanie tre ci
prezentowanych obiektów poprzez ich personalizacj , agregacj oraz ustawianie
specyficznych wła ciwo ci obiektów
widok dostarczaj cy specyficznych informacji i / lub usług z wybranych komponentów
programowych; istot
portletu jest wielokrotne wykorzystanie (by
mo e
parametryzowanej) funkcjonalno ci; portlet to podstawowy element składowy
interfejsów u ytkownika portali informacyjnych i korporacyjnych; portlety s oferowane
przez Rodan oraz framewrok portalu informacyjnego s zgodne z JSR 168 - standardem
umo liwiaj cym podł czanie standardowych portletów dowolnych dostawców; portlet
jest elementem interfejsu u ytkownika a jednocze nie wskazuje na funkcjonalno i
dane pochodz ce ze wskazanej aplikacji; portlety działaj ce w systemie musz by
wytworzone zgodnie z JSR 168 lub podł czone jako gotowe od dostawców z open
source; portlet musi zosta zarejestrowany w kontenerze oraz powi zany z układem
stron; portlety oferowane przez Rodan b d wytworzone w technologii JSF lub JSP (w
pewnym momencie wykonania sprowadzone do technologii serwletów)
opis sposobu post powania obowi zuj cy w WUW; procedury b d automatyzowane w
systemie WUWeu w oparciu o technologi workflow
procedura nieosadzona w systemie workflow
procedura osadzona w systemie workflow
zespół czynno ci wykonywanych zgodnie z pewn procedur nazywamy procesem;
proces to równie implementacja procedury w workflow
wspomaganie procedur nieosadzonych w systemie workflow
wspomaganie procedur osadzonych w systemie workflow
podej cie do obsługi sytuacji, w których znajduj si klienci polegaj cym na cało ciowej
obsłudze sytuacji nawet je eli wymaga ona interakcji z wieloma ró nymi urz dami
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pulpit

specyficzny widok na portal udost pniany u ytkownikowi portalu okre lonej klasy; w
portalu mo e istnie dowolna ilo
pulpitów publicznych (z reglamentowanym
dost pem) i 1 pulpit prywatny, który u ytkownik mo e personalizowa ; wygl da danego
pulpitu wynika ze zwi zanego z pulpitem układu; pulpity słu
reglamentowaniu
dost pu do informacji i usług na poziomie:
- u ytkownika (np. pulpit prywatny)
- lokalizacji (dla okre lonego adresu)
-organizacji (dla pracowników okre lonej organizacji)
- grupy u ytkowników
referent wiod cy
referent prowadz cy
rola (w procesie)
1. zbiór potencjalnych wykonawców czynno ci wyró niony okre lon cech ,
(przynale no ci organizacyjn , funkcj , zakresem kompetencji, itp. oraz kombinacj
tych warunków); wyra enie warto ciowane w oparciu o schemat organizacji i kontekst
instancji procesu do zbioru potencjalnych wykonawców; nazewnictwo ról powinno by
zgodne z [IK’98]
2. poj cie zwi zane najcz ciej z pracownikiem lub kilkoma pracownikami wynikaj ce z
ci cymi na nich zadaniami
schemat organizacji specyfikacja zasobów organizacji wraz z zale no ciami pomi dzy nimi. Obejmuje
struktur organizacyjn , komórki, osoby, grupy, role i kompetencje
strona portalu
konkretne wy wietlenie (rendering) portalu w danym układzie z portretami układu
wypełnionymi specyficznymi danymi
struktura portalu
okre la dopuszczalne przej cia pomi dzy pulpitami i pomi dzy stronami danego pulpitu
system powi zany
system informatyczny obecnie funkcjonuj cy w WUW; na potrzeby projektu WUWeu
interesuj ce s te systemy powi zane, z których WUWeu b dzie czerpał dane
prezentowane w portalach
układ strony
definiuje schemat rozmieszczenia portletów na stronie
UPO
urz dowe po wiadczenie odbioru
uprawnienie
prawo do stosowania wskazanych funkcji narz dzi WUWeu udzielone w zwi zku z
wykonanymi zadaniami nadawane na czas nieokre lony (do odwołania)
WNK
Wydział Nadzoru i Kontroli
workflow
technologia i / lub system ukierunkowane na zarz dzanie procesami pracy
WPN
wspomaganie procedur nieosadzonych w systemie workflow
WPO
wspomaganie procedur osadzonych w systemie workflow
WPOD
wszyscy pracownicy obiegu dokumentów
WUWeu
Wielkopolski Urz d Wojewódzki elektronicznym urz dem otwartym na potrzeby
klientów
zadanie
czynno realizowana w ramach procesu; wykonanie okre lonych czynno ci procesów
odzwierciedlonych w WUWeu, w szczególno ci wykonanie cz ci post powania w
sprawie
zał cznik fizyczny zał cznik korespondencji, którego nie da si zeskanowa , np. uszkodzony dokument, CD
ROM, ksi ka itp.
zespół zadaniowy
grupa osób powołana do realizacji okre lonego zadania; członkowie grupy mog
pochodzi z ró nych komórek organizacyjnych w ramach instytucji i nie tylko; członek
zespołu zadaniowego wyznaczony na przewodnicz cego zespołu pełni rol koordynatora
prac i mo e dekretowa na członka zespołu

 Rodan Systems S.A.

− 7/164 −

plik WUWeu proj szczegolowy.doc

Projekt szczegółowy WUWeu
Wst p

3. Wst p
3.1 Cel dokumentu
Projekt szczegółowy WUWeu doprecyzowuje decyzje zaprezentowane w [KONCEPCJA’06]. Celem projektu
szczegółowego jest identyfikacja kompletu wymaga zawartych w [SIWZ’06] oraz dodatkowych wymaga
Zamawiaj cego. Dla tak zidentyfikowanych wymaga zaprezentowano jednoznaczny i precyzyjny sposób
realizacji wymaga (nie na poziomie technicznym, lecz opisu funkcjonalnego i jako ciowego realizacji
wymaga ). Wymagania stanowi wej cie do projektowania technicznego realizowanego przez Wykonawc
maj cego na celu okre lenie w jaki sposób techniczny osi gni te zostan zidentyfikowane wymagania.

3.2 Zakres
W dokumencie zawarto wszystkie wymagania [SIWZ’06] przypisuj c je do odpowiednich elementów
składowych systemu lub wiadczonych usług. Niektóre z prezentowanych wymaga nie wynikaj jednoznacznie
z [SIWZ’06] i zostały wypowiedziane przez Zamawiaj cego w trakcie zrealizowanych prac projektowo –
analitycznych (np. [SOD’06]).
W dokumencie nie zamieszczono wymaga , które dodatkowo proponował Zamawiaj cy a ich wykonanie nie
zostało potwierdzone z Wykonawc .
!!! UWAGA !!!
Obecna wersja projektu nie zawiera wymaga w zakresie:
rodowisko sprz towe i narz dziowe,
Konsola zarz dzaj ca (z wył czeniem PKI i SSO),
Efektywno i skalowalno ,
Niezawodno (z wył czeniem Log i dziennik zdarze ),
Backup i polityka zarz dzania,
Technologia realizacji
Grupy wymaga nie obj tych obecn wersj dokumentu oznaczono tekstem „B dzie uzupełnione w kolejnej
wersji.” i kolorem czerwonym

3.3 Konwencje
Wymagania szczegółowe zostały zaprezentowane postaci tabel z kolumnami o nast puj cym znaczeniu:
• Nazwa – krótka nazwa, nawi zuj ca do istoty wymagania, pozwalaj ca na szybk identyfikacj wymagania,
• S – czy jest zapisane w [SIWZ’06]; przyjmuje warto ci ze zbioru T (tak jest w SIWA), N (nie jest w SIWZ),
• Wymaganie – tekst z [SIWZ’06] lub dodatkowe wymaganie wypowiedziane przez Zamawiaj cego,
• Wyja nienie intencji / Sposób realizacji - opis co i jak dobrze ma zosta zrealizowane
Nazwa
nazwa
symboliczna

S
T
/
N

Wymaganie
tekst z [SIWZ’06] lub dodatkowe
wymaganie wypowiedziane przez
Zamawiaj cego,

Wyja nienie intencji / Sposób realizacji
opis co i jak dobrze ma zosta zrealizowane

Dokument zawiera te teksty i modele, które dodatkowo nadaj znaczenie wymaganiom prezentowanym w
postaci tabel (krótkie opisy w tabelach odwołuj si tekstów).

3.4 Literatura
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4. Ogólna koncepcja funkcjonowania systemu
Koncepcja funkcjonowania systemu WUWeu jest podporz dkowana spełnieniu 2 głównych potrzeb stawianych
w SIWZ:
1. Przypadki u ycia wynikaj ce ze statutu WUW i ukierunkowane na obsług klientów (obywateli,
przedsi biorstw i jednostek administracji publicznej):
1. obsługa spraw za pomoc tradycyjnych metod komunikacji (dokumenty papierowe, faks)
2. obsługa spraw za pomoc mediów elektronicznych (poczta, formularz elektroniczny)
3. dost p do informacji publicznej i niepublicznej w portalu internetowym
4. dost p do zintegrowanych usług elektronicznych (tzw. „przypadków yciowych”) wyra onych
procesami budowanymi w oparciu o Web Services w Regionalnym Brokerze Usług Elektronicznych
(RBUE)
2. Przypadki u ycia wynikaj ce z działa organizacyjnych WUW – cho działania te bezpo rednio nie słu
otoczeniu WUW (patrz punkt 1), to jednak bez sprawnej organizacji jako
wiadczonych usług nie byłaby
odpowiednia.
5. obsługa spraw dotycz cych pracowników
6. dost p do informacji przydatnej lub interesuj cej dla pracowników
7. utrzymanie, rozbudowa i automatyzacja procesów
8. utrzymywania spójnej informacji o pracownikach w systemach WUW
9. utrzymywania informacji o klientach urz du
Klienci współdziałaj z WUWeu poprzez usługi kancelaryjne (przyj cie i wysyłka pisma), portal internetowy
(pełen wachlarz usług od znalezienia istotniej informacji a do zło onych interakcji z systemem) oraz
wymagaj cy wy szego poziomu technologicznego za to gwarantuj cego wy szy poziom usług RBUE (patrz
Rysunek 1. Abstrakcyjny model systemu WUWeu.). Pracownicy WUW współpracuj z systemem poprzez
interfejs główny oferuj cy ró nego rodzaju usługi pracy urz du oraz portal intranetowy. Ten drugi styk oferuje
dost p do informacji z systemów powi zanych (niezale nych systemów funkcjonuj cych w WUW).
Dodatkowo koncepcja systemu jest determinowana wymaganiami jako ciowymi, które nie maj charakteru
jednostkowych usług, lecz raczej form aspektów realizacji systemu (zgodnie z Aspect Oriented Programming)
obejmuj cych:
3. Podej cie procesowe, w szczególno ci automatyzacja procesów, wspiera realizacj punktów 1 i 2, umacnia
stosowane w WUW podej cie oparte o procedury, w którym dla standardowych spraw zdefiniowany jest
przebieg realizacji, wykonawcy, ograniczenia itd. nadaj c mu now jako poprzez mo liwo automatyzacji
pewnych czynno ci oraz monitorowanie przebiegu procesów.
10. skrócenie czasu przekazywania zada
11. wybór optymalnych wykonawców czynno ci
12. kontrola i monitoring wykonywanych zada
4. Mo liwo ci integracyjne, które umo liwiaj budow zintegrowanego systemu w oparciu o systemy ju
wykorzystywane w WUW jak i te, które zostan wprowadzone do WUW.
13. ekstrakcja danych z istniej cych systemów i publikacja w portalach
14. standardowy dost p do danych organizacyjnych poprzez serwer katalogowy
5. Otwarto systemu na nowe potrzeby WUW wynikaj ce ze zmian w otoczeniu urz du oraz poszerzaniu
zakresu automatyzacji.
15. nowe typy dokumentów i towarzysz ce im formularze
16. nowe procesy
17. zmiany w strukturze organizacyjnej
18. zgodno z powszechnie uznawanymi standardami technologicznymi
19. zmiany w organizacji portali
6. Bezpiecze stwo obejmuje spektrum zagadnie na ró nych poziomach organizacji systemu i poza nim
dotycz cych autentykacji, autoryzacji, poufno ci, integralno ci danych i usług, dost pno ci oraz
niezaprzeczalno ci.
7. Niezawodno
gwarantuje utrzymanie wiadczenia usług dla pewnych klas awarii lub wznowienie
wiadczenia usług w okre lonym czasie od wyst pienia awarii.
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8. Efektywno okre la wymagane czasy odpowiedzi systemu w normalnym i stresowym obci eniu.
Skalowalno pozwala dodatkowo utrzyma efektywno w sytuacji wzrostu liczby dokumentów, spraw,
pracowników, instancji procesów itd.
9. Ergonomia okre la stopie przyjazno ci systemu dla ró nych grup operatorów pracowników WUW oraz
podmiotów zewn trznych.
tradycyjne
formy
komunikacji

kancelaria

zdalna praca
klientów

dostawcy i
odbiorcy usług
elektronicznych

portal internetowy

RBUE
portal
intran
etow
y

WWUeu
rodowisko
Uruchamiania
Procesów

Procesy
merytoryczne

Systemy
powi zane
WUW

pracownicy
WUW

praca
urz d
u
Aspekty jako ciowe:
integracja, otwarto , bezpiecze stwo,
niezawodno , efektywno , ergonomia

Rysunek 1. Abstrakcyjny model systemu WUWeu.
W celu realizacji powy szych wymaga zaprojektowano, zintegrowane ze sob podsystemy oprogramowania
zaprezentowane w rozdziałach od 5 do 13 i osadzono na platformie sprz towej i narz dziowej zaprezentowanej
w rozdziałach 14, by spełniały wymagania jako ciowe prezentowane w rozdziałach 16 i 17.
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5. Repozytorium akt spraw
5.1 Model
W skład repozytorium akt spraw wchodz : korespondencja, dokument, sprawa, podmiot, atrybuty podstawowe i
dodatkowe, zał czniki, rejestry, atrybuty sygnatur.
W systemie rejestrowana jest korespondencja wchodz ca napływaj ca zarówno w postaci papierowej jak
i elektronicznej (e-mail, elektroniczne formularze z modułu FrontOffice) oraz korespondencja wychodz ca.
Rysunek 2 przedstawia podstawowe obiekty repozytorium akt spraw (sprawa, korespondencja, dokument)
i powi zania mi dzy nimi.

0...n

KORESPONDENCJA
Metadane
Dokument
wiod cy

SPRAWA
Metadane

Zał cznik
1

0...n

DOKUMENT
Metadane
0...n

PLIK

DOKUMENT
Metadane
0...1

FORMULARZ

0...n

PLIK

0...1
FORMULARZ

0...n

DOKUMENT
Metadane
0...n

PLIK

0...1
FORMULARZ

Rysunek 2. Podstawowe obiekty repozytorium: sprawa, korespondencja, dokument.
Plik.
• Plik w dowolnym formacie zawieraj cy tre dokumentu.
Formularz.
• Elektroniczny formularz powi zany jest z typem dokumentu.
• Elektroniczny formularz zawiera atrybuty dedykowane dla okre lonego typu dokumentu, które poszerzaj
informacje o dokumencie.
• Poszczególne atrybuty formularza mog by mapowane na struktury bazodanowe oraz mog by
wykorzystywane przy wyszukiwaniu i raportowaniu.
Dokument.
• Dokument opisany jest za pomoc metadanych.
• W skład dokumentu wchodzi mog pliki i/lub formularz reprezentuj ce tre dokumentu.
• Dokument wchodzi mo e w skład korespondencji.
• Dokument musi by zarejestrowany w sprawie.
• Dokument jest okre lonego typu. Typ dokumentu jest jego istotn cech , która wskazywa mo e na sposób
obsługi, powi zanie z elektronicznym formularzem itp.
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• Charakterystyczn cech dokumentu jest posiadanie autora.
Korespondencja.
Korespondencja s to dokumenty skierowane do WUW lub z WUW w postaci tradycyjnej lub i elektronicznej.
• Korespondencja opisana jest za pomoc metadanych.
• W skład korespondencji wchodzi dokument b d cy dokumentem wiod cym korespondencji.
• W skład korespondencji wchodzi mog dokumenty b d ce zał cznikami korespondencji.
• Charakterystyczn cech korespondencji jest posiadanie adresata i nadawcy.
• Korespondencja gromadzona jest w rejestrze korespondencji.
Sprawa.
• Sprawa opisana jest za pomoc metadanych.
• W sprawie zarejestrowana mo e by korespondencja i/lub dokument(-y).
• Je eli w sprawie nie zarejestrowano jeszcze adnego dokumentu/ korespondencji, to sprawa taka ma status
„potencjalna”.
Typ dokumentu jest okre lany przy rejestrowaniu korespondencji (typ dokumentu wiod cego, typ dokumentu
stanowi cego załacznik korespondencji) oraz dokumentu. Opracowanie zestawu typów dokumentów
wyst puj cych w danej instytucji odbywa si we wst pnej fazie wdro enia.
System umo liwia b dzie modyfikowanie oraz tworzenie nowych typów dokumentów. Dla wszystkich typów
dokumentów istnieje wspólny, standardowy zestaw atrybutów umo liwiaj cy opisanie zarejestrowanych
w systemie dokumentów.
Ponadto istnieje mo liwo skojarzenia z okre lonym typem dokumentu, dodatkowych, charakterystycznych dla
niego atrybutów oraz elektronicznego formularza. Przykładem takiego typu dokumentu mo e by „Faktura”,
której obsługa w systemie wymaga opisania za pomoc dodatkowych atrybutów, takich jak: nr faktury, nazwa
towaru, ilo , cena, dane sprzedawcy, nabywcy itp.
Zgodnie z powy szym, mo na wyró ni 2 rodzaje atrybutów:
1. Atrybut podstawowy – skojarzony ze wszystkimi typami dokumentów (np. tytuł dokumentu).
2. Atrybut dodatkowy – skojarzony z konkretnym typem dokumentu (np. Nr Faktury dla typu dokumentu
„Faktura”). Atrybuty dodatkowe powi zane s z odpowiadaj cymi im polami umieszczonymi na
formularzu przygotowanym dla danego typu dokumentu.
Z typem dokumentu powi zany mo e by :
• Elektroniczny formularz.
• Domy lny widok formularza wskazuj cy na widok formularza inicjuj cy obsług dokumentu. Dalsze
zmiany widoku s sterowane procesem.
• Plik b d cy instrukcj , w której opisana jest procedura obsługi dokumentów/ korespondencji danego typu.
Doł czenie instrukcji do typu dokumentu jest opcjonalne i ma wi ksze znaczenie w przypadku peocedury
nieosadzonej. W przypadku procedury osadzonej, sama definicja procedury jest instrukcj jej obsługi, tym
niemniej zał czenie pliku instrukcji mo e mie znaczenie dokumentacyjne.
W typie dokumentu okre li mo na czy dokument jest udost pniany w module FrontOffice oraz, dodatkowo,
okre li mo na czy dokumnet udost pniony b dzie dla osób niezautoryzowanych.
Dla ka dego typu dokumentu definiowa mo na dedykowany do jego obsługi proces działaj cy w rodowisku
zarz dzania procesami pracy.
Na poziomie typu dokumentu okre li mo na takie atrybuty jak:
• Czas wyznaczony na załatwienie dokumentu okre lonego typu (np. skarga, wniosek o wydanie zezwolenia
na budow itp.) Czas wyra ony jest w liczbie dni.
• Okres uprawomocnienia. Dotyczy dokumentów wychodz cych, nale y poda go w dniach.
Mo liwo tworzenia typów dokumentów o poszerzonym zakresie atrybutów, powi zanych z dedykowanymi
dla nich elektronicznymi formularzami, przedstawiona została w rozdz. Otwarto repozytorium.
Podstawowy zestaw atrybutów charakteryzuj cych dokument obejmuje: tytuł, temat (czyli informacje o tym,
czego dokument dotyczy), opis dokumentu, dane osoby rejestruj cej oraz sygnatur dokumentu (ustawiane
automatycznie przez system), dat pisma, dat utworzenia oraz dat modyfikacji dokumentu.
Pliki zawieraj tre dokumentów, s atrybutami binarnymi dokumentu. Na formatkach dedykowanych
korespondencji/ dokumentom istnieje obszar „Pliki” umo liwiaj cy dodawanie, edycj i usuwanie plików.
Doł czenie pliku do dokumentu polega na wybraniu pliku z zasobów własnych komputera lub z zasobów sieci
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lokalnej oraz – opcjonalnie – istnieje mo liwo wpisania nowej nazwy pliku oraz opisu pliku w dedykowanych
polach znajduj cych si w oknie dodawania pliku.
Je eli plik nie został wcze niej zeskanowany, istnieje mo liwo bezpo redniego przej cia do skanowania
dokumentu.
Innym sposobem doł czania pliku jest generowanie pliku według wzorca. Słownik wzorców umo liwia
tworzenie i modyfikacj wzorców dokumentów przy u yciu oprogramowania MS Office oraz ich usuwanie.
Wzorce to inaczej szablony pism o standardowym formacie, które wspomagaj proces automatycznego
generowania pism wychodz cych. Przy tworzeniu korespondencji wychodz cej mo liwy jest wybór wzorca oraz
generacja dokumentu wg wzorca.
Definiuj c wzorzec, mo na w nim umieszcza zmienne, czyli atrybuty, których warto ci wstawiane s
automatycznie w trakcie generowania konkretnego dokumentu. Stosowanie atrybutów (zmiennych) w miejscu
konkretnych danych dokumentu powoduje, e dokument (wzorzec) mo e by wielokrotnie wykorzystywany.
Dla korespondencji zestaw atrybutów jest rozbudowany o takie informacje jak: nadawca, adresat, data wpływu,
zał czniki itp.
Ka da korespondencja lub dokument obsługiwany w ramach systemu WUWeu musi by zarejestrowany
w (nowej lub istniej cej) sprawie. Korespondencja przyjmowana jest zgodnie ze zdefiniowanymi procesami,
gdzie jedn z czynno ci jest rejestracja w sprawie. Korespondencja i dokumenty s przypisywane do spraw,
dzi ki czemu mog by w przyszło ci archiwizowane. Taka korespondencja jak zaproszenia, yczenia, rachunki,
faktury, publikacje typu prospekty, gazety, ogłoszenia itp. nie s rejestrowane w systemie. Sprawy b d
klasyfikowane zgodnie z obowi zuj cym Rzeczowym Wykazem Akt. W ramach sprawy mo e by rejestrowana:
istotna merytorycznie korespondencja przychodz ca i wychodz ca oraz dokumenty (tj. odpowiedzi, stanowiska,
opinie, wyniki kontroli). W uzasadnionych przypadkach korespondencja/ dokument mog by rejestrowane w
wielu sprawach. W takim przypadku korespondencja/ dokument s przechowywane w repozytorium w
pojedynczym egzemplarzu, natomiast w ka dej sprawie, w której zostały zarejestrowane, otrzymuj inn
sygnatur w sprawie.
W uzasadnionych przypadkach korespondencja/ dokumenty mog by wyrejestrowane (odł czane) ze sprawy
i zarejestrowane (doł czane) w innej sprawie.
System zapewnia nast puj c numeracj i znakowanie korespondencji/ dokumentów:
• Korespondencja – numer w rejestrze głównym, numer w komórce org. (numerowanie narastaj co w ka dej
komórce osobno), sygnatura (po zarejestrowaniu w sprawie).
• Dokument – numer dokumentu, sygnatura (po zarejestrowaniu dokumentu w sprawie).
Znak sprawy tworzony jest na podstawie wybranego JRWA. JRWA wybierane jest r cznie w sprawach
inicjowanych korespondencj tradycyjn i automatycznie – w sprawach inicjowanych korespondencj
napływaj c z FrontOffice, dla których istnieje WPO.
Mo liwe jest definiowanie struktur (szablonów) sygnatur poprzez wybór dost pnych elementów sygnatury oraz
separatorów. Na przykład znak sprawy zdefiniowany mo e by w nast puj cy sposób:
np. <skrót nazwy wydziału>-[<skrót nazwy oddziału>]/<inicjały referenta>-<NR_JRWA></><nr sprawy><ROK2>
Podczas rejestracji korespondencji, nadawany b dzie numer w rejestrze głównym korespondencji, który jest
unikalnym numerem w ramach WUW w danym roku.
Korespondencja przekazywana do kolejno do kilku komórek organizacyjnych, w ka dej komórce otrzyma
odr bny numer w rejestrze komórki.
Podmiot okre la dane identyfikacyjne i teleadresowe adresatów, nadawców, innych podmiotów spraw,
jednostek zewn trznych i wewn trznych (patrz pkt 5.8)
a) udost pnienie centralnej bazy podmiotów,
b) wpisywanie nowych podmiotów z kontrol nadmiarowo ci (dublowania),
c) automatyczne doł czenie u ytkowników i jednostek organizacyjnych do rejestru podmiotów,
d) mo liwo wprowadzenia trzech numerów telefonów i jednego numeru faksu,
System WUWeu b dzie obsługiwał pełen cykl ycia korespondencji/ dokumentów i spraw od rejestracji /
utworzenia w systemie a do przekazania do archiwum lub brakowania zgodnie z obowi zuj ca kategori
archiwizacji. Wszystkie dokumenty oraz sprawy obsługiwane w systemie b d numerowane zgodnie z
przyj tym systemem numeracji. Wszystkie dokumenty i informacje o sprawach b d zapisywane w
repozytorium akt elektronicznych, dost p do poszczególnych danych b dzie zdefiniowany zgodnie z przyj tym
modelem uprawnie . System WUWeu b dzie obsługiwał dokumenty podpisane elektronicznie. System zapewni
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wersjonowanie dokumentów, co oznacza e b dzie przechowywał historyczne wersje dokumentów
z mo liwo ci przywrócenia wersji poprzedniej przez administratora.

5.2 Otwarto

repozytorium

System zapewnia mo liwo
definiowania nowych, rozbudowanych typów dokumentów zwi zanych
z dedykowanymi dla nich elektronicznymi formularzami.
Tworzenie nowych typów dokumentów obsługiwanych za pomoc formularzy oraz powi zanych z nimi
formularzy realizowane b dzie w nast puj cych krokach:
1. Definiowanie atrybutów dodatkowych oraz przypisywanie ich do okre lonego typu dokumentu.
Okre lonemu typowi dokumentu przypisana mo e by jedna lub wi cej grup atrybutów, które słu do
grupowania atrybutów w logiczne zestawy znajduj ce odzwierciedlenie w lokalizacji na ekranie kryteriów
wyszukiwania dokumentów okre lonego typu.
2. Edytor formularzy – definiowanie elektronicznego formularza z wykorzystaniem taksonomii
odzwierciedlaj cej zestaw atrybutów dodatkowych dla danego typu dokumentu.
3. Mapowanie atrybutów – mapowanie warto ci atrybutów dodatkowych (z formularza) na atrybuty
podstawowe dla danego typu dokumentu i odwrotnie (warto ci atrybutów podstawowych na formularz),
mapowanie atrybutów dodatkowych na struktury bazodanowe (struktury bazodanowe atrybutów
podstawowych s tworzone na etapie wdro enia).
Mo liwo definiowania procesów obsługi korespondencji w zale no ci od typu dokumentu stwarza podstawy
do elastycznego modelowania przepływów pracy. Powi zanie typu dokumentu z procesem obsługuj cym
dokument okre lane jest na poziomie definicji typu dokumentu. Do jednego typu dokumentu przypisa mo na
kilka ró nych procesów, z których u ytkownik wybiera ad hoc, w momencie inicjowania instancji, proces do
obsługi konkretnego dokumentu.

5.3 Wyszukiwanie, przeszukiwanie (drzewa) i raportowanie
Dost p do danych zapisanych w repozytorium systemu WUWeu nast puje poprzez uzupełniaj ce si
mechanizmy:
• wyszukiwanie strukturalne w rejestrach korespondencji, w rejestrze spraw, w rejestrze dokumentów lub
w rejestrze podmiotów,
• wyszukiwanie pełno tekstowe (po wybranych atrybutach oraz zał czonych plikach) w rejestrach
korespondencji, w rejestrze spraw, w rejestrze dokumentów lub w rejestrze podmiotów,
• drzewa kategoryzacji - przeszukiwanie zawarto ci repozytorium wg typowych scenariuszy wyszukiwania
(korespondencja, dokumenty, sprawy, podmioty zgrupowane wg warto ci kluczowych atrybutów)
• wykonawca zadania w procesie ma dost p do informacji stanowi cych kontekst wykonywanej czynno ci, tj.
do akt sprawy, podmiotów sprawy, historii procesu, historii dekretacji itp.)
• raporty – wybrane przekroje informacji zgromadzonych w systemie s udost pniane w postaci
standardowych raportów, które mog wykonywa uprawnieni u ytkownicy; dodatkowo uprawnieni
u ytkownicy systemu mog definiowa własne raporty w oparciu o udost pnione widoki,
• terminarz – dost p do zada zaplanowanych osobi cie lub przez współpracowników w systemie; terminarz
prywatny i publiczny, mechanizm akceptacji zada przez przeło onych, przegl danie dost pno ci zasobów;
• lista dyskusyjna – dost p do wymiany uwag (w tków, komunikatów i odpowiedzi) pomi dzy uczestnikami
procesu doł czony do instancji procesu;
• historia wykonania procesu – dost p do danych kontekstowych powi zanych z instancj wykonywanego
procesu (konkretna sprawa, konkretne dokumenty obsługiwane w instancji procesu).

5.4 Kody kreskowe
System WUWeu umo liwia b dzie wykorzystanie kodów kreskowych do identyfikacji dokumentów. Etykieta
zawiera b dzie elementy metadanych jednoznacznie identyfikuj ce dany dokument. Kody kreskowe b d
mogły by równie wykorzystywane do oznaczania zał czników fizycznych.
Mo liwe b dzie nast puj ce zastosowanie kodów kreskowych:
• wygenerowanie kodu kreskowego odpowiadaj cego sygnaturze korespondencji w trakcie jej przyj cia do
systemu, wydrukowanie go na drukarce etykiet i naklejenie lub w postaci kolorowego nadruku na oryginał
pisma (podobnie jak piecz tka urz dowa);
• po zeskanowaniu korespondencji automatyczne rozpoznanie i zdekodowanie kodu oraz doł czenie
zeskanowanych plików do istniej cej (zarejestrowanej) w systemie korespondencji,
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•

wyszukanie korespondencji w systemie z prezentacj podstawowych informacji na jej temat na podstawie
odczytanego przez czytnik kodu (np. przy okazji zwracania wypo yczonego dokumentu z archiwum);
• zmiana lokalizacji pisma korespondencji (wyszukanie korespondencji przy pomocy czytnika, okre lenie
nowej lokalizacji i zapis do systemu).
Stanowiska do odczytu kodów kreskowych wyposa one b d w grubego klienta.

5.5 Podpis elektroniczny
System przyjmowa b dzie oraz umo liwi doł czanie podpisanych elektronicznie plików w oknie
przyjmowania/ przygotowywania korespondencji/ dokumentu. Pliki podpisane elektronicznie oznakowane s na
li cie poprzez umieszczenie odpowiednich ikon. Dost pna jest funkcjonalno zaprezentowania u ytkownikowi
certyfikatu, przy u yciu którego został zło ony podpis elektroniczny oraz funkcjonalno weryfikacji zło onego
podpisu elektronicznego przy u yciu zewn trznego systemu weryfikacji podpisu (w postaci serwera DVCS lub
OCSP).
Zastosowany zostanie podpis wewn trzny (np. po podpisaniu dokumentu Word powstaje plik dokument.doc.sic,
który zawiera tre
ródłow oraz podpis przechowywany) potwierdzaj cy niezmienno
dokumentu
podpisanego. W przypadku podpisywania formularzy elektronicznych wykorzystywany jest format PDF, który
jest automatycznie generowany z formularza a nast pnie podpisywany. Podpisany dokument (wraz z podpisem)
jest przechowywany w repozytorium.
W ramach podpisu elektronicznego oferowane s nast puj ce usługi:
• Podpisywanie. Po wybraniu pliku do podpisania, otwierane jest okno prezentuj ce plik (nazw ), po czym
podpis składany jest za pomoc wywołanej aplikacji zewn trznej słu cej do podpisywania i w rezultacie
powstaje plik o zmodyfikowanym rozszerzeniu, który zapisywany jest jako nowy plik pisma, a jednocze nie
tworzona jest nowa instancja podpisu w ramach listy podpisów.
• Prezentowanie listy podpisów tj. informacji o tym, kto i kiedy zło ył podpis.
• Weryfikowanie podpisu. Otwierane jest okno prezentuj ce plik (nazw ), po czym weryfikacja wykonywana
jest za pomoc wywołanej aplikacji zewn trznej słu cej do weryfikacji podpisanych plików i w rezultacie
powstaje zmieniony plik wraz z informacj o rezultacie weryfikacji, który zapisywany jest jako nowy plik
pisma, a jednocze nie tworzona jest nowa instancja podpisu w ramach listy weryfikacji.
• Prezentowanie listy weryfikacji podpisów tj. informacji o tym, kto i kiedy weryfikował podpisany plik.
• Wysłanie podpisanego dokumentu poprzez e-mail.
Szyfrowanie dokumentów przeprowadzane b dzie w nast puj cy sposób:
• wybór certyfikatu osoby, która ma mie mo liwo rozszyfrowania tre ci dokumentu (klucz publiczny),
• operacja szyfrowania,
• w wyniku szyfrowania powstaje kolejna wersja pliku.
Do odszyfrowania dokumentu wykorzystywany jest klucz prywatny.
Zarówno funkcjonalno zwi zana z kodami kreskowymi jak i podpisem elektronicznym realizowana jest
cz ciowo w ramach grubego klienta, np. skanowanie naklejek z kodami kreskowymi, przegl danie magazynów
certyfikatów.

5.6 Rejestry WUWeu
Rejestry dost pne w systemie WUWeu:
• Rejestr podmiotów - obejmuje zestawienie wszystkich podmiotów zarejestrowanych w systemie WUWeu;
• Rejestr korespondencji w kancelarii ogólnej – obejmuje zestawienie korespondencji przychodz cej,
wewn trznej i wychodz cej zarejestrowanej w WUW,
• Rejestr korespondencji w komórce organizacyjnej – obejmuje zestawienie korespondencji przychodz cej,
wewn trznej i wychodz cej zarejestrowanej w danej komórce, nie wszystkie komórki organizacyjne
prowadz własne rejestry korespondencji,
• Rejestr spraw - obejmuje zestawienie spraw zarejestrowanych w WUW; u ytkownik ma dost p tylko do
tych spraw, do których ma uprawnienia;
• Rejestr dokumentów - obejmuje zestawienie dokumentów zarejestrowanych w WUW; u ytkownik ma
dost p tylko do tych dokumentów, do których ma uprawnienia;
• Rejestry dedykowane, obejmuj ce dokumenty okre lonego typu (patrz: rozdz. 5.6 Rejestry WUWeu).
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System umo liwi tworzenie rejestrów dedykowanych obejmuj cych dokumenty okre lonego typu. Rejestry
zapewniaj funkcjonalno formalnego grupowania dokumentów okre lonego typu. Mechanizm ten zapewni
oprócz grupowania tak e numerowanie dokumentów w ramach rejestrów. Dokumenty przypisywane do
okre lonego rejestru otrzymuj kolejne unikalne numery w zadanym okresie czasu. Na danie zarz dzaj cego
rejestrem numeracja rejestru zosta zrestartowana. System umo liwia wyszukiwanie dokumentów w rejestrach.
Rejestry dedykowane b d mogły by tworzone przez WUW. Zarz dzanie rejestrami obejmuje tworzenie,
modyfikacj i usuwanie rejestrów oraz definiowanie praw do rejestrów, ustawianie licznika numeracji pisma
w rejestrze itp. Dost p pracowników do rejestrów odbywa si b dzie zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami.
Przegl daj c dokumenty w rejestrze wy wietli b dzie mo na szczegółowe informacje o dokumencie wraz
z powi zaniami dokumentu ze sprawami, w których jest zarejestrowany. Mo liwe b dzie bezpo rednie przej cie
do spraw.
Rejestry WUWeu obejmowa b d wszystkie te rejestry, które obecnie nie istniej w formie elektronicznej
[SIWZ'
06].

5.6.1 Upowa nienia wojewody
Rejestr obejmuje dokumenty, na podstawie których pewne osoby mog podejmowa okre lone czynno ci.
Upowa nienia b d miały wpływ na działanie systemu zarz dzania procesami pracy.

5.7 Archiwizacja
Archiwizacja przeprowadzana jest z poziomu sprawy. Archiwizacji podlega sprawa wraz z dokumentami,
korespondencj i histori wykonania procesu
U ytkownik b dzie mie dost p do listy spraw, które zostały załatwione i upłyn ł okres, po którym mog by
zarchiwizowane. System zabezpiecza przed wprowadzaniem zmian w dokumentach spraw załatwionych.
Mo liwe b dzie wybranie z tej listy spraw, które maj zosta zarchiwizowane oraz uruchomienie archiwizacji
wskazanych spraw. Sprawy zarchiwizowane uzyskuj status „zarchiwizowana”.
System zapewnia stały i skuteczny dost p do dokumentów zarchiwizowanych i ich wyszukiwanie oraz
umo liwia odczytanie metadanych dla ka dego dokumentu. Dost p do spraw zarchiwizowanych odbywa si
b dzie z menu głównego → Sprawy → Sprawy zarchiwizowane.
U ytkownik b dzie miał dost p (mo liwo przegl dania i wyszukiwania) do tych zarchiwizowanych spraw, do
których miał uprawnienia.
W systemie realizowane b d nast puj ce funkcjonalno ci:
- udost pnianie akt – w formy udost pniania:
− na zewn trz – przygotowanie paczki składaj cej si z metadanych oraz plików i przesłanie w formie
elektronicznej
− u ytkownikowi systemu – przydzielenie uprawnie u ytkownikowi do przegl dania akt sprawy
udost pnianej. U ytkownik uzyskuje dost p do interfejsu archiwum (lista spraw zarchiwizowanych),
w którym widoczna jest tylko udost pniona sprawa i zwi zane z ni obiekty archiwalne
- brakowanie akt - w przypadku akt o ograniczonym okresie archiwizacji system wskazuje akta, których okres
archiwizacji upłyn ł i umo liwia ich brakowanie (fizyczne usuni cie z no nika elektronicznego).
System zapewnia odtworzenie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw (zarchiwizowanie historii wykonania
procesu obsługi sprawy).
W celu umo liwienia przekazywania akt spraw w formie elektronicznej do archiwum pa stwowego, system
udost pni mechanizm generacji paczek archiwalnych. W pierwszym kroku zaznaczane b d sprawy, które maj
by przekazane do archiwum pa stwowego, nast pnie generowany b dzie raport w formacie XML – spis
zdawczo-odbiorczy oraz paczka zawieraj ca zestaw metadanych oraz pliki. Skompresowana paczka i spis
zdawczo-odbiorczy b d mogły by przesyłane do archiwum pa stwowego.
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5.8 Inne usługi repozytorium
System WUWeu oferuje szereg mo liwo ci funkcjonalnych w zakresie obsługi korespondencji, spraw, czy
dokumentów. Poni ej zostały wymienione podstawowe funkcje systemu pozwalaj ce na realizacj
elektronicznego obiegu dokumentów/korespondencji/spraw:
• zarz dzanie podmiotami
Rejestr podmiotów przechowuje dane identyfikacyjne i teleadresowe adresatów, nadawców, innych
podmiotów spraw, jednostek zewn trznych oraz – w celu umo liwienia wyboru adresatów / nadawców
wewn trznych WUW-u – np. wydziałów, oddziałów, osób. Podmioty wewn trzne s tworzone
automatycznie na podstawie danych ze schematu organizacyjnego. Wyst puj 2 rodzaje podmiotów
zewn trznych: osoby i instytucje. Dodatkowo wyró nia si typy podmiotów umo liwiaj ce ich
kategoryzacj (np. dostawca, szkoła, urz d itp.)
System weryfikuje unikalno podmiotów.
W przypadku tworzenia nowych komórek organizacyjnych i u ytkowników w systemie, informacje
z odpowiednich słowników (słownik komórek organizacyjnych, słownik osób) mapowane b d do rejestru
podmiotów i na ich podstawie tworzone s automatycznie nowe podmioty.
Na przykład dodanie komórki organizacyjnej powoduje utworzenie podmiotu o nazwie pełnej i skrótowej
oraz innych atrybutach identycznych jak w słowniku komórek organizacyjnych. Rodzaj podmiotu ustalany
jest automatycznie na „instytucja”, a typ podmiotu zgodny jest z typem wybranym przy tworzeniu komórki
organizacyjnej (np. wydział, oddział itp.).
Podczas rejestrowania korespondencji, tworzenia sprawy lub ich modyfikacji, dane na temat nadawców/
adresatów/ podmiotów sprawy pobierane z rejestru podmiotów i przenoszone do odpowiednich atrybutów
korespondencji, sprawy.
•

•

zarz dzanie korespondencj :
a) rejestracja korespondencji w kancelarii ogólnej,
b) automatyczne generowanie numeru korespondencji w rejestrze kancelaryjnym,
c) prowadzenie rejestrów korespondencji wchodz cej i wychodz cej,
d) rejestrowanie korespondencji wraz z pismem przewodnim, zał cznikami, okre lenie nadawcy /
odbiorcy z rejestru podmiotów,
e) obsługa korespondencji wchodz cej
f) obsługa korespondencji wychodz cej,
g) obsługa korespondencji wewn trznej,
h) obsługa rozdzielników korespondencji,
i) obsługa korespondencji seryjnej,
j) wysyłanie korespondencji wychodz cej do akceptacji,
k) rejestr główny korespondencji w kancelarii ogólnej i rejestry w komórkach organizacyjnych,
l) rejestracja korespondencji w sprawie,
m) automatyczne doł czenie nadawcy korespondencji do podmiotów sprawy,
n) grupowanie dokumentów wchodz cych w skład korespondencji (dokument wiod cy
korespondencji i dokumenty b d ce zał cznikami),
o) doł czanie do korespondencji wychodz cej dokumentu zarejestrowanego w sprawie,
p) okre lenie terminu nadej cia odpowiedzi dla korespondencji wychodz cej,
q) wy wietlenia terminu spodziewanej odpowiedzi dla korespondencji wewn trznej (korespondencja
wychodz ca przesyłana pomi dzy komórkami instytucji),
r) rejestracja korespondencji w wielu sprawach,
s) klasyfikacja korespondencji (przypisanie do danej tematyki),
t) automatyczna przekazywanie korespondencji na podstawie klasyfikacji,
u) mechanizm wielopoziomowej dekretacji oraz dekretacji zwrotnej,
v) odebranie korespondencji nadesłanej poczt elektroniczn podpisanej podpisem elektronicznym,
w) odebranie korespondencji nadesłanej w postaci faksu,
x) wysłanie korespondencji poczt elektroniczn ,
y) wysłanie korespondencji w postaci faksu,
z) wykorzystanie podpisu cyfrowego do podpisywania korespondencji,
aa) rejestracja kosztów dla korespondencji wychodz cej,
bb) przegl danie procesów pracy zwi zanych z obsług korespondencji
zarz dzanie dokumentami:
a) rejestracja dokumentów w rejestrze ogólnym lub dedykowanym,
b) rejestrowanie dokumentów w sprawie lub w wielu sprawach,
c) tworzenie dokumentów o okre lonych typach,
d) numerowanie dokumentów w dedykowanym rejestrze (rejestr zarz dze , rejestr decyzji),
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e)
f)

•
•

•

•

rejestracja dokumentów w rejestrze dla dokumentów okre lonego typu,
wyrejestrowanie dokumentu z jednej sprawy z równoczesnym zarejestrowaniem dokumentu w
innej sprawie,
g) przekazanie dokumentu do innego pracownika w celu uzyskania opinii, komentarza, akceptacji,
h) obsługa wzorców dokumentów i zarz dzanie uprawnieniami do wzorców,
i) generowanie tre ci dokumentów na podstawie wzorców dokumentów,
j) skanowanie i analiza OCR,
k) automatyczne generowanie sygnatury dokumentu w sprawie,
l) podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym,
m) przekazywanie wybranych dokumentów do publikacji w portalu,
n) wersjonowanie dokumentów, przegl danie historii zmian i wersji, sygnalizacja próby u ycia
nieaktualnej wersji,
o) archiwizowanie dokumentów,
p) dost p do archiwizowanych dokumentów,
q) uniemo liwienie usuwania dokumentów przed upłyni ciem okresu obowi zkowej archiwizacji,
r) blokowanie/odblokowanie dost pu do pliku b d cego w trybie edycji,
s) przekazanie dokumentu do aprobaty i zatwierdzenia,
t) zablokowanie mo liwo ci edycji dokumentu zatwierdzonego,
u) doł czanie plików do dokumentów,
v) mo liwo przegl dania zawarto ci plików o rozszerzeniu tiff, jpeg, gif, png, pdf, doc, xls, itd. przy
wykorzystaniu aplikacji zainstalowanej na stacji klienckiej
w) przegl danie procesów pracy zwi zanych z obsług dokumentu
x) okre lenie lokalizacji fizycznej dokumentu
y) przydzielanie uprawnie do dokumentu,
obsługa formularzy elektronicznych
a) edytowanie wybranych sekcji formularza i podpisanie podpisem elektronicznym,
b) uruchamianie skryptów waliduj cych zawarto formularza,
edytor formularzy:
a) definiowanie nowych i zmiana istniej cych formularzy elektronicznych,
b) kojarzenie formularzy elektronicznych z typem dokumentu oraz procesem obsługi w systemie,
c) rozszerzanie meta-danych dokumentu,
d) wyszukiwanie informacji w oparciu o dodatkowe meta-dane,
zarz dzanie sprawami
a) wspomaganie generowania znaku sprawy,
b) tworzenie spraw,
c) wersjonowanie danych sprawy (opisu), przegl danie historii zmian i wersji, sygnalizacja próby
u ycia nieaktualnej wersji,
d) okre lenie terminu realizacji sprawy,
e) obsługa statusów sprawy,
f) przegl danie procesów pracy zwi zanych z obsług sprawy,
g) przegl danie akt sprawy (dokumentu inicjuj cego oraz dokumentów/ korespondencji w sprawie),
h) okre lanie dla spraw komórki merytorycznej (lub zespołu zadaniowego) oraz komórek
współpracuj cych,
i) doł czanie do sprawy referentów,
j) r czne zako czenie sprawy po spełnieniu okre lonych warunków,
k) r czne wznowienie sprawy,
zarz dzanie procesami pracy
a) lista zada bie cych i zada zako czonych dla uczestnika procesu,
b) przegl danie instancji realizowanych / zako czonych / zarchiwizowanych instancji procesów /
instancji czynno ci dla wła ciciela procesu,
c) monitorowanie przebiegu procesów pracy,
d) przegl danie historii graficznej, historii tekstowej wykonania procesu,
e) mo liwo zmiany wykonawcy instancji czynno ci przez wła ciciela procesu,
f) mo liwo przerwania instancji procesu,
g) definiowanie nowych procesów pracy w narz dziu graficznym zgodnym z notacj BPMN,
h) specyfikacja wykonawców czynno ci i reguł przepływu sterowania w oparciu o j zyk BPQL,
i) tworzenie nowych wersji definicji procesów pracy – zmiana definicji wykonawców, zmiana
przepływu sterowania,
j) eksport / import definicji procesu zgodnie ze standardem XPDL,
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•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

wyszukiwanie pełnotekstowe spraw, podmiotów, korespondencji, dokumentów (po warto ci atrybutów i
tre ci zał czników),
wyszukiwanie strukturalne spraw, podmiotów, korespondencji, dokumentów (po warto ci atrybutów) ),
wyszukiwanie poprzez drzewa kategoryzacji spraw, podmiotów, korespondencji, dokumentów (po warto ci
atrybutów)
obsługa listy dyskusyjnej
a) lista udost pniona w kontek cie instancji procesu,
b) definiowanie komunikatów i odpowiedzi, ledzenie w tków,
obsługa powiadomie :
a) lista powiadomie ,
b) r czne usuwanie powiadomie z listy,
c) powiadomienia o opó nieniach w realizacji całego procesu i poszczególnych czynno ci procesu,
d) powiadomienia o wyst pieniu pewnych zdarze w systemie, np. powiadomienie uczestników
sprawy o nadej ciu nowej korespondencji w sprawie,
e) cykliczne powiadomienia o upłyni ciu terminu realizacji sprawy,
f) powiadomienia wysyłane na e-mail i sms
obsługa raportów:
a) tworzenie raportów przez u ytkowników w oparciu o struktur repozytorium i udost pnianie
raportów okre lonym u ytkownikom,
b) tworzenie raportów sumarycznych,
c) tworzenie raportów w postaci wykresów,
d) eksport wygenerowanych raportów,
zapis operacji wykonywanych przez u ytkownika na danych zapisanych w repozytorium (w zakresie
odczyt, edycja, zapis)
obsługa terminarza:
a) terminarz publiczny, prywatny i przedmiotowy,
b) definiowanie zada z mo liwo ci doł czania do zada innych pracowników,
c) zarz dzanie zasobami,
d) powiadamianie dot. zada z terminarza,
e) akceptacja / odrzucenie zadania przez przeło onego,
f) przegl danie zada w układzie dziennym, tygodniowym i miesi cznym z mo liwo ci filtrowania
zada o okre lonym typie / rodzaju,
zarz dzanie JRWA
a) definiowanie wielopoziomowej struktury pozycji RWA
b) okre lenie roku obwi zywania pozycji RWA,
c) okre lanie kategorii archiwizacji i okresu archiwizacji
d) definiowanie powi za z pracownikami
e) definiowanie powi za z komórkami organizacyjnymi
zarz dzanie struktur organizacyjn
a) definiowanie wieloszczeblowej struktury organizacyjnej
b) definiowanie danych teleadresowych i adresów email itp.
zarz dzanie u ytkownikami
a) przydzielanie u ytkowników do grup
b) definiowanie relacji przeło ony – podwładny
c) definiowanie zast pstw
d) okre lanie przynale no ci do komórek organizacyjnych,
e) okre lanie ról pełnionych w komórkach organizacyjnych,
f) okre lanie dodatkowych ról (poza komórk organizacyjn )
g) okre lanie kompetencji
h) okre lanie stanowiska,
i) definiowanie danych teleadresowych i adresów email
zarz dzanie słownikami
a) dodawanie nowych warto ci słownikowych,
b) dezaktywacja / aktywacja warto ci słownikowych,
c) dodawanie nowych słowników dla nowo definiowanych formularzy elektronicznych
zarz dzanie parametrami
a) okre lanie warto ci parametrów,
b) okre lanie warto ci domy lnych,
zarz dzanie uprawnieniami
a) definiowanie i przypisywanie uprawnie do funkcji systemu,
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b) przydzielanie uprawnie do rozdzielników korespondencji,
c) przydzielanie uprawnie do raportów

5.9 Wymagania szczegółowe zwi zane z zarz dzaniem dokumentami
Symbol
SOD 1

S
T

Wymaganie
c)
oprogramowanie
wspomagaj ce
przepływ
prac
(workflow) i obieg dokumentów,

SOD 2

T

SOD. DOKUMENTY
PAPIEROWE

T

Workflow oraz obieg dokumentów.
Kompleksowy system zarz dzania
obiegiem
dokumentów
Wielkopolskiego
Urz du
Wojewódzkiego,
system zarz dzania prac urz du (workflow), aplikacja klienta do
systemu workflow,
aplikacja klienta do definiowania
procesów workflow.
przyjmowanie
i
obsługa
dokumentów papierowych,

SOD.
ARCHIWIZACJA

T

SOD 3

T
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System archiwizacji dokumentów i
danych.
- nadzór nad gromadzonymi przez
Wielkopolski Urz d Wojewódzki
dokumentami.
Zgodnie
z
zaleceniami projektu ustawy o
informatyzacji
działalno ci
niektórych podmiotów realizuj cych
zadania publiczne archiwa w tego
typu instytucjach powinny by
zgodne z zaleceniami Naczelnego
Dyrektora Archiwów Pa stwowych,
które
sformułowane
zostały
w formie rozporz dzenia.
Kompleksowy system zarz dzania
obiegiem
dokumentów
Wielkopolskiego
Urz du
Wojewódzkiego.
System o nazwie DOK.NET został
zrealizowany
przez
O rodek
Informatyki w rodowisku MS SQL
Server 2000.
System, który ci le odpowiada
podstawowym potrzebom WUW,
jest eksploatowany od dwóch lat i
utrzymuje informacje o około
milionie dokumentów. Wykonawca
musi zdecydowa , czy b dzie
adaptował WUWeu do systemu
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Wyja nienie intencji / Sposób realizacji
OfficeObjects®Document
Manager
zintegrowany z OfficeObjects®WorkFlow
wraz ze specyficznym dostosowaniem do
potrzeb WUW w module ontologii
j.w.
OfficeObjects®WorkFlow jest kompleksowym
produktem dostarczaj cym narz dzi do
modelowania, definiowania, wykonywania oraz
monitorowania procesów.

Ka da zmiana lokalizacji oryginału jest
rejestrowana w systemie. U ytkownik wybiera
lokalizacj
ze słownika. W atrybutach
korespondencji przechowywane jest aktualne
ustawienie wraz z informacj kto dokonał
wyboru lokalizacji i kiedy to nast piło.
Dost pna jest równie historia lokalizacji, w
której wy wietlane s nast puj ce informacje:
lokalizacja, data zmiany lokalizacji, osoba,
która dokonała zmiany lokalizacji.
Archiwizacja – patrz sekcja „Archiwizacja”.

Dostarczenie systemu
OfficeObjects®Document Manager.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Repozytorium akt spraw
DOK.NET czy te dostarczy system
swojej produkcji. W przypadku
decyzji o wdra aniu własnego
systemu
Wykonawca
musi
uwzgl dni
wymagania
przedstawione w SIWZ.
Wykonawca musi uwzgl dni nowe wymagania funkcjonalne wynikaj ce z
obowi zków nało onych przepisami prawa, a zwłaszcza:
Wdro enie podpisu elektronicznego
Podpis elektroniczny omówiony został w sekcji
„PKI”

SOD.
PODPIS
ELEKTRONICZNY

T

SOD. FRONTOFFICE

T

Przyjmowanie
dokumentów
formie elektronicznej.

UPO

T

oraz
urz dowe
odbioru UPO.

SOD.DOKUMENT

T

Nadto system musi umo liwia
osadzanie dokumentów w wersji
plików zawieraj cych pełne teksty,

SOD.
KODY
KRESKOWE
SOD. WORKFLOW 1

T

a tak e znakowanie dokumentów
kodem paskowym.
Konieczne jest tak e zintegrowanie
aplikacji z pozostałymi elementami
systemu (zwłaszcza „Workflow”).

SOD.
PODPIS
ELEKTRONICZNY

T

W celu nr 1 wspomina si o
wykorzystaniu
podpisu
elektronicznego.

SOD. WORKFLOW 2

T

W celu nr 2 zakłada si wdro enie
systemu „workflow”.

SOD. WORKFLOW 3

T

Stworzenie
platformy
Systemu
Obiegu Dokumentów / „workflow”
wraz z elementami Systemu
Podejmowania
Decyzji
stanowi cego otwarty system do
modelowania
procesów
wyst puj cych w Urz dzie.

T

w

po wiadczanie

Dokumenty b d przyjmowane w formie
elektronicznej poprzez moduł FrontOffice
zlokalizowany w portalu internetowym.
UPO zostało omówione w sekcji „Portal
zewn trzny – wysyłanie korespondencji.”
Definicja dokumentu jako zestawu metadanych
wraz z doł czonym plikiem zawieraj cym tre
dokumentu. Model repozytorium akt spraw
omówiony został w rozdziale „Rezpozytorium
akt spraw”.
Kody paskowe omówione zostały w sekcji
„Kody paskowe”.
Rozwi zanie
OfficeObjects®Document
Manager jest w pełni zintegrowane z
produktem własnym firmy słu cym do
zarz dzania
procesami
pracy
–
OfficeObjects®WorkFlow.
Podpis elektroniczny omówiony został w sekcji
„Podpis elektroniczny”. System obiegu
dokumentów wykorzysta rodowisko PKI do
podpisu i weryfikacji dokumentów.
Wdro ony zostanie OfficeObjects®WorkFlow,
który
jest
produktem
umo liwiaj cym
zarz dzanie procesami pracy.
OfficeObjects®WorkFlow wyposa ony jest w
narz dzie projektanta procesów. Moduł ten jest
odpowiedzialny za definiowanie procesów
pracy i umo liwia:
- modelowanie procesów przy u yciu notacji
BPMN
- uszczegóławianie definicji procesu pracy
(dynamiczne
przypisywanie
uczestników
procesu do czynno ci, modelowanie czasu itp.),
- importowanie i eksportowanie modelu
procesu pracy
- sprawdzanie poprawno ci procesu pracy
- wersjonowanie procesów pracy,
- modyfikacj definicji procesu pracy.
W celu przenaszalno ci i elastyczno ci
definicja procesu jest zapisywana w j zyku
XML zgodnie z gramatyk j zyka XPDL
koalicji WfMC rozszerzon o dynamiczne
przypisywanie uczestników procesu do
czynno ci oraz modelowanie czasu.
Reguły warunków sterowania procesem oraz
role wskazuj ce potencjalnych wykonawców
czynno ci s mechanizmami automatycznego
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Repozytorium akt spraw

SOD. REGUŁY

T

Poszerzenie zakresu i rozwój metod
elektronicznego obiegu dokumentów
oraz zarz dzania prac w Urz dzie
(„workflow”),
jak
równie
implementacja w tym systemie reguł
wspomagaj cych
(automatyzuj cych)
wybrane
elementy procesów wspomaganych
elektronicznie.

SOD.KONTROLA

T

Usprawnienie istniej cych obecnie
mechanizmów
kontrolnych
w
Urz dzie.
Szczególnie istotne kwestie to:
ledzenie bie cych statusów
poszczególnych spraw,
- dost p do informacji na temat ich
przebiegu
- wspomaganie w trakcie realizacji
kolejnych kroków procesu obsługi
sprawy.
dostarczenie
elastycznych
mechanizmów
pozwalaj cych
okre la
dane
polityki
bezpiecze stwa, czyli mo liwo
definiowania, kto i jaki krok procesu
mo e w systemie wykona .
Powy sze
cele
na
poziomie
technicznym powinny przekłada si
na:
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podejmowania decyzji i kodyfikuj wiedz o
sposobie funkcjonowania organizacji.
W systemie wykorzystywane b d reguły
automatyzuj ce wykonanie procesów pracy.
1.
OfficeObjects®WorkFlow
dostarcza
zawansowanych mechanizmów przypisywania
wykonawców do czynno ci w oparciu o j zyk
BPQL
2. Zdefiniowanie przepływu sterowania przy
wykorzystaniu
szablonów
sterowania
przepływami w procesie
3. W ramach JRWA mo liwe jest definiowanie
zwi zków
pomi dzy
poszczególnymi
tematykami a osobami i komórkami
organizacyjnymi. Zdefiniowane w tym
kontek cie
role
osób
i
komórek
wykorzystywane s w ramach wykonywania
procesów pracy – wspomagaj wykonawców
czynno ci,
umo liwiaj
automatyzacj
przepływu sterowania.
System wspomaga b dzie ledzenie statusów
spraw
poprzez
wy wietlanie
flag
ostrzegawczych na li cie spraw. Oznakowane
b d sprawy w toku, których termin realizacji
zbli a si oraz sprawy, dla których termin ju
upłyn ł.
Informacja na temat przebiegu spraw dost pna
jest w historii wykonania procesu, która
wy wietlana mo e by w postaci graficznej lub
tabelarycznej.
Proces obsługi sprawy wspomagany jest
poprzez wskazówki do wykonania zadania oraz
dostosowanie zakresu udost pnianej informacji
i usług do poszczególnych zada .
OfficeObjects®WorkFlow
umo liwia
definiowanie wykonawców poszczególnych
czynno ci w procesie z wykorzystaniem j zyka
BPQL. Sposoby okre lania wykonawców.:
• Statyczny wybór wykonawców –
wykonawca czynno ci mo e by podany z
nazwy (loginu),
• Wybór w oparciu o struktur organizacyjn
– wykonawcy mog by okre leni poprzez
specyfikacje jednostki organizacyjnej, do
której nale , pełnionego stanowiska, czy
posiadanych kompetencji. Wybór
wykonawcy mo e by przeprowadzony
tak e na podstawie informacji o relacji
podległo ci pracowników.
• Wybór w oparciu o role
• Wybór w oparciu o funkcjonalne grupy
u ytkowników
• Przypisanie wykonawców na podstawie
historii wykonania procesu pracy
• Uwzgl dnianie decyzji ad-hoc w trakcie
wykonywania procesu – czyli okre lanie
w trakcie wykonywania (a nie
definiowania) procesu, kto zajmie si
kolejn czynno ci z listy wcze niej
wytypowanych osób.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Repozytorium akt spraw
•

SOD. WORKFLOW.
HISTORIA
WYKONANIA

T

SOD.
ARCHIWIZACJA 1

T

SOD 4

T

SOD.
ARCHIWIZACJA 2

T

SOD.
SKANOWANIE 1

T

SOD.
FORMATY PLIKÓW

T

SOD.
WORKFLOW 4

T
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Wykonywanie czynno ci przez pierwsz
osob z grupy. Mechanizm ten mo e by
te wykorzystany do unikni cia sytuacji,
gdy zadanie zostanie przesłane do osoby,
która jest nieobecna lub cz ciowej
kompensacji obci enia (zadanie bierze
pierwsza wolna osoba).
• Wykonywanie czynno ci przez wi cej ni
jedn osob .
• Tworzenie zło onych warunków wyboru
wykonawców – mo liwo definiowania
zło onego wyra enia j zyka BPQL.
• Zmiana wykonawcy czynno ci w trakcie
trwania instancji procesu.
a/ szczegółowe okre lanie statusu Historia wykonania procesu udost pnia
poszczególnych
kroków informacje na temat stanu i czasu wykonania
utworzonego „workflow”
poszczególnych zada oraz statusu procesu.
Zestaw informacji wy wietlanych dla ka dej
czynno ci (zadania) procesu obejmuje:
Wykonawc , dat utworzenia zadania, dat
rozpocz cia, planowan dat zako czenia, dat
zako czenia oraz informacje o tym czy
czynno jest opó niona i czy opó nia proces.
b/ pełn i automatyczn archiwizacj
Archiwizacja została omówiona w sekcji
dokumentów przekazywanych do „Archiwizacja”.
Urz du
Liczba
wdro onych
systemów W ramach realizacji projektu wdro ony
elektronicznego obiegu dokumentów zostanie jeden system elektronicznego obiegu
w jednostkach publicznych – 1.
dokumentów
OfficeObjects®Document
Manager
Liczba
wdro onych
systemów j.w.
elektronicznej
archiwizacji OfficeObjects®Document
Manager
dokumentów
w
jednostkach wyposa ony jest w mechanizmy archiwizacji
publicznych – 1.
spraw wraz z korespondencj i dokumentami.
WUWeu musi spełnia nast puj ce System umo liwia przyj cie korespondencji z
funkcje:
wykorzystaniem nast puj cych opcji:
Pozwala
na
automatyczne 1. rejestracja korespondencji w systemie →
wprowadzanie
dokumentów generacja kodu paskowego → naklejenie kodu
papierowych.
a/ → zeskanowanie dokumentu → proces
b/ → proces (skanowanie seryjne paczki
dokumentów).
Opcja
ta
umo liwia
automatyzacj procesu skanowania.
2. skanowanie → proces → zadanie: opisanie
korespondencji itd.
Zapewnia
mo liwo
importu System zapewnia mo liwo
doł czania do
danych dostarczonych w formatach dokumentów plików w dowolnych formatach.
zamkni tych (doc, xls, pdf, bmp,
jpg)
Moduł „workflow” – aplikacja ta Interfejsy
zwi zane
z
wykonywaniem
zapewnia b dzie u ytkownikowi procesów w systemie:
ko cowemu
interfejs graficzny 1. Lista zada .
pozwalaj cy na obsług spraw i 2. Okna wykonania usług dedykowanych dla
zada
wynikaj cych
ze obiegu dokumentów.
zdefiniowanych w Wielkopolskim 3. Historia wykonania procesu w postaci
Urz dzie Wojewódzkim procesów graficznej.
pracy;
4. Historia wykonania procesu w postaci
w obr bie tego modułu b dzie tabelarycznej.
istniała
mo liwo
doł czania W trakcie realizacji zada
w ramach
zał czników
z
obrazami zdefiniowanych procesów istnie
b dzie

− 24/164 −

plik WUWeu proj szczegolowy.doc

Projekt szczegółowy WUWeu
Repozytorium akt spraw
dokumentów papierowych (dostawc
obrazów b dzie utworzone w ramach
projektu stanowisko skanuj ce),
Skanery dokumentowe wyposa one
w automatyczne podajniki ADF
(Automatic Dokument Feeder) o
pojemno ci minimum 50 stron.

SOD. SKANERY

T

SOD.
WORKFLOW 5

T

Konieczno realizowania spraw w
warunkach niesprecyzowanych.

SOD.
SPRAWA.
OBSŁUGA

T

Fakt,
e
niektóre
sprawy
prowadzone w WUW mog trwa
bardzo długo, dlatego WUWeu musi
umo liwia analiz ich przebiegu po
wielu latach

SOD 5

T

Zestawienie
oprogramowania
u ywanego w WUW
DOK.Net – system kancelaryjny,
2004, ewidencja pism i spraw
prowadzonych w urz dzie

SOD.OCHRONA
DANYCH
OSOBOWYCH

T

SOD.IK

T
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mo liwo skanowania i doł czania obrazów
dokumentów do dokumentów i korespondencji.
W ramach realizacji projektu dostarczone
zostan skanery dokumentowe słu ce do
wprowadzania dokumentów do systemu celem
zapisania ich w postaci elektronicznej. B d to
skanery pracuj ce w trybie wsadowym z
podajnika, wyposa one w automatyczne
podajniki ADF (Automatic Document Feeder)
o wymaganej pojemno ci.
Obsługa
spraw
w
warunkach
niesprecyzowanych odbywa
si
b dzie
poprzez
zastosowanie
nast puj cych
mechanizmów:
1. Wybór wykonawców ad-hoc
2. Doł czanie referentów
Sprawy mog by obsługiwane przez wiele lat.
Sygnatura sprawy obsługiwanej przez wiele lat
jest niezmienna. Sprawa taka dost pna jest w
rejestrze spraw wraz ze wszystkimi danymi
historycznymi od pocz tku jej istnienia (m.in.
historia obsługi sprawy w postaci graficznej).
W przypadku spraw zako czonych i
zarchiwizowanych
mo liwe
jest
ich
przegl danie. Wej cie do przegl dania spraw
zarchiwizowanych nast puje z menu systemu.
DOK.Net zostanie zast piony systemem
OfficeObjects®Document Manager.

WUWeu musi spełnia wymagania okre lone przepisami prawa, a w szczególno ci
nast puj cymi:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Zgodno
z ustaw o ochronie danych
ochronie
danych
osobowych. osobowych. System umo liwi:
(j.t.Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926); - przechowywanie daty utworzenia danych
akty wyk.:
(adresu), daty ostatniej modyfikacji, osoby
Rozporz dzenie Ministra Spraw która utworzyła i osoby która ostatnio
Wewn trznych i Administracji z modyfikowała;
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie - przechowywanie informacji czy dana
dokumentacji przetwarzania danych osoba/podmiot
wyraziła
zgod
na
osobowych
oraz
warunków przetwarzanie danych osobowych oraz zgody
technicznych i organizacyjnych, na przetwarzanie danych osobowych w celach
jakim
powinny
odpowiada
marketingowych;
urz dzenia i systemy informatyczne - przechowywanie informacji o ródle danych
słu ce do przetwarzania danych osobowych (od kogo uzyskano dane adresowe);
osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. - przechowywanie logu operacji na danych (typ
1024),
operacji: dodanie, modyfikacja, usuni cie,
udost pnienie; data operacji, kto, stan danych
przed operacj , po operacji – wszystkie pola).
- Raporty z logu – wydruk udost pnie ,
wydruk operacji.
- Udost pnianie danych ze słownika – wybór
jakie dane, powód udost pnienia – dodatkowo
rejestrowanie tych danych + kto, kiedy, komu,
jakie dane udost pnił – szczegółowo jakie pola.
Rozporz dzenie Ministra Spraw System spełni wymagania zawarte w instrukcji
Wewn trznych i Administracji z kancelaryjnej dla zespolonej administracji
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dnia 18. grudnia 1998 r. w sprawie
instrukcji
kancelaryjnej
dla
zespolonej administracji rz dowej w
województwie (Dz. U. Nr 161, poz.
1109 ze. zm.)

rz dowej w województwie.

SOD. REJESTRY

T

Rejestry WUW – ten podzbiór
danych w bazie obejmował b dzie
wszystkie te rejestry, które obecnie
nie istniej w formie elektronicznej.
Wybrane rejestry, które b d miały
status publiczny b d
równie
dost pne dla innych instytucji za
pomoc
Regionalnego Brokera
Usług Elektronicznych.

Rejestry omówione zostały w sekcji „Rejestry
WUWeu”

SOD. ORG.
UPOWA NIENIA

T

Mechanizm upowa nie

SOD.
SKANOWANIE 2

T

Dokumenty
przekazywane
i
przesyłane do WUW w sposób
tradycyjny (papier) podlega b d
selektywnemu
skanowaniu.
Skanowanie b dzie dotyczyło tych
dokumentów, których skanowanie
jest
technicznie
mo liwe
i
uzasadnione formalnie. Dokumenty
skanowane w cało ci maj dalszy
obieg elektroniczny a oryginały
składowane s
w archiwum.
Pozostałe dokumenty przekazywane
s
w dotychczasowy sposób.
Powstanie skanów powinno by
odnotowane w systemie.

Upowa nienia
dotycz
czynno ci
akceptacyjnych wykonywanych w systemie.
System umo liwi definiowanie zwi zków typu
upowa nienie
pomi dzy
pracownikiem
udzielaj cym upowa nienia a pracownikiem
upowa nionym. Ze zwi zkiem powi zana
b dzie
mogła
by
zwi zła
tre
charakteryzuj ca rodzaj upowa nienia.
Mechanizm upowa nie
wykorzystywany
b dzie przy wyznaczaniu wykonawców zada
zatwierdzania.
Wybór osoby zatwierdzaj cej z listy
uprawnionych osób poprzedzony zostanie
zbudowaniem
odpowiedniej
listy
z
uwzgl dnieniem osób upowa nionych. Nast pi
to w nast puj cych krokach:
1. Pobranie listy z JRWA lub na podstawie
kompetencji
2. Weryfikacja – dla ka dej osoby z listy
sprawdzenie czy udzieliła upowa nienia innym
osobom
3. Wci gni cie na dotychczasow
list
dodatkowo wszystkich osób upowa nionych
4. Wy wietlenie listy w zadaniu zatwierdzania
przy wyborze kolejnej osoby do zatwierdzania
5. Dla osób upowa nionych wy wietlanie
dodatkowo tre ci upowa nienia
Dokumenty b d mogły by skanowane w
systemie i poddawane obiegowi.
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SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W INSTYTUCJI.
ETAPY

T

Przekazanie wst pne = poszukiwanie
wła ciwego odbiorcy wspomagane
narz dziowo wykonuje pracownik
kancelarii w RODAN zwany
koordynatorem.

SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W INSTYTUCJI.

T

RODAN powinien usun
poj cie
dekretacji na tym etapie (etap j.w.)

SOD.DEKRET.PRZE
KAZ.
W INSTYTUCJI.
WIELE KOMÓREK

T

Dekretacja mo e by kierowana na
jedn komórk organizacyjn lub na
wiele komórek. Dekretowanie na
wiele zawsze wymaga okre lenie
komórki
prowadz cej
lub
pracownika
prowadz cego.
Pozostałe komórki lub pracownicy
maj charakter współpracuj cych.

SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W KOMÓRCE.
TYP DEKRETACJI.
KOMÓRKA 1

T

c/ Skierowanie do innej komórki
organizacyjnej
poza
struktur
dekretuj cego.
(Przekazywanie na inn komórk nie
b d c komórk podległ )

SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W KOMÓRCE.
TYP DEKRETACJI.
KOMÓRKA 2

T

Przekazanie / dalsza dekretacja na
komórk podległ

SOD.
ZWROT

T

Zwrot do kancelarii

T

Przekazanie
wojewodów,
sekretariaty.

DEKRET.

SOD. DEKRET.
SEKRETARIATY
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do
wydziału,
dyrektora – przez
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Wynika z [IK’98]
Koordynatorem w instytucji mo e by dowolny
pracownik o odpowiednich kompetencjach,
któremu powierzono zadanie klasyfikacji i
dekretacji w instytucji, mo e nim by równie
pracownik Kancelarii.
Wspomaganie poszukiwania odbiorcy poprzez
tematyki.
Dotyczy zadania: Klasyfikacja i dekretacja w
instytucji.
Zmiana nazwy na: Klasyfikacja i przekazanie
w instytucji.
Wynika z [IK’98]
Przekazywanie/ dekretowanie:
- komórka merytoryczna
- komórki współpracuj ce
- komórki „do wiadomo ci”
Referent wiod cy i referenci współpracuj cy
mog
by
zdefiniowani na poziomie
poszczególnych pozycji JRWA, ostateczny
wybór referentów do obsługi danej sprawy
nast puje w procesie obsługi korespondencji w
komórce org. na etapie klasyfikacji i dekretacji
w komórce.
Wynika z [IK’98]
System
zapewnia
b dzie
mo liwo
skierowania
korespondencji
do
innej,
niepodległej komórki organizacyjnej:
- z poziomu zadania klasyfikacji i dekretacji w
komórce organizacyjnej (wybór komórki i
przekazanie)
- poprzez wybór z listy dokumentów i
korespondencji w danej sprawie korespondencji
wchodz cej, a nast pnie wybór komórki, do
której korespondencja ma by przekazana i
przekazanie.
Po skierowaniu korespondencji do wybranej
komórki org., system zainicjuje proces obsługi
korespondencji w tej komórce.
U ytkownik skierowuj cy do wybranej
komórki podejmuje decyzj , czy aktualna
instancja procesu ma zosta zamkni ta czy te
b dzie kontynuowana.
Wynika z [IK’98]
W przypadku zaznaczenia opcji „do dalszej
dekretacji” w zadaniu klasyfikacji i dekretacji w
komórce organizacyjnej, system umo liwi
wybór z listy komórki podległej lub osoby
uprawnionej do dalszej dekretacji.
Wynika z [IK’98]
Zwrot z poziomu zadania „Klasyfikacja i
dekretacja w instytucji” do Kancelarii (w KO
pojawi si zadanie Klasyfikacja i dekretacja w
instytucji).
Wynika z [IK’98]
W przypadku przekazania korespondencji do
wydziału, wojewodów lub dyrektora, system
sprawdza b dzie istnienie sekretariatów w
strukturze organizacyjnej, a nast pnie – je eli
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Projekt szczegółowy WUWeu
Repozytorium akt spraw

SOD. SPRAWA.
OBSŁUGA. ETAPY

T

System wspiera obsług obiegu
dokumentów w trzech etapach:
a. Kancelaryjnym – odbioru i
rozdziału dokumentów
b. Obsługi dokumentu w ramach
prowadzenia sprawy
c.
Kancelaryjnym –
wysyłki
dokumentów
Etapy a i c maj charakter standardu
dla wszystkich dokumentów.

SOD. SPRAWA.
OBSŁUGA.
STAN SPRAWY

T

Referent powinien mie mo liwo
ustawienia stanu sprawy:
Załatwiona ostatecznie
Załatwiona tymczasowo
Rozpocz ta (samoczynnie)

SOD.
SPRAWA.OBSŁUGA

T

SOD. SPRAWA.
OBSŁUGA.
PROJEKT DECYZJI

T

Obsługa dokumentu polega na
podj ciu czynno ci zgodnych z
obowi zuj cym
prawem
i
wypracowanie odpowiedniej decyzji
lub stanowiska. Referent doł cza
pismo do sprawy lub tworzy now
spraw opatruj c j stosownym
znakiem sprawy oraz nazw sprawy .
Na
koniec
obsługi
referent
umieszcza
projekt
decyzji/stanowiska
systemie
i
przekazuje
parafuj cym
i/lub
aprobuj cym.

SOD. KORESP/DOK.
SPOSÓB
DOSTARCZENIA
WYSŁANIA

T

Posta :
- Fax
- Telegram
- Ekspresowy
- Telefonogram (niestosowany)
- Poczta elektroniczna
- polecony
- warto ciowy

SOD. KORESP/DOK.
ATRYBUTY. DATA
WPŁYWU

T

Data wpływu

 Rodan Systems S.A.

− 28/164 −

sekretariat istnieje – generowa b dzie zadanie
przyj cia korespondencji w komórce dla
pracownika sekretariatu.
Dotyczy to zarówno korespondencji „na
wydział” jak i imiennej.
Pracownik
sekretariatu
b dzie
miał
uprawnienia do edycji (uzupełnienie informacji
o
korespondencji)
oraz
do
zwrotu
korespondencji.
Je eli nie nast pił zwrot, korespondencja
przekazywana jest do kierownika komórki
organizacyjnej (przeło onego).
Wynika z [IK’98]
Trzy podstawowe procesy wspomagaj obsług
głównego obiegu korespondencji:
1. przyj cie korespondencji
2.
obsługa
korespondencji
w
kom.
organizacyjnej
3. obsługa korespondencji wych. (w tym
wysyłka i nadanie korespondencji)
Proces obsługi korespondencji w komórce
mo e by
powi zany z dedykowanym
procesem obsługi dokumentu okre lonego typu.
Wynika z [IK’98]
System umo liwi ustawienie statusu sprawy na:
„załatwiona
tymczasowo”,
„załatwiona
ostatecznie”.
Okre leniem statusu sprawy rozpocz tej jest:
„w toku”. Status ten ustawiany jest
automatycznie.
Nowo zało one sprawy, w których nie
zarejestrowano
adnej
korespondencji/
dokumentu posiadaj status „potencjalna”.
Wynika z [IK’98]
Referent wiod cy (prowadz cy dan spraw )
doł cza korespondencj (dokument) do sprawy
istniej cej lub tworzy now spraw . Referent
nadaje sprawie nazw . Znak sprawy jest
automatycznie generowany przez system.
Wynika z [IK’98]
W procesie obsługi korespondencji w komórce
organizacyjnej,
opracowanie
decyzji/
stanowiska nast puje w zadaniu „Praca nad
decyzj ”. Po zako czeniu tego zadania, projekt
decyzji przekazywany jest w systemie do
zatwierdzenia.
Wynika z [IK’98]
W systemie prowadzony jest otwarty słownik
sposobów
dostarczenia/
wysłania
korespondencji.
Istnieje
mo liwo
okre lenia
sposobu
dostarczenia korespondencji wchodz cej oraz
sposobu wysłania korespondencji wychodz cej
poprzez wybór odpowiedniej pozycji ze
słownika.
Wynika z [IK’98]
Data wpływu ustawiana jest automatycznie.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Repozytorium akt spraw
SOD. KORESP/DOK.
ATRYBUTY.
NADAWCA

T

Nazwa jednostki
Nadawcy, Adres

SOD. KORESP/DOK.
ATRYBUTY.
ADNOTACJE

T

Uszkodzony
uszkodzenia

SOD. KORESP/DOK.
ATRYBUTY.
SPRAWA
SOD. REJESTRY 1

T

Okre lenie sprawy

T

SOD. REJESTRY 2

T

Centralne rejestry kancelaryjne:
1) rejestr skarg i wniosków,
2) rejestr
aktów
prawnych
wojewody,
3) rejestr aktów wewn trznych
kierownika urz du,
4) rejestr wydawanych upowa nie
i pełnomocnictw.
Rejestry dedykowane

SOD. KORESP/DOK.
POTWIERZDZENIE
ODBIORU

T

SOD.JRWA 1

N WUW akceptuje mechanizm tematyk
stanowi cy poszerzenie JRWA o
dwie dodatkowe cyfry. Mechanizm
przypisuje
okre lone
tematyki
poszczególnym referentom a dzi ki
usytuowaniu ich w strukturze drzewa
organizacji, tak e pozwala ustala
tematyki realizowane w dowolnej
komórce organizacyjnej.
N Przypisywanie
procesu
merytorycznego do okre lonego
hasła RWA
N Dokumenty
przesyłane
elektronicznie lub na no nikach
informatycznych wprowadzane s do
obiegu w OI WUW. Dalszy obieg

SOD.JRWA 2
SOD.
PRZYJ CIE W
KOMÓRCE
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Potwierdzenie
korespondencji

z

lub

nazwisko

protokołem

odbioru
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Wynika z [IK’98]
Korespondencja opisywana jest m.in. za
pomoc nast puj cych atrybutów:
- nazwisko
- imi
- instytucja – nazwa skrócona
- instytucja – nazwa pełna
- adres w rozbiciu na: miejscowo , ulica, nr
domu, kod pocztowy itd.
Wynika z [IK’98]
Wykorzystanie pola „Adnotacje” w opisie
przesyłki.
Protokół uszkodzenia mo e zosta doł czony
do korespondencji / dokumentu jako zał cznik.
Wynika z [IK’98]
Mo liwo
zarejestrowania korespondencji/
dokumentu w sprawie (wybór z listy spraw)
Wynika z [IK’98]
System umo liwi prowadzenie wymienionych
rejestrów.

Wynika z [IK’98]
Rejestry dedykowane
Rejestry dedykowane omówiono w sekcji
„Rejestry WUWeu”.
Wynika z [IK’98]
1/ Dla korespondencji przesyłanej do urz du
drog elektroniczn poprzez Front Office
generowane b dzie UPO
2/ W przypadku korespondencji napływaj cej
drog
tradycyjn
u ytkownik rejestruj cy
korespondencj zaznaczy sposób dostarczenia
(wybór ze słownika)
3/ W przypadku korespondencji wychodz cej,
której odbiór ma by potwierdzony, po
wyborze sposobu wysłania (np. polecony – za
potwierdzeniem) system umo liwi w zadaniu
nadania korespondencji wykonanie czynno ci
opisania przesyłki – wpisanie numeru r-ki,
ceny, wagi.
Mo liwe jest przypisywanie do poszczególnych
tematyk
JRWA
m.in.:
referentów
obsługuj cych sprawy w ramach danej
tematyki oraz komórki organizacyjne z
rozró nieniem na komórki merytoryczne i
komórki współpracuj ce.

Dla ka dej pozycji RWA mo na przypisa
proces merytoryczny steruj cy obsług spraw
dotycz cych tej tematyki
Istnieje
mo liwo
przyjmowania
korespondencji bezpo rednio w komórce
organizacyjnej.

plik WUWeu proj szczegolowy.doc

Projekt szczegółowy WUWeu
Repozytorium akt spraw
jest zgodny z obiegiem dokumentów
w pełni skanowanych.
Dokumenty przesyłane do WUW
poprzez
RBUE
samoczynnie
uzyskuj „obsług kancelaryjn ”.
Obieg dokumentów jest zgodny z
działaniem jak w przypadku
procedury osadzonej w systemie.
Drzewo podstawowej hierarchii
organizacji
oraz
gromadz ce
wszystkie komórki organizacyjne i
pracowników
WUW.
Drzewo
dost pne
dla
wszystkich
pracowników obiegu dokumentów
(WPOD)
W rezultacie poszukiwania pismo
przekazywane jest do wła ciwego
sekretariatu lub pracownika, je eli
znajduje
si
on
na
li cie
dopuszczalnych przekaza .

SOD.
PRZYJ CIE
POPRZEZ RBUE

N

SOD.
ORG.STRUKTURA

N

SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W INSTYTUCJI.
REZULTAT

N

SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W KOMÓRCE.
TYP DEKRETACJI.
OSOBA
SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W KOMÓRCE.
TYP DEKRETACJI.
KOMÓRKA
PODLEGŁA

N Dokumenty
mog
zawiera
nast puj ce typy dekretacji:

SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W KOMÓRCE.
ZAPIS DEKRETU.
SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W KOMÓRCE.
ZAPIS
DEKRETU.
TERMIN
SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W KOMÓRCE.
DALSZA
DEKRETACJA

N Ka da dekretacja mo e zosta
uzupełniona
nast puj cymi
wskazaniami:
a/ Sposobem załatwienia sprawy
(odr cznie, korespondencyjnie, w
inny sposób)
N b/Terminem załatwienia sprawy,
natychmiast, pilne, bez terminu,
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a/ Do osobistego załatwienia,
N b/
- Polecenie wykonania obsługi pisma
przez komórk podległ
- lub okre lonego pracownika.

N Po wpisaniu dekretacji do systemu
nast puje przekazanie pisma zgodnie
z tre ci dekretu.
W przypadku, gdy na podstawie
dekretacji pismo zostało skierowane
do podległej komórki organizacyjnej
kierownik tej komórki mo e pismo
przyj lub odrzuci ze stosownym
uzasadnieniem.
W
przypadku
przyj cia mo e załatwi
pismo
osobi cie lub zadekretowa
na
komórk podległ lub podległego
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Dokumenty przekazywane s w RBUE w
oparciu o standard WS-Attachment.
Taki dokument trafia do repozytorium systemu
i powoduje uruchomienie nowego procesu
obsługi
korespondencji
lub
doł czenie
korespondencji do istniej cego procesu.
Drzewo struktury organizacyjnej prezentuj ce
hierarchiczn struktur organizacyjn oraz
osoby zwi zane z komórkami organizacyjnymi
dost pne b dzie dla wszystkich u ytkowników
systemu
(dost p
z
menu
głównego
Konfiguracja → Słowniki → Struktura
organizacyjna)
Korespondencja
przekazywana
jest
elektronicznie do komórki org. (sekretariatu lub
kierownika komórki) lub do pracownika
(imienna).
Nie
przewiduje
si
tworzenia
list
dopuszczalnych przekaza .
Wybór komórki organizacyjnej nast puje z
listy wszystkich komórek lub – je eli wybrana
została tematyka – zaproponowane zostan
komórki powi zane z wybran pozycj RWA.
Dekretacja uzupełniona jest wpisem dekretu,
którego dokonuje si w polu „Uwagi”.
Ad a/ zadekretowanie na wybran osob z
odpowiednim zapisem
Ad b/
- zadekretowanie (wraz z odpowiednim
wpisem) do dalszej dekretacji na komórk
podległ
- lub – obsługa pisma przez okre lonego
pracownika, czyli jak pkt. a/ - dekretacja na
wybran osob z odpowiednim wpisem
Poprzez wpisanie w pole „Uwagi” (wybór ze
słownika uwag)

Poprzez wpisanie w pole „Uwagi”

Osoba dokonuj ca dekretacji w komórce
organizacyjnej mo e przekaza korespondencj
referentowi
do
obsługi
lub
innemu
uprawnionemu pracownikowi do dalszej
dekretacji. W tym przypadku na li cie osób
uprawnionych do dalszej dekretacji pojawi si
mog
kierownicy komórek podległych
(poprzez przydzielenie im odpowiednich
kompetencji). Przekazanie wybranej z listy
osobie jest wi c równoznaczne z przekazaniem
do komórki podległej.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Repozytorium akt spraw

SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
W KOMÓRCE.
ODRZUCENIE
SOD. PODMIOTY

SOD.
PODMIOT.
ZEWWEW

pracownika. Kierownik komórki
podległej mo e dekretowa
na
kolejn
komórk
podległ
lub
podległego pracownika a tak e
podj
decyzj o samodzielnym
podj ciu obsługi pisma.
N W przypadku odrzucenia pisma
kierownik otrzymuj cy informacj o
odrzuceniu analizuje uzasadnienie
odrzucenia i ponawia dekretacj na
odrzucaj cego lub kieruje j na inn
komórk lub pracownika.
N Rejestr podmiotów
Ostatnim postulatem w tym zakresie
jest
sposób
zapami tywania
adresatów i nadawców w systemie.
Jestem przekonany, e wła ciwszym
byłoby
wkopiowywanie
do
atrybutów pism wszystkich tych
elementów, które dotycz adresata
lub/i
nadawcy.
Alternatywne
rozwi zanie
polegaj ce
na
zapewnieniu odniesie do słownika
podmiotów zewn trznych jest w
niektórych
funkcjach
systemu
bardziej
efektywne
jednak e
zapewnienie
spójnego
opisu
dokumentu
ma
wi ksz
sił
dowodow .
N Podmiot
okre la
dane
identyfikacyjne
i
teleadresowe
adresatów,
nadawców,
innych
podmiotów
spraw,
jednostek
zewn trznych i wewn trznych

SOD.
PODMIOT.
CENTBAZA

N

d)
udost pnienie centralnej
bazy podmiotów,

SOD.
DUBEL

PODMIOT.

N

e)
wpisywanie nowych
podmiotów z kontrol
nadmiarowo ci (dublowania),

SOD.
AUTO

PODMIOT.

N

SOD.

PODMIOT.

N

f)
automatyczne doł czenie
u ytkowników i jednostek
organizacyjnych do rejestru
podmiotów,
g)
mo liwo wprowadzenia
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Po otrzymaniu zwrotu, osoba klasyfikuj ca i
dekretuj ca w komórce org. dokonuje
ponownej dekretacji. J.w.

Odpowiednie dane z rejestru podmiotów
przenoszone s do atrybutów korespondencji
dotycz cych nadawcy/ adresata.

Podmiot definiowany jest za pomoc danych
identyfikacyjnych i teleadresowych.
Podmioty zewn trzne mog by definiowane i
dodawane do rejestru podmiotów bezpo rednio
w rejestrze (wej cie z menu głównego) lub
podczas opisywania korespondencji.
W zakresie podmiotów wewn trznych - rejestr
podmiotów jest automatycznie uaktualniany o
komórki
struktury
organizacyjnej
i
pracowników
Realizowane przez rejestr podmiotów.
OODM oferuje zaawansowane mechanizmy
wyszukiwania
podmiotów.
Mechanizmy
wyszukiwania
ł cznie
z
procedurami
post powania osób opisuj cych korespondencj
oraz poprawnie przeprowadzonym procesem
migracji z DOK.NET zapobiegn tworzeniu
duplikatów.
System weryfikuje unikalno
podmiotów.
Sprawdzana jest kombinacja pól "Imi ",
"Nazwisko" (dla osoby), "Nazwa pełna",
"Nazwa skrócona" (dla instytucji) oraz "Ulica",
"Miejscowo ".
Patrz PODMIOT. ZEWWEW

Istnieje

mo liwo

wprowadzenia

trzech
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Projekt szczegółowy WUWeu
Repozytorium akt spraw
TELEFONY
SOD. SPRAWA.
ATRYBUTY
SPRAWA.NADZÓR 1

SOD.
SPRAWA.
OBSŁUGA.
POPRAWA DECYZJI

SOD.
ORG.
PRACOWNIK

SOD. KORESP/DOK.
PRIORYTET
SOD. KORESP/DOK.
NUMERACJA/
ZNAKOWANIE

SOD. KORESP/DOK.
DOKUMENT 1

SOD. KORESP/DOK.
TYP DOKUMENTU 1
SOD. KORESP/DOK.
TYP DOKUMENTU.
DO
R K
WŁASNYCH
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kilku numerów telefonów,
N Termin załatwienia
N W przypadku np. niewspółmiernego
upływu czasu do deklarowanego
zaawansowania
sprawy
przez
referenta kierownik odpowiedniej
komórki organizacyjnej powinien
mie mo liwo np.:
•
ponaglenia zobowi zanego
N Brak
aprobaty
dokumentu
wyj ciowego odblokowuje zarówno
mo liwo
dalszego redagowania
dokumentów
referenta
prowadz cego jak i referentów
współpracuj cych.
N Powi zania z tematyk :
- referent prowadz cy,
- współpracuj cy (współpracuj cy to
efekt okre lonej dekretacji),
- osoba maj ca prawo do aprobaty

N Okre lenie pilno ci dokumentu
N Znak pisma.
Dokument wpływaj cy do komórki
organizacyjnej od 1 do 5 stopnia
hierarchii otrzymuje numer i dat
wpływu. Dlatego jeden dokument
mo e by
opatrzony wieloma
numerami wpływu do komórek.
Praktycznie jeden dokument ma 3 do
4 numerów wpływu. Numeracja jest
narastaj ca w ka dej komórce
oddzielnie.
N Poza dokumentami stanowi cymi
cz
korespondencji w systemie
obsługiwane s
równie
inne
dokumenty urz dowe IDU, nie
wchodz ce w skład korespondencji..
Korespondencja w odró nieniu od
IDU posiada adresata i nadawc ,
IDU natomiast wyró niany jest m.in.
przez atrybut wskazuj cy na autora i
ew. zatwierdzaj cego dokument
N Typy dokumentów, np:
Ponaglenie
Interwencja
N Do r k własnych

− 32/164 −

numerów telefonu.
Mo liwo
ustawienia terminu załatwienia
sprawy
Po otrzymaniu powiadomie
dotycz cych
opó nie
w
obsłudze
korespondencji,
kierownik ma mo liwo napisania i przesłania
komunikatu do osoby obsługuj cej spraw (z
wykorzystaniem mechanizmu powiadomie ).
W przypadku zwrotu przez zatwierdzaj cego
decyzji (dokumentu) do poprawy, na li cie
zada
referenta wiod cego i referentów
współpracuj cych pojawia si zadanie: „Praca
nad popraw decyzji”. W ramach tego zadania
udost pnione s wszystkie akta sprawy.
W systemie wyró nione zostały nast puj ce
powi zania osób z tematyk , których znaczenie
pokrywa si z wymienionymi w wymaganiu:
- referent wiod cy
- referent współpracuj cy
- zatwierdzaj cy
Referenci współpracuj cy mog by wybierani,
zmieniani na etapie procesu obsługi
korespondencji w komórce.
Mo liwo
okre lania
priorytetu
korespondencji, np. b. wysoki, niski, wysoki.
System zapewnia nast puj c numeracj i
znakowanie korespondencji/ dokumentów:
Korespondencja – numer kancelaryjny, numer
w komórce org. (numerowanie narastaj co w
ka dej komórce osobno), sygnatura (po
zarejestrowaniu w sprawie)
Dokument – numer dokumentu, sygnatura (po
zarejestrowaniu dokumentu w sprawie)
Zestaw informacji dotycz cych podstawowych
poj
i terminów dotycz cych dokumentu,
korespondencji, sprawy przedstawiony został w
sekcji „Model”.
W systemie zdefiniowana została klasa
reprezentuj ca dokument (mo e to by
jakikolwiek dokument)
Ze wzgl du na nadmiarowo , poj cie IDU nie
jest stosowane w systemie.
Mo liwo definiowania typów w słowniku
typów dokumentów. Wi zanie typów z
formularzami, ró nymi sposobami obsługi itp.
Patrz: sekcja „Model”.
Przesyłka oznaczona „do r k własnych”
obsługiwana b dzie jak korespondencja
imienna.
Typ dokumentu – „Do r k własnych”, opcja
przekazania – „imienna”.
Korespondencja nie jest otwierana i trafia
bezpo rednio do adresata.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Repozytorium akt spraw
SOD. KORESP/DOK.
ATRYBUTY.LISTA
DEKRETACJI
SOD. KORESP/DOK.
ATRYBUTY.UWAGI

N Osoba odbieraj ca
N Uwagi

SOD. KORESP/DOK.
TWORZENIE.
ZATWIERDZANIE

N W niektórych sprawach na podstawie
wej ciowego
dokumentu
skanowanego mo e by konieczne
wytworzenie
dokumentu
tradycyjnego.
Powstanie dokumentu w takiej
postaci powinno by odnotowane w
systemie a jego obsługa a zwłaszcza
parafowanie odbywa si wył cznie
w trybie elektronicznym. Aprobata
(podpis) jest składana na papierze i
elektronicznie.

SOD. KORESP/DOK.
PARAFOWANIE 1

N Pracownik, który otrzymał dokument
elektroniczny
do
parafowania
wykonuje parafowanie lub odrzuca
uzasadniaj c
przyczyn
braku
parafowania.
Je eli
nast piło
parafowanie zwraca parafowany
dokument do referenta.

SOD. KORESP/DOK.
PARAFOWANIE 2

N Skierowanie
do
parafowania
nast puje
poprzez
wybór
parafuj cych z listy upowa nionych
do parafowania. proces parafowania.

SOD. KORESP/DOK.
PARAFOWANIE 3

N Po okre leniu parafuj cych pojawiaj
si odpowiednie dokumenty jako
zadania do parafowania z aktualnym
staniem parafowania. W tej sytuacji
dyrektor wydziału mo e zdecydowa
si na parafowanie dokumentu np.:
po stwierdzeniu, e dokument został
ju
zaparafowany przez radc
prawnego.
N Wsparcie dekretacji – tematyki.
1/ Narz dzie pozwala przypisa
okre lone rozszerzone hasła JRWA
poszczególnym pracownikom.
N W ramach nadzoru nad post pem
prac,
kierownicy
komórek

SOD.
DEKRET.PRZEKAZ.
WSPARCIE.
TEMATYKI 1
SOD. SPRAWA.
MONITOROWANIE
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System zachowuje pełn list dekretacji
korespondencji – kto kiedy odebrał, kto
przekazał itp.
Dla dokumentu pola „Opis” i „Dotyczy”.
Mo liwo wpisywania uwag w trakcie obsługi
korespondencji w procesie (pole „Uwagi”)
Utworzenie nowego obiektu w systemie
(korespondencja, dokument).
Wypełnienie informacji charakteryzuj cych
dany obiekt (metadane).
Zał czenie
pliku
zawieraj cego
tre
dokumentu (skan).
Mo liwo wydrukowania pliku.
W historii procesu odnotowywane jest kto i
kiedy wykonał zadanie drukowania.
Zatwierdzanie wst pne i ostateczne odbywa si
elektronicznie w systemie.
Podpisanie
papierowego
dokumentu
odnotowywane jest w systemie (zadanie:
„Podpisanie wersji papierowej”)
Parafowanie = zatwierdzanie wst pne .
W procesie zatwierdzania:
- wielostopniowe parafowanie
- w przypadku braku akceptacji (brak parafy) dokument wraca do referenta do poprawy lub
nast puje całkowite odrzucenie dokumentu.
- w przypadku akceptacji - brak zwrotu
parafowanego dokumentu do referenta
Proces zatwierdzania.
Lista
upowa nionych
do
parafowania
(zatwierdzenia wst pnego):
•
w przypadku pierwszego zadania
zatwierdzania korespondencji w danej instancji
procesu – przez Kierownika komórki
organizacyjnej, w której sporz dzona została
korespondencja wychodz ca
•
w przypadku kolejnego zadania
zatwierdzania korespondencji w danej instancji
procesu – przez osob , wybran w poprzednim
zadaniu
zatwierdzania,
z
listy
osób
uprawnionych
do
zatwierdzania
(lista
budowana na podstawie rodzaju zwi zku
pozycji
RWA
z
osob
(parafuj cy,
zatwierdzaj cy ostatecznie), kompetencji,
upowa nie , struktury)
Proces zatwierdzania
Zadanie
„zatwierdzanie
korespondencji”
pojawia si na li cie zada osoby wybranej do
zatwierdzania. Po przej ciu do wykonania
zadania, u ytkownik uzyskuje dost p do
dokumentów i usług.
Stan parafowania znany jest z historii
wykonania procesu.
Istnieje mo liwo
tworzenia
pozycji RWA z osob .

zwi zków

- System zapewnia mo liwo
ustawienia
terminów
załatwiania
spraw
dla
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organizacyjnych dysponowa
analizatorem „zagro e ”.

b d

SOD. ORG.ZZ

N

W WUW obowi zuj dodatkowe
inne powi zania ni podstawowe
zgromadzone
w
dodatkowych
drzewach hierarchii ustanawiane
zwykle w celu realizacji zada
specyficznych
i
okresowych.
Drzewo dost pne dla wszystkich
pracowników WPOD.

SOD. ORG.ZZ.ROLE

N

SOD.
KORESP.
REJESTRACJA.
OPCJA
PRZEKAZANIA

N

Zwi zki:
• Pracownicy instytucji (z
dowolnej komórki
organizacyjnej) wyst puj cy w
roli uczestnika zespołu,
• Pracownik instytucji (z
dowolnej komórki
organizacyjnej) wyst puj cy w
roli przewodnicz cego zespołu,
• Pracownik pełni cy rol
nadzoruj cego zespół
zadaniowy.
Dodatkowa opcja w oknie rejestracji
korespondencji,
zakładka
„Przekazanie korespondencji do”:
opcja – Osoby zarz dzaj cej.
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poszczególnych typów dokumentów.
- W przypadku opó nienia procesu obsługi
korespondencji/ dokumentu - automatyczne
generowanie powiadomie .
- Mo liwo
wygenerowania raportów
dotycz cych opó nionych spraw.
System
umo liwi
tworzenie
zespołów
zadaniowych, które charakteryzowane b d
poprzez nazw , symbol (nazwa skrótowa), opis
(mo na wykorzysta do zaprezentowania celu
działania zespołu) oraz dat utworzenia i
zako czenia.
Dost p do słownika zespołów zadaniowych
mo liwy b dzie z menu głównego. Informacje
o zespołach zadaniowych b d wy wietlane w
postaci listy i dost pne dla wszystkich
u ytkowników systemu.
W ramach zwi zków zadaniowych system
wyró nia
nast puj ce
role:
uczestnik,
przewodnicz cy, nadzoruj cy.
(Brak roli zast pcy przewodnicz cego).

W przypadku wyboru tej opcji, przekazanie
korespondencji do osoby o odpowiednich
kompetencjach, która obsługuje wst pnie
korespondencj
skierowan
do osoby
zarz dzaj cej.
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6. Repozytorium informacji
Repozytorium informacji stanowi skład tre ci, które maj by publikowane w portalach a nie s aktami spraw.
Autor dokumentu autorskiego b dzie pracował w edytorze html typu WYSWIG (akapity, pogrubienie, kursywa,
czcionki). Autor wybierze szablon dokumentu dla danego rodzaju dokumentu (dokumenty powi zane z
szablonami w słowniku rodzajów dokumentów) podczas tworzenia nowego dokumentu. Otworzy si pusty
szablon z zaleceniami, jakie elementy tre ci gdzie zamie ci . W tre ci, w wyznaczonych miejscach mo na
zamieszcza obrazy (o dostosowanym formacie) oraz linki do innych dokumentów. Szablony dokumentów s
rejestrowane w słowniku rodzajów dokumentów i mog równie by modyfikowane przez uprawnionych
u ytkowników (dokumenty html). Szablony zawieraj wskazówki jak formatowa tre .

6.1 Model informacji
Proponowana struktura informacji do publikacji jest nast puj ca.
Atrybut
nazwa

Typ
ci g znaków

Krotno
1

status publikacji w
Internecie

słownik {projekt,
publikowana,
wstrzymana,
zako czona}
słownik {projekt,
publikowana,
wstrzymana,
zako czona}
binarny {txt, pdf,
html, doc}

1

status publikacji w
Intranecie
krótka tre

tre

1

ustawiany w cyklu publikacyjnym reguluje
widoczno dokumentu w portalu internetowym

1

zwiastun tre ci / poszerzony tytuł; generowany
automatycznie np. pierwszych 300 znaków lub
r cznie np. przez autora; prezentowany na
niektórych listach informacji
tre informacji

data tre ci

binarny {txt, pdf,
html, doc}
data

1

kolejno

liczba

1

typ informacji
hasło tematyczne

słownik
słownik

1
N

pocz tek
publikacji
koniec publikacji

data

1

data

1

identyfikator
obiektu w
systemie
powi zanym
autor
data utworzenia
redaktor

ci g znaków

1

słownik
data
słownik

1
1
1

data publikacji
odwołuj cy
data publikacji

data
słownik
data

1
1
1
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Znaczenie
tytuł prezentowanej tre ci; prezentowany na
listach informacji w portalu
ustawiany w cyklu publikacyjnym reguluje
widoczno dokumentu w portalu internetowym

N

data zwi zana z tre ci informacji np. je eli
informacja dotyczy wykładu wojewody to data
reprezentuje dat wykładu; umo liwia
odpowiednie sortowanie informacji
umo liwia dodatkowy wpływ na sortowanie
informacji
rodzaje prezentowanych informacji
słu y opisywaniu informacji zesłownikowanymi
poj ciami; pozwala na lepsz organizacj
informacji np. w postaci drzew kategoryzacji
data rozpocz cia widzialno ci informacji na
portalu
data rozpocz cia widzialno ci informacji na
portalu
wykorzystywany dla informacji powstaj cych w
wyniku synchronizacji z systemami powi zanymi
osoba, która utworzyła informacj
data utworzenia / ostatniej modyfikacji
osoba, która dokonała akceptacji publikacji
informacji
data akceptacji publikacji informacji
osoba, która postuluje zdj cie publikacji
data postulatu odwołania
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redaktor
odwołuj cy
data odowołania

słownik

1

osoba, która akceptuje odwołanie publikacji

data

1

data odwołania

Dla informacji mo na uruchamia tylko procesy publikacyjne.
Pliki doł czane w atrybutach krótka tre i tre w postaci html b d tworzona w rozszerzonym i zintegrowanym
edytorze FCK (www.FCKeditor.net), który charakteryzuje si nast puj cymi cechami:
• pracuje w trybie WYSIWYG,
• formatowanie tekstu – akapity, pogrubienie, kursywa,
• mo liwo zamieszczania obrazów (o dostosowanym formacie) oraz linki do innych dokumentów,
• automatyczne przeskalowanie zdj cia do odpowiedniego rozmiaru i formatu.

6.2 Mo liwo ci integracyjne
Sekcja prezentuje mo liwo integracji danych systemów powi zanych (nie rozwijanych w ramach WUWeu) i
WUWeu. W szczególno ci mówimy o integracji jednokierunkowej – synchronizacji danych tworzonych w
systemie powi zanym z ich kopiami przechowywanymi w WUWeu. Celem synchronizacji jest prezentacja
dokumentów w portalach.
Przykładem informacji synchronizowanej jest „pracownik WUW”, który zawiera wybrane dane z systemu
kadrowego do publikacji w na portalu intranetowym.
Zało enia synchronizacji
1. Struktura informacji WUWeu jest zamkni ta (np. wiele atrybutów strukturalnych i 1 atrybut binarny).
2. Integracja dotyczy dost pu do danych umieszczonych w relacyjnych systemach baz danych (poprzez SQL)
oraz danych z dokumentów XML (poprzez XPath).
3. Istnieje agent synchronizacji, który okresowo uruchamia proces ekstrakcji wskazanych typów informacji.
4. Synchronizacja jest 1-kierunkowa – z systemu powi zanego do WUWeu.
5. Synchronizacja mo e mie charakter 1-1 (1 informacja WUW odpowiada 1 bytowi systemu powi zanego)
lub 1-n (1 informacja WUW odpowiada wielu / wszystkim bytom systemu powi zanego)
Publikacja informacji w portalu obejmuje 3 etapy:
1. Projektowanie ekstrakcji danych z systemów zewn trznych
2. Uruchomienie ekstrakcji danych i materializacja informacji w repozytorium informacji
3. Dost p do informacji – wykorzystanie w portalu informacyjnym
Etap 1. Projektowanie ekstrakcji danych
1. Typ informacji. W słowniku typów informacji specyfikuje si typ informacji i definiuje parametry
ekstrakcji danych, np. czas synchronizacji okresowej, sposób usuwania obiektów z repozytorium
informacji w chwili wykrycia usuni cia obiektu w ródle danych (fizyczne, logiczne).
2.
ródło danych dla atrybutów strukturalnych. Dla typu informacji definiowany jest sposób
pozyskania warto ci atrybutów strukturalnych informacji publikowanej w internecie przez
wyspecyfikowanie ródła danych (relacyjna baza danych, XML) oraz wskazanie, które warto ci ze
struktur wyst puj cych w tych ródłach (tabele, elementy dokumentu XML lub atrybuty elementów
XML) stan si warto ciami atrybutów obiektu informacyjnego. Jednemu obiektowi informacyjnemu
odpowiada jeden byt z zewn trznego ródła danych. Dla relacyjnej bazy danych zapytania b d
przygotowywane w formacie QBE, które stanowi podstaw do generowania zapyta SQL.
3. Na warto ciach pozyskanych ze ródła danych mo liwe jest wykonanie transformacji, np. ł czenie
ci gów znaków, suma, wyci cie ci gu znaków, itp.
4.
ródło danych dla atrybutów binarnych. ródłem danych binarnych jest narz dzie raportuj ce, które
pozwala w sposób po redni pozyska dane z systemów zewn trznych. W wyniku uruchomienia
narz dzia generowany jest dokument (raport) w okre lonym formacie (np. HTML, pdf), który staje si
warto ci atrybutu binarnego informacji publikowanej w internecie. Podczas projektowania raportu
definiuje si wygl d graficzny oraz zapytania (SQL) pozyskuj ce dane z systemów zewn trznych.
Dokument jest generowany dla ka dego rekordu pozyskanego przez ródło danych strukturalnych.
Etap 2. Uruchomienie ekstrakcji danych i materializacja informacji
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1.

Agent synchronizacji okresowo przegl da słownik typów informacji i dla typów dla, których nadszedł
czas synchronizacji uruchamia proces ekstrakcji
a. usuwane s wszystkie informacje danego typu (w sposób logiczny (zmiana statusu) lub
fizyczny),
b. tworzone s nowe informacje i wypełniane s ich atrybuty strukturalne i binarne.

Etap3. Dost p do informacji
Jest mo liwy z dowolnego portalu jak dla zwykłej informacji.

 Rodan Systems S.A.

− 37/164 −

plik WUWeu proj szczegolowy.doc

Projekt szczegółowy WUWeu
Ontologia systemu

7. Ontologia systemu
Ontologia systemu to wiedza o organizacji systemu WUWeu – zawiera reguły i struktury danych istotne dla
sterowania procesami oraz opisywania dokumentów. Ontologia obejmuje schemat organizacji, system
klasyfikacji spraw (RWA), system dystrybucji dokumentów (słowa kluczowe, tematyki) wraz z przypisanymi
pracownikami, struktur organizacyjn oraz inne istotne słowniki.

7.1 Schemat organizacji
Rozdział jest uzupełniany przez sekcj Proces zarz dzania organizacj , w której zaprezentowano mechanizm
maj cy na celu optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i informacyjnych oraz zapewnienie bezpiecze stwa
i spójno ci danych w systemach funkcjonuj cych w WUW.

7.1.1 Model
Podstawowe elementy w zakresie opisu struktury organizacyjnej: osoba, grupa, komórka organizacyjna, rola w
komórce, kompetencje, uprawnienia, przypisanie do tematyk.
Schemat organizacji ma kluczowe znaczenie dla działania systemu. Schemat determinuje działanie w zakresie:
• przypisania wykonawców do zada (role definiowane w odniesie do schematu),
• uprawnie do wykonywania funkcji,
• widzialno ci dokumentów i spraw.
System WUWeu obejmie nast puj ce schematy organizacji:
• WUW (około 500 pracowników)
• O rodek Informatyki WUW (OI)
• Zakład Obsługi Administracji WUW (ZOA)
• Zespół Doradców WUW (około 20 osób)
• Jednostki samorz du terytorialnego i inne jednostki publiczne.
Ł cznie w WUWeu b dzie współpracowało około 2150 osób. WUWeu musi zarz dza informacjami o tych
osobach i ich organizacjach.
Schemat organizacji jest opisany przez nast puj ce perspektywy:
• struktura organizacyjna wi e z sob komórki organizacyjne w struktur hierarchiczn ,
• pracownicy opisuj konkretne osoby oraz zale no ci podwładny i przeło ony,
• role w komórkach organizacyjnych opisuj funkcje jakie konkretne osoby pełni w komórkach
organizacyjnych; jedna rola jest wyró niona i okre la przynale no osoby do komórki macierzystej,
• stanowiska okre laj formalne stanowisko, na jakim pracownik jest zatrudniony,
• grupy stanowi dodatkowy element klasyfikacji osób w organizacji przecinaj cy granice komórek
organizacyjnych; grupy nie s hierarchiczne; typowe zastosowanie grup to referenci, sekretarki,
• kompetencje słu do opisywania pracowników pewnymi charakterystykami odzwierciedlaj cymi ich
specyficzne umiej tno ci lub mo liwo ci działania w systemie. Np. administrator systemu RCP, osoba
dekretuj ca, osoba posiadaj ca po wiadczenie o dost pie do informacji osobowych i niejawnych,
• zespoły zadaniowe ustanawiane w celu realizacji zada specyficznych i okresowych.
7.1.1.1 Struktura organizacyjna
W WUW istniej 2 typy zale no ci hierarchicznych:
• zale no merytoryczna np. referent i jego kierownik, pełnomocnik i wojewoda,
• zale no administracyjno – organizacyjna dotyczy np. wniosku o urlop; np. pełnomocnik i DG.
Rozbie no dotyczy tylko poziomu DG i wojewodów i wpływa na zakres akceptacji dokumentów. Zale no
administracyjna nie b dzie modelowana w systemie i to pracownicy b d wybiera odpowiednich
akceptuj cych.
Atrybuty komórki organizacyjnej obejmuj :
• nazwa pełna,
• nazwa skrócona (mo na wykorzysta do numerowania komórek zgodnie z Regulaminem organizacyjnym;
WUWeu gwarantuje unikalno tego numeru),
• opis,
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•
•

data powstania,
data ko cowa,

Zwi zki pomi dzy komórkami s nast puj ce:
• komórka organizacyjna – nadrz dna,
• komórka organizacyjna – podrz dna,
• osoby zwi zane z komórk : osoba i jej rola w komórce,
• powi zane pozycje JRWA – komórka i jej rola: merytoryczna, współpracuj ca.
poziom
1

nazwa poziomu
wojewoda

1a

wicewojewoda

2

dyrektor generalny

3

wydziały i podobne

4

odziały i podobne

5

samodzielne
stanowisko
stanowisko

6

komórki i role funkcjonuj ce na danym poziomie
wojewoda
sekretarka
wicewojewoda
sekretarka
dyrektor generalny
sekretarka
dyrektor
oddziały
samodzielne stanowisko
stanowisko
niewydzielona inspekcja wojewódzka (np. woj. ins. nadzoru geodezyjnego)
„wolny strzelec-osoba”
kierownik
samodzielne stanowisko
stanowisko
„wolny strzelec-osoba”
stanowisko
osoby
osoby

Uwagi
• poziomy 1, 2, 3 mog mie przypisanych doradców
• poziom ni szy podlega w hierarchii poziomowi wy szemu
• szczególn rol odgrywaj kierownicy poziomów 1 do 4 – to te osoby realizuj hierarchiczne dekretacje i
aprobaty.
Struktura organizacyjna dost pna b dzie w systemie w postaci rozwijanego drzewa, którego w zły reprezentuj
komórki organizacyjne oraz przypisane do nich osoby. Istnieje mo liwo bezpo redniego przej cia z drzewa do
szczegółowych informacji o wskazanych na drzewie komórkach lub pracownikach oraz dalsze ledzenie
powi za zarówno w ramach struktury, jak i innych, z takimi elementami systemu jak np. hasła RWA, grupy
u ytkowników, uprawnienia itp.
7.1.1.2 Pracownicy
Ka dy pracownik organizacji zostanie przypisany do minimum jednej komórki organizacyjnej i b dzie pełnił
jedn ze wskazanych ról (nazwy ról s symboliczne i niewidoczne na ko cowego u ytkownika, natomiast maj
dobrze zdefiniowane znaczenia dla działania systemu):
• kieruj cy instytucj ,
• kierownik komórki,
• pracownik kancelarii ogólnej,
• pracownik sekretariatu,
• pracownik komórki.
Zbiór ról jest rozszerzalny i zostanie dostosowany do potrzeb WUW.
Dodatkowe role dla pracowników poza komórkami organizacyjnymi:
• radca dla gminy (wła ciwo terytorialna radcy wobec gmin w nadzorze nad uchwałami),
• radca dla wydziału (wła ciwo wydziałowa radcy prawnego w procedurze procedur),
• koordynator procedur w wydziale,
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•
•

doradca wojewody,
lider procedur w wydziale.

Rola pełniona przez pracownika w komórce/ instytucji determinuje wyznaczanie wykonawców kolejnych zada
w zdefiniowanych procesach obsługi korespondencji. Od pełnionej roli uzale niona jest równie dost pno
funkcjonalno ci oraz zakres widoczno ci dokumentów/ spraw.
Atrybuty osoby (krotno ci atrybutów zostan uszczegółowione):
• imi ,
• nazwisko,
• drugie imi ,
• konto u ytkownika (login)
• hasło,
• telefon,
• faks,
• adres e-mail,
• opis,
• strona internetowa,
• stanowisko,
• status słu by cywilnej,
• numer pracownika w systemie kadrowym,
• znak pracownika (inicjały; np. pisma wychodz ce maj znak referenta; budowany zgodnie z Regulaminem
organizacyjnym – odzwierciedla struktur organizacyjn ),
• data zarejestrowania pracownika,
• data zako czenia pracy.
Dodatkowo w systemie zostan zdefiniowane zwi zki przeło ony – podwładny pomi dzy pracownikami:
• dla pracowników komórek organizacyjnych przeło onym jest kierownik komórki organizacyjnej i jego
przeło eni,
• dla pracowników zespołów wyodr bnionych przeło onym jest kierownik zespołu oraz dyrektor generalny i
wojewodowie,
• dla pracowników na samodzielnych stanowisk przeło onym jest kierownik komórki organizacyjnej i jego
przeło eni.
Zwi zki pracownika z innymi elementami schematu organizacji:
a) pełnione funkcje w systemie,
b) przynale no do grupy u ytkowników,
c) przynale no do komórki organizacyjnej,
d) podwładni,
e) przeło ony,
f) powi zania z tematyk : referent wiod cy (stanowi tylko podpowied najlepszego referenta dla osoby
dekretuj cej), współpracuj cy (równie podpowied ), osoba maj ca prawo do zatwierdzania (je eli nie
zostanie podana, to zatwierdzaj cy w sprawie o danym JRWA b d okre leni kompetencj do
zatwierdzania),
g) zast pstwa,
h) upowa nienia,
i) praca „w imieniu”.
7.1.1.3 Stanowiska
Stanowiska s charakterystyk pracowników i determinowane informacjami z systemu kadrowego.
7.1.1.4 Grupy
WUWeu zakłada istnienie nast puj cych grup:
• audytorzy,
• grupy zwi zane z lokalizacjami,
• referenci,
• sekretarki,
• dyrektorzy mog cy akceptowa procedury,
• itp.
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7.1.1.5 Kompetencje
WUWeu zakłada istnienie nast puj cych kompetencji:
• zatwierdzaj cy,
• klasyfikowanie i dekretowanie,
• opisywanie korespondencji,
• administrator danego systemu powi zanego,
• posiadaj cy po wiadczenie o dost pie do informacji osobowych i niejawnych,
• obsługa sytuacji wyj tkowych w procesach,
• wysyłanie korespondencji – wysyłanie korespondencji z instytucji (ekspedycja przesyłek),
• redaktor portalu,
• itp.
7.1.1.6 Zespoły zadaniowe
Zespoły zadaniowe traktowane b d jak komórki organizacyjne. Struktura zespołów jest płaska (nie ma
podzespołów). Uczestnikami zespołów mog by osoby z ró nych komórek organizacyjnych. Zespoły
definiowane b d w ontologii przez administratora systemu.
Atrybuty zespołu zadaniowego:
• nazwa,
• symbol (nazwa skrócona – unikalna w skali urz du),
• opis (mo na wykorzysta do zaprezentowania celu działania zespołu).
Zwi zki:
• Pracownicy urz du (z dowolnej komórki organizacyjnej) wyst puj cy w roli uczestnika zespołu,
• Pracownik urz du (z dowolnej komórki organizacyjnej) wyst puj cy w roli przewodnicz cego zespołu,
• Pracownik pełni cy rol nadzoruj cego zespół zadaniowy.
• Powi zanie z pozycj JRWA w obr bie którego działa zespół.
Korespondencja mo e by skierowana do zespołu zadaniowego podobnie jak do komórki organizacyjnej. W roli
referenta wiod cego i referentów współpracuj cych wyst puj przewodnicz cy zespołu oraz członkowie
zespołu, natomiast w roli zatwierdzaj cego decyzje wyst puje pracownik nadzoruj cy zespół zadaniowy, który
zainicjował powołanie zespołu.
7.1.1.7 Uprawnienia
Przyjmuje si nast puj cy model przydzielania uprawnie :
• Dokumentacja (akta sprawy) jest dost pna tylko pracownikom, którym powierzono (polecono) załatwienie
sprawy, pracownikom decyduj cym w sprawie oraz kierownictwu jednostki – tj. uprawnienia do
przegl dania szczegółów sprawy oraz dokumentów w sprawie b d mieli uczestnicy procesu obsługi tej
sprawy, tj, referent wiod cy, referenci współpracuj cy, kierownik komórki merytorycznej (tj. komórki
organizacyjnej, w której pracuje referent wiod cy), referenci aprobuj cy oraz pracownik zatwierdzaj cy.
Uczestnicy procesu (post powania w danej sprawie) maj uprawnienia do:
• przegl dania szczegółów sprawy
• przegl dania szczegółów dokumentów (korespondencji) zarejestrowanej w sprawie,
• edytowania szczegółów sprawy (np. w celu dodania podmiotu w sprawie),
• edytowania szczegółów dokumentów (korespondencji) zarejestrowanej w sprawie,
• dodawania nowych dokumentów (korespondencji) w sprawie,
• przerejestrowania dokumentu ze sprawy do innej sprawy.
Dodatkowo uczestnicy procesu maj dost p do czynno ci wynikaj cych z realizowanej czynno ci w procesie i
wyst powania w okre lonej roli, np. zatwierdzaj cy decyzj ma uprawnienia do zatwierdzenia dokumentu
(korespondencji), referent wiod cy ma prawo oznaczy dokument jako decyzj i przekaza j do aprobaty i
zatwierdzenia.
Uprawnienia do edycji dokumentu ma osoba rejestruj ca ten dokument w systemie (autor), referent wiod cy,
referenci współpracuj cy, kierownik komórki organizacyjnej, w której zarejestrowana jest sprawa oraz osoby,
które brały udział w post powaniu (wykonywały dowoln czynno w procesie – dotyczy zarówno WPO jak i
WPN).
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Edycja dokumentu odbywa si z zachowaniem zasad pracy grupowej. Podczas edycji zał cznika przez
u ytkownika zał cznik ten jest blokowany do edycji. Referent wiod cy ma dost p do odczytu dokumentu
sporz dzonego przez referenta współpracuj cego.

7.1.2 Serwer katalogowy
Serwer katalogowy WUWeu jest realizowany w opraciu o produkt NOVELL e-Directory.
Rozwi zania OfficeObjects® stanowi ce podstaw realizacji WUWeu aby osi gn
odpowiedni stopie
elastyczno ci przechowuj ontologi (patrz sekcja Ontologia systemu) w module TopicMap, b d cy cz ci
OfficeObjects®ICM. Moduł w pełni implementuje niezwykle elastyczny model opisany w standardzie Topic
Maps [ISO/IEC 13250] umo liwiaj cy wytworzenie poj ciowych podstaw danej dziedziny aplikacyjnej, tzw.
ontologi . Ka de istotne poj cie jest nazywane i definiowane (na tym poziomie rozumienie poj cia pochodzi z
interpretacji nazwy oraz z definicji). Dodatkowo znaczenie poj cia zwi kszaj powi zania z innymi poj ciami o
praktycznie dowolnej strukturze. Typy zwi zków mog by ró ne - od ogólnych leksykograficznych (np.
synonim, homonim) a po zwi zki charakterystyczne dla danej dziedziny (np. jest w zgodno ci z ustaw ).
Stopie szczegółowo ci ontologii jest zró nicowany i waha si od bytów w pełni abstrakcyjnych a po nazwy
konkretnych obiektów czy dane słownikowe.
O ile moduł TopicMap wraz z zawart w nim ontologi stanowi doskonałe ródło informacji (wiedzy) dla
działaj cej aplikacji to NIE spełnia wymogów zwi zanych z integracj z innymi systemami na poziomie serwera
katalogowego. Aby móc wykorzystywa obie zalety proponuje si rozwi zanie, w którym dane dost pne w
TopicMap a w szczególno ci schemacie organizacji zostanie odwzorowana w serwerze katalogowym.
Agent synchronizuj cy jest usług , która wykonuje proces synchronizacji pomi dzy Topic Map a LDAP. Agent
działa b dzie jako demon w ramach serwera Topic Map, ale mo liwe jest równie jego uruchomienie jako
oddzielnej usługi, lub osadzenie w ramach serwera aplikacyjnego. Synchronizacja z TM do LDAP odbywa si
zawsze w trybie natychmiastowy poprzez mechanizm obserwatorów (listeners) motoru Topic Map. Ze wzgl du
na istnienie specyficznych funkcji serwerów katalogowych wprowadzono mechanizm sterowników serwerów
katalogowych, który pozwol realizowa pewne specyficzne funkcje w spójny sposób. Deklaracja i parametry
sterowników konfigurowane b d w Topic Map.
Konfiguracja synchronizacji w cało ci zostanie zrealizowana w oparciu o TM. Ontologia zostanie rozszerzona
tak, aby mo na było definiowa mapowanie klas poj na typy wpisów w serwerze katalogowym. B dzie mo na
definiowa lokalizacj danych poj w drzewie katalogowym oraz ustawia parametry synchronizacji. Dla
standardowych typów wpisów w serwerze katalogowym zostanie przygotowane standardowe mapowanie.
7.1.2.1 Zakres synchronizowanych danych
W systemie WUWeu zakłada si przenoszenie danych ze schematu organizacji zarz dzanego w module
ontologii do serwera katalogowego w zakresie niezb dnym do integracji innych systemów:
• informacje o pracownikach
• informacje o strukturze organizacyjnej.

7.1.3 Wymagania szczegółowe w zakresie schematu organizacji
Nazwa
SCHO.
ZMIENNO

1

SCHO.
ZMIENNO

2

SCHO. LICZBA
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S

Wymaganie

T

Zmienno struktury organizacyjnej i
hierarchii
powoduj ca
okresowe
zmiany ról i uprawnie pracowników.

T

Zmienno zatrudnienia na podstawie
umowy oraz innych form, a tak e
nieobecno
poszczególnych
pracowników w dłu szych i krótszych
okresach,
wpływaj ca
na
tryb
post powa .

T

Liczba u ytkowników, którzy obj ci s
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Wyja nienie intencji / Sposób
realizacji
Narz dzia administracyjne pozwol
na
wprowadzanie
dowolnych
modyfikacji
do
schematu
organizacyjnego.
Forma
zatrudnienia
nie
ma
znaczenia dla modelowania w
strukturze organizacyjnej.
Problem
nieobecno ci
jest
obsługiwany przez mechanizm
zast pstw.
Z czego około 500 jest zwi zana z
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systemem identyfikacji – 2150.

urz dem a reszta pochodzi z JST.
Obejmuje systemu:
1. u ytkowników WUW, oraz
2. podmioty zewn trzne.
Identyfikator jest niezmienny i nie
mo e zosta wykorzystany przez
innego u ytkownika – u ytkownik
nigdy NIE jest usuwany z systemu
lecz jedynie dezaktywowany.
Dziedziczenie uprawnie dotyczy
grup u ytkowników – u ytkownicy
posiadaj uprawnienie grupy do
której nale .

SCHO. LICZBA2

T

Liczba
wdro onych
systemów
identyfikacji i autentykacji – 2.

SCHO. ID U YTK

T

SCHO.
DZIEDZICZENIE

T

zapewnia niezmienno identyfikatora
u ytkownika (po wyrejestrowaniu
u ytkownika
z
systemu
informatycznego nie powinien by
przydzielany innej osobie)
Jedn
z istotnych cech serwera
katalogowego
jest
mo liwo
odwzorowania w nim struktury
organizacyjnej
instytucji
oraz
stosowanie
mechanizmów
dziedziczenia uprawnie . Dzi ki temu
w łatwy sposób mo na okre la zakres
uprawnie przypisanych do danego
u ytkownika.
W ramach serwera katalogowego
przewiduje
si
stworzenie
nast puj cych struktur u ytkowników:
Repozytorium u ytkowników WUW
Repozytorium u ytkowników urz dów
Repozytorium
u ytkowników
organizacji
Repozytorium
u ytkowników
obywateli

SCHO.
STRUKTURY

T

SCHO. OI

T

U ytkownik OI

SCHO. ZOA

T

U ytkownik ZOA

SCHO. KTO

T

SCHO. ZMIANY

T

SCHO. WIELE

T

Uprawnienia dla u ytkowników w tych
grupach okre laj odpowiedni
dyrektorzy za czynno ci techniczne
wykonuj administratorzy.
Funkcja umo liwia dokonanie wyboru
u ytkownika i wy wietlenie jego
dotychczasowych ról.
System nie ogranicza ilo ci ról
jednak e typow b dzie sytuacja, gdy
jednemu u ytkownikowi przypisywana
jest jedna rola.

Uprawnienia do systemu s
realizowane w module ontologii.
Repozytorium
u ytkowników
b dzie
pojedyncze
natomiast
zakłada
si
wyró nienie
nast puj cych
schematów
organizacyjnych:
• WUW
(około
500
pracowników)
• O rodek Informatyki WUW
(OI)
• Zakład Obsługi Administracji
WUW (ZOA)
• Zespół
Doradców
WUW
(około 20 osób)
• Jednostki
samorz du
terytorialnego i inne jednostki
publiczne.
B dzie
modelowany
schemat
organizacyjny OI. Na potrzeby
systemu obiegu dokumentów OI
b dzie widziane jako „wydział”
WUW.
B dzie
modelowany
schemat
organizacyjny ZOA. Na potrzeby
systemu obiegu dokumentów OI
b dzie widziane jako „wydział”
WUW.
Patrz
proces
Zarz dzania
organizacj .
Tak, mo liwe b dzie przegl danie i
zmiana danych o u ytkowniku w
module ontologii.
Pojedynczy u ytkownik mo e
posiada wiele ról i kompetencji i
nale e do wielu grup. U ytkownik
ma 1 stanowisko.

System powinien dopuszcza
mo liwo przypisania wi cej ni
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jednej roli
Modyfikacja stanu ról u ytkownika
przebiega nast puj co:
Administrator aplikacji wybiera jedn z
opcji:
dodaj rol ,
zmie rol
usu rol .
Dodanie roli polega na wybraniu
jednostki z bazy instytucji i dopisaniu
funkcji w jednostce. Podobnie
modyfikacja powoduje dokonanie
zmiany w dotychczasowym opisie ról.
Usuni cie roli powoduje zasłoni cie
dotychczasowej roli u ytkownika.
Administrator aplikacji administruje
rolami, wła ciwo ciami radców,
dost pem do funkcji i danych oraz
dost pem do stanów uchwał dla
ka dego u ytkownika wyst puj cego w
słowniku.

SCHO.
MODYFIKACJE1

T

SCHO.
MODYFIKACJE2

T

SCHO. DOST P1

T

Dost p do funkcji u ytkowników
okre lonych
przez
administratora
aplikacji jest zale ny od roli
u ytkownika w systemie. Administrator
aplikacji posiada dost p nadawania
uprawnie do funkcji i zakresu danych
z ograniczeniami, jakie wynikaj z roli
u ytkownika.

SCHO. DOST P2

T

Administrator aplikacji udost pnia
zakres danych dla okre lonego
u ytkownika

SCHO. NIEDOST P

T

SCHO. RADCY

T

Administrator aplikacji nie mo e
ingerowa w dokumenty przesyłane w
systemie, a w szczególno ci w pliki i
pakiety oraz inne dane, do których nie
posiada uprawnie z poziomu funkcji
wła ciwych
dla
administratora
aplikacji.
Radcy
dysponuj
poni ej
przedstawionymi funkcjami. Gdy w
dalszym opisie jest mowa o radcy
rozumie si przez to okre lonego radc
lub osob , która w jego imieniu działa
w systemie WUWeu. Poniewa osoba
ta mo e wyst powa w roli kilku
radców, dlatego zaleca si , aby
przeł czanie ról odbywało si bez
konieczno ci ponownych logowa .
Administrator
aplikacji
stosuj c
funkcj ustala wła ciwo terytorialn
radców.
Wła ciwo ci
radców
umieszczone
s
w
słowniku

SCHO.
TERYT

RADCY
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Interfejs u ytkownika modyfikacji
informacji o u ytkowniku b dzie
inny, ale wymienione operacj b d
mo liwe
do
zrealizowania.
Szczegółowy
opis
b dzie
zamieszczony
w
podr czniku
u ytkownika.

Wydzielona rola administratora
b dzie miała uprawnienia do
wykonywania wymienionych i
podobnych
operacji
administracyjnych
na
u ytkownikach.
System bazuje dokładnie na tym
zało eniu:
dost p
do
funkcjonalno ci
systemu
jest
zale ny od roli u ytkownika w
systemie. Role s nadawane przze
administratora
(na
wniosek
dyrektora). Dlatego role posiadaj
odpowiedni zakres wbudowanych
uprawnie
do realizacji zada
przypisanych dla danej roli.
Dost p do danych opiera si na
zaanga owaniu w dan spraw
(referenci musz mie dost p do
danej sprawy). Uwzgl dniana jest
równie struktura organizacyjna –
przeło ony referenta ma wgl d w
akta.
Tak,
osi gane
za
pomoc
reglamentacji uprawnie .

Radca mo e zast powa innego
radc
poprzez
mechanizm
zast pstw.
Projektowane jest przywi zanie 1
radcy do obsługi kilku wydziałów
oraz do kilku gmin
(tzw.
wła ciwo terytorialna i gminna) –
nie
b dzie
to
wymagało
przelogowania.
Radca b dzie przypisany do
pewnego terytorium, które zawiera
okre lon grup gmin.
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SCHO. DORADCY

N

SCHO. ZNAK

T

SO .ZAST PSTWA

T

Terytorialna wła ciwo .
Wojewodowie, DG oraz wydziały i
odziały mog
mie
przypisanych
doradców.
Pracownicy maj mie swój znak
wynikaj cy ze struktury organizacyjnej

Zast pstwa - słownik pracowników
zast powanych
i
zast puj cych.
Aktualizacja wykonywana jest w
wyniku inicjatywy kierownika komórki
organizacyjnej. System nie sprawdza w
momencie tworzenia zapisu zast pstwa,
w jakiej relacji słu bowej znajduj si
zast puj cy i zast powany. Słownik
jest dost pny powszechnie.
Odpowiedzialno
za wykonywane
czynno ci na zast puj cym.

SCHO.
ZAST P

AUTO

N

SCHO. W IMIENIU

N

SCHO.
UPOWA NIENIA
SCHO. HISTORIA

T

SCHO. KATALOG

T
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N

Przeło ony
mo e
zast powa
podwładnego bez jawnego nadania
zast pstwa; ka da inna sytuacja
wymaga jawnego nadania zast pstwa.
Praca „w imieniu”

… z uwzgl dnieniem mechanizmu
zast pstw i upowa nie
Dodatkowe
dane
administracyjne
dotycz ce cyklu ycia ka dego obiektu
schematu organizacyjnego obejmuje:
• data zarejestrowania pracownika,
• data zako czenia pracy,
W
ogólno ci
powinna
istnie
mo liwo
dost pu
do
danych
historycznych
bez
konieczno ci
odtwarzania stanu bazy na dzie np.
mo liwo
raportowania o stanie
organizacji w danym okresie (ile osób
pracowało w czasie).
Serwer katalogowy
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Tak
Wynika z [IK’98].
Pracownik posiada tzw. inicjał,
tworzony r cznie, zgodnie z
dowoln reguł . Inicjały mog by
wykorzystywane do tworzenia
znaku sprawy.
Ka demu pracownikowi przypisa
mo na list osób, które mog by
przez niego zast powane oraz list
osób, które mog go zast powa .
Osoby zast powane i zast puj ce
wybierane mog by niezale nie od
zwi zków
wynikaj cych
ze
struktury organizacyjnej.
Osoba
zast puj ca
mo e
wykonywa
cały zakres prac
przypisany osobie zast powanej
(dost p
do
listy
zada
zast powanego). Informacja o
zast pstwie jest odznaczona w
dzienniku zdarze .
Zast pstwo ustala: przeło ony,
zast powany oraz administrator.
Przeło ony ma wgl d w akta i mo e
wykona
dowolne operacje w
sprawie co sprowadza si do
zast pstwa.
Specyficzna forma zast pstwa
oznaczona jako w imieniu. W
dzienniku zdarze jest informacja o
pełnieniu „w imieniu” co oznacza,
e odpowiedzialno nie przenosi
si na zast puj cego.
Dotyczy akceptacji i jest opisane w
cz ci obiegu dokumentów
Dla komórek i pracowników b d
przechowywane daty powołania i
zako czenia pracy (dane nie s
usuwane z systemu). Obiekty nie s
usuwane z ontologii, lecz tylko
dezaktualizowane.

W systemie WUWeu zakłada si
przenoszenie danych ze schematu
organizacji zarz dzanego w module
ontologii do serwera katalogowego
w
zakresie
niezb dnym
do
integracji innych systemów.
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7.2 Rzeczowy Wykaz Akt
Zostanie skonfigurowane jedno hierarchiczne RWA. Obecne RWA zostanie rozszerzone o dwa znaki w celu
wspomagania klasyfikacji i dystrybucji spraw. Pozycje RWA wynikaj ce z dodatkowych RWA nazywamy
tematykami.
Ka dej pozycji RWA (dotyczy tylko li ci w hierarchii RWA) zostanie przypisana dowolna ilo
merytorycznych oraz dowolna ilo komórek współpracuj cych.

komórek

Istotne atrybuty hasła RWA obejmuj :
• nazwa,
• numer,
• nazwa procedury nieosadzonej,
• nazwa procesu merytorycznego,
• znacznik publikacji (okre la czy istnieje dokument akt sprawy, który ma by publikowany).
Inne atrybuty hasła RWA obejmuj : kategoria archiwizacji w komórce merytorycznej, kategoria archiwizacji w
pozostałych komórkach, okres przechowywania akt w komórce merytorycznej, okres przechowywania akt w
pozostałych komórkach, rok RWA.
Dla ka dej tematyki zostanie mo e zosta przypisana konkretna osoba pełni ca nast puj ce role:
a) Referent wiod cy (opcjonalny) – odpowiada za merytoryczne załatwienie sprawy. Referent wiod cy mo e
tylko jeden dla danej tematyki. Mo e by równie nie wyznaczony.
b) Referent współpracuj cy (opcjonalny) – współpracuje przy realizacji sprawy, mo e by wielu referentów
współpracuj cych dla danej tematyki. Referenci współpracuj cy mog pochodzi z komórki merytorycznej
lub z komórek współpracuj cych,
c) Zatwierdzaj cy (opcjonalny) – odpowiada za zatwierdzenie wypracowanego stanowiska / odpowiedzi.
Zatwierdzaj cych mo e by wielu dla danej tematyki.
Zwi zki RWA z innymi elementami ontologii:
a) nadrz dna i podrz dna pozycja RWA,
b) komórka merytoryczna,
c) komórki współpracuj ce.

7.3 Typy dokumentów
Istotne atrybuty typu dokumentu obejmuj :
• nazwa skrótowa,
• nazwa pełna,
• opis,
• szablon,
• atrybuty dokumentu – dodatkowe atrybuty dla danego typu dokumentu umieszczane na elektronicznym
formularzu,
• proces merytoryczny – specjalizowany proces uruchamiany w celu obsługi danego typu dokumentu,
• znacznik publikacji w Internecie,
• znacznik publikacji w Intranecie,
• autorzy – rola opisuj ca, kto mo e zgłasza dany typ dokumentu do publikacji,
• redaktorzy – rola opisuj ca, kto w stosunku do danego typu dokumentu pełni rol redaktor w procesie
publikacyjnym.

7.4 Typy informacji
Istotne atrybuty typu informacji obejmuj :
• nazwa skrótowa,
• nazwa pełna,
• opis,
• szablon,
• proces publikacji – proces odpowiedzialny za opublikowane lub odwołanie informacji (patrz sekcja Proces
publikacyjny),
• znacznik publikacji w Internecie (czy ma by publikowana?),
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znacznik publikacji w Intranecie (czy ma by publikowana?),
zwi zane z synchronizacj (np. czas synchronizacji okresowej, sposób usuwania obiektów z repozytorium
informacji w chwili wykrycia usuni cia obiektu w ródle danych (fizyczne, logiczne); patrz sekcja
Mo liwo ci integracyjne),
autorzy – rola opisuj ca, kto mo e zgłasza dany typ informacji do publikacji,
redaktorzy – rola opisuj ca, kto w stosunku do danego typu informacji pełni rol redaktor w procesie
publikacyjnym.

7.5 Procedury nieosadzone
Struktura ma na celu wskazywanie na numerowane opisy etapów poszczególnych procedur nieosadzonych.
Opisy te mog by wykorzystane w procesie wspomagania procedur nieosadzonych. Struktura zostanie
zapełniona danymi przez WUW podczas prac zwi zanych z aktualizacj procedur.

7.6 Pozostałe słowniki
Pozostałe słowniki:
• kategorie archiwizacji,
• kompetencje pracowników (słownik kompetencji, które potem przypisuje si konkretnym pracownikom),
• lokalizacje akt,
• obywatelstwa,
• pa stwa,
• stanowiska pracownika,
• województwa,
• grupy zasobów (zwi zane z terminarzem np. rzutniki),
• zasoby (zwi zane z terminarzem np. konkretny rzutnik),
• uwagi do dekretacji,
• statusy sprawy,
• statusy dokumentu
• szablony sygnatury dokumentu,
• szablony sygnatury dokumentu w sprawie (umo liwia wpływanie na posta sygnatury),
• szablony sygnatury dokumentu okre lonego typu (umo liwia wpływanie na posta sygnatury),
• definicje uprawnie (słownik uprawnie , które potem przypisuje si konkretnym pracownikom),
• domy lne warto ci atrybutów,
• typy powiadomie ,
• upowa nienia (słownik zwi złych tre ci upowa nie , które potem przypisuje si parom zast powany upowa niany),
• słownik słów kluczowych wraz z okre leniem bliskoznaczno ci,
• słownik aktów prawnych.
•
• Słowniki b d modyfikowane przez administratora słownika na skutek zgłoszenia od u ytkownika.

7.6.1 Wymagania szczegółowe w zakresie słowników
Nazwa

S

Wymaganie

SŁOW. WPN

N

Struktura ma na celu wskazywanie na
numerowane
opisy
etapów
poszczególnych
procedur
nieosadzonych. Opisy te mog by
wykorzystane
w
procesie
wspomagania
procedur
nieosadzonych.

SŁOW. KLUCZ

T
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Słownik słów kluczowych zawiera
b dzie okre lenia charakterystyczne
dla zawarto ci merytorycznej uchwały.
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Wyja nienie intencji / Sposób
realizacji
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przez WUW podczas prac zwi zanych
z aktualizacj procedur.

Słownik słów kluczowych b dzie
zrealizowany w module ontologii
(TopicMaps). W klasach dokumentów
b dzie mógł by dodany atrybut
(wielowarto ciowy), który
przechowywałby przypisane do
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dokumentów słowa kluczowe.
Dokumenty b d mogły by potem
wyszukiwane według tych słów
kluczowych.
Zamawiaj cy oczekuje, e słownik
b dzie wielopoziomowy np. 6
osobowy.

SŁOW. KLUCZ.
BLISK

T

SŁOW. KLUCZ.
EDYCJA

T

SŁOW. SŁOWN.
AKTÓW

T
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Funkcja umo liwia dodanie lub
usuni cie do istniej cych słów
kluczowych tak e nowych
bliskoznacznych słów kluczowych. Po
wybraniu istniej cego słowa
kluczowego administrator aplikacji
mo e dopisa słowo kluczowe
bliskoznaczne i okre li arbitralnie
współczynnik jego bliskoznaczno ci.
Funkcja umo liwia dodanie lub
usuni cie do istniej cych słów
kluczowych tak e nowych
bliskoznacznych słów kluczowych.
Okre lony zostaje rodzaj przesyłanego
dokumentu (uchwała, rozporz dzenie,
itp.) Słownik mo e by rozszerzany
przez administratora aplikacji, a tak e
mo e by poprawiana jego zawarto .
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Słownik zostanie wprowadzony przez
Zamawiaj cego.
Realizowane jako zale no pomi dzy
słowami kluczowymi z odpowiednim
współczynnikiem bliskoznaczno ci.
Zale no ci mi dzy słowami
kluczowymi zostan wprowadzone
przez Zamawiaj cego.

Standardowe metody zarz dzania
słownikami.
Słownik ma by równie
wykorzystywany do opisywania
podstaw pranych procesów
wdra anych w WUW.
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8. Procesy
8.1 Zale no ci mi dzy procesami
Istotnym elementem rozwi zania WUWeu jest grupa wyró nionych procesów, które stanowi rodowisko
uruchamiania procesów merytorycznych (procedur urz dowych, procedur administracyjnych), ukierunkowanych
na wypracowanie konkretnego rezultatu lub wydanie odpowiedniej decyzji w konkretnej sprawie.
rodowisko to spełnia nast puj ce kryteria:
jest dostatecznie uniwersalne, by obsłu y procesy automatyzowane w ramach tego projektu oraz kolejnych
automatyzowanych procesów,
• procesy rodowiska zapewniaj spełnienie ró nych wymogów instrukcji kancelaryjnej poza istot
merytoryczn sprawy, tak by po opracowaniu rezultatu lub decyzji sprawa mogła zosta uznana za
zako czon ,
• procesy rodowiska s uniwersalne tzn. wykazuj cech powtórnego wykorzystania w stosunku do ró nych
klas spraw rozpatrywanych przez urz d,
• liczba procesów składowych powinna jest minimalna, by zapewni ich efektywn piel gnacj .

•

Rysunek 3 przedstawia zale no ci mi dzy (procesowym) rodowiskiem uruchamiania procesów a procesami
merytorycznymi.

Proces pisma
wchodz cego
pisma w sprawie

pismo inicjuj ce
Pojedyncza
czynno
Wspomaganie
procedury osadzonej

Wspomaganie
procedury
nieosadzonej

Cykl yciowy sprawy
E1: Poszukiwanie i wybór referenta
E2: Wypracowanie rezultatu lub decyzji
E3: Zatwierdzanie i wysyłka

pisma wychodz ce
Proces pisma
wychodz cego

Rysunek 3. Zale no ci rodowiska uruchamiania procesów i procesami merytorycznymi.
Znaczenie procesów rodowiska uruchamiania procesów jest nast puj ce:
• obsługa pisma wchodz cego dotyczy korespondencji wchodz cej i mo e by wykonywana wielokrotnie w
danej sprawie (cho tylko 1 pismo inicjuje spraw ),
• obsługa pisma wychodz cego dotyczy korespondencji wychodz cej, zawiera elementy zatwierdzenia i
wysyłki i mo e by wykonywana wielokrotnie w danej sprawie,
• cykl yciowy sprawy reprezentuje przebieg sprawy i obejmuje 3 etapy:
1. poszukiwanie i wybór referenta prowadz cego i współpracuj cych,
2. wypracowanie rezultatu i / lub opracowanie decyzji,
3. zatwierdzania i wysyłki, na którym nast puje parafowanie, zatwierdzanie, akceptacje oraz wysyłka
ostatecznego rezultatu,
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doł czenie referenta
obsługa pisma wewn trznego.

Rozdział Procesy rodowiska uruchamiania procesów prezentuje szczegóły procesów – jest to model startowy,
który na drodze projektowania szczegółowego zostanie dostosowany do specyficznych potrzeb WUW (np. na
podstawie [SOD’06]). Projektowanie mo e w skrajnym przypadku doprowadzi do innej dekompozycji
procesów.
Obsługa procesów merytorycznych w rodowisku uruchomieniowym mo e przybra nast puj cy kształt:
1. zdegradowana do pojedynczej czynno ci w procesie cyklu yciowego sprawy ma zastosowanie wtedy, gdy
rezultat czy decyzja s wypracowywane w 1 etapie przez jednego lub zespół referentów,
2. procesu merytorycznego wspomagania procedury osadzonej (WPO) z jawnie zamodelowanym i dowolnie
zło onym sposobem wypracowania rezultatu czy decyzji; proces merytoryczny jest zwi zany z co najmniej
jedn klas spraw zgodnie z JRWA i jawnie specyfikuje role wykonawców w procesie; proces jest
uruchamiany jako podproces cyklu yciowego sprawy po etapie wyboru referentów i wraca do procesu
cyklu yciowego sprawy celem zatwierdzenia i wysyłki,
3. uniwersalnego procesu wspomaganie procedur nieosadzonych w systemie workflow (WPN), który
obsługuje zdefiniowane procedury WUW, które nie posiadaj jeszcze implementacji w systemie workflow
(patrz punkt powy ej); celem jest wytworzenie warunków, w których procedury w pełni wykorzystuj
uniwersalne funkcjonalno ci WUWeu – pozwoli to na stopniowe automatyzowanie wybranych procesów
bez dramatycznej zmiany w rodowisku pracy wykonawców; proces WPN wraz z nazw specyficznej
procedury mo e by zwi zany z dowolnym JRWA; proces WPN polega na wykonywaniu przez 1 lub wielu
pracowników czynno ci zgodnie z opisem etapu procedury i przekazaniu do kolejnych wykonawców
zgodnie z zaleceniami dalszych etapów procedury.
Innym sposobem uruchomienia procesu merytorycznego WPO lub WPN bezpo rednio podczas tworzenia
dokumentu okre lonego rodzaju. W ramach tej mo liwo ci omijane s etapy odebrania pisma inicjuj cego oraz
poszukiwania referentów. Funkcjonalno jest przydatna w nast puj cych sytuacjach:
• specyficzne problemy inicjowane przez FrontOffice (np. uchwały gminne),
• procesy organizacyjne nieinicjowane pismem zewn trznym np. wniosek o urlop.

8.2 Procesy rodowiska uruchamiania procesów
8.2.1 Proces przyj cia korespondencji
Rysunek 4 obrazuje przyj cie korespondencji wpływaj cej do instytucji. W ramach procesu przyj cia
korespondencji obsługiwana jest rejestracja korespondencji urz dowej wpływaj cej do instytucji (rejestracja
dokumentów przychodz cych).
Korespondencja w postaci papierowej wpływaj ca do instytucji podlega na wst pie skanowaniu (zakres
dokumentów podlegaj cych skanowaniu zale e b dzie od WUW). Korespondencja w postaci elektronicznej
(faks lub e-mail) zostaje automatycznie zapisana w systemie wraz zał cznikami po decyzji pracownika
przyjmuj cego korespondencj . Po zeskanowaniu oryginałów dokumentów lub po otrzymaniu korespondencji
w postaci elektronicznej system przekierowuje korespondencj do stanowiska rejestracji korespondencji.
Nadchodz ce wiadomo ci pocztowe i faksy rejestrowane s w systemie jako korespondencja wchodz ca. System
mo e całkowicie automatycznie rejestrowa wszystkie nadchodz ce przesyłki na konta zdefiniowane
w konfiguracji systemu. Taki tryb pracy mo e jednak powodowa problemy w sytuacji, gdy na konta nadchodzi
wiele niechcianej poczty (tzw. spam). System udost pnia moduł klienta pocztowego, który umo liwia wybór
tych wiadomo ci pocztowych, które maj by zarejestrowane w systemie.
Pracownik rejestruj cy korespondencj mo e od razu korespondencj odrzuci (tj. zrezygnowa z rejestracji w
systemie), je eli nie spełnia ona kryteriów korespondencji urz dowej w ramach obowi zuj cej instrukcji
kancelaryjnej (np. oferty, zaproszenia). Wyj tek stanowi korespondencja przesłana poczt elektroniczn
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, która zawsze jest rejestrowana z systemie.
Do korespondencji zał czone mog by zał czniki fizyczne (np. płyty CD), które równie rejestrowane s w
systemie.
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Pracownik rejestruj cy (przyjmuj cy i opisuj cy korespondencj ) rozpoznaje, czy jest to korespondencja:
a) na urz d (korespondencja skierowana na urz d).
b) na komórk organizacyjn (korespondencja adresowana na komórk organizacyjn ),
c) korespondencja imienna (korespondencja adresowana do konkretnej osoby – pracownika instytucji),
d) do osoby zarz dzaj cej instytucj (w przypadku WUW do Wojewody),
e) dotycz ca sprawy, która została ju zało ona w systemie (w przypadku, gdy korespondencja odwołuje si
do nadanego przez system znaku sprawy).
W kolejnym kroku pracownik opisuje przesyłk , nadawc oraz dokumenty wchodz ce w skład korespondencji
(pismo przewodnie, zał czniki), ewentualnie poddaje dokumenty wchodz ce w skład korespondencji analizie
OCR i w zale no ci od wcze niejszego rozpoznania system oferuje mo liwo ci automatycznego przekierowania
tej korespondencji w poni szy sposób:
a) korespondencja jest przekazywana do stanowiska klasyfikacji w instytucji (w przypadku korespondencji „na
urz d”)
b) korespondencja przekazywana do stanowiska klasyfikacji w komórce organizacyjnej wskazanej
w korespondencji (w komórkach, w których istniej sekretariaty, przekazanie poprzez sekretariat),
c) korespondencja jest przekazywana do wskazanej w korespondencji osoby (korespondencja imienna); w
przypadku, je eli osoba jest kierownikiem komórki posiadaj cej sekretariat, przekazanie poprzez
sekretariat),
d) korespondencja jest przekazywana do stanowiska obsługuj cego korespondencj skierowan do Wojewody
(patrz: przypadek testowy)
e) korespondencja jest rejestrowana w sprawie prowadzonej w urz dzie. Oprócz tego system generuje
powiadomienie do wszystkich uczestników zwi zanych z obsług wybranej sprawy o nadej ciu nowej
korespondencji. Korespondencja ta jest widoczna w aktach sprawy.
Opisane powy ej opcje dystrybucji korespondencji s standardowo dost pne w WUWeu, z czego domy lnie
wykorzystywana b dzie opcja opisana w p. a) czyli przekazania cało ci korespondencji do stanowiska
klasyfikacji. Pracownikiem klasyfikuj cym w instytucji powinna by osoba o pewnej wiedzy i do wiadczeniu
dla okre lenia sposobu obsługi korespondencji wpływaj cej do instytucji.
Pracownik posiadaj cy uprawnienie do funkcji systemowej „Zmiana priorytetu korespondencji” mo e oznacza
priorytet korespondencji. Przykładowo oznaczenie korespondencji z priorytetem „b. wysoki” skutkuje
wy wietlaniem czerwonego wykrzyknika na li cie zada dla kolejnych uczestników procesu. Po rejestracji w
systemie, korespondencja otrzymuje unikalny numer w rejestrze głównym korespondencji.
W ramach czynno ci klasyfikacji i dekretacji/ przekazania korespondencji dokonywana jest ocena merytoryczna
tre ci korespondencji i podejmowana decyzja o sposobie przekazania korespondencji. Klasyfikacja
korespondencji b dzie realizowana r cznie przez pracownika posiadaj cego wystarczaj ce kompetencje
(szczególna znajomo
i biegło
w specyfice obsługiwanych spraw oraz komórek organizacyjnych
odpowiedzialnych za obsług merytoryczn spraw). W czynno ci realizowana jest jedna z poni szych opcji:

W pierwszym kroku mo na zrealizowa nast puj ce działania:
• przekazanie zadania klasyfikacji i dekretacji/ przekazania do wykonania innej osobie (bez dokonania
wst pnej klasyfikacji i dekretacji/ przekazania),
• dokonanie klasyfikacji i dekretacji i przekazanie zadania do komórki obsługuj cej korespondencj .
Klasyfikacja jest opcjonalna, oznacza wybór tematyki, której korespondencja dotyczy. U ytkownik ma
mo liwo wy wietlenia dost pnych tematyk dla wybranej komórki organizacyjnej. Po wyborze tematyki
system automatycznie zaproponuje przypisane wybranej tematyce (w ramach struktury JRWA zarz dzanej
przez administratora) komórki merytoryczne i/lub współpracuj ce.
Wykonanie zadanie klasyfikacji i dekretacji (przekazania) skutkuje wyborem:
• merytorycznych komórek organizacyjnych (mo e by wiele komórek merytorycznych) lub zespołu
zadaniowego,
• współpracuj cych komórek organizacyjnych (mo e by wiele),
• komórek organizacyjnych do wiadomo ci (mo e by wiele),
• lub osoby, która b dzie dekretowa (przekazywa ) w kolejnym etapie dekretacji (przekazania)/klasyfikacji.
Na ka dym etapie w procesie mo liwy jest zwrot korespondencji – je eli została ona niesłusznie zadekretowana
(przekazana) do wybranej komórki / osoby.
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Rysunek 4. Graf procesu przyj cia korespondencji wchodz cej.
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Przykładowa cie ka ze skierowaniem do Zarz dzaj cego instytucj zaprezentowana została w poni szej tabeli.
Lp.

W zeł obsługi

1

Kancelaria Ogólna

Dotychczasowa obsługa
tradycyjna

Wielokryterialna ocena przesyłki.
Pismo jest otwierane
Przekazanie
do
wła ciwej
komórki w stanie zamkni tym
Przesyłka adresowana na:
Wojewoda Wielkopolski
nie jest otwierana i przekazywana
do stanowiska o odpowiednich
kompetencjach (P. V)
2

Wsparcie Systemu
Funkcja systemowa:
Korespondencja
→
Przyj cie
Kancelarii Ogólnej
Wykonawca: Pracownik Kancelarii

w

1/ Rejestracja przesyłki w zakresie
umo liwiaj cym zebranie danych na
podstawie pisma zamkni tego w kopercie.
Mo na spisa np: Nadawc , Numer pisma,
Data wysłania, Inne widoczne cechy np.:
przesyłka uszkodzona
Nast puje automatyczne nadanie numeru w
rejestrze głównym korespondencji i daty
wpływu
2/
Wybór
sposobu
skierowania
korespondencji (dost pne opcje):
- „Komórka org” – na wydział / kom. org. ;
wybór wydziału / kom. org. z listy.
- „Osoba” – na nazwisko; wybór osoby w
ramach struktury org.
- „na urz d” – skierowanie do Koordynatora
(superspeca) do dalszego skierowania
- „Zarz dzaj cy instytucj ” – skierowanie do
osoby o odpowiednich kompetencjach (P.V)
3/Zainicjowanie
korespondencji.

procesu

przyj cia

Proces przyj cia korespondencji
Zadanie: Klasyfikacja i dekretacja w
instytucji
Wykonawca: osoba o kompetencji (P. V)

Osoba
o
kompetencji P. V

Otwarcie koperty i kwalifikacja
pisma. Typow
sytuacj
jest
celowo skierowania pisma do
Wojewody.

1/
Uzupełnienie informacji o pi mie np.:
Dotyczy (opis tre ci)
Data pisma
Typ pisma (np. skarga)
2/
a/ skierowanie do Wojewody/ Asystenta
(osoba o kompetencjach – klasyfikacja i
dekretacja w instytucji)
b/ zwrot do Kancelarii (Kancelaria dalej
przekazuje do Koordynatora do dalszego
skierowania) lub bezpo rednie skierowanie
do Koordynatora
c/ skierowanie do Komórki organizacyjnej

3

Sekretariat
Wojewody

4

Wojewoda
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Dekret wpisywany jest obecnie na
pi mie. Typowa jest dekretacja na
Wydział lub na Wydziały
Przekazanie
do
sekretariatu
Wojewody i oczekiwanie na
odbiór P.V
Zapis dekretu do P.V
Wojewody na papierze.

5

6

Sekretarka
Wydziału

Dyrektor

od

W
wydziale
pismo
konwencjonalne
odbiera
sekretarka i skierowuje typowo do
Dyrektora lub Zast pcy

instytucji
Wykonawca: Wojewoda lub jego Asystent
lub osoba o kompetencji P.V pracuj ca „w
imieniu” Wojewody
1/
Wybór komórki (Wydziału), na któr nast pi
dekretacja lub pozostawienie do własnej
obsługi (nietypowe)
2/
Wpisanie tre ci dekretu do Systemu.
(obecnie istnieje mo liwo wpisania tre ci
dekretu do pola „Uwagi”. Wszystkie zapisy
dekretu w tym polu s widoczne w pełnej
historii dekretacji dost pnej w oknie
wykonywania zada w procesie)
Lub
a/ zwrot do Kancelarii (Kancelaria dalej
przekazuje do Koordynatora do dalszego
skierowania) lub bezpo rednie skierowanie
do Koordynatora
Proces obsługi korespondencji w komórce
org.
Zadanie: Rejestracja w komórce
Wykonawca: Sekretarka

Porównanie otrzymanej
korespondencji papierowej z
opisem korespondencji
elektronicznej.
Skierowanie odbywa si poprzez
fizyczne przekazanie pisma do
Dyrektora lub Zast pcy.

- opcjonalnie - uszczegółowienie atrybutów
korespondencji
- w przypadku bł dnego przekazania – zwrot
korespondencji
- przekazanie do dyrektora

(typowo) dekretuje na oddział

Proces obsługi korespondencji w komórce
org.

Wpisuje dekret na pi mie i zwraca
pismo do Sekretarki

Zadanie: Klasyfikacja i dekretacja w
komórce
Wykonawca: Dyrektor lub Sekretarka
pracuj ca „w imieniu”
1/
Wybór Komórki organizacyjnej, na któr
nast pi dekretacja.
(mo liwo
przekazania
do
dalszej
dekretacji/ przekazania do osób o
kompetencji dekretacji/ klasyfikacji w
komórce lub do komórki podległej).
2/
Wpisanie tre ci dekretu do pola „Uwagi”
3/
Dyrektor mo e pozostawi pismo do własnej
obsługi wtedy skierowuje je na siebie.
Zako czenie wykonania
skutkowa
jedn
z
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7

Sekretarka oddziału

Post powanie identyczne jak
Sekretarki w Wydziale z tym e
kieruje pismo do Kierownika
Oddziału

mo liwo ci:
1/ przekazanie do osoby lub podległej
komórki org. w celu wykonania dalszej
dekretacji/ przekazania
3/ wybór siebie samego jako osoby do
obsługi korespondencji
Proces obsługi korespondencji w komórce
org.
Zadanie: Rejestracja w komórce
Wykonawca: Sekretarka
- opcjonalnie - uszczegółowienie atrybutów
korespondencji
- w przypadku bł dnego przekazania – zwrot
korespondencji
- przekazanie do Kierownika

8

Kierownik oddziału

otrzymuje od sekretarki oddziału
pismo.

Proces obsługi korespondencji w komórce
org.

Dekretuje na referenta dopisuj c
tre dekretacji. Pismo przekazuje
sekretarce lub referentowi

Zadanie: Klasyfikacja i dekretacja w
komórce
Wykonawca: Kierownik Oddziału lub
Sekretarka pracuj ca w imieniu Kierownika
1/ wybór referenta lub decyzja o
pozostawieniu do własnej obsługi i
skierowanie na siebie
2/ wpisanie dekretu do pola „Uwagi” i
skierowanie do referenta

9

Referent

odbiera zadanie i rozpoczyna
obsług

Proces obsługi korespondencji w komórce
org.
Zadanie: Rejestracja korespondencji w
sprawie
Pismo zostaje doł czone do sprawy

8.2.2 Proces obsługi korespondencji w komórce
Drugi przedstawiony graficznie proces (Rysunek 5) obejmuje obsług korespondencji w merytorycznej komórce
organizacyjnej.
Obieg korespondencji i dekretacja w komórce merytorycznej jest uzale niony od typu korespondencji:
a) Korespondencja na instytucj . Po przeprowadzeniu klasyfikacji i dekretacji w instytucji, korespondencja jest
rejestrowana w merytorycznej komórce organizacyjnej i przekazywana do pracownika klasyfikuj cego i
dekretuj cego w komórce (kierownik komórki), który wykonuje odpowiedni klasyfikacj i/lub dekretacj .
b) Korespondencja na komórk przekazywana jest bezpo rednio do komórki organizacyjnej. W pierwszym
kroku korespondencja jest rejestrowana w komórce organizacyjnej, a nast pnie klasyfikuj cy/ dekretuj cy w
komórce organizacyjnej przeprowadza klasyfikacj (opcjonalnie) i dekretuje.
c) Korespondencja imienna jest przekazywana bezpo rednio do wskazanego pracownika komórki.
W pierwszym kroku korespondencja jest rejestrowana w komórce organizacyjnej wskazanej osoby.
Referent, który otrzymał korespondencj rejestruje j w istniej cej sprawie lub w nowo utworzonej sprawie.
Pracownik klasyfikuj cy korespondencj w komórce mo e:
• zako czy obsług korespondencji (odło y korespondencj ad acta), je eli nie spełnia ona kryteriów
korespondencji urz dowej w ramach obowi zuj cej instrukcji kancelaryjnej [IK],
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•
•
•

•

zadekretowa korespondencj do obsługi merytorycznej na referenta wiod cego i referentów
współpracuj cych (wraz z podaniem swoich uwag i sugestii co do sposobu realizacji czy swoich oczekiwa )
w oparciu o swoj wiedz , znajomo pracowników lub znajomo stanu ich obci enia zadaniami,
zadekretowa korespondencj do dalszej szczegółowej dekretacji na zast pców (je li s ), na kierowników
zespołów (je li s ) lub inn osob uprawnion do klasyfikacji i dekretacji w komórce. Wówczas te osoby
dokonuj wyboru referentów merytorycznego i współpracuj cych,
dokona klasyfikacji korespondencji wykorzystuj c JRWA. Je eli tematyka została ju wybrana w zadaniu
„Klasyfikacja i dekretacja korespondencji w instytucji”, wówczas pojawi si nazwa tej tematyki oraz na rozwijanej li cie - wszystkie tematyki podrz dne w stosunku do wybranej. Koordynator mo e
uszczegółowi lub zmieni tematyk . Je eli nie została wcze niej wybrana tematyka, to pole z nazw
tematyki jest puste. Po zaznaczeniu opcji wy wietlenia tematyk, wy wietlona zostaje lista przypisanych
komórce tematyk (tzn. tematyk, dla których dana komórka jest komórk merytoryczn oraz wszystkie
tematyki podrz dne), z których koordynator mo e dokona wyboru odpowiedniej tematyki.
Zwróci /odrzuci korespondencj do ponownej klasyfikacji/dekretacji.

W przypadku zwrotu korespondencji przez klasyfikuj cego i dekretuj cego w komórce merytorycznej nast puje
przekazanie korespondencji do koordynatora w instytucji do ponownej klasyfikacji i dekretacji w instytucji.
Czynno klasyfikacji i dekretacji w komórce organizacyjnej skutkuje wyborem:
• referenta wiod cego – pracownik dedykowany do koordynacji pracy merytorycznej nad wypracowaniem
decyzji/stanowiska,
• referentów współpracuj cych,
i automatycznym przekazywaniem zada do zdefiniowanych wykonawców.
Po wyborze tematyki dekretuj cy korespondencje widzi na li cie osób, do których korespondencja mo e zosta
zadekretowana, propozycje wyboru referentów na podstawie ontologii:
• referenta wiod cego,
• referentów współpracuj cych.
W przypadku skierowania korespondencji do komórki współpracuj cej korespondencje otrzymuje kierownik
komórki współpracuj cej, który ma zadanie wyznaczy referentów współpracuj cych spo ród podległych mu
pracowników.
Po wyznaczeniu referenta prowadz cego w sprawie, korespondencja zostaje do niego przekazana celem jej
obsługi i rejestracji w sprawie. W ramach czynno ci referent wiod cy mo e:
• zako czy obsług korespondencji (odło y korespondencj ad acta), je eli nie spełnia ona kryteriów
korespondencji urz dowej w ramach obowi zuj cej instrukcji kancelaryjnej [IK],
• doł czy korespondencje do istniej cej sprawy,
• utworzy now spraw i doł czy do niej korespondencj ,
• zwróci korespondencj (zwrot korespondencji poprzedzonej dekretacj oznacza jej odrzucenie).
W przypadku zwrotu (odrzucenia) korespondencji przez referenta wiod cego nast puje przekazanie
korespondencji ponownie do klasyfikuj cego i dekretuj cego w komórce merytorycznej.
W ramach obsługi sprawy referent prowadz cy:
• wybiera spraw z listy spraw przez siebie obsługiwanych lub tworzy now spraw ,
• mo e wprowadzi termin realizacji sprawy na podstawie otrzymanego dekretu (Kierownik mo e zmieni
termin realizacji sprawy),
• mo e doł czy inne podmioty w sprawie. Podmiot b d cy nadawc korespondencji rejestrowanej w sprawie
zostaje automatycznie doł czony do podmiotów tej sprawy.
• mo e zadecydowa o potrzebie doł czenia dodatkowych referentów współpracuj cych - w tym celu
uruchamiany jest proces doł czenia referenta do sprawy opisany w sekcji Proces doł czenia referentów do
sprawy.
Po zarejestrowaniu korespondencji w sprawie akta sprawy zostaj udost pnione do czynno ci pracy nad decyzj .
W zale no ci od stopnia zło ono ci sprawy nad wypracowaniem decyzji:
• mo e pracowa tylko referent wiod cy,
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mo e pracowa zespół zło ony z referenta wiod cego i referentów współpracuj cych z komórki
prowadz cej i jednej lub wielu komórek współpracuj cych.

Wszyscy uczestnicy procesu maja dost p do listy dyskusyjnej, która jest uruchamiana dla danej instancji
procesu. W ramach listy dyskusyjnej uczestnicy mog wymienia mi dzy sob uwagi, opinie, wyja nienia i
krótkie polecania.
Na etapie Pracy nad decyzj referent prowadz cy lub kierownik komórki merytorycznej mo e zadecydowa
o potrzebie doł czenia dodatkowych referentów współpracuj cych - w tym celu uruchamiany jest proces
doł czenia referenta do sprawy opisany w sekcji 8.2.3 Proces doł czenia referentów do sprawy.
W ramach pracy nad decyzj referenci obsługuj cy spraw mog doł cza do sprawy dowoln ilo
dokumentów o ró nych typach, w tym tak e korespondencj wychodz c . Wszyscy referenci obsługuj cy
spraw mog edytowa dokumenty zarejestrowane w sprawie z uwzgl dnieniem mechanizmów pracy grupowej
(tzn. plik aktualnie edytowany jest zablokowany do edycji przez innych u ytkowników systemu).
W przypadku spraw zło onych, anga uj cych wiele osób, komórek organizacyjnych, sposób obsługi
korespondencji mo e wspomaga merytoryczny proces pracy, który realizuje procedur administracyjn
wypracowania merytorycznej decyzji instytucji i obejmuje specyficzne dla danej sprawy czynno ci np.
oczekiwanie na uprawomocnienie decyzji, obsługa odwoła .
Po wypracowaniu decyzji zostaje ona przekazana do zatwierdzenia. Czynno zatwierdzenia decyzji mo e mie
wielu wykonawców: dowoln liczb parafuj cych (zatwierdzaj cych wst pnie) decyzj oraz dokładnie jednego
zatwierdzaj cego ostatecznie decyzj .
Proces zatwierdzania składa si z 3 etapów:
I. Zatwierdzanie na poziomie komórki organizacyjnej (osobami zatwierdzaj cymi mog by przeło eni).
II. Parafowanie
1. Lista osób upowa nionych do parafowania i zatwierdzania ostatecznego. Pobierane s z:
• JRWA – w pozycji JRWA zdefiniowa mo na dowoln liczb parafuj cych i zatwierdzaj cych
ostatecznie w ramach danej tematyki
Je eli w JRWA nie zostały okre lone w/w osoby dla danej tematyki, wówczas
• Na podstawie kompetencji. Kompetencja nazywa si „kompetencja do zatwierdzania” i dotyczy
zarówno parafowania jak i zatwierdzania ostatecznego.

2. W przypadku, gdy z listy wybrana została osoba tylko parafuj ca (na podst. JRWA), wówczas przycisk

„Zatwierd ostatecznie b dzie nieaktywny”, w przeciwnym przypadku oba przyciski („Parafuj” i
„Zatwierd ostatecznie) s aktywne.
III. Zatwierdzenie ostateczne.
Osoba uprawniona do zatwierdzania ostatecznego (na podst. JRWA lub kompetencji) mo e zatwierdzi
ostatecznie.
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Rysunek 5. Graf procesu obsługi korespondencji w komórce.
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Zatwierdzaj cy ma prawo przegl da wszystkie dokumenty w sprawie, m.in. pismo inicjuj ce spraw , decyzj
w sprawie, inne aprobaty. Zatwierdzaj cy decyzj b dzie miał mo liwo edycji zatwierdzanego dokumentu.
Dokumenty b d podlegały wersjonowaniu.
Na zako
•
•
•

czenie czynno ci zatwierdzaj cy decyzje mo e
przekaza dokument do poprawy,
przekaza dokument innej osobie w celu zatwierdzenia,
zatwierdzi dokument ostatecznie.

W przypadku braku akceptacji akta sprawy, z uwagami parafuj cych oraz zatwierdzaj cego decyzj wracaj do
referenta wiod cego do poprawy. Po uwzgl dnieniu uwag przez referenta wiod cego dokument jest ponownie
przekazywany do parafowania i zatwierdzenia przez pracownika zatwierdzaj cego decyzj .
Po ostatecznym zatwierdzeniu dokument zmienia status w systemie i nie mo e by edytowany. Mo liwe jest
wydrukowanie dokumentu zatwierdzonego. Mo liwe jest doł czenie dokumentu zatwierdzonego do
sporz dzonej korespondencji wychodz cej.
Po ostatecznym zatwierdzeniu, w przypadku kiedy jako zatwierdzenie dotyczyło dokumentu (tzn. w czynno ci
praca nad decyzja dokument został oznaczony jako decyzja), proces obsługi korespondencji w komórce zostaje
zako czony. Natomiast w przypadku korespondencji wychodz cej po ostatecznym zatwierdzeniu zostaje
automatycznie uruchomiony proces obsługi korespondencji wychodz cej, a korespondencja zostaje przekazana
do czynno ci przygotowania wysyłki.
Zgodnie z uzgodnieniami przeprowadzonymi z WUW proces obiegu korespondencji uwzgl dni czynno ci
sekretariatów zgodnie z tym, co zaprezentowano w przykładowej cie ce skierowa zamieszczonej w tabeli
w poprzedniej sekcji.

8.2.3 Proces doł czenia referentów do sprawy
W trakcie wykonywania instancji procesu obsługi korespondencji w komórce mo liwe jest doł czenie
referentów do obsługi sprawy. Proces doł czenia referentów do sprawy jest uruchamiany w sytuacji, kiedy
uczestnik procesu obsługi korespondencji w komórce (referent prowadz cy w sprawie, kierownik komórki
merytorycznej) stwierdzi potrzeb doł czenia / zmiany referenta uczestnicz cego w obsłudze sprawy. Postulat
mo e dotyczy :
• doł czenia / zmiany referenta współpracuj cego z komórki merytorycznej,
• doł czenia / zmiany referenta współpracuj cego z komórki współpracuj cej,
• doł czenia nowej komórki współpracuj cej oraz doł czenia referenta współpracuj cego z tej komórki
współpracuj cej.
Proces doł czenia referentów do sprawy mo e by inicjowany dowoln liczb razy w ramach obsługi danej
sprawy. Proces mo e by inicjowany na etapie:
• Klasyfikacji i dekretacji w komórce (dla referentów współpracuj cych pochodz cych z komórek
współpracuj cych);
• Rejestracji w sprawie (dla referentów współpracuj cych pochodz cych z komórek współpracuj cych);
• Pracy nad decyzj (dla referentów współpracuj cych pochodz cych z komórki merytorycznej oraz z
komórek współpracuj cych);
Pracownik inicjuj cy doł czenie referenta do sprawy b dzie mógł w odpowiednim dokumencie (typ dokumentu:
wniosek o doł czenie referenta do sprawy) opisa zapotrzebowanie na doł czenie / zmian referenta
obsługuj cego spraw . Typ dokumentu jest obsługiwany przez formularz elektroniczny. Na formularzu znajduj
si informacje o postulowanych zmianach, a w szczególno ci pracowników jakiej komórki organizacyjnej
postulowana zmiana dotyczy. (Doł czenie referenta do sprawy mo e wymaga doł czenia nowej komórki
współpracuj cej w celu oddelegowania referenta współpracuj cego) Wniosek o doł czenie referenta do sprawy
jest doł czany do akt sprawy.
Wniosek o doł czenie referenta do sprawy jest przekazywany osoby uprawnionej (do kierownika komórki
merytorycznej) w celu dokonania zatwierdzenia wst pnego. Zatwierdzaj cy wniosek mo e wniosek edytowa i
zamie ci w nim własne uwagi. Zatwierdzaj cy wst pnie mo e wniosek odrzuci lub go zaakceptowa .
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Je eli proces zainicjował kierownik komórki to w procesie pomijana jest czynno
jest ona realizowana przez kierownika komórki).

zatwierdzenia wst pnego (bo

Odrzucenie wniosku powoduje zako czenie procesu.
Wst pna akceptacja wniosku powoduje przekazanie do akceptacji ostatecznej do kierowników wszystkich
komórek organizacyjnych, których pracowników dotyczy postulowana zmiana. Mog to by kierownicy:
• Komórki merytorycznej – je eli doł czenie / zmiana referenta w sprawie dotyczy pracowników komórki
merytorycznej,
• Komórki współpracuj cej – je eli doł czenie / zmiana referenta w sprawie dotyczy pracowników komórki
współpracuj cej,
• Innej komórki organizacyjnej – je eli doł czenie / zmiana referenta w sprawie dotyczy pracowników innej
komórki organizacyjnej, która ma by doł czona jako komórka współpracuj ca do sprawy.
Kierownicy komórek zatwierdzaj cy ostatecznie wniosek o doł czenie / zmian referenta w sprawie maj dost p
do tre ci wniosku oraz do cało ci akt sprawy ( w trybie przegl dania). Zatwierdzaj cy ostatecznie mog :
• doł czy do sprawy pracownika swojej komórki w roli referenta współpracuj cego,
• mog usun ze sprawy pracownika swojej komórki wyst puj cego w roli referenta współpracuj cego,
• odrzuci wniosek bez dokonywania zmian.
Odrzucenie wniosku powoduje zako czenie cie ki procesu.
Zatwierdzenie ostateczne i dokonanie zmian w danych sprawy (tj. doł czenie / zmiana referentów w sprawie)
uruchamia czynno
automatyczn Zaktualizowanie obsługi sprawy. Czynno
jest wykonywana je eli
wszystkie instancje czynno ci zatwierdzenie ostateczne zostały zako czone. System automatycznie:
• usuwa instancje czynno ci, dla pracowników, którzy zostali usuni ci z listy referentów współpracuj cych
• usuwa instancje czynno ci, dla pracowników, którzy zostali doł czeni do listy referentów współpracuj cych
• przyznaje lub cofa uprawnienia do przegl dania / edycji danych sprawy stosownie do dokonanych zmian.

Rysunek 6. Graf procesu doł czenia referenta do sprawy.
Po zaktualizowaniu referentów w sprawie system przekazuje zadanie Powiadomienie o doł czeniu referentów w
sprawie do wiadomo ci referenta prowadz cego w sprawie. Referent wiod cy ma dost p do pełnej historii
wykonania procesu oraz do formularza wniosku, który zainicjował doł czenie lub zmian referentów w sprawie.
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(Uwaga: proces mo e by
organizacyjnej).

inicjowany przez osob

inn

ni

referent wiod cy – tj. kierownika komórki

Proces mo na uruchomi tak e na rzecz sprawy obsługiwanej przez zespół zadaniowy. W takim przypadku
proces inicjuje przewodnicz cy zespołu zadaniowego, zatwierdza wst pnie nadzoruj cy zespół zadaniowy,
natomiast zatwierdzenia ostatecznego oraz doł czenia referentów dokonuje kierownik jednostki wydaj cy
zarz dzenie o powołaniu zespołu zadaniowego.

8.2.4 Proces obsługi korespondencji wychodz cej
Proces obsługi korespondencji wychodz cej jest uruchamiany dla ka dej korespondencji sporz dzonej w
organizacji. W sprawie mo e by sporz dzana dowolna ilo korespondencji wychodz cej, a korespondencja
wychodz ca podobnie jak korespondencja przychodz ca jest doł czana do akt sprawy (dokumenty w sprawie).
W ramach sporz dzenia korespondencji wychodz cej u ytkownik uzupełnia:
• Dane podstawowe – informacje o dokumencie wiod cym korespondencji,
• Pismo – dokument wiod cy korespondencji,
• Nadawcy – informacje o nadawcach; przy odpowiedniej konfiguracji, system dodaje automatycznie
domy lnego nadawc tj. osoba sporz dzaj ca korespondencj lub komórka org., w której sporz dzana jest
korespondencja,
• Adresaci – informacje o adresatach; dla ka dego adresata okre li nale y sposób wysłania (dostarczenia)
korespondencji poprzez wybór z rozwijanej listy (np. polecony, zwykły, e-mail, faks, system WUWeu);
• Zał czniki – informacje na temat zał czników korespondencji, czyli dokumentów doł czonych do
dokumentu wiod cego w charakterze zał czników,
• Sprawy – lista spraw, w których korespondencja została zarejestrowana.
• Termin nadej cia odpowiedzi – w okre lonym dniu u ytkownik otrzymuje powiadomienie o upłyni ciu
terminu nadej cia odpowiedzi.
Wprowadzenie informacji o nadawcach / adresatach korespondencji nast puje poprzez wybór pozycji z rejestru
podmiotów. Je eli podmiot b d cy adresatem korespondencji nie istnieje w rejestrze podmiotów, u ytkownik
najpierw wprowadza jego dane do rejestru podmiotów, a nast pnie wybiera wprowadzony podmiot jako
nadawc lub adresata. U ytkownik mo e wybra wielu nadawców / adresatów. Mo liwy jest tak e wybór
adresatów ze zdefiniowanego rozdzielnika.
Adresatem korespondencji mo e by dowolny podmiot z rejestru podmiotów w tym inna komórka
organizacyjna. W takim przypadku system traktuje korespondencj jako korespondencj wewn trzn i po
przekazaniu do docelowej komórki za po rednictwem systemu WUWeu, cz
danych zostaje automatycznie
odwzorowana w korespondencji przychodz cej rejestrowanej w jednostce docelowej (patrz sekcja 8.2.5 Obsługa
korespondencji wewn trznej).
W przypadku wskazania wielu adresatów spo ród komórek organizacyjnych WUW, w ka dej komórce
docelowej uruchamiany jest niezale ny proces przyj cia korespondencji.
Ka de pismo sporz dzane w systemie mo e by wygenerowane na podstawie zdefiniowanego wzorca (szablonu
MS WORD). Po uruchomieniu makr zawartych we wzorcu w miejsce znaczników pojawiaj si dane z systemu
dotycz ce sporz dzanej korespondencji (tj. dane nadawcy, odbiorcy, data, sygnatura dokumentu w sprawie itp.).
Niekiedy dokument o identycznej tre ci, jest wysyłany do wielu adresatów (np. zaproszenia, ponaglenia,
powiadomienia). System umo liwia wykorzystanie mechanizmów generacji korespondencji seryjnej. W tym
celu nale y utworzy odpowiedni wzorzec zawieraj cy atrybuty, które s wykorzystywane przez mechanizm
generacji korespondencji seryjnej.
Poza dowolnym plikiem do korespondencji wychodz cej mo e by doł czony dowolny dokument
zarejestrowany w sprawie, w której sporz dzana jest korespondencja wychodz ca.
Gotowa korespondencja zostaje przekazana do kierownika komórki organizacyjnej, w której sporz dzona została
korespondencja wychodz ca w celu zatwierdzenia.
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Korespondencja po ostatecznym zatwierdzeniu zostaje zapisana automatycznie w rejestrze komórki oraz
w rejestrze głównym. Korespondencja w zale no ci od sposobu dostarczenia jest wysyłana przez system (faks
lub poczta elektroniczna) lub jest kierowana do stanowiska Przygotowania do wysyłki.
W kolejnym kroku korespondencja zostaje przekazana do pracownika sekretariatu komórki, w którym
obsługiwana jest korespondencja, w celu przygotowania do wysyłki. Wykonawca drukuje pisma, adresuje
koperty, kompletuje dokumenty w wersji papierowej oraz ustala dat wysłania z komórki organizacyjnej.
Po przygotowaniu do wysyłki korespondencja jest przekazywana do pracownika kancelarii ogólnej celem
nadania. Wykonawca na li cie adresatów uzupełnia wag oraz cen dla ka dej przesyłki oddzielnie, o ile
przesyłka jest nadawana poczt lub kurierem. Dodatkowo przy ka dej pozycji mo e uzupełni numer zwrotki, o
ile przesyłka jest wysyłana za potwierdzeniem odbioru. Na zako czenie czynno ci u ytkownik uzupełnia dat
wysłania korespondencji z urz du.
Pracownik kancelarii ogólnej mo e uzupełni informacje ze zwrotki (potwierdzenie i dat otrzymania przesyłki
przez adresata) w dowolnym momencie, niezwłocznie po nadej ciu zwrotki. W tym celu pracownik kancelarii
wyszukuje korespondencj o danym numerze w rejestrze głównym.
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Rysunek 7. Graf procesu obsługi korespondencji wychodz cej.

8.2.5 Obsługa korespondencji wewn trznej
W ramach procesów obiegu korespondencji urz dowej b dzie obsługiwana tak e korespondencja wewn trzna,
czyli korespondencja wychodz ca sporz dzana w komórce organizacyjnej, której odbiorc jest inna komórka
organizacyjna obj ta systemem WUWeu. Odbiorc korespondencji mo e by wiele komórek organizacyjnych
wskazanych r cznie lub z rozdzielnika.
Korespondencja wewn trzna jest sporz dzana w komórce inicjuj cej obieg korespondencji mi dzy komórkami
obj tymi systemem WUWeu i w tej komórce jest zarejestrowana jako dokument w sprawie. Po zatwierdzeniu
w komórce inicjuj cej korespondencja wewn trzna zostaje automatycznie przekierowana do komórki docelowej,
gdzie inicjowany jest proces przyj cia korespondencji.
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Pracownik rejestruj cy korespondencj w komórce docelowej widzi na li cie zada now czynno Przyj cie
korespondencji, po wej ciu w szczegóły wykonania czynno ci, podstawowe dane korespondencji s wypełnione
przez proces – tj. data pisma, data nadania przesyłki, sygnatura zewn trzna pisma (zgodna z sygnatur
w komórce inicjuj cej), nadawca pisma, termin nadesłania odpowiedzi. Pozostałe dane s uzupełniane r cznie
(tj. lokalizacja wersji papierowej, typ dokumentu, data przyj cia pisma, itp.).
Komórka docelowa rejestruje spraw pod dowolnym RWA, które mo e by inne ni w komórce inicjuj cej, sk d
pochodzi korespondencja wewn trzna. Sprawy te nie s powi zane w sensie powi za pomi dzy obiektami,
natomiast mo liwe jest prze ledzenie powi zania spraw na podstawie odwoła do sygnatury zewn trznej oraz
nadawcy korespondencji wewn trznej w dokumencie inicjuj cym spraw .

8.2.6 Postulaty WUW dotycz ce ww. procesów
Delegatury s biurami obsługi spraw i stosuje si system scentralizowany z jednolitym systemem numerowania
dokumentów i spraw.

8.3 Procesy merytoryczne
Zdefiniowano nast puj ce kryteria wyboru procesów:
• proces jest widoczny na zewn trz dla obywateli i przedsi biorstw,
• anga uj cały urz d,
• ju obecnie proces jest uporz dkowany,
• du a liczba instancji procesu.

8.3.1 Proces tworzenia procedur i procesów
Celem procesu jest kontrolowana praca nad procedurami anga uj ca wszystkich zainteresowanych
udziałowców. Nazwa robocza procesu to „procedur procedur”, gdy to jej wykonania doprowadz do utworzenia
procedur, które nast pnie wyra one w workflow b d wykonywane jako instancje procesów. Wła cicielem
procesu jest El bieta Cierniak, Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Jako ci. Procedury b d tworzone w ramach
spraw o RWA 0 190 (system zarz dzania jako ci ).
8.3.1.1 Plakat procesu
Nazwa procesu
Proces tworzenia procedur i procesów
Zdarzenie
Zadania
Wła ciciel
Przygotowanie Konsultacje
Akceptacje
Wdro enie i
procesu inicjuje projektu
projektu
procedury
potwierdzenia
prace nad
procedury
procedury
stosowania
procedur
procedury

Rezultat
Procedura i
proces s
przygotowane a
pracownicy
zapoznali si z
jej tre ci

Potrzeby
Wizja
Kontrolowana praca nad procedurami anga uj ca Proces jest inicjowany przez osob zainteresowan
wszystkich zainteresowanych udziałowców
sprawnym działaniem danej procedury
Kompletno
Zastosowanie
procedur

prac nad opracowaniem procedury
do

nowych

i

Proces anga uje wszystkie niezb dne osoby

modyfikowanych

Poinformowanie wykonawców procedury o jej
wprowadzeniu i pozyskanie ich akceptacji
Aktorzy
Mechanizmy
Wła ciciel procedury
Lider
Konsultant
Dyrektor Wydziału Nadzoru i
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Kontroli
Radca prawny
Akceptuj cy procedur
Konsultant workflow
Koordynator procedur
Uczestnik
Pełnomocnik
8.3.1.2 Model procesu
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8.3.1.3 Role procesu
Nazwa

Opis

Wła ciciel procedury

Osoba odpowiedzialna za efektywno i skuteczno działa WUW w obszarze
obj tym działaniem danej procedury i procesu. W WUW najcz ciej Dyrektor
wydziału.
Osoba odpowiedzialna za szczegóły opracowanej procedury w tym jako i
terminowo przygotowania. Wybierana przez wła ciciela procesu.
Osoba reprezentuj ca specyficzne aspekty ró nych uczestników procesu. Np.
reprezentanci innych wydziałów, konsultant workflow, pełnomocnik jako ci,
koordynator w wydziale. Wybierani (lub nie) przez ka dego pracownika nie
b d cego w roli konsultanta.
Wyznacza radc prawnego.

Lider
Konsultant

Dyrektor Wydziału
Nadzoru i Kontroli
Radca prawny

Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie zgodno ci procedury z obowi zuj cym
prawem.
Osoba akceptuj ca tre procedury. W WUW jest to Dyrektor Generalny lub
Dyrektor Wydziału posiadaj cy, któremu DG nadał prawo akceptacji procedur.
Osoba realizuj ca techniczne aspekty automatyzacji procesu oraz jego wdro enia.
Osoba odpowiedzialna za utrzymanie spójno ci ró nych procedur w ustalonym
zakresie (np. wydział).
Osoba b d ca wykonawc czynno ci w danej procedurze.
Osoba odpowiedzialna za ogóln koordynacj systemu procedur a tak e ich
publikacj i wstrzymanie publikacji.

Akceptuj cy procedur
Konsultant workflow
Koordynator procedur
Uczestnik
Pełnomocnik
8.3.1.4 Opis czynno ci
Czynno
Zainicjowanie
nad procedur

prac

Opis
Wła ciciel procesu tworzy nowy dokument procedury prezentuj c szkic procedury
(cel, problemy do rozwi zania). Dokument zostaje zapisany, tworzona jest nowa
sprawa i tworzona jest instancja niniejszego procesu.

Praca nad projektem
(lider)

Wła ciciel procedury wybiera lidera procedury. Je eli jest to tylko nowa wersja, to
stary lider pozostaje niezmieniony chyba, e wła ciciel uznaje za celowe dokona
zmiany obsady lidera.
Lider opracowuje projekt procedury. Lider wyznacza konsultantów, którzy b d
współpracowali nad procedur .
Konsultanci dokonuj analizy dokumentem procedury (jest dost pny w aktach
sprawy) i umieszczaj swoje opinie w odr bnych dokumentach typu konsultacja/
opinia (projekt lidera nie jest zmieniany). Tre konsultacji jest nie zobowi zuj ca.
Lider moderuje prac nad projektem. Lider mo e zaprasza nowych konsultantów i
ko czy prac innych konsultantów (patrz proces Doł czania referenta).

Koniec współpracy

Po wykorzystaniu korzy ci płyn cych z konsultacji lider ko czy współprac .
Czynno systemowa – zako czenie instancji czynno ci wszystkich konsultantów.

Uwzgl dnienie
konsultacji

Lider dokonuje modyfikacji projektu i uwzgl dnia wnioski i zalecenia konsultantów.
Opracowuje wersj przed skierowaniem projektu do kolejnych etapów akceptacji.

Analiza spójno ci

Koordynator ocenia spójno procedury z innymi obowi zuj cymi procedurami.
Koordynator mo e zaprasza nowych konsultantów i ko czy prac innych
konsultantów (patrz proces Doł czania referenta).

Przygotowanie
projektu
Praca nad projektem
(konsultant)

Je eli procedura jest spójna, przekazuje j do analizy prawnej lub bezpo rednio do
akceptacji, je eli analiza prawna nie jest wymagana.
Je eli procedura nie jest spójna, nanosi swoje uwagi, a procedura jest przekazana do
poprawy liderowi.
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Uwzgl dnienie
uwag koordynatora
Wybór
radcy
prawnego

Je eli koordynator zgłosił uwagi, lider je uwzgl dnia i przekazuje projekt do
dyrektora WNK.
Dyrektor WNK wyznacza odpowiedniego radc prawnego. Wybiera radc z po ród
radców przypisanych do danego wydziału.

Analiza prawna

Radca prawny ocenia zgodno

procedury z obowi zuj cym prawem

Je eli procedura jest zgodna, przekazuje j do akceptacji.
Je eli procedura nie jest zgodna, nanosi swoje uwagi, a procedura jest przekazana do
poprawy liderowi.
Je eli radca zgłosił uwagi, lider je uwzgl dnia i przekazuje projekt do akceptacji.

Uwzgl dnienie
uwag radcy
Akceptacja

Akceptuj cy podejmuje ostateczn decyzj o akceptacji, poprawie lub odrzuceniu.
Je eli procedura jest zaakceptowana, przekazuje j pełnomocnikowi.
Je eli procedura wymaga poprawy, nanosi swoje uwagi, a procedura jest przekazana
liderowi z powiadomieniem do osób zaanga owanych w proces.
Je eli procedura jest odrzucona, ko czy swoje działanie z powiadomieniem do osób
zaanga owanych w proces.
Je eli akceptuj cy zgłosił uwagi, lider je uwzgl dnia i przekazuje projekt do
akceptacji.
Pełnomocnik jako ci analizuje tre procedury i je eli jest zgodna decyduje o terminie
publikacji i stara si zapewni zgodno publikacji z terminem wej cia w ycie.
Tak e zatrzymuje publikacj w przypadku ustania powodów jej stosowania.
Lider wykonuje czynno ci zwi zane z wdro eniem procedury.

Uwzgl dnienie
uwag akceptuj cego
Decyzja o publikacji
dokumentu
Wdro enie

W tym samym czasie akceptuj cy podejmuje działania zmierzaj ce do
zdyscyplinowania u ytkowników procedury a w przypadku uzasadnionych zastrze e
uruchamia inicjatyw jej modyfikacji. Dobieraj c odpowiednich konsultantów oraz
uwzgl dniaj c ich uwagi szansa wyst pienia takiej sytuacji powinna by minimalna.

Potwierdzenie
stosowania
procedury

Pracownicy potwierdzaj , e zapoznali si z procedur i e przyst puj
wykorzystania. Mog równie zgłosi uwagi dotycz ce procedury.

do jej

8.3.1.5 Struktura dokument procedury
Atrybut
identyfikator

Typ
ci g znaków

Krotno
1

nazwa

ci g znaków

1

status

słownik

1

cel

tekst / plik

1
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ci g symboli budowany wg pewnego wzorca
słu cy do skrótowego i precyzyjnego
wskazywania na dan procedur wraz z
zakresem jej obowi zywania (np. wskazanie
na wydział)
czytelna nazwa procedury; nazwa oddaje
istot procedury
okre la stopie zaawansowania prac nad
procedur
zwi zły opis potrzeb lub problemów
powoduj cych podj cie prac nad procedur ,
sposobu jej realizacji i spodziewanych
korzy ci;
atrybut
uzupełniany
przez
koordynatora procesu; mo na rozwa y
u ycie plakatu procesu jak w niniejszym
dokumencie
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jednostka
organizacyjna
główna

słownik
(struktura org)

jednostka
organizacyjna
współpracuj ca

słownik
(struktura org)

N

dyrektor tego wydziału lub kierownik
oddziału jest wła cicielem tego procesu
jednostka (wydział lub oddział), która
uczestniczy w realizacji procedury, ale nie jest
jednostk organizacyjn główn

grupa

słownik:
{planowanie,
zarz dzanie,
obsługa,
doskonalenie}
słownik:
{zewn trzny,
wewn trzny}

N

okre la obszar działalno ci WUW

1

okre la czy proces anga uje podmioty
zewn trzne czy te
jest całkowicie
realizowany w WUW

zakres

rodzaj
podstawa prawna

dokumentacja
wewn trzna
dokumentacja
zewn trzna

definicja
workflow
sposób wykonania
opinia konsultanta
zał czniki
wzorce
potwierdzenie
stosowania

kontrola formalna

i

1

jednostka (wydział lub oddział),
odpowiada za realizacj procedury

który

słownik:
{główny,
wspomagaj cy}
słownik
wielopoziomowy:
ranga aktu {ustawa,
rozporz dzenie,
regulamin}, nazwa
aktu,
paragraf,
artykuł
plik

N

okre la ramy prawne realizacji procesu;
pami tamy tylko numery paragrafów i
artykułów bez ich tre ci

N

plik

N

plik

N

słownik
{r cznie,
automatycznie}
plik

1

dokumentacja procedury przeznaczona dla
pracowników WUW
dokumentacja procedury przeznaczona dla
klientów WUW; w stosunku do dokumentacji
wewn trznej ró ni si poziomem abstrakcji,
walorami
czytelno ci;
dokumentacja
zewn trzna jest tworzona r cznie na
podstawie dokumentacji wewn trznej
definicja procesów, które automatyzuj dan
procedur
okre la sposób wykonania procedury

N

słownik / plik

N

trójka (pracownik:
słownik strukt org,
potwierdzenie:
logiczny,
uwagi:
tekst)
logiczny

N
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przedło onego przez lidera
formularze,
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wzorce s współdzielone mi dzy ró nymi
procedurami
wypełniane przez u ytkowników systemu po
etapie wdro enia procedury; u ytkownik
potwierdza i ewentualnie wpisuje uwagi
dotycz ce procedury

1
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8.3.2 Wspomaganie procedur niesosadzonych
Celem procesu jest wytworzenie warunków, w których procedury nieosadzone (zdefiniowane w WUW a nie
zautomatyzowane w workflow) w pełni wykorzystuj uniwersalne funkcjonalno ci WUWeu – pozwoli to na
stopniowe automatyzowanie wybranych procesów bez dramatycznej zmiany w rodowisku pracy wykonawców.

8.3.3 Plakat procesu
Nazwa procesu
Wspomaganie procedur nieosadzonych w systemie workflow (WPN)
Zdarzenie
Zadania
Rezultat
Inicjacja etapu procedury
Konkretne zadania
Wykonawcy przekazuj
Etap zrealizowany a
zachodz ca w wyniku:
wynikaj z opisów
prac do kolejnych osób przebieg procedury jest
zawartych w tek cie
zgodnie z etapami
udokumentowany
w
• zako czenia etapu
etapu procedury
procedury
systemie poprzez:
poprzedzaj cego
1. log
• rozpocz cia realizacji
2. wyj cie (w postaci
etapów procedury np.
dokumentu lub
po otrzymaniu pisma
odniesienia si do
inicjuj cego.
dokumentu np.:
podpis, parafa,
dezaprobata,
polecenie wysyłki
itp)
Potrzeby
Wizja
W pocz tkowej fazie eksploatacji WUWeu tylko Proces obiegu korespondencji i cyklu yciowego
nieliczne procedury zostan zautomatyzowane – sprawy (C S) stanowi rodowisko uruchomienia i
obsługi rezultatów procesu WPN.
potrzebne jest wsparcie systemu dla PN
Wytworzenie warunków, w których PN w pełni
wykorzystuj uniwersalne funkcjonalno ci WUWeu
– pozwoli to na stopniowe automatyzowanie
wybranych procesów bez dramatycznej zmiany w
rodowisku pracy wykonawców.

Wybór pierwszego referenta wiod cego i rejestracji
w sprawie jest standardowy i zgodny z OKC S.
Wybranie RWA sprawy determinuje czy nale y
uruchomi proces WPN
Proces WPN polega na wykonywaniu przez 1 lub
wielu pracowników czynno ci zgodnie z opisem
etapu procedury i przekazaniu do kolejnych
wykonawców zgodnie z zaleceniami dalszych
etapów procedury.
Wykonawca ma dost pne standardowe funkcje
systemu (np. pismo wychodz ce, prowadzanie akt
elektronicznych)
Tworzony jest log wykonania instancji procesu

Zako czenie procesu powoduje powrót do procesu
OKC S i akceptacje oraz wysyłk .
Aktorzy
Mechanizmy
Miary
Pierwszy
referent
wiod cy Generalizowany
proces • czas wykonania procesu
okre la RWA i PN.
pozwalaj cy
zamodelowa • liczba zwróconych dekretacji
szeregowo-równoległe
(jako zalece dotycz cych
Kolejni
wykonawcy
s wykonywanie pracy przez kolejno
dekretacji)
wyznaczani przez bie cych ustalanych wykonawców
wykonawców
zgodnie
z
zaleceniami dalszych etapów
procedury.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Procesy

8.3.4 Model procesu

8.3.5 Role w procesie
Nazwa
Wykonawca etapu

Opis
Wykonawca czynno ci wyznaczony w nast puj cy sposób:
• pierwszy wykonawca jest wyznaczany w procesie obiegu korespondencji,
• kolejni wykonawcy s ustalani przez poprzedniego wykonawc .

Opis czynno ci
Czynno
Wykonanie etapu
procedury

Wykonuje
1/2

system

Opis
W ramach czynno ci wykonawca mo e:
• odrzuci wykonanie czynno ci – zadanie wraca do poprzedniego wykonawcy,
• przyj wykonanie czynno ci,
• uruchomi proces doł czenia referenta dla celów pozyskania konsultacji lub opinii,
• uruchomi proces pisma wychodz cego,
• mie dost p do pism wchodz cych w sprawie,
• korzysta listy dyskusyjnej w sprawie (uczestnikami s osoby zaanga owane do tej
pory w spraw ),
• uruchomi proces pisma wewn trznego,
• po zako czeniu swoich czynno ci skierowa dalej,
• zako czy obsług całej procedury – nast puje powrót do procesu OKC S.
Je eli jest wielu wykonawców w jednej czynno ci (poprzednio była wykonana
dekretacja na kilku pracowników), to przej cie do kolejnej czynno ci jest mo liwe, gdy
wszyscy zako cz czynno .
Bez znaczenia – tylko dla zgodno ci z notacj w celu pokazania przej do tej samej
czynno ci.

Przykładowe zastosowanie procesu WPN do wykonania Proces tworzenia procedur i procesów (wykonawcy s
fikcyjni).
Etap

Wykonawca
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Projekt szczegółowy WUWeu
Procesy
1

Zenon
Giel
(dyrektor
wydziału)
Franciszek Fus
(lider)

Zainicjowanie procesu
Utworzenie dokumentu o tytule „Cel nowej
procedury YYY”
Przygotowanie projektu
Utworzenie i edycja dokumentu „Procedura YYY”

3

Franciszek
(lider)

3

Genowefa Wójt
(konsultant 1)

3

Fryderyk
List
(konsultant 2)

3

Franciszek Fus
(lider)
Ted
Smolny
(konsultant 3)

Praca nad projektem
Przegl d dokumentów „Uwagi dotycz ce procedury
YYY”
Praca nad projektem
Utworzenie
dokumentu
„Uwagi
dotycz ce
formalnych aspektów procedury YY”
Praca nad projektem
Odrzucenie
z
komentarzem
„Nie
jestem
zainteresowany ISO- ja stosuj SIX SIGMA”
Obsługa zwrotu od Fryderyka Lista i wyznaczenie
nowego konsultanta
Praca nad projektem
Utworzenie dokumentu „Uwagi dotycz ce ochrony
pracowników w procedurze YYY”
Uwzgl dnienie konsultacji
Ostateczna edycja dokumentu „Procedura YYY”
Analiza spójno ci
Akceptacja spójno ci
Analiza prawna
Odrzucenie z komentarzem „Ten wydział obsługuje
p. Jasło”
Obsługa zwrotu od Marka P ka i wyznaczenie
nowego konsultanta
Analiza prawna
Akceptacja prawna
o o o

2

3
4
5
6
6
6
7

Fus

Franciszek Fus
(lider)
Alda Wit
(koordynator)
Marek P k
(radca prawny)
Alda Wit
(koordynator)
Helena Jasło
(radca prawny)

Franciszek Fus (lider)
Franciszek Fus (lider)
Genowefa Wójt
(konsultant 1)
Fryderyk List (konsultant
2)

Ted Smolny (konsultant
3)

Alda Wit
(koordynator)
Marek P k
(radca prawny)
Alda Wit
(koordynator)
Helena Jasło
(radca prawny)
o o o
(dyrektor generalny)

8.3.6 Dodatkowe informacje
Nazwy procedur zostan zapisane w strukturze jednoznacznie przyporz dkowanej typowi sprawy w oparciu o
JRWA.
Powstanie struktura procedur niesosadzych, która wskazywanie na numerowane opisy etapów poszczególnych
procedur nieosadzonych. Opisy te mog by wykorzystane w procesie wspomagania procedur nieosadzonych.
Struktura zostanie zapełniona danymi przez WUW podczas prac zwi zanych z aktualizacj procedur. Dzi ki
temu podczas wykonania konkretnej WPN, na ka dym etapie prezentowane b d zalecenia danego etapu.
W ramach procesu WPN NIE obowi zuje ograniczenia dotycz ce mo liwych dekretacji – ka dy mo e
dekretowa do ka dego.
Przy dekretacji b dzie istniał obowi zek wpisania wskazówek dla wykonawcy kolejnej czynno ci - wykonawcy
r cznie wpisz numer etapu procedury, który ma by wykonana.
Nale y zało y , e referent obsługuje około 20 procedur.
Procedura NIE dotyczy obsługi sytuacji, które NIE maj opisu procedury – te sytuacje s obsługiwane za
pomoc procesu obiegu korespondencji.

8.3.7 Proces zarz dzania organizacj
Proces ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i informacyjnych oraz zapewnienie
bezpiecze stwa i spójno ci danych w systemach funkcjonuj cych w WUW.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Procesy
8.3.7.1 Plakat procesu
Nazwa procesu
Zarz dzanie organizacj
Zadania
Projektowanie
Potwierdzenie
zmian w
projektu przez
WUWue i
przeło onego
systemach
powi zanych

Zdarzenie
Rezultat
Nowy
Inicjator
Wprowadzeni
Informacje o
pracownik
/ zmiany opisuje
e zmiany do
pracowniku
Zmiana danych
potrzeb
WUWeu i
aktualne we
pracownika
zmiany
systemów
wszystkich
funkcjonowania
powi zanych
systemach
pracownika w
systemie
Potrzeby
Wizja
Synchronizacja informacji o u ytkownikach we Proces
zapewnia
kompletno
w
sensie
wszystkich systemach WUW nie obj tych serwerem „odwiedzenia” wszystkich istotnych systemów
katalogowym
Wprowadzanie danych do systemów automatyczne
Pełne wykorzystanie zasobów systemowych na (preferowane lub r czne)
stanowisku danego pracownika
System kadrowy jest wa nym elementem
Zapewnienie
bezpiecze stwa
wykorzystania infrastruktury informacyjnej WUW
zasobów
przez
rygorystyczne
zarz dzanie
uprawnieniami, dost pami, zast pstwami
Aktorzy
Mechanizmy
Miary
Inicjator zmiany
Aktualizacja danych nast puje •
Pracownik
automatycznie lub r cznie
Projektant systemu powi zanego
Administrator systemu
powi zanego
Przeło ony
Projektant wykorzystania
pracownika
Administrator systemu WUWeu
Pracownik kadr
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Projekt szczegółowy WUWeu
Procesy
8.3.7.2 Model procesu
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Projekt szczegółowy WUWeu
Procesy
8.3.7.3 Role w procesie
Nazwa

Opis

Inicjator zmiany
Pracownik
Projektant wykorzystania
pracownika

Administrator systemu
organizacyjnego WUWeu
Projektant systemu
powi zanego
Administrator systemu
powi zanego
Przeło ony
Pracownik kadr

Osoba upowa niona do zgłoszenia zmiany w organizacji. W zale no ci od rodzaju
zmiany (zatrudnienie, odej cie, zmiana dost pu, zamiana danych personalnych)
inicjatorem mo e by ró na osoba.
Osoba, której zmiana dotyczy.
Osoba, która potrafi jednoznacznie opisa pracownika charakterystykami
wynikaj cymi z modelu organizacji wspieranym przez WUWeu oraz zaplanowa
dost p do systemów powi zanych w taki sposób, by był zgodny z planowan rol
pracownika (odpowiadał zadaniom stawianym przed pracownikiem).
Zakłada si współprac :
• osób o technicznych (znajomo modelu organizacji oraz definicje ról w
procesach),
• przeło onych (znajomo potrzeb),
• koordynatorów wydziałowych (znajomo procesów),
• pracowników działu kadr.
Osoba, która potrafi wprowadzi informacje o pracowniku do systemu WUWeu.
Osoba, która potrafi jednoznacznie zaprojektowa dost p pracownika do danego
systemu powi zanego w odniesieniu do funkcji jakie pracownik ma pełni .
Osoba, która potrafi wprowadzi informacje o dost pie pracownika do danego
systemu powi zanego
Osoba b d ca przeło onym osoby, której dotyczy zmiana.
Operator systemu kadry.

8.3.7.4 Opis czynno ci
Czynno
Specyfikacja zmiany

Wprowadzenie
zmian do systemu
kadrowego
Projektowanie
zmiany w WUWeu i
systemach
powi zanych
Akceptacja
charakterystyk
pracownika
Wprowadzenie
zmiany do WUWeu
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Opis
W formularzu zmiany informacji o pracowniku, inicjator specyfikuje rodzaj zmiany
oraz uszczegóławia tekstowo istot zmiany. Dla istniej cego pracownika formularz
pokazuje obecne kluczowe charakterystyki ze struktury organizacyjnej.
Inicjator zmiany zał cza wszystkie wymagane i dodatkowe dokumenty, które motywuj
konieczno zmiany.
Pracownik kadr odzwierciedla zmiany w systemie kadrowym. Pracownik kadr mo e
uszczegółowi istot zmiany
Na podstawie specyfikacji zmiany projektowane s charakterystyki pracownika
opisuj ce go zgodnie z modelem organizacji w WUWeu oraz wnioskowane s dost py
do systemów powi zanych
Potwierdzenie, e pracownik powinien posiada w systemach komputerowych takie
uprawnienia jak zaprojektowano.
Zaprojektowane charakterystyki u ytkownika zostaj wprowadzone do WUWeu.
W przypadku problemów (np. niejednoznaczno ci) sterowanie wraca do projektantów
wykorzystania w WUWeu.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Procesy
Projektowanie
dost pu

Dla ka dego zaznaczonego systemu powi zanego projektowana jest przez
odpowiedniego projektanta zmiana parametryzacji systemu zgodnie z przekazanymi
zaleceniami.
Projekt mo e dotyczy 2 sytuacji:
• pracownik jest / był operatorem systemu,
• pracownik jest obiektem przetwarzanym przez system.
Wprowadzane s zmiany do systemu komputerowego zgodnie z projektem.

Implementacja
dost pu

W przypadku problemów (np. niejednoznaczno ci) sterowanie wraca do projektanta
systemu powi zanego.
Pracownik otrzymuje komunikat (w WUWeu) o ka dym systemie powi zanym, w
dost pie do którego nast piła zmiana.

Informacja o
dost pie

8.3.7.5 Atrybuty dokumentu specyfikacja zmiany
Atrybut
Imi
Nazwisko
Identyfikator
pracownika
Stanowisko
Komórka
organizacyjna
macierzysta
Inne
komórki
organizacyjne
Grupa
Role
w
komórkach
Kompetencje
Opis zmiany
Proponowany email
Dost p
do
systemu
powi zanego

Typ
ci g znaków
ci g znaków
id

Krotno
1
1
1

słownik
słownik

1
1

słownik

N

słownik
(rola:
słownik,
komórka: słownik)
Słownik
tekst
ci g znaków

1
N

(system:
słownik,
zmiana:
słownik
{bez zmian, wł czy ,
wył czy },
opis
zmiany: tekst

Znaczenie

N
1
N

8.3.8 Nadzór nad uchwałami
Proces odpowiedzialny jest za obsług uchwał składanych do WUW. Uchwały podlegaj weryfikacji, redakcji,
oraz zatwierdzeniu. Uchwały przeznaczone do publikacji s drukowane w Dzienniku Ustaw.
Wła cicielem procesu „Nadzór nad uchwałami” w WUW jest p. Hanna Soba ska – Zast pca Dyrektora
Wydziału Nadzoru i Kontroli. Sprawy obsługiwane procesem s rejestrowane pod RWA 0911.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Procesy
8.3.8.1 Plakat procesu
Nazwa procesu
Nadzór nad uchwałami
Zdarzenie
Zadania
Wpłyni cie
nowej Weryfikacja –
Redakcja –
Akceptacja –
uchwały od Jednostki
obejmuje
obejmuje
zatwierdzanie
Samorz du
sprawdzenie i
przygotowanie
uchwały w
Terytorialnego
wyja nienie
elektronicznej
postaci do
niezgodno ci
wersji uchwały opublikowania
w postaci do
opublikowania
Potrzeby
Konieczno
sprawowania kontroli nad procesem publikacji uchwał
pochodz cych z Jednostek Samorz du Terytorialnego. Przy bardzo du ej
ilo ci publikowanych uchwał niełatwym zadaniem jest szybka weryfikacja
uchwały oraz przekazanie jej do redagowania i druku.

Aktorzy
Urbanista / Architekt
Konsultant
Pracownik Sekretariatu
Prawnik WNK
Dyrektor WNK
Redaguj cy
Przepisuj cy
Pracownik OI
Pracownik ZOA

Rezultat
Druk –
Uchwała
wydrukowanie opublikowan
uchwały w a w DZU
wersji
ostatecznej
Wizja
Działanie procesu obejmuje
cało zagadnie pracy nad
weryfikacj
i
przygotowaniem do druku
uchwał z JST.

Dost pno
uchwały
w
postaci elektronicznej ułatwi
prac
prawnika
(nie
zwalniaj c go ze sprawdzenia
wersji papierowej)
Mechanizmy
Miary
Sygnatury
weryfikuj ce
zgodno
•
redni czas obsługi uchwały
dostarczonych wersji papierowej i • ilo
liczba
uchwał
elektronicznej wersji
obsłu onych w procesie w
jednostce czasu
Algorytmy spójno ci uchwał i inne • liczba niezgodnych wersji
opisane w SIWZ
Szablony dokumentów,
poprzez email

komunikacja

8.3.8.2 Model procesu
Ze wzgl du na zaanga owanie u ytkowników ko cowych na tym etapie graf reprezentuje stan obecny, tak jak
jest to obecnie realizowane. W projekcie szczegółowym proces zostanie zoptymalizowany z punktu widzenia
zastosowanych technologii informatycznych.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Procesy
8.3.8.3 Role w procesie

Nazwa roli

Nazwa pełna roli

Opis roli

Urbanista/Architekt

Urbanista lub architekt w WUW Konsultuj
zagadnienia
architektoniczne
urbanistyczne dotycz ce uchwał.

Konsultanci

Konsultanci WUW

Sekretariat WNK

Pracownik
Sekretariatu Pracownik przypisany do tej roli zajmuje si
Wydziału Nadzoru i Kontroli
przyjmowaniem i przekazywaniem uchwał.

Ewidencjonuj cy

Pracownik Wydziału Nadzoru i Zajmuje si rejestracj wpływaj cych uchwał.
Kontroli
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Konsultuj zagadnienia dotycz ce uchwał.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Procesy
Nazwa roli

Nazwa pełna roli

Opis roli

Prawnik WNK

Prawnik Wydziału Nadzoru i Zajmuje si
Kontroli
uchwały.

podstawow

obsług

weryfikacji

Dyrektor WNK

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Akceptuje projekt rozstrzygni cia nadzorczego.
Kontroli

Redaguj cy

Pracownik redaguj cy ostateczn form (nie tre )
uchwały.

Przepisuj cy

Pracownik przepisuj cy uchwały
papierowej do postaci elektronicznej.

z

Pracownik OI

Pracownik O rodka Informatyki Przygotowuje “matryc ” - ostateczn
uchwały w postaci elektronicznej.

Pracownik ZOA

Pracownik Zakładu
Administracji

postaci
form

Obsługi Zajmuje si drukiem uchwał.

8.3.8.4 Opis czynno ci
Nazwa czynno ci

Opis czynno ci

Przekazanie uchwały

Pierwsza czynno wykonywana przez pracownika Sekretariatu WNK –
przyj cie uchwały z Kancelarii i uruchomienie procesu Nadzoru nad
uchwałami.

Ewidencja uchwały

W tej czynno ci Ewidencjonuj cy rejestruje wpływ uchwały.

Weryfikacja uchwały

Zadaniem tej czynno ci jest wszechstronna weryfikacja uchwały. Prawnik
WNK mo e konsultowa si z urbanistami i architektami oraz innymi
konsultantami.

Weryfikacja urbanistyczna

W tej czynno ci specjali ci ds. architektury i urbanistyki weryfikuj
uchwał (je li dotyczy spraw zagospodarowania przestrzennego)

Konsultacje

W ramach tego kroku, wewn trzni Konsultanci udzielaj odpowiedzi na
pytania Prawników WNK.

Przygotowanie projektu
rozstrzygni cia

W przypadku wykrycia niezgodno ci nast puje przygotowanie projektu
rozstrzygni cia.

Skarga do s du poprzez JST

W przypadku wykrycia niezgodno ci w uchwale po 30 dniach od
wpłyni cia, Prawnik WNK przygotowuje skarg do s du, która zostanie
przekazana poprzez JST.

Przekazanie wyroku s du

W tej czynno ci nast puje oczekiwanie na wyrok s du i zako czenie
procesu. W przypadku gdy wyrok s du jest negatywny i uchwała podlega
publikacji, jest ona kierowana do publikacji.

Przesłanie rozstrzygni cia do W tej czynno ci nast puje przesłanie rozstrzygni cia wojewody do JST.
JST
Oczekiwanie “30 dni”
skarg i przekazanie

na Czynno , która oczekuje 30 dni na skarg do s du z JST od dor czenia do
adresata rozstrzygni cia nadzorczego. Je li skarga wpłynie sterowanie
przekazywane jest do czynno ci Odpowied na skarg . Je li skarga nie
wpłynie, proces ko czy si .

Odpowied na skarg

Przygotowanie i przesłanie do s du skargi z JST wraz z odpowiedzi
WUW.

Post powanie wyja niaj ce

W tej czynno ci nast puje wyja nienie ró nic wykrytych
podczas porównywania wersji uchwały.

Akceptacja projektu
rozstrzygni cia

Dyrektor WNK
nadzorczego.
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Projekt szczegółowy WUWeu
Procesy
Nazwa czynno ci
Porównanie dokumentów
(publ/nadz)

Opis czynno ci
W tej czynno ci nast puje porównanie wersji uchwały (publ – wersja
przekazana do publikacji, nadz – przekazana do nadzoru)

Wpływ postaci papierowych W tej czynno ci nast puje decyzja o rodzaju wpływaj cego dokumentu.
i/lub elektronicznych
Przepisanie

Ewentualne przepisanie
elektronicznej.

Porównanie wersji
(publ/el/pap)

W tej czynno ci nast puje porównanie wersji papierowej i elektronicznej z
wersj uchwały przeznaczon do publikacji.

Zlecenie wykonania matrycy

Po pozytywnej weryfikacji i porównaniu nast puje przygotowanie zlecenia
wykonania “matrycy” - uchwały w formie przeznaczonej do druku.

Przygotowanie matrycy

Przygotowanie “matrycy” uchwały – skład tekstu do formy wydawniczej.

Badanie matrycy

W tej czynno ci nast puje weryfikacja zgodno ci “matrycy” z uchwał
wyj ciow i przekazanie ewentualnych uwag.

Zlecenie wydruku wst pnego

Po weryfikacji “matrycy” nast puje przygotowanie zlecenia wydruku
wst pnego.

Wydruk wst pny

Przygotowanie wst pnego wydruku uchwały do celów weryfikacji.

Korekta wydruku wst pnego

W tej czynno ci nast puje ponowna weryfikacja zgodno ci z uchwał
wyj ciow i przekazanie ewentualnych uwag.

Zlecenie wydruku

Po zako czeniu wszystkich etapów weryfikacji Redaguj cy zleca
wykonanie wydruku ostatecznego.

Sprawdzenie
finalnego

uchwały

z

wersji

papierowej

do

wersji

wydawnictwa Weryfikacja ostatecznej wersji dokumentu po wydruku.

Druk DZU

Drukowanie Dziennika Ustaw.

Poprawienie wydawnictwa

Ewentualne poprawienie wydawnictwa.

Zlecenie sprzeda y

Przygotowanie zlecenia sprzeda y.

8.3.8.5 Atrybuty dokumentu Uchwała
Atrybut
Nazwa JST

Typ
słownik

Data uchwały
Data wpływu
Numer
uchwały
Rodzaj
uchwały
Podlega
publikacji
Osoba
składaj ca
W sprawie
Uwagi
Nr DZU

data i godzina
data i godzina
ci g znaków

1
1
1

słownik

1

słownik

1

słownik

1

ci g znaków
ci g znaków
ci g znaków

1
1
1

 Rodan Systems S.A.

Krotno

1

Znaczenie
Nazwa JST pobierana ze słownika, jednoznacznie
wskazuj ca z której jednostki trafiła uchwała
Data uchwalenia uchwały
Data wpłyni cie uchwały do WUW
Numer uchwały nadawany według ustalonego
wzorca
Wybór typu uchwały spo ród dopuszczalnych
słownikiem
Decyzja o tym, czy uchwała podlega czy nie podlega
publikacji
Automatycznie nadana osoba, która składa uchwał
w WUW
Krótki tekstowy opis sprawy, której dotyczy uchwała
Uwagi dodatkowe
Numer Dziennika Ustaw, który zostanie nadany po
wydrukowaniu Dziennika Ustaw
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Uchwała
przesłana
przez JST
Uchwała po
redakcji
Matryca

plik

1

Tekst uchwały w oryginalnej postaci przesłana przez
JST

plik

1

Tekst uchwały po poprawkach

plik

1

Tekst przygotowany do publikacji

8.3.8.6 Wymagania szczegółowe zwi zane z nadzorem nad uchwałami
Nazwa
S Wymaganie
Wyja nienie intencji / Sposób realizacji

UCHWAŁA. ODT

UCHWAŁA.
SYGNATURA

UCHWAŁA. POR

UCHWAŁA.
CERT

UCHWAŁA. KPL
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T

Powinna
istnie
mo liwo
wytworzenia uchwały w rodowisku
wyodr bnionym
oddzielonym
funkcjonalnie
od
WUWeu.
Zamawiaj cy
wymaga,
aby
Wykonawca
dostarczył
oprogramowanie do tworzenia lub
konwersji umo liwiaj ce uzyskanie
dokumentów XML nadaj cych si
do przekazywania ich Wojewodzie.

Realizacja wymagania zakłada
przygotowywanie uchwały w aplikacji
OpenOffice Writer; dokumenty zostan
zapisane w formacie *.ODT zgodnym z
XML.
OpenOffice Writer (darmowy pakiet
biurowy OpenOffice.org) zapisuje
dokumenty w przyj tym standardzie ODT
(bazuj cy na XML format plików
pakietów biurowych opisany standardem
ISO/IEC 26300) i w takim formacie
przesyłana do WUW b dzie elektroniczna
posta uchwał.

Zaproponowany
zostanie
taki
sposób oznaczania uchwał, aby
wyeliminowa
mo liwo
wyst pienia dwóch identycznych
oznacze odnosz cych si do dwóch
ró nych uchwał lub ich cz ci.

Zostanie przygotowana makrodefinicja,
która wykorzystywa b dzie dedykowan
niejawn bibliotek tworz c i dodaj c
sygnatury; dokument po oznaczeniu
sygnaturami zostanie zapisany w
formacie *.ODT, który jest plikiem XML;
sygnatura b dzie wyliczana w zale no ci
od tre ci uchwały (finger print).
Dokument elektroniczny oraz jego
wydruk b d oznaczone identycznymi
sygnaturami na ka dej ze stron.

T

Funkcja słu y do weryfikacji
zawarto ci tre ci uchwały w postaci
papierowej.

Opera si o sposób oznaczania uchwał
zaprezentowany
w
poprzednim
wymaganiu.
Porównanie
warto ci
sygnatury wyliczonej dla przekazanej
formy elektronicznej z sygnatur
wydrukowan na zwi ksza szanse na
zgodno reprezentacji.

T

Wykonawca
powinien
zaproponowa algorytm tworzenia
oznaczenia
uniemo liwiaj cy
wytworzenie
oznaczenia
bez
dysponowania
odpowiednim
certyfikatem nadanym przez WUW.

Wykonawca
podejmie
prób ,
by
sygnatura była generowana tylko, na
komputerze do którego doł czone jest
czytnik z certyfikatem nadanym przez
WUW.

T

T

Tekst jednej uchwały mo e składa
si z jednego lub wi kszej ilo ci
zbiorów znaków Komplet uchwały
ł czy pliki w nierozerwalny pakiet
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W celu zapewnienia kompletno ci
uchwały b d cej pakietem składaj cym
si z wielu plików, spełnione powinny
by
nast puj ce
warunki:
1. Wszystkie pliki składaj ce si na
uchwał powinny znajdowa si w
jednym
folderze;

plik WUWeu proj szczegolowy.doc
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2. Powinien istnie
jeden główny
dokument, który zawiera b dzie list
zał czników o nazwach identycznych jak
nazwy plików (z dokładno ci tylko do
nazwy
pliku,
bez
rozszerzenia);
3.
Makrodefinicja,
które
wylicza
sygnatury, b dzie je dodawa
we
wszystkich dokumentach wchodz cych w
skład
uchwały;
4. Sygnatury b d
wyliczane na
podstawie
wszystkich
dokumentów
ł cznie
(jakakolwiek
zmiana
w
którymkolwiek
pliku
spowoduje
nieaktualno sygnatury we wszystkich
plikach)

UCHWAŁA. WYS

UCHWAŁA.
PROCES

T

Funkcja umo liwi wysłanie uchwały
do Wojewody.

W portalu WUWeu za po rednictwem
OfficeObjects®
FrontOffice
portlet
wysłanie
korespondencji
istnieje
mo liwo (obwarowana uprawnieniami)
pozwalaj ca na wprowadzenie pakietu
dokumentów składaj cych si
na
uchwał . Przesłanie uchwały spowoduje
uruchomienie procesu Nadzoru nad
uchwałami z dan
uchwał
jako
dokumentem głównym.

T

Opisane
uchwał

Funkcjonalno b dzie zrealizowana w
oparciu o standardowe mo liwo ci
OfficeObject® Document Manager oraz
formularze produktu eForms.

funkcje

obsługuj ce

Mechanizm oparty o dedykowan funkcj
porównuj c wybrane uchwały z uchwał
b d c przedmiotem procesu; Funkcja
działa b dzie jako krok automatyczny w
procesie workflow; wybór zakresu
uchwał do porównania w oparciu o jedn
z
opcji:

UCHWAŁA.
WYSZUKIWANIE

T

Funkcja wspomaga wyszukiwanie
uchwał ju z publikowanych, które
w cz ci s zgodne z analizowan

1. Opcja: u ytkownik w jednej czynno ci
okre la zakres uchwał do porównania z
bie c poprzez wypełnienie kryteriów w
formularzu czynno ci; w tym przypadku
brak mo liwo ci przejrzenia wynikowej
listy uchwał podlegaj cych porównaniu z
bie c
2. Opcja: dedykowany interfejs do
przygotowania zakresu uchwał do
porównania; ekran interfejsu podzielony
na okna z kryteriami oraz z list
wyników, jest mo liwo zweryfikowania
listy uchwał, ale przygotowanie takiego
interfejsu jest bardzie pracochłonne ni
przygotowanie dedykowanego formularza
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Potem po zaznaczeniu
u ytkownik zdecyduje o
cie ki
procesowej
porównuj cym;
wynik
zostanie
przekazany
czynno ci

pola wyboru
uruchomieniu
z
krokiem
porównania
do
kolejnej

Aby porównywanie odbywało si
wydajnie, konieczne jest przechowywanie
w systemie przygotowanego ekstraktu
gotowego do porównywania (równolegle
z podstawowym dokumentem) – skróci to
znacznie czas porównywania

UCHWAŁA.
LEDZENIE

T

Funkcja słu y do uzyskania szybkiej
informacji w jakim stanie s
uchwały przesłane do WUW z
okre lonej JST.

Zarówno WUW jak i JST posiadaj
wgl d w aktualny stan procesu nadzoru.
Pracownicy WUW maj dost p do
historii wykonania procesu. Pracownicy
JST maj dost p do portletu ledzenia
stanu sprawy.

8.3.9 Podział terytorialny
Proces obsługi wniosków o zmian podziału terytorialnego b dzie odpowiedzialny za weryfikacj , konsultacje
oraz komunikacj ze stronami i zainteresowanymi wnioskiem. Wła cicielem procesu w WUW jest p. El bieta
Cierniak – Pełnomocnik ds. Jako ci w WUW.
8.3.9.1 Plakat procesu
Nazwa procesu
Podział terytorialny
Zdarzenie
Zadania
Rezultat
Wpłyni cie
Weryfikacja –
Przygotowanie
Powiadomienie o Strony i zainteresowani
nowego wniosku o
obejmuje
opinii – obejmuje
decyzji –
poinformowani o decyzji
zmian
podziału
sprawdzenie i
przygotowanie,
przesłanie
Ministra SWiA
terytorialnego
wyja nienie
akceptacj i
informacji o
niezgodno ci i
przesłanie do
decyzji do stron i
konsultacje
Ministra SWiA
zainteresowanych
Potrzeby
Wizja
Konieczno
sprawowania kontroli nad procesem obsługi Działanie procesu obejmuje cało
wniosków o zmian podziału terytorialnego. Skrócenie czasu zagadnie
pracy nad weryfikacj
obsługi, wniosku.
wniosku, przygotowaniem opinii i
po rednictwie w przekazywaniu decyzji.
Aktorzy
Mechanizmy
Miary
Koordynator WOA
Szablony dokumentów, komunikacja •
redni czas obsługi wniosku
Konsultant ON
poprzez email
• ilo wniosków obsłu onych w
Dyrektor WOA
procesie w jednostce czasu
Wojewoda
Parafuj cy (bezpo redni
przeło ony)

8.3.9.2 Model procesu
Ze wzgl du na zaanga owanie u ytkowników ko cowych na tym etapie graf reprezentuje stan obecny, tak jak
jest to obecnie realizowane. W projekcie szczegółowym proces zostanie zoptymalizowany z punktu widzenia
zastosowanych technologii informatycznych.
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8.3.9.3 Role w procesie
Nazwa roli

Nazwa pełna roli

Opis roli

Koordynator WOA

Koordynator Wydziału Administracyjno- Zajmuje si podstawow obsług wniosku o
Organizacyjnego
zmian podziału terytorialnego

Konsultant ON

Konsultant Oddziału Nadzoru Wydziału Konsultuje wnioski
Administracyjno-Organizacyjnego
terytorialnego

Dyrektor WOA

Dyrektor Wydziału
Organizacyjnego

Wojewoda

Wojewoda Wielkopolski

Podpisuje opinie na temat wniosków i pisma

Parafuj cy
(bezpo redni
przeło ony)

Bezpo redni przeło ony

Bezpo redni przeło ony pracownika, który
zleca parafowanie opinii lub pisma

o

zmian

podziału

Administracyjno- Zatwierdza opinie i pisma tworzone w
Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym

8.3.9.4 Opis czynno ci
Nazwa czynno ci
Start

 Rodan Systems S.A.

Opis czynno ci
Proces uruchamiany jest z chwil nadej cia nowego wniosku. Sterowanie
przekazywane jest do czynno ci “Weryfikacja wniosku”
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Nazwa czynno ci

Opis czynno ci

Weryfikacja wniosku

Podczas wykonywania czynno ci mo e zaistnie potrzeba konsultacji
(sterowanie przechodzi do czynno ci “Konsultacje” a potem wraca),
podj ta zostanie decyzja o tym czy nale y odesła wniosek ( cie ka
“Powa ne bł dy”) - przej cie do czynno ci “Przygotowanie pisma lub
odesłanie wniosku” lub skierowa go do poprawienia – czynno “Notatka
słu bowa”.
Je li wniosek jest poprawnie zweryfikowany sterowanie jest przekazywane
do czynno ci “Przygotowanie projektu opinii”

Wpływ dokumentu

Czynno jest uruchamiana w przypadku nadej cia poprawionego wniosku
lub po nadej ciu decyzji z MSWiA; w pierwszym przypadku nast puje
przekierowanie do wła ciwego Koordynatora (czynno
“Weryfikacja
wniosku”), w przypadku nadej cia decyzji z MSWiA sterowanie jest
przekazywane do czynno ci “Przygotowanie informacji o decyzji”

Przygotowanie projektu opinii

Po poprawnym zweryfikowaniu wniosku nast puje przygotowanie
projektu opinii na temat wniosku i przekazanie go do parafowania –
czynno “Parafowanie opinii”.
W przypadku konieczno ci zwrócenia wniosku do weryfikacji sterowanie
jest przekazywane z powrotem do czynno ci “Weryfikacja wniosku”

Przygotowanie pisma z uwagami lub Po wykryciu powa nych bł dów we wniosku osoba wykonuj ca czynno
odesłanie wniosku
przygotowuje pismo z informacj o przyczynach nieprzyj cia wniosku i
trybie dalszego post powania (odesłanie wniosku i oczekiwanie na jego
poprawienie lub odrzucenie wniosku).
Czynno przekazuje sterowanie do czynno ci “Podpisanie”.
Notatka słu bowa

U ytkownik po stwierdzeniu drobnych bł dów we wniosku przygotowuje
krótk notatk słu bow opisuj c stwierdzone bł dy i przekazuje
sterowanie do kolejnego kroku - “Oczekiwanie na uzupełnienia”.

Oczekiwanie na uzupełnienia

W tej czynno ci oprócz przygotowania pisma dla Wnioskodawcy, mog
te by wykonane inne czynno ci formalne zwi zane z wyja nieniem
bł dów i pomyłek we wniosku (np. rozmowy telefoniczne).

Przygotowanie wysyłki opinii i Przygotowywane s dwa pisma: pierwsze powiadamiaj ce Wnioskodawc
wniosku, powiadomienie stron
o opinii na temat wniosku oraz przygotowywany jest wniosek wraz z
opini do wysyłki do MSWiA.
Odebranie i przekazanie do wysyłki Odebranie i przekazanie do wysyłki do wnioskodawcy podpisanego przez
Dyrektora WOA pisma informuj cego o powa nych bł dach we wniosku
lub o przyczynach odesłania wniosku.
W tej czynno ci mo e nast pi te odebranie i przekazanie do wysyłki
informacji o decyzji MSWiA.
Przygotowanie informacji o decyzji

W tej czynno ci nast puje przygotowanie informacji o decyzji MSWiA.

Konsultacje

W trakcie weryfikacji wniosku mog okaza si konieczne konsultacje w
ramach WOA. W tej czynno ci osoby przydzielone do tego zadania
wprowadzaj do systemu swoje odpowiedzi na pytania i odsyłaj je do
Koordynatora WOA.
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Nazwa czynno ci

Opis czynno ci

Akceptacja opinii

Zadaniem w tej czynno ci jest akceptacja projektu opinii przesłanego przez
Koordynatora WOA.

Podpisanie

W tej czynno ci nast puje podpisanie przez Dyrektora WOA pisma
informuj cego o powa nych bł dach w przysłanym wniosku.

Akceptacja pisma

W tej czynno ci Dyrektor WOA akceptuje pismo informuj ce o decyzji
MSWiA.

Podpisanie opinii

Wojewoda podpisuje opini na temat wniosku.

Podpisanie pisma

Wojewoda podpisuje pismo informuj ce o powa nych bł dach we
wniosku.

Parafowanie opinii

Parafowanie opinii na temat wniosku.

Parafowanie pisma o uzupełnienie Parafowanie pisma z pro ba o uzupełnienie lub z przyczynami odesłania
lub odesłanie wniosku
wniosku.
Parafowanie pisma

Parafowanie informacji o decyzji Ministra.

8.3.9.5 Atrybuty dokumentu Wniosek terytorialny
Atrybut
Nazwa JST

Typ
słownik

Krotno
1

Data wniosku
Data wpływu
Numer wniosku
Rodzaj wniosku
Osoba
składaj ca
W sprawie
Uwagi
Wniosek

data i godzina
data i godzina
ci g znaków
słownik
słownik

1
1
1
1
1

ci g znaków
ci g znaków
plik

1
1
1

Znaczenie
Nazwa JST pobierana ze słownika, jednoznacznie
wskazuj ca z której jednostki trafił wniosek
Data wniosku
Data wpłyni cia wniosku do WUW
Numer wniosku nadawany według ustalonego wzorca
Wybór typu wniosku spo ród dopuszczalnych słownikiem
Automatycznie nadana osoba, która składa wniosek w
WUW
Krótki tekstowy opis sprawy, której dotyczy wniosek
Uwagi dodatkowe
Uzasadnienie podziału terytorialnego

8.3.10 Procesy rozwijane przez Zamawiaj cego
WUW przy pomocy Rodan wykona 5 procesów.
Obecnie lista kandydackich procesów obejmuje:
• proces kontroli (planowanie)
• pomoc społeczna (kontakt z obywatelem)
• wniosek o udzielenie informacji publicznej (kontakt z obywatelem)
• skargi (kontakt z obywatelem)
• zamówienia (publiczne i z wolnej r ki –ró ne tryby)
• wydanie decyzji o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej

8.4 Proces publikacyjny

 Rodan Systems S.A.
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8.4.1 Plakat procesu
Nazwa procesu
Proces publikacyjny
Zdarzenie
Zadania
Rezultat
Potrzeba zmiany
Autor przygotowuje
Redaktor akceptuje nowy Portal wy wietla
widoczno ci na portalu
dokument do publikacji dokument lub zgadza si
odpowiednie dokumenty
danego dokumentu:
lub
na zdj cie danego
– osoby odpowiadaj ce
Zdejmuj cy
dokumentu
za poszczególne działy
• opublikowania
przygotowuje
portalu maj wpływ na
dokumentu
uzasadnienie
zdj
cia
ich zawarto
• zdj cia z portalu
dokumentu
dokumentu
Potrzeby
Wizja
Przypisanie wła cicieli działów portalu, którzy Słownik rodzajów dokumentów dla poszczególnych
odpowiadaj za dokumenty w tych działach
typów pami ta nast puj ce informacje:
• czy dokument jest do publikacji?
Rozdzielenie twórcy dokumentu od akceptuj cego • kto mo e by autorem tego dokumentu?
publikacj dokumentu
• kto jest redaktorem dla tego dokumentu?
Pełna informacja o autorze i akceptuj cym

Po
utworzeniu
dokumentu
danego
typu
automatycznie tworzony jest proces publikacyjny.
Odwołanie
publikacji
bezterminowych
lub Opracowany dokument trafia do redaktora, który
przypadkach szczególnych
mo e zaakceptowa publikacj , poprawi dokument
i zaakceptowa , zwróci do autora. Podobny obieg
Publikacja po dowolnej zmianie tre ci wymaga dla propozycji zdj cia dokumentu z portalu.
uruchomienia procesu
Aktorzy
Mechanizmy
Miary
Autor / Zdejmuj cy
Konfigurowalny
słownik •
rodzajów
dokumentów
Redaktor
zarz dzaj cy
informacjami
niezb dnymi do funkcjonowania
procesu publikacyjnego.
Widoczno
na portalu jest
zale na od warto ci atrybutu
status publikacji.

8.4.2 Model procesu
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UWAGA! Przetrzymanie przez redaktora dokumentu w czynno ci ocena propozycji mo e by wykorzystane do
opó nienia publikacji (status gotowy do publikacji ale nie publikowany).

8.4.3 Role w procesie
Nazwa

Opis

Autor
Zdejmuj cy
Redaktor

Przygotowuje dokument do publikacji.
Przygotowuje uzasadnienie zdj cia dokumentu z portalu.
Poprawia dokument i akceptuje lub odrzuca propozycj publikacji dokumentu. W
przypadku akceptacji zmienia status na publikowany.
W przypadku zdj cia dokumentu przyjmuje
uzasadnienie lub prosi o
uszczegółowienie. W przypadku akceptacji zmienia status na wstrzymany lub
historyczny.

8.4.4 Opis czynno ci
Czynno
Przygotowanie
dokumentu /
Uzasadnienie
zdj cia
Ocena propozycji

Opis
Autor opracowuje dokument, który ma status projekt publikacji.
W przypadku zdj cia, zdejmuj cy dla dokumentu o statusie publikowany przygotowuje
uzasadnienie usuni cia z portalu (dokument pozostaje w repozytorium).
Po zako czeniu prac projekt trafia do redaktora.
Redaktor ocenia i poprawia dokument lub ocenia propozycj zdj cia dokumentu
W przypadku publikacji redaktor mo e poprawi dokumentu i zaakceptowa go lub z
komentarzem zwróci do autora. Akceptacja oznacza automatyczne umieszczenie w
portalu (status do publikacji).
W przypadku odwołania publikacji redaktor mo e zaakceptowa propozycj lub z
komentarzem zwróci do autora. Akceptacja oznacza automatyczne zdj cie publikacji z
portalu (status zmieniony na zako czony).
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8.4.5 Inne ustalenia
Procesy merytoryczne (tworz ce akta spraw) i publikacyjny s słabo zwi zane:
• gotowy dokument okre lonego rodzaju mo e zosta poddany cyklowi publikacyjnemu,
• projekt ostro skrytykowany przez redaktora mo e skutkowa uruchomieniem (r cznym) procesu
merytorycznego.

8.5 Inne ustalenia dotycz ce procesów
Nie zakłada si realizacji obsługi płatno ci za pomoc systemu transakcyjnego – w wietle obecnego prawa nie
jest to mo liwe. Procesy wymagaj ce obsługi płatno ci b d miały czynno sprawdzenia danych w systemie
Finansowo Ksi gowym lub w kasie WUW.

8.6 Wymagania szczegółowe zwi zane z procesami
Nazwa

S

Wymaganie

PROCESY. KLIENT

T

Aplikacja klienta systemu „Workflow”
musi zosta dostarczona w sposób
umo liwiaj cy jej stosowanie przez
wszystkich u ytkowników WUW.
Zakłada si , e z aplikacji korzysta
b d
niemal wszyscy pracownicy
WUW.

PROCESY.
PROJEKTANT

T

Aplikacja klienta do definiowania
procesów „Workflow”
W roku 2005 WUW zakupił system
ISZJ uzupełniony licencjami ARIS.
System umo liwia zorganizowany
sposób opracowywania dokumentacji
SZJ, w których istotn cz ci jest ok.
300 procedur post powania w WUW.
Obecnie rozpocz to wprowadzanie
procedur do systemu. Zakłada si , e
zako czenie wprowadzania nast pi w
pierwszym półroczu 2006r. Podobnie
jak w przypadku systemu obiegu
dokumentów, Wykonawca stoi przed
wyborem adaptacji rozwi za
ju
wdro onych, lub dostawy nowych
rozwi za .

PROCESY. JAKIE

T

PROCESY. AUTO

T

W trakcie odbiorów Zamawiaj cy
sprawdzi, czy nast piło skuteczne
zaimplementowanie pi ciu wybranych
usług,
opisanych
w procedurach ISZJ, poszerzonych
ewentualnie o dane niezb dne dla
skutecznego
wdro enia.
Nadto
Zamawiaj cy oczekuje, e Wykonawca
zaimplementuje w pełni procedur
Nadzoru Wojewody nad uchwałami
gminnymi.
Pozwala na automatyzacj procesów
biznesowych, oraz znacz co skróci
czas obsługi obywatela i firm,
jednocze nie zmniejszaj c koszty tej
obsługi.

PROCESY.

T
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Wyja nienie intencji / Sposób
realizacji
Tak procesy s podstawowym
elementem rozwi zania WUWeu.
U ytkownicy b d mieli dost p do
listy zada , listy powiadomie ,
historii wykonania procesu oraz
innych usprawnie zwi zanych z
procesami (np. monitorowanie
stanu).
Wykonawca dostarczy własne
narz dzie projektanta procesów
pracy. Opracowane procedury nie
b d
przenoszone
przez
Wykonawc do nowego systemu.

Wybrano nast puj ce procesy:
Proces tworzenia procedur i
procesów
Wspomaganie
procedur
nieosadzonych
Proces zarz dzania organizacj
Nadzór nad uchwałami
Podział terytorialny

Wybrane
procesy
zostan
zautomatyzowane. Skrócenie czasu
przekazania
sprawy
oraz
monitorowanie stanu sprawy skróci
czas obsługi obywatela i firm oraz
zmniejszy koszty.
Automatyzowany
jest
wybór
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zdefiniowanych reguł system b dzie
mógł automatyzowa pewne czynno ci
odci aj c pracowników od zada , w
których
kolejny
krok
jest
automatycznym
nast pstwem
konkretnych warunków (np. odrzucenie
odwołania wniesionego po terminie)
Pozwala
na szybkie i łatwe
dostosowywanie
procesów
do
zmieniaj cego si prawa.

PROCESY.
MODYFIK

T

PROCESY. SZJ

T

Uwzgl dnia wdro one procedury SZJ i
pozwala na szybkie i łatwe wdra anie
nowych.

PROCESY. BEZP

T

Bardzo
istotne
jest
równie
dostarczenie
elastycznych
mechanizmów pozwalaj cych okre la
dane polityki bezpiecze stwa, czyli
mo liwo definiowania, kto i jaki krok
procesu mo e w systemie wykona .

SPRAWA.OBSŁUGA. N
PROCESY 1

Etap b wykonywany jest zale nie od
stanu przygotowania procedur.
•
W przypadku braku okre lenia
jakiejkolwiek procedury wykorzystuje
si WPN mechanizm wspomagania
procedur nieosadzonych w systemie
•
W
przypadku
ustalenia
post powania
w
procedurze
zdefiniowanej,
ale
nieosadzonej
systemie post powanie jest zgodne z
przedstawionym powy ej, przy czym
ka dy pracownik powinien wykonywa
obsług sprawy zgodnie z wytycznymi
umieszczonymi w procedurze,
•
W przypadku wykonywania
zada okre lonych w systemie dzi ki
osadzeniu
procedury
realizacja
procedury
przebiega
zgodnie
z
osadzonym
diagramem
WPO
uwzgl dniaj cym
mechanizmy
zast pstw, upowa nie , pełnomocnictw
i działania w imieniu.
WPN powinien umo liwia działanie na
podstawie
wielu
dokumentów
wej ciowych i pozwala na wysyłk
wielu dokumentów wyj ciowych w
ramach jednego etapu. Wyj cie mo e
mie charakter aprobaty etapowej,
braku
aprobaty
etapowej,
aprobowanego lub nie zapytania a tak e
zwrotu i doł czenia duplikatu do
sprawy. Oznacza to, e pracownik

SPRAWA.OBSŁUGA. N
WPN 1
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cie ki realizacji procesu w
zale no ci od kontekstu sprawy czy
dokumentu.

Struktury danych i usługi zmieniaj
si
wolniej ni
procedury i
implementuj ce
je
procesy.
Oferowane rozwi zanie b dzie
umo liwiło
szybk
i
łatw
modyfikacj procesów.
Cz
procedur SZJ zostanie
zaimplementowana jako procedury
osadzone
a pozostałe
b d
realizowane
w
procesie
„Wspomaganie
procedur
nieosadzonych”
Podej cie
oparte
na
rolach
zapewnia, e wykonawcami zada
b d
osoby
posiadaj ce
odpowiednie
charakterystyki
zapisane
w
schemacie
organizacyjnym.
Jednocze nie
osoby te musz mie nadane
odpowiednie
uprawnienie
do
wykonywania czynno ci.
W tym przypadku pracownik nie
b dzie dysponował zaleceniami
dotycz cymi kolejnych przekaza .
Tak

Tak
(pełnomocnictwa
upowa nienia)

to

Szczegóły
procedury
WPN
zaprezentowano w opisie procesu
WPN.
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SPRAWA.OBSŁUGA. N
WPN 2

PROCESY. XPDL

T

PROCESY.
OPTYMALIZACJE

T
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powinien mie mo liwo w momencie
wpływu dokumentu z jednej gał zi
otworzy obsług etapu, czeka do
nadej cia stosownego dokumentu z
drugiej gał zi i doł czy go do etapu.
W
momencie
uzyskania
pełnej
dokumentacji
przewidzianej
w
procedurze
podejmuje
czynno ci
zmierzaj ce do zako czenia pracy w
etapie.
WPN powinien umo liwia wsparcie
dekretacji kierowanej na stanowisko
wieloosobowe, które nie mo e wykona
dalszych dekretacji (poniewa
nie
istniej komórki podległe). Obsługa
takiej dekretacji powinna polega na
podj ciu zadania na zasadzie, kto
pierwszy podejmie zadanie ten jest nim
obci ony. Inny pracownik zatrudniony
w danym stanowisku (wieloosobowym)
mo e przej
wykonanie zadania na
podstawie mechanizmu zast pstw.
Zamawiaj cy
oczekuje,
e
przedstawione rozwi zanie zapewni
zgodno ze standardem XML Process
Definition
Language
XPDL,
umo liwiaj cego osi gniecie szybkiej
implementacji procedur w systemie
„Workflow”, udost pnionych jako
usługi poprzez przegl dark WWW
Pozwala na bie co monitorowa stan
pracy WUW, oraz optymalizowa
nieefektywne
cie ki
procesów
biznesowych
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WPN nie ma ju
charakteru
dekretacyjnego
a
wył czenie
przekazywania pracy nad spraw
zgodnie z procedur (o ile istnieje)
lub wiedz pracownika (je eli
procedura nie istnieje).
B dzie wspierany model dekretacji
na
wielu
potencjalnych
wykonawców.
Rzeczywistym
wykonawc b dzie osoba, która
pobierze spraw z listy zada .
Definicja procesu modelowana
graficznie w narz dziu projektanta
jest exportowana do zgodnego ze
standardem XML’a – XPDLa.
Umo liwia
to
wykorzystanie
definicji w dowolnym systemie
wspieraj cym standard XPDL.
Optymalizacja cie ek nast puje w
wyniku identyfikacji w skiego
gardła (np. dzi ki u yciu modułu
analityczno
raportuj cego).
Optymalizacja jest wykonywana
przez projektant procesów w
narz dziu projektanta.
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9. Portal
Niniejszy rozdział prezentuje informacje wspólne dotycz ce szczegółów realizacji portalu intranetowego oraz
internetowego wraz z BIP. Informacje specyficzne dla tych portali s zaprezentowane w kolejnych rozdziałach.
Portale WUWeu b d realizowane przy wykorzystaniu specjalistycznego rodowiska narz dziowego do
konstrukcji portali. rodowisko implementuje specyfikacj portletów zgodnie z JSR 168 i jest oparte o Siudo
LifeRay (www.liferay.com).
Siła proponowanego rodowiska wynika z:
• mo liwo ci dowolnego wpływania na portal poprzez zarz dzanie pulpitami, układami, struktur oraz grafik
portalu (portlet administracji),
• wykorzystania dowolnego portletu zgodnego z JSR168 (np. dostarczonego przez Rodan, dost pnego w open
source, wytworzonego przez OI WUW).

9.1 Portlety zarz dzania portalem
Portlet administracja słu y do zarz dzania portalem. Umo liwia on mi dzy innymi:
• sprawdzenie parametrów wydajno ci serwera, na którym został on uruchomiony,
• konfiguracje danych organizacji, która korzysta z portalu (m.in. adresu instytucji, j zyka domy lnego,
rozdzielczo ci, strefy czasowej),
• podgl d zalogowanych u ytkowników oraz ledzenie wykonywanych przez nich operacji.
Portlet administracji struktur organizacyjn
Portlet umo liwia zarz dzanie kontami u ytkowników oraz komórkami organizacyjnymi, do których s oni
przypisani. Portlet umo liwia:
• zarz dzanie u ytkownikami (dodawanie, modyfikowanie uprawnie przypisywanie do organizacji),
• zarz dzane organizacjami (dodawanie, modyfikacja oraz przypisywanie lokalizacji),
• zarz dzanie grupami u ytkowników (dodawanie u ytkowników do wydzielonej grupy, przyznawanie
uprawnie grupie u ytkowników).
Portlet zarz dzania pulpitami
Pulpit jest to panel z umieszczonymi okre lonymi zasobami w formie portletów do którego mo na doda
okre lone uprawnienia. Pulpity umo liwiaj u ytkownikom portalu personalizacj poprzez ustawienie
po danego układu oraz widoku strony. Dzi ki pulpitom mo na równie zarz dza uprawnieniami do informacji
na poziomie:
• u ytkownika (np. pulpit prywatny),
• lokalizacji (dla okre lonego adresu),
• organizacji (dla pracowników okre lonej organizacji),
• grupy u ytkowników.

9.2 Portlety proste
Portlet forum dyskusyjne - umo liwia przeprowadzanie moderowanych otwartych dyskusji przez internautów.
Portlet ankiety – umo liwia przeprowadzanie bada sonda owych w ród Klientów portalu. Po zdefiniowaniu
pytania osoba posiadaj ca uprawnienia dodaje odpowiedzi na poszczególne pytania oraz decyduje czy na dane
pytanie internauta mo e udzieli jednej czy wi cej ni jednej odpowiedzi. Po zagłosowaniu dla internauty
pokazuj si wyniki głosowania.
Portlet struktura organizacyjna umo liwia prezentowanie danych o komórkach organizacyjnej organizacji w
formie drzewka. Klikni cie na element drzewka spowoduje wy wietlenie atrybutów charakteryzuj cych
komórk organizacyjn (np. nazwa, adres, kierownik komórki organizacyjnej itp.). Doł czony do portletu
struktura organizacyjna portlet schemat organizacyjny umo liwia wygenerowanie automatyczne na podstawie
struktury organizacyjnej schematu.
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Portlet menu - umo liwia zarz dzanie struktur oraz prezentacj menu portalu. Pozwala to na dodawanie oraz
usuwanie pozycji menu, budowanie struktury hierarchicznej menu przez osob posiadaj c uprawnienia do
administracji struktur menu.
Portlet RSS - umo liwia udost pnienie informacji portalu poprzez kanały RSS. RSS (Really Simple
Syndication) to alternatywny w stosunku do standardowych stron WWW sposób dost pu do zasobów Internetu,
zwłaszcza wiadomo ci. Korzy ci wynikaj ce ze stosowania technologii RSS to przede wszystkim szybki dost p
do czystej informacji pozbawionej wszystkich reklam dla internautów. Dzi ki wbudowaniu czytników kanałów
RSS w przegl darce internetowej, internauta mo e podł czy dany kanał informacyjny w swojej przegl darce i
dzi ki temu ledzi nowo ci. Ta forma pozyskiwania informacji staje si coraz bardziej popularna.
Portlet listy mailingowej – umo liwia subskrybowanie si u ytkownika w wybranych kategoriach informacji.
W przypadku pojawienia si nowej informacji w zadanym typie system automatycznie wy le emaila dla
u ytkownika, który si subskrybował
Portlet artykuł i artykuł tre – umo liwiaj opracowanie i opublikowanie tre ci statycznych, obecnych tylko
w portalu a nie w repozytoriach - s to dokumenty tworzone incydentalnie (np. ostatnia informacja o problemach
z lekiem); dokumenty te nie b d podlegały wyszukiwaniu.
Portlet paska nawigacji (breadcrumb) słu y do pokazania informacji o cie ce jak u ytkownik portalu
przeszedł, aby doj do ogl danej strony.
Portlet mapy stron ma na celu odwzorowanie struktury portalu na podstawie elementów dost pnych menu w
pulpicie. W przypadku modyfikacji drzewa stron mapa strony automatycznie b dzie pokazywała aktualny stan
dost pnego menu

9.3 Portlety OfficeObjects® publikacyjne
Portlety publikacyjne słu prezentowaniu w portalach dynamicznych (w odró nieniu od statycznych zapisanych
w LifeRay) elementów 2 rodzajów:
• dokumenty akt spraw (np. przetarg, opis procedury przechowywane w repozytorium akt spraw),
• informacje (np. nowo ci, yciorysy, informacje o wydziałach przechowywane w repozytorium informacji).
WWUeu nie tworzy kopii obiektów przeznaczonych do publikacji, lecz udost pnia ci le okre lony zasób
informacji przechowywanych w repozytoriach. Podstawowa warto
dodana modułu polega na
zautomatyzowaniu publikacji okre lonych dokumentów i informacji.
Automatyzm publikacji bazuje na typie dokumentu i informacji (przeznaczony do publikacji lub nie) oraz
atrybucie status publikacji (gotowy do publikacji lub nie). Status mo e by zmieniany równie r cznie na
poziomie indywidualnych dokumentów i stanowi rodzaj „stra nika” przepuszczaj ce okre lone dokumenty do
portalu.
Dost p do informacji jest ograniczany na 4 poziomach:
• JRWA – istnieje mo liwo publikowania akt tylko z wybranych pozycji JRWA (flaga w słowniku RWA),
• typ dokumentu i informacji – istnieje mo liwo publikowania tego typu dokumentu / informacji (flaga w
słowniku typów dokumentów i słownik typów informacji),
• odpowiedniego statusu publikacji indywidualnego dokumentu / informacji osi ganego w ramach procesu
publikacyjnego (patrz rozdział Proces publikacyjny); status mo e by r cznie zmieniany przez uprawnion
osob – jest to dodatkowa mo liwo wpływania na zakres publikowanych informacji oraz wycofywania
informacji;,
• wybranych atrybutów dokumentów / informacji prezentowanych lub nie szerokiemu kr gowi internautów.
Portlet pojedynczego dokumentu / informacji pozwala zaprezentowa tre jednoznacznie wskazanego
dokumentu / informacji. Portlet jest parametryzowany nazw oraz identyfikatorem dokumentu / informacji.
Portlet listy dokumentów / informacji pozwala zaprezentowa w dokumenty / informacje w stronicowanej i
sortowanej li cie. Prezentowany jest tytuł a po klikni ciu w tytuł prezentowana jest tre . Portlet jest
parametryzowany nazw , liczb dokumentów na li cie, warunkiem wyboru prezentowanych informacji.
Przykład u ycia portletu to nowo ci oraz spis procedur.
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Portlet drzewa kategoryzacji pozwala zaprezentowa dokumenty w postaci struktury hierarchicznej.
Kategoryzacja jest istotnym ci ciem przestrzeni informacyjnej obiektów, odzwierciedlaj cym cz sto
wykonywane scenariusze przeszukiwania / wyszukiwania nawigacyjnego. Kategoryzacje maj struktur
drzewiast , w której w w złach reprezentuj cych pewne warunki podwieszone s obiekty spełniaj ce te warunki.
Na kolejnych poziomach drzewa warunki podlegaj uszczegółowieniu. U ytkownik kieruj c si znaczeniem
w złów zagł bia si w drzewie i znajduje coraz mniejsz liczb coraz
bardziej wła ciwych (posiadaj cych poszukiwane znaczenie)
obiektów. Kategoryzacje dziel
dziedziny kategoryzowanych
obiektów na zakresy pozwalaj ce na wydzielenie i łatwe wyszukanie
informacji w poszczególnych kategoriach wydzielonych z dziedziny.
Portlet jest parametryzowany nazw , list atrybutów z których
tworzone s poziomy drzewa, liczb dokumentów na li cie,
warunkiem wyboru prezentowanych informacji. Przykład u ycia
portletu to drzewo nowo ci w podziale na lata i miesi ce. Potlet
umo liwia:
• Prezentuje hierarchi elementów.
• Wybór gał zi drzewa powoduje wy wietlenie zwi zanych z
ni komunikatów na powi zanej z nim li cie.
• Odfiltrowywanie gał zi drzewa po nazwie. Nale y wpisa
po dan nazw gał zi w polu powy ej drzewa i nacisn
przycisk „filtruj”. Kasowanie filtru odbywa si poprzez
filtrowanie pustej frazy.
i rozwijanie
gał zi za pomoc
• Umo liwia zwijanie
przedstawionych ikon.
• Obok nazwy gał zi drzewa podana jest w nawiasach kwadratowych liczba znajduj cych si w niej
elementów
Portlet wyszukiwania pozwala zaprezentowa dokumenty i informacje, które spełniaj warunki wyszukiwania
podane przez internaut . Zakłada si wyszukiwanie strukturalne i pełnotekstowe z uwzgl dnieniem polskiej
fleksji. Wyszukane elementy s prezentowane w postaci listy.

9.3.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z portalami
Nazwa

S

Wymaganie

PORT. STANDARD

T

PORT.ZARZ

T

PORT.REDA

T

PORT.ARCH

T

Systemy publikacji informacji w
serwisach informacyjnych doczekały
si olbrzymiej ilo ci implementacji tak,
e w chwili obecnej mo na mówi o
standardzie
w
tym
zakresie.
Zamawiaj cy oczekuje, e dostarczony
system b dzie odpowiadał standardowi.
Aplikacja klienta do zarz dzania CMS i
aplikacja zarz dzania portalem CMS.
Aplikacje musz by realizowane na
zasadach podobnych do aplikacji
klienta, zapewniaj cej dost p do
systemu „Workflow”.
moduł
redaktorski
portalu
zewn trznego i wewn trznego –
narz dzie
to
pozwalało
b dzie
pracownikowi
WUW
tworzy ,
formatowa oraz publikowa tre ci
przeznaczone dla obywateli (dost pne
w ramach ogólnodost pnego portalu)
oraz tre ci dla portalu wewn trznego
system
dostarczy
mechanizmów
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Wyja nienie intencji / Sposób
realizacji
rodowisko
LifeRay
(www.liferay.com)
wraz
z
portletami OfficeObjects® oparte o
JSF
MyFaces
odpowiada
najnowszym standardom.
Obejmuje repozytorium informacji
wraz z edytorem informacji i
procesem publikacyjnym oraz
portlety zarz dzania portalami.
Pliki doł czane w atrybutach
krótka tre i tre w postaci html
b d tworzone w rozszerzonym i
zintegrowanym
w
aplikacji
redaktora
edytorze
FCK
(www.FCKeditor.net)
Repozytorium informacji b dzie
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PORT.REDA2

T

PORT.STAT

N

archiwizacji danych zarówno w
zakresie prowadzonych rejestrów jak i
danych operacyjnych oraz danych
publikowanych
w
portalach
inter/intranetowych
Dane
portalu
zewn trznego
i
wewn trznego – ta cz
bazy danych
odpowiedzialna
b dzie
za
przechowywanie tre ci publikowanych
w ramach portalu zewn trznego
dost pnego w Internecie oraz tre ci
publikowanych w ramach portalu
Intranetowego. Zapis oraz modyfikacja
tych danych odbywa si b dzie za
pomoc modułu portalowego opisanego
w kontek cie serwera aplikacji.
Statystyki ruchu na portalu (np. Orca)

PORT. ERGO

T

By ergonomiczny

PORT. PRZEGLAD

T

interfejs graficzny cz ci roboczej musi
by
zbudowany w oparciu o
przegl dark
internetow
i
kompatybilny
z
powszechnie
u ywanymi przegl darkami.

PORT. WZROK

T

Posiada funkcje wsparcia dla osób z
wadami
wzroku
(dostosowanie
czcionek, kolorów itp.).

PORT. ADAPT

T

PORT. TAB

T

mo liwo indywidualnej konfiguracji,
w tym adaptacji do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Posiada funkcje wsparcia dla osób z
wadami
ko czyn
(umo liwia
dokonanie operacji tylko za pomoc
urz dzenia wskazuj cego, lub tylko za
pomoc klawiatury).

PORT. MAILING

T

PORT. FORM

T
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subskrypcj
okre lonych
typów
informacji kierowanych na adres mail
lub inny komunikator
mo liwo pobierania formularzy i w
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archiwizowane. Informacje nie
publikowane b d
mogły by
usuwane fizycznie na
danie
operatora.
Tre ci s
przechowywane w
repozytorium
informacji
i
zarz dzane przez moduł publikacji
(redaktorski).

Poziom portalu zawiera licznik
odwiedzin poszczególnych
pozycji menu, który mo e by
wykorzystany np. w mapie portalu.
Poziom statystyk serwera zawiera:
Liczba odwiedzin
Liczba przesłanych plików
Liczba stron
Ilo przesłanych danych w KB
Najcz ciej odwiedzane URL
Liczba unikalnych u ytkowników
Liczba odwiedzin z podziałem na
kraje
Statystyka przegl darek
Statystyki b d
dost pne w
przekroju dziennym miesi cznym
Statystyka bł dnych da .
W zakresie kolorów, czcionek
nale y
uwzgl dni
podczas
projektowania z grafikiem.
Obsługiwane b d
przegl darki
Internet Explorer, Firefox oraz
Opera.

Spełnienie
najwa niejszych
wymaga W3C WCAG. Szczegóły
patrz w sekcji Wspomaganie dla
osób z wadami wzroku.
J.W. oraz poprzez mo liwo ci
personalizacji dla zarejestrowanych
u ytkowników.
Obsługiwane b d klawisze Tab,
ShiftTab oraz Enter.

Portlet mailingu i RSS
Portlety zło onych interakcji
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PORT. ANKIETY

T

PORT. ELAST

T

PORT. SYNCHRO

T

PORT.
STRON

N

MAPA

tych przypadkach gdzie to jest
dopuszczalne
mo liwo
ich
wypełnienia i kierowanie do WUW
jako
dokumentu
podpisanego
elektronicznie lub nie
wykorzystanie
mo liwo ci
pozyskiwania informacji o charakterze
opinii
o
pracy
WUW
w formie ankiet lub w formie
niesformatowanej
uelastycznienie serwisu pozwalaj ce na
dostosowanie jego struktury i wygl du
do bie cej sytuacji
W celu 9 okre lono wymóg integracji
WUWeu. Wykonawca powinien by
poinformowany, e szereg rozwi za
sieciowych
nie
mo e
by
zintegrowanych ze wzgl du na fakt, e
zostały one wprowadzone do WUW
jako tzw. systemy resortowe. Systemy
te
zazwyczaj
korzystaj
ze wspólnej infrastruktury kablowej
WUW, jednak s
i nadal b d
wyodr bnione fizycznie z sieci WUW.
Niektóre systemy resortowe osadza si
wprost w sieci WUW doł czonej do
Internetu. Niezale nie od powy szego,
Zamawiaj cy zamierza pozostawi
niektórym u ytkownikom bezpo redni
dost p do aplikacji SQL. Zakłada tak e,
e nowe dost py b d organizowane
zasadniczo
poprzez
dost p
z
przegl darki. Sposób realizacji dost pu
do
szczególnie
odpowiedzialnych
funkcji AS pozostawia do wyboru
Wykonawcy uznaj c, e zorganizuje go
tak,
aby
próby
bezpiecze stwa
potwierdziły
poprawno
zaproponowanego dost pu.
Mapa stron – prezentacja struktury
portalu

PORT. WYDRUK

N

Wydruk z informacji

PORT. CIE KA
PORT. 2STYLE

N
N

PORT. WYSZUK

N

cie ka nawigacji
Portale maj mie 2 rodzaje grafiki:
normalny i ałobny.
Wyszukiwanie tre ci w portalu

Portlet ankiety

Portlety administrowania portalami

WUWeu
oferuje
mo liwo
integracji
danych
systemów
powi zanych (nie rozwijanych w
ramach WUWeu) - integracji
jednokierunkowej – synchronizacji
danych tworzonych w systemie
powi zanym z ich kopiami
przechowywanymi w WUWeu.
Celem
synchronizacji
jest
prezentacja
dokumentów
w
portalach.

Mapa stron b dzie budowana
automatycznie w oparciu o menu
portalu.
W widoku podgl du tre ci obiektu
informacyjnego
zostanie
udost pniona ikona po wybraniu
której tre zostanie wy wietlona w
nowym oknie przegl darki w
formacie umo liwiaj cym wydruk.
Portlet nawigacji i paska nawigacji.
Zostan opracowane przez grafika.
Oferowane b dzie wyszukiwanie
pełnotekstowe
po
tre ci
prezentowanych
informacji
z
uwzgl dnieniem polskiej fleksji.
Nie b d obj te wyszukiwaniem
obiekty umieszczone bezpo rednio
w LifeRay: blog, forum, tre ci

 Rodan Systems S.A.

− 97/164 −

plik WUWeu proj szczegolowy.doc

Projekt szczegółowy WUWeu
Portal
statyczne.

PORT. GALERIA

N

Galeria obrazów wraz z nawigacj po
kolejnych zdj ciach - przegl danie
zdj miniaturki, nast pne, poprzednie,
pocz tek, koniec

PORT. INTERAKCJA

N

PORT. STRUMIE

N

Po wej ciu w szczegóły obiektu
mo liwo powrotu do listy z której
portlet został wybrany.
Strumieniowe odtwarzanie plików
multimedialnych

PORT. NWIG GRAF

N

PORT. KŁOPOT

T
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Element graficzny (mapa wielkopolski
jako element nawigacyjny)
Wykonawca wyposa y WUWeu w
moduł ledz cy zachowania klientów,
w celu wyodr bnienia tych, którzy maj
kłopoty ze zrozumieniem sposobu
funkcjonowania systemu i jego obsług .
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Innym sposobem odszukiwania
informacji s drzewa kategoryzacji.
Automatyczna generacja miniatur,
tworzenie kategorii (jeden poziom),
listowanie zawarto ci kategorii,
pokaz
slajdów.
Ograniczone
mo liwo ci wpływania na wygl d i
działanie portletu.
Tak
Wykonawca jeszcze potwierdzi
wykonalno tego wymagania w
rodowisku LifeRay.
Mapa b dzie „przedłu eniem”
menu.
Na
poziomie
poszczególnych
portletów u ytkownik b dzie mógł
zgłosi uwag do portletu lub tre ci
portletu. Informacje b d zawierały
kontekst (w którym miejscu portalu
doszło do zgłoszenia uwagi) i b d
zbierane w celu analizy. Uwagi
b d spływały do wyznaczonych
osób w WUW, które by mo e
wykorzystaj
HELPDESK do
obsługi problemu.
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10. Portal internetowy
Portal intranetowy b dzie wykorzystywany przez podmioty zewn trzne o ró nym poziomie autoryzacji i
wynikaj cego z niego dost pu do usług i informacji.
Ww. dost p do konkretnych portletów zostanie zaprojektowany na etapie projektowania szczegółowego.
Portal internetowy oferuje:
• prezentacje ró nego rodzaju informacji,
• usługi obsługi podmiotów zewn trznych w zło onych interakcjach z urz dem,
• inne portlety.

10.1 Prezentacja informacji
Podstawowe elementy portalu obejmuj :
• portlety publikacyjne (patrz rozdział sekcja 9.3 Portlety OfficeObjects® publikacyjne) w odniesieniu do
informacji i wybranych akt spraw w zakresie obecnego portalu (artykuły obecnego portalu zostan
migrowane do repozytorium informacji a dział portalu b dzie stanowił typ dokumentu),
• portlety publikacyjne (patrz rozdział Portlety OfficeObjects® publikacyjne) w odniesieniu do informacji
pozyskanych z systemów powi zanych,
• BIP zostanie zbudowany w takiej samej technologii jako specyficzny dział portalu internetowego; nie
wyklucza nadmiarowo ci informacji w portalu podstawowym i BIP.

10.2 Obsługa podmiotów zewn trznych
Podstaw obsługi podmiotu jest jego rejestracja w portalu.
Zakłada si nast puj ce klasy podmiotów:
1. zewn trznych internautów, którzy mog pracowa z portalem bez autoryzacji,
2. zarejestrowany podmiot autoryzowany loginem i hasłem,
3. zarejestrowany podmiot, który przeszedł procedur weryfikacyjn w WUW.
Klasa 4 obejmuje nast puj ce sytuacje:
• u ycie przez podmiot certyfikatu i klucza wygenerowanego przez WUW (np. podległe jednostki
administracji publicznej),
• przej cie procesu weryfikacji, w którym autentyczno zgłoszonych danych jest potwierdzona pismem
papierowym.
Zakłada si istnienie:
• podmiotów pojedynczych reprezentuj cych konkretne osoby fizyczne,
• organizacji, w ramach których mo e funkcjonowa wiele niezale nych osób w rolach odzwierciedlaj cych
ich funkcj w jednostce (postulat rozszerzenia modelu pracownik / decydent).
Z punktu widzenia WUWeu znacz c rol odegraj gminy, dla których nale y zamodelowa nast puj ce role:
• wójt,
• przewodnicz cy rady,
• kierownik jednostki.
Stron , która inicjuje i odpowiada za rejestracj jest podmiot zewn trzny. Dodatkowo, w przypadku gmin
informacje o gminie b d weryfikowane wzgl dem rejestru gmin prowadzonego przez Wydział Organizacji.
Informacje dotycz ce podmiotów s jednocze nie reprezentowane w systemie kancelaryjnym jako
korespondenci.

10.2.1 Proces rejestracji podmiotu
10.2.1.1 Plakat procesu

 Rodan Systems S.A.
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Nazwa procesu
Rejestracja podmiotu
Zadania
Potwierdzenie
Wygenerowanie
prawidłowo ci danych certyfikatów i kluczy

Zdarzenie
Wyra enie woli
rejestracji

Rezultat
Podmiot zewn trzny
zarejestrowany w
systemie gotowy do
zdalnego działania w
systemie
Potrzeby
Wizja
Wiarygodna rejestracja podmiotów zewn trznych
Synchronizacja danych z danymi Wydziału
Organizacyjnego (rejestr gmin)
Aktorzy
Mechanizmy
Miary
Podmiot
Bez specjalnych mechanizmów – •
Pracownik Wydziału Organizacji raczej chodzi o rutynowy i
Operator centrum certyfikacji
rygorystyczny proces
10.2.1.2 Model procesu

Rysunek 8. Model procesu rejestracji podmiotu zewn trznego.
10.2.1.3 Role w procesie
Nazwa
Podmiot
Pracownik Wydziału
Organizacji
Operator centrum
certyfikacji
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Opis
podmiot zewn trzny staraj cy si o rejestracj w celu korzystania z interaktywnych
funkcji portalu internetowego
osoba odpowiedzialna za zweryfikowanie czy dane podmiotu s prawidłowe
osoba odpowiedzialna za wygenerowanie certyfikatu i kluczy
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10.2.1.4 Opis czynno ci
Czynno
Wprowadzenie
informacji o
podmiocie i / lub
osobie
Potwierdzenie
danych
Wygenerowanie
certyfikatów i
kluczy
Odbiór
powiadomienia o
rejestracji

Opis
w przypadku organizacji pierwsza osoba rejestruje organizacj i siebie; kolejne osoby
rejestruj si samodzielnie w ramach wcze niej zarejestrowanej organizacji
w przypadku osób fizycznych osoba rejestruje si indywidualnie
nast puje potwierdzenie prawidłowo ci i wiarygodno ci danych; w szczególno ci
nale y wyeliminowa mo liwo podszycia si pod inn osob / organizacj ;
potwierdzenie b dzie wymagało np. przesłania pisma
dla podmiotów autoryzuj cych si certyfikatem
potwierdzenia dla podmiotu, e rejestracja si powiodła i e mo e korzysta z usług
WUWeu

10.2.2 Portlety OfficeObejcts® zło onych interakcji
Portlety zło onych interakcji pozwalaj podmiotom zewn trznym uzyska dost p do usług urz du, które bez
zastosowania technologii musieliby realizowa bezpo rednio w siedzibie urz du poprzez korespondencj
papierow . Dotyczy to w szczególno ci:
• składania wniosków i pism,
• uzupełniania brakuj cych elementów,
• realizacja specyficznych czynno ci w procesach merytorycznych.
10.2.2.1 Portlet wysyłania korespondencji
Klient mo e składa dokumenty oraz prowadzi korespondencj z Instytucj elektronicznie dzi ki portletowi
wysyłanie korespondencji. Przykład formularza został pokazany poni ej. Cz ciowo przygotowane dokumenty
niespełniaj ce jeszcze reguł walidacyjnych s przechowywane przez system i mog by przygotowywane w
długim okresie czasu w trakcie wielu sesji. Zwalania to klienta z ponownego wprowadzania danych, je eli z
jakiego powodu dokument nie jest w pełni poprawny.

Rysunek 9. Przykład formularza.
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Po wysłaniu korespondencji poka e si w portlecie listy korespondencji wysłanej. Bardzo cz sto zdarza si
sytuacja, w której klient musi dosła brakuj ce dokumenty – słu y do tego portlet powiadomienia
prezentowany poni ej.
Portlet wysłania korespondencji b dzie umo liwiał podpisanie przesyłanego formularza, lub zał czonego pliku
lub podł czenia podpisanego dokumentu.
Wysyłaj cy dokument podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym b dzie mógł za da urz dowego
po wiadczenia odbioru (UPO) realizowanego w ramach usług nazywanych elektroniczn skrzynk podawcz
(ESP). Wysyłaj cy dokument podpisuje cało ci korespondencji. do ESP, które weryfikuje je pod k tem
poprawno ci (weryfikacja kompletno ci i podpisów) i je li s one poprawne to generuje UPO (Urz dowe
Po wiadczenie Odbioru). System rejestruje dokument w systemie kancelaryjnym wraz informacj o numerze
po wiadczaj cym odbiór (rejestr po wiadcze ). UPO zostaje przekazane na adres e-mail lub pojawia si w
portlecie powiadomie . Tre przekazanego dokumentu ma nast puj c posta :
• tytuł dokumentu Wniosek zło ony poprzez Elektroniczn Skrzynk podawcz o identyfikatorze:
identyfikator, dnia: data i czas zło enia,
• identyfikacja nadawcy – podmiotu zewn trznego,
• lista plików przesłanych przez nadawc ,
• numer w rejestrze kancelarii ogólnej i rejestrze po wiadcze ,
• cało jest podpisana elektronicznie przez WUW.
10.2.2.2 Portlet listy korespondencji i ledzenia stanu sprawy
Portlet ledzenia spraw daje mo liwo ci monitorowania spraw online przez indywidualnego u ytkownika
zewn trznego i umo liwia sprawdzenie statusu wysyłanych dokumentów przez klienta. Po wybraniu pozycji na
li cie wysłanej korespondencji mo na sprawdzi status załatwienia pisma. Status znajduj cy si na li cie
odzwierciedla stan załatwienia pisma.
Je eli strona realizuj ca spraw (urz d) nie chce informowa podmiotu o dokładnym stanie procesu
realizuj cego dan spraw , korzysta z przypisania ka dej czynno ci procesu etykiety, któr b dzie widział
podmiot. Pozwala to ukry szczegóły realizacji sprawy z zachowaniem informacji o kierunku rozwoju i post pie
sprawy. Mapowanie jest realizowane w ontologii systemu.
10.2.2.3 Portlet powiadomienia
Portlet powiadomienia dostarcza dla Klienta informacji na temat akcji wymagaj cych jego interwencji. Po
wybraniu zadania klient przechodzi do szczegółów wykonania zadania. Przykład takiego portletu został
pokazany na Rysunek 10. Przykładowe powiadomienie. Powiadomienia portalu internetowego mog by
wykorzystywane do realizacji dowolnej czynno ci w ramach procesów merytorycznych.

Rysunek 10. Przykładowe powiadomienie.
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10.3 Inne portlety
Planowane jest wykorzystanie nast puj cych portletów:
• blog wojewody,
• ankiety,
• forum dyskusyjne,
• RSS i mailing,

10.4 Wspomaganie dla osób z wadami wzroku
Na podstawie materiałów :
a) http://www.w3.org/TR/WCAG10/full-checklist.html (lista kontrolna W3C WCAG)
b) http://www.webaim.org/ (zalecenia Web Accessability In Mind)
oraz konsultacji z osobami niewidomymi ustalono podstawowe wymagania dotycz ce tworzenia portletów
pod k tem u yteczno ci dla osób z wadami wzroku przy zachowaniu innych wymaga (w nawiasach
kwadratowych jest podana odpowiadaj ca pozycja na li cie kontrolnej WCAG):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elementy nawigacyjne, wa ne grafiki oraz innego rodzaju media posiadaj atrybut alt lub longdesc
[1.1]
Mo liwo wyboru wersji j zykowych strony [14.1]
Definiowanie aktywnych obszarów obrazów po stronie klienta [9.1]
Niezbyt długie nazwy linków nawigacyjnych i takie, których znaczenie jest mo liwe do odczytania bez
kontekstowo – na przykład zamiast „wi cej…” wy wietlana jest informacja „wi cej… [Bardzo ciekawy
temat newsa]”. [13.1]
Etykiety formularzy przypisywane do konkretnych pól za pomoc <label for=”identyfikator pola
formularza” .. > [12.4]
Dobrze zdefiniowane tabele – na przykład u ywaj c <th> [5.1]
Do definiowania układu i wygl du komponentów stron u ywany jest CSS [3.3]
Spójny mechanizm nawigacji [13.4]

Odno nie list kontrolnej WCAG Wykonawca zrealizuje wszystkie wymagania z priorytetem 1 (tzw. „must” obowi zkowe) oraz wi kszo wymaga z priorytetem 2 (tzw. „should” - zalecane). Ze wzgl du na u ycie
rodowiska portletów Liferay nie zostan spełnione wymagania dotycz ce aktywnej zawarto ci[6.3, 6.5], linku
do alternatywnej strony z uproszczon zawarto ci [11.4], automatycznego od wie ania stron[7.4], okienek
„popup”[10.1] . Cz
pomini tych wymaga WCAG (równie z priorytetem 3 tzw. „may” - mogłoby) nie
odnosi si do realizowalnego portalu, ze wzgl du na niewykorzystanie specyficznych technologii lub
mechanizmów (np. flesh).
Zalecenia zostan zastosowane dla zawarto ci portletów tworzonych na potrzeby WUW. Wykonawca posiada
ograniczony wpływ na elementy generowane przez rodowisko portletów Liferay.

10.4.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z portalem internetowym
Nazwa

S

PORTZ. AKTYW

T

PORTZ. AKTYW2
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T

Wymaganie

Wyja nienie
intencji
/
Sposób
realizacji
Zostanie stworzony system portalu Wykonawca opracuje:
inter/intranetowego.
• projekt graficzny wykona grafik
specjalizuj cy si w projektowaniu
portali internetowych,
• architektur
informacji
umo liwiaj c
automatyczne
publikowanie informacji,
• menu portalu,
oraz wykona migracj
obecnego
portalu do nowego rozwi zania.

Aktywny portal internetowy.
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BIP b dzie fragmentem portalu
internetowego i b dzie zrealizowany w
tej samej technologii.
Portlety
publikacji,
portlety
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PORTZ. AKTYW3

T

PORTZ. AKTYW4

T

PORTZ. AKTYW5

T

PORTZ. AKTYW6

T

PORTZ. AUTORYZ

T

PORTZ. PROCED

T

PORTZ. EADMIN

T
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System zarz dzania informacjami
publicznymi znajduj cymi si w
Wielkopolskim
Urz dzie
Wojewódzkim
udost pniaj cy
dynamiczny
portal
WUW
zawieraj cy dane publiczne i
zawarto rejestrów, umo liwiaj cy
składanie i monitorowanie spraw
on–line, aplikacja klienta do
zarz dzania
CMS,
aplikacja
zarz dzania portalem CMS.
System Zarz dzania informacjami
publicznymi
i
niepublicznymi
znajduj cymi
si
w
Wielkopolskim
Urz dzie
Wojewódzkim.
System udost pniaj cy dynamiczny
portal WUW zawieraj cy równie
dane
publiczne
i
zawarto
rejestrów
Dost p do poszczególnych kategorii
informacji
powinien
by
konfigurowany
tak
jak
do
pozostałych elementów WUWeu.

administracyjne, proces publikacyjny,
edytor tre ci oraz portletów zło onych
interakcji.

Dodatkowo zakłada si , e podobnie
jak BIP, szereg informacji b dzie
emitowanych na podstawie stanu
bazy danych Systemu Zarz dzania
Tre ci
lub innych systemów
backoffice.
zapewnia
autoryzacje
dla
u ytkowników
wewn trznych
systemu
obiegu
dokumentów
z
wykorzystaniem
karty
identyfikacyjnej mikroprocesorowej
z certyfikatem elektronicznym.
Natomiast
dla
pozostałych
u ytkowników autoryzacja mo e
nast powa w inny sposób (nie
mniej restrykcyjny ni identyfikator
i hasło)
Utworzenie
platformy
umo liwiaj cej
dokumentowanie
procedur zachodz cych w pracy
urz du, udost pnianie informacji
publicznych,
udost pnianie
wybranych rejestrów i baz danych w
ramach
dynamicznego
portalu
Internetowego,
stanowi cych
medium komunikacyjne Urz du z
obywatelami i podmiotami z
regionu.
Jednym z priorytetowych zada
stawianych przed e-administracj
jest udost pnienie obywatelom
wszystkich usług publicznych w
postaci elektronicznej. Oznacza to,
e system WUWeu powinien by w
stanie zamodelowa typowe dla

Dane z systemów backoffice b d
kopiowane
automatycznie
do
repozytorium informacji, z którego
b d mogły by publikowane.
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Publikacje tre ci z repozytorium
informacji (równie pochodz cych z
innych
systemów
na
drodze
synchronizacji) oraz wybranych akt
spraw
j.w.

Zostanie wykorzystany mechanizm
pulpitów portalu, udost pnianych dla
poszczególnych grup u ytkowników
portalu.

Autoryzacja podmiotów zewn trznych
b dzie realizowana poprzez podania
identyfikatora i hasła. Znane s
wymagania na zarz dzanie hasłami
(ograniczenia na form hasła).

Publikowane
b dzie
specjalnie
przygotowywana wersja procedur.
Patrz te proces tworzenia procedur i
procesów.
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Urz du procesy zwi zane z obsług
obywateli. Obsługa ta powinna by
dost pna
na
nast puj cych
poziomach:
a)
Informacji –
w przypadku procesów typu
opis
usługi,
dane
o
działalno ci Urz du itd.
b)
Dwustronnej
interakcji – w przypadku, gdy
procesy wymagaj by poza
przekazaniem
danych
do
Urz du i odebraniem z Urz du
informacji potwierdzaj cych
wymagana
jest
równie
bezpo rednia
wizyta
obywatela w Urz dzie.
c)
Transakcji – w
tym
przypadku
proces
(sprawa) rozpatrywana jest w
cało ci drog elektroniczn
obejmuj c zarówno proces
podejmowania decyzji on-line
oraz obsług płatno ci. Nie jest
wymagana w tym przypadku
adna inna procedura z
wykorzystaniem
metod
tradycyjnych.
PORTZ. SPRAWY

T

PORTZ. LICZBA

T

PORTZ. TRANS

T

PORTZ. SEPAR

T

PORTZ. 24

T

PORTZ. BAZA

T

 Rodan Systems S.A.

Powy sze cele na poziomie
technicznym powinny przekłada
si na:
mo liwo przyjmowania spraw w
formie elektronicznej
Ilo
portali
umo liwiaj cych
kontakt
online
obywatela
z
jednostk publiczn – 1
Liczba
wdro onych
systemów
u ytkowników
transakcyjnych
portali w jednostkach publicznych –
1
Aktywny portal internetowy.
• strony
musz
by
odseparowane od Internetu w
sposób
uniemo liwiaj cy
niekontrolowan penetracj lub
eksploracj tych informacji ich
zniszczenie lub modyfikacj
przez osoby nieuprawnione
Aktywny portal internetowy.
• strony musz by dost pne
przez cał dob , za wyj tkiem
sytuacji awaryjnych. Czas
naprawy awarii nie mo e
przekracza 24 godzin
Aktywny portal internetowy.
• informacje publiczne musz
by zorganizowane w baz
danych
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Portlety publikacyjne.

Portlety zło onych interakcji.

Procesy wymagaj ce obsługi płatno ci
b d miały czynno
sprawdzenia
danych w systemie Finansowo
Ksi gowym lub w kasie WUW

Portlety zło onych interakcji
zarejestrowanych u ytkowników.

dla

Portal Internetowy ze szczególnym
uwzgl dnieniem portletów zło onych
interakcji.
Portal Internetowy ze szczególnym
uwzgl dnieniem portletów zło onych
interakcji.
Zastosowany firewall
odseparuje
portal od zagro e zewn trznych.

Patrz sekcje dotycz ce niezawodno ci.

Portlety publikuj
informacje z
repozytoriów opieraj cych si na bazie
danych.
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PORTZ. ADMIN

T

PORTZ. DZIENNIK

T

Aktywny portal internetowy.
• moduł administracyjny musi
by zabezpieczony, co najmniej
identyfikatorem oraz hasłem
dost pu
Aktywny portal internetowy.
• system
musi
umo liwia
kontrol autoryzowanych zmian
i nieautoryzowanych prób
zmian (dziennik systemu)

PORTZ. ARCH

T

Aktywny portal internetowy.
• archiwizacja
systemu
dokonywana jest nie rzadziej
ni raz na dob

PORTZ. INSTAL

T

PORTZ. GRUPY

T

Aktywny portal internetowy.
• serwer zawiera mechanizmy
uniemo liwiaj ce
nieautoryzowan
instalacj
oprogramowania.
Warstwa kliencka dost pna za
pomoc Internetu:
Warstw t mo na podzieli na
dwie grupy:
Grupa
1
–
przegl darka
udost pniaj ca portal składaj cy si
z dwóch cz ci:
•
Pasywnej – na t cz
składały si b d przede wszystkim
serwisy informacyjne dla obywateli
wymagaj cej cz stej aktualizacji –
b dzie to uzupełnienie istniej cych
obecnie stron WWW dost pnych w
ramach
Biuletynu
Informacji
Publicznej, który prezentuje głównie
tre ci statyczne; w tym obszarze
powinno
zosta
wykorzystane
narz dzie
klasy
Content
Management
System,
umo liwiaj ce
uprawnionym
pracownikom redagowa
dane
tre ci dla obywateli.
•
Aktywnej – w tej cz ci
portalu
funkcjonowa
b d
specjalizowane
aplikacje
dedykowane
dla
podmiotów
współpracuj cych z Wielkopolskim
Urz dem Wojewódzkim. Aplikacje
te zapewnia b d funkcjonalno
specjalizowan pod k tem danej
instytucji. Oznacza to, e powstanie
specjalizowana
aplikacja
dla
obywateli, firm oraz organizacji i
urz dów
bezpo rednio
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Dost p do portletów administracji
b dzie reglamentowany i b dzie
zabezpieczony identyfikatorem oraz
hasłem.
Publikacja
tre ci
w
portretach
publikacyjnych jest realizowana w
aplikacji redaktora, która tworzy pełny
dziennik zdarze
oraz zachowuj
histori wykonania procesu.
Wykonanie
portletów
zło onych
interakcji równie tworzy histori
wykonania procesu.
Tak
patrz
mechanizmy
kopii
zapasowych
z
sekcji
administracyjnych.
Zabezpieczone
zostan
informacje,
informacje
steruj ce
portalem,
ustawienia
u ytkowników
Zapewnione
przez
zastosowanie
firewall.

Realizowane przez
portlety publikacyjne, edytor tre ci
oraz cykle publikacyjne.

plik WUWeu proj szczegolowy.doc

Projekt szczegółowy WUWeu
Portal internetowy
komunikuj cych si
z WUW.
Dzi ki tym aplikacjom osi gni ty
zostanie 3 i 4 poziom informatyzacji
usług w WUW, czyli poziom
podwójnej
interakcji
z
wykorzystaniem formularzy oraz
poziom w pełni elektronicznej
transakcji (klient b dzie mógł
skorzysta elektronicznie z usługi,
monitorowa stan jej realizacji itd.).
Aby uzyska we wspomnianych
aplikacjach te dwa najwy sze
poziomy
konieczne
b dzie
zaimplementowanie:
obsługi
podpisu
elektronicznego
obsługi płatno ci za pomoc
kart kredytowych lub sprz enie z
systemem urz du odpowiedzialnym
za rejestracj opłat
Sprz enie obsługi spraw
składanych przez obywateli za
pomoc
przegl darki
z silnikiem „workflow” działaj cym
w WUW, w ramach, którego
zamodelowane
b d
procesy
obowi zuj ce obecnie w WUW.
PORTZ. J ZYK

T

Nadto powinien uwzgl dni fakt, e
oprócz
informacji
udzielanych
zainteresowanym, serwis powinien
spełnia
zalecane
przez UE
dodatkowe cechy:
•
wieloj zyczno

Realizowane przez portlety zło onych
interakcji:
• mo liwo podpisania formularza
i
zał czenia
podpisanego
dokumentu,
• płatno
jest
realizowana
tradycyjn
drog
a proces
sprawdza dokonanie płatno ci w
kasie oraz jako wpływu na konto,
• mo liwo
zakładania inicjacji
sprawy oraz
ledzenia stanu
realizacji sprawy.

Obsługiwane b d j zyki angielski i
niemiecki.
Portal
w
wersjach
j zykowych
b dzie
podzbiorem
portalu w j zyku polskim (np. menu
b dzie ograniczone).
Dost pna b dzie równie ikona, pod
któr
dost pna
b dzie
lista
dokumentów w pozostałych j zykach
(z nawigacj po angielsku).
Zakłada
si
tworzenie
wersji
j zykowych informacji (ta sama
informacja ma tre
zapisan w
ró nych j zykach) lub tworzenie
oddzielnych informacji dla ró nych
j zyków.

PORTZ. ZAST P

T

WUW stosuje szereg systemów,
które musz
zosta
zast pione
nowymi lub zaadaptowane do
przedmiotu zamówienia.
W
przypadku
zast pienia
eksploatowanych
systemów
w
WUW nowymi, Wykonawca musi
wprowadzi do nowych systemów
dane zgromadzone w starych
systemach,
na
podstawie
dostarczonych
przez
Zamawiaj cego danych w formie
tablic SQL lub innych przyj tych
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Powstanie nowy portal intrenetowy.
Tre ci portalu zostan zmigrowane do
nowego portalu.
Migracja NIE b dzie obejmowała
dostosowania stylu przenoszonych
tre ci do nowej szaty graficznej.
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PORTZ. REJPOD

PORTZ. PODMIOTY
PROCES

T

T

jako normatywne formatach.
W podobny sposób przebiega
uprawnienie dost pu do systemu dla
pracowników JST. Wniosek o
nadanie uprawnienia przygotowuje
kierownik JST.
We wniosku okre la uprawnienia
pracownika. Wniosek powinien by
przekazywany
w
trybie
elektronicznym.
Na
podstawie
wniosku AS uaktywnia kart i
przekazuje j bezpo rednio lub
przesyłk
polecon
zainteresowanemu
ł cznie
z
instrukcj .
Zainteresowany
potwierdza elektronicznie odbiór
certyfikatu zgodnie z otrzyman
instrukcj .
Baza instytucji to funkcja
umo liwiaj ca zarz dzanie danymi
JST oraz innych podmiotów
zaanga owanych w systemie. Baza
posiada dwa obszary. Obszar
propozycji oraz obszar
zatwierdzonych danych. Do obszaru
propozycji posiadaj dost p
u ytkownicy proponuj cy dopisanie
instytucji do słownika. Obszar
(drugi) zatwierdzonych danych jest
zarz dzany przez administratora
aplikacji. W szczególno ci
administrator aplikacji mo e
wykorzysta odpowiednie dane z
obszaru propozycji. Do momentu
zatwierdzenia dane z obszaru
propozycji nie stanowi pozycji
słownika. Po zaakceptowaniu
propozycji przez administratora
przenoszone s z obszaru propozycji
do obszaru zatwierdzonego.
Administrator mo e tak e
wprowadzi własne dane do
słownika.
Wymaga si , aby dane ze słownika
stanowiły podstaw wpisów w
tablicach systemu nie za , eby
funkcje korzystaj ce z tych tablic
odwoływały si do aktualnych
warto ci ze słownika. Mechanizm
ten wymaga, aby dane słownikowe
posiadały atrybuty okre laj ce
termin rozpocz cia obowi zywania,
a tak e dat zako czenia
obowi zywania, je eli to zasadne. W
momencie zmiany zawarto ci
słownika nowe atrybuty s
opatrywane automatycznie
wstawian dat rozpocz cia
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Proces
rejestracji
zewn trznych

podmiotów

Proces rejestracji podmiotów
zewn trznych zakłada wst pn
rejestracj , weryfikacj oraz
utworzenie (ew. odrzucenie) obiektu
reprezentuj cego podmiot zewn trzny
w strukturze, co dobrze reprezentuje
koncepcj obszarów. Dopiero
zweryfikowany podmiot b dzie
aktywowany w systemie i by
wykorzystany w opisie np.
korespondencji.
Pami ta si dat utworzenia,
aktywacji i dezaktywacji podmiotu.

Podmioty wprowadzaj równie
osoby opisuj ce korespondencj .

W przypadku zmiany atrybutów
podmiotów (np. nazwy) poprzednie
sprawy zachowuj warto ci
reprezentuj ce podmiot przed zmian .

plik WUWeu proj szczegolowy.doc

Projekt szczegółowy WUWeu
Portal internetowy
obowi zywania.
Z chwil wprowadzenia nowych
atrybutów w pozycji słownika
przestaj obowi zywa
dotychczasowe. Na podstawie
nowych atrybutów tworzone s
zapisy w bazie teleadresowej.
Dlatego zachodzi
prawdopodobie stwo i jest ono
akceptowane, e zapisy w dniach
zmian mog by niezgodne z
zawarto ci tablic bazy. Z tych
samych wzgl dów zakłada si , e
terminy osadzane w słowniku b d
posiadały dokładno do „dnia”
oraz, e b d wprowadzane
automatycznie na podstawie daty
systemu (serwera).

PORTZ. ROLE
PODMIOTACH

W

T

PORTZ. CZYNNOSCI

N

PORTZ. BLOG
PORTZ. FORUM

T
T

PORTZ. UPO

T

PORTZ. BEZP

T
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Uwaga!
Tworzenie nowej pozycji w
słowniku musi spowodowa
wypełnienie atrybutów dotycz cych
nazwy JST (podmiotu) oraz nazwy
skróconej JST (podmiotu), kodu
terytorialnego GUS, adresu i
podstawowych danych dotycz cych
osób pełni cych funkcje kierownicze
(wójt, burmistrz, prezydent,
przewodnicz cy rady), nazwa
powiatu (w przypadku gminy).
Dla gmin nale y zamodelowa
nast puj ce role:
• wójt,
• burmistrz,
• prezydent,
• przewodnicz cy rady,
• kierownik jednostki.

Opracowany zostanie mechanizm
modelowania
klas
podmiotów
zewn trznych (np. gmina, szpital) i
definiowania
dla
tych
klas
odpowiednich ról. Zgodnie z tymi
definicjami tworzone b d wyst pienia
poszczególnych JST.

Realizacja specyficznych czynno ci
w procesach merytorycznych przez
podmioty zewn trzne
Blog wojewody
Forum dyskusyjne.

Zbiór zarejestrowanych gmin utworzy
rejestr gmin.
Wymaga to zamodelowania podmiotu
w ontologii systemu oraz u ycia roli w
procesie.
Wynika z zast pienia obecnego portalu
Wynika z zast pienia obecnego portalu

Przyjmowanie dokumentów w
formie
elektronicznej
oraz
urz dowe po wiadczanie odbioru
UPO.
Bardzo
wa nym
aspektem
bezpiecze stwa całego systemu
b dzie
bezpiecze stwo
udost pnianych przez WUW usług.
W tym przypadku głównym
mechanizmem
zabezpieczaj cym
b dzie podpis elektroniczny oraz
szyfrowana transmisja danych. W
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Portlety zło onej interakcji, w
szczególno ci
portlet
wysyłania
korespondencji
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PORTZ. ONLINE
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T

przypadku usług udost pnianych
przez portal obowi zywał b dzie
nast puj cych
schemat
post powania:
• w momencie przej cia na stron
udost pniaj c
usług
nast powało
b dzie
automatyczne przeł czenie na
transmisj
szyfrowan
(z
transmisji HTTP na HTTPS,
czyli HTTP over SSL)
• podczas
ładowania
strony
prezentowany b dzie certyfikat
Wielkopolskiego
Urz du
Wojewódzkiego
• po zaakceptowaniu certyfikatu
u ytkownik
b dzie
mógł
wypełni formularz
• w momencie próby wysłania
formularza do WUW pojawi si
pro ba o wybór sposobu
podpisania formularza; mo liwe
b d dwie formy: czytnik kart
procesorowych wraz z kart
procesorow
lub
plik
z
zaszyfrowanym
kluczem
prywatnym
• proces podpisywania składał si
b dzie z dwóch nast puj cych po
sobie: kroku wyznaczaj cego dla
formularza znacznik czasu oraz
kroku generuj cego podpis
• w
ostatnim
kroku
przed
przesłaniem danych na serwer
WUW do dokumentu zał czany
b dzie
certyfikat
osoby
podpisuj cej
w zale no ci od tego czy b dzie to
certyfikat
niekwalifikowany
wystawiony przez WUW czy
certyfikat kwalifikowany stosowane
b d inne listy zastrze e (CRL);
je li podpis zostanie prawidłowo
zweryfikowany
wówczas
przekazana
sprawa
uruchomi
odpowiedni proces „workflow”
System zarz dzania informacjami
publicznymi i niepublicznymi oraz
system umo liwiaj cy składanie i
monitorowanie spraw online.
Systemy
stanowi
integrator
informacji, które znajduj si w
zasobach WUW, a powinny
znale
si
w systemie BIP.
Przykładow potrzeb integracji
jest informowanie w BIP o stanie
spraw
w WUW. System po oznaczeniu,
e sprawa mo e by publikowana,
powinien
stosownie
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Komunikacja do wybranych cz ci
portalu b dzie realizowana poprzez
HTTPS.

Funkcjonalno
przegl darki – w
zale no ci od ustawienia opcji
prezentowana b dzie informacja o
certyfikacie np. nazwa na certyfikacie
nie b dzie zgodna z nazw witryny.
Podmioty zewn trzne, ze wzgl du na
ró norodno
czytników kart oraz
ograniczone mo liwo ci działania
aplikacji internetowej po stronie
klienta, b d podpisywały dokument
reprezentuj cy dane na formularzu (np.
pdf) a nast pnie podpisany dokument
b dzie podł czany do formularza.

Certyfikat jest elementem podpisanego
dokumentu.
Mo liwe b dzie równie wyst pienie o
UPO. W przypadku weryfikacji
dokumentu nast pi podj cie sprawy
inicjowanej danym pismem.

Portlet ledzenia spraw.
Patrz
mo liwo ci
integracyjne
repozytorium informacji.

Patrz publikowanie akt sprawy i
ograniczenie dost pno ci publikacji.
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PORTZ.DATA1

N

PORTZ.DATA2

N

PORTZ. HELPD

T

przygotowywa
dane
dla
publikacji. Zal kiem ilustruj cym
ww.
potrzeby
jest
system
informacji o mo liwo ci odbioru
gotowego paszportu.
Data ostatniej aktualizacji na listach
dokumentów
Data ostatniej weryfikacji na
wybranych
działach
portalu
(portletów)
2. Niezale nie
od
pomocy
okre lonej w ust. 1 pkt 1) i 2) Wykonawca zorganizuje, w okresie
gwarancji wsparcie dla klientów
WUW.
Wsparcie
to
b dzie
realizowane przez pracowników
Zamawiaj cego.
W celu poprawnego realizowania
wsparcia Wykonawca zapewni
funkcjonalno WUWeu niezb dn
dla udzielania porad klientom.
Wsparcie to polega b dzie na
umo liwieniu obejrzenia stanu
prowadzonej sprawy, przekrojowo i
z dokładno ci do bie cego ekranu
wy wietlanego klientowi.
Wsparcie to polega te b dzie na
umo liwieniu
przedstawienia
klientowi
przez
pracowników
wsparcia Wykonawcy poprawnego
sposobu
obsługi
systemu
z
zastosowaniem
stron
demo
(ekranów), dokładnie takich, jakimi
posługuje si u ytkownik systemu.
Wsparcie polega b dzie tak e na
umo liwieniu
selektywnego
pozyskiwania
informacji
udost pnianej jako dokumentacja
systemu WUWeu i przekazywania
tych informacji jako porady dla
klienta.
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Wy wietlanie
informacji
o
modyfikacji, udost pniaj cym i dacie
aktualizacji przy podgl dzie tre ci
obiektu informacyjnego.
U ytkownik w parametrze portletu
podaje dat weryfikacji. Data jest
wy wietlana w zawarto ci portletu.
Wparcie
dla
klientów
WUW
zapewniaj pracownicy WUW.

Patrz równie wymaganie PORT.
KŁOPOT. Ekrany klienta b d miały
unikaln
nazw
co
pozwoli
zidentyfikowa
miejsce powstanie
problemu.
U ytkownik, w portretach zło onych
interakcji b dzie wyposa ony w
pomoc kontekstow .
Pracownicy WUW otrzymaj pomoc
Wykonawcy
wykorzystuj c
HELPDESK.
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11. Portal intranetowy
Portal intranetowy b dzie wykorzystywany przez pracowników WUW. Podstawowe elementy portalu obejmuj :
• portlety publikacyjne (patrz rozdział sekcja 9.3 Portlety OfficeObjects® publikacyjne) w odniesieniu do
informacji i wybranych akt spraw w zakresie obecnego portalu (artykuły obecnego portalu zostan
migrowane do repozytorium informacji a dział portalu b dzie stanowił typ dokumentu),
• portlety publikacyjne w odniesieniu do informacji pozyskanych z systemów powi zanych (patrz rozdział
Mo liwo ci integracyjne),
• forum dyskusyjne.

11.1.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z portalem intranetowym
Nazwa

S

PORTW. AKTYW

T

PORTW. AKTYW2

T

PORTW. AKTYW3

T

PORTW. AKTYW4

T

PORTW. AKTYW5

T

PORTW. STRONY
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T

Wymaganie

Wyja nienie
intencji
/
Sposób realizacji
Stworzenie
aktywnego
portalu Wykonawca opracuje:
inter/intranetowego.
• projekt
graficzny
wykona
grafik
specjalizuj cy si
w
projektowaniu portali
internetowych,
• architektur informacji
umo liwiaj c
automatyczne
publikowanie
informacji,
• menu portalu,
oraz wykona migracj
obecnego
portalu
do
nowego rozwi zania.
Aktywny portal intranetowy.
Portlety publikacji, portlety
System
zarz dzania
informacjami administracyjne,
proces
niepublicznymi,
znajduj cymi
si
w publikacyjny, edytor tre ci
Wielkopolskim
Urz dzie
Wojewódzkim,
system zarz dzania tre ci , aplikacja klienta do
zarz dzania CMS, aplikacja zarz dzania
portalem CMS.
System zarz dzania tre ci dla zarz dzania Portlety administracji
Intranetem Urz du
System Zarz dzania Tre ci dla zarz dzania J.W.
intranetem Urz du
Utworzenie
portalu
Intranetowego
dla Portal jest poddawany
pracowników Urz du celem usprawnienia całkowitej
przebudowie.
wewn trznego obiegu informacji oraz rozwoju Wykonawca
dostarczy
mo liwo ci doskonalenia si pracowników.
wsparcia technologicznego
i wykona pierwsz wersj
portalu. Portal b dzie mógł
by
doskonalony przez
Zamawiaj cego.

portal wewn trzny urz du – to zbiór stron
udost pniaj cych
pracownikom
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Po stronie Zamawiaj cego
pozostaje dobór rodków
(wygl d, tre ci, sposób
podej cia),
by
portal
intranetowy
był
odwiedzany
przez
pracowników i oddziaływał
na nich.
Wymienione
strony
powstaj
przez
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PORTW. ZAST P

T

PORTW. ZAST P2

T

POTRW. FORUM2

T

PORTW. HELPDESK
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T

Wielkopolskiego Urz du Wojewódzkiego
tre ci przydatne w ich codziennej pracy (np.
informacje dot. organizacji pracy, informacje o
zmianach prawnych, informacje dotycz ce
pracowników
itd.);
poza
tre ciami
merytorycznymi dost pna b dzie równie
ksi ka adresowa pracowników oraz inne
przydatne
tzw.
organizatory
(strony
pozwalaj ce informowa
o planowanych
działaniach wewn trz WUW itd.)
WUW stosuje szereg systemów, które musz
zosta zast pione nowymi lub zaadaptowane
do przedmiotu zamówienia.
W przypadku zast pienia eksploatowanych
systemów w WUW nowymi, Wykonawca musi
wprowadzi do nowych systemów dane
zgromadzone w starych systemach, na
podstawie dostarczonych przez Zamawiaj cego
danych w formie tablic SQL lub innych
przyj tych jako normatywne formatach.
powinien
zapozna
si
z wykorzystywanym obecnie serwisem
informacyjnym oraz jego wersj utrzymywan
do ko ca 2005 r. Powinien zapewni
funkcjonalno na poziomie nie gorszym ni
ww. serwisy.
Umo liwia usytuowanie tre ci i dokumentów
stanowi cych bie ce informacje zwi zane z
systemem.
wszystkim u ytkownikom. Pozwala na
wprowadzenie przyrostowe informacji o
charakterze
odpowiedzi
lub
sugestii.
Zarz dzaniem
tre ci
przesyłanych
odpowiedzi zajmuje si odpowiedni AS
poprzez zastosowanie funkcji
W szczególno ci system powinien umo liwia
rejestracj zgłosze /uwag/spostrze e , a tak e
informacji o usterkach i bł dach na potrzeby
„helpdesk”
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opublikowanie
w
okre lonych
miejscach
portalu
informacji
wskazanego rodzaju.
Patrz
opis
publikacyjnych.

portletów

Powstanie nowy portal
intranetowy. Tre ci portalu
zostan
zmigrowane do
nowego portalu.
Migracja
NIE
b dzie
obejmowała dostosowania
stylu przenoszonych tre ci
do nowej szaty graficznej.
Projektowany portal b dzie
pokrywał funkcjonalno
obecnego rozwi zania, ale
b dzie bardziej:
• elastyczny,
• estetyczny.
Funkcje
te
b d
realizowane za pomoc
forum dyskusyjnego.

Opracowany
zostanie
portlet zintegrowany z
portalem
wewn trznym
dostarczaj cy
dane
do
HELP
desk.
Patrz
wymagania zwi zane z
HELP Desk.
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12. Interoperacyjno

systemu (RBUE)

Podsystemy prezentowane powy ej były przeznaczone dla u ytkowników i operatorów ludzkich.
U ytkownikiem Regionalnego Brokera Usług Elektronicznych (RBUE) s inne systemy, które współdziałaj z
WUWeu wg ogólnodost pnych i stosowanych standardów.
RBUE b dzie oferował nast puj ce usługi:
• rejestrowanie i udost pnianie usług oferowanych przez WUWeu,
• rejestrowanie i udost pnianie usług oferowanych przez inne organizacje - w tym przypadku WUWeu nie
pełni roli usługodawcy, ale po rednika, przekazuj cego dania i odpowiedzi z i do innych instytucji,
• wyszukiwanie usług w rejestrze,
• tworzenie usług zło onych z usług podstawowych np. w celu obsłu enia tzw. przypadków yciowych;
terminem tym okre la si podej cie do obsługi sytuacji, w których znajduj si klienci polegaj cym na
cało ciowej obsłudze sytuacji nawet je eli wymaga ona interakcji z wieloma ró nymi organizacjami /
urz dami (np. urodziny dziecka, wniosek na budow itd. ); w naszym przypadku odpowiedzialno za
przypadek yciowy bierze RBUE deleguj c cz
przypadku do innych urz dów; przewiduje si , e taka
praca b dzie coraz bardziej popularna w miar udost pniania przez instytucje, firmy oraz urz dy zewn trzne
usług sieciowych (Web Services); dzi ki temu podej ciu zrealizowane zostan koncepcje typu A2B
(Administration To Business) oraz A2A (Administration To Administration).
Tak wi c ambicj WUWeu jest nie tylko wiadczenie usług sieciowych, ale odegranie roli integratora usług
elektronicznych w regionie. Zastosowanie technologii standardowych gwarantuje, e RBUE odegra wiod c rol
w Wielkopolsce w zakresie kompozycji rozproszonych usług w usługi zagregowane. Zazwyczaj realizacja
potrzeb klientów wi e si z wykonaniem wielu, jednostkowych usług dostarczonych przez systemy
informatyczne. Usługi te musz by wykonane w okre lonej kolejno ci, na odpowiednich danych z
uwzgl dnieniem ró norodnych wariantów i sytuacji wyj tkowych. Podej cie bazuj ce na koncepcji oferowania
usług zło onych (ang. composed services) definiuje usługi zło one na podstawie usług jednostkowych. Definicja
usługi zło onej jest wyra ana jako proces biznesowy (ang. business process) składaj cy si z wywołania
poszczególnych usług systemów informatycznych zwanych te usługami atomowymi (ang. atomic services).
Usługi atomowe s oferowane przez ró norodnych dostawców, organizacje czy instytucje publiczne. Ł czenie
ich w usługi zło one upraszcza realizacj potrzeb klientów, redukuj c konieczno znajomo ci procedur i reguł,
skupiaj c si na potrzebach, wymaganych danych i oczekiwanych rezultatach.
Definiowanie
Czynno polegaj ca na zaprojektowaniu sposobu działania usługi. W zale no ci od zło ono ci (atomowa lub
zło ona), usługa b dzie definiowana jako rekord informacji (obsługuj cy mapowanie danych wej ciowych na
dane wyj ciowe) lub jako proces. Proces ten jest modelowany i uszczegóławiany (definiowany) w narz dziu
projektanta procesów produktu OfficeObjects®WorkFlow, w notacji graficznej Business Process Modelling
Notation (BPMN) i notacji wykonawczej zapisywanej w j zyku Web Service Business Process Execution
Language (WS-BPEL).
Rejestracja
Umieszczenie w rejestrze usługi atomowej (proste mapowanie atrybutów) lub zło onej (zwi zanej z procesem).
Usługi s definiowane w j zyku Web Service Description Language (WSDL).
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie i filtrowanie usług nale cych do okre lonej kategorii, czy posiadaj cej dane atrybuty.
Mechanizm ten jest oparty o standard Universal Description, Discovery and Integration (UDDI).
Wył czanie i wł czanie
Okresowe wył czanie i ponowne wł czanie usługi podczas przygotowywania i testowania oraz pó niej w trakcie
modyfikacji usług RBUE.
Monitorowanie i kontrola
Moduł wykorzystuje standardowe narz dzia OfficeObjects® Workflow w celu monitorowania i administracji
uruchomionymi instancjami usług zło onych. Czynno ci wykonywane w procesach mog by ledzone,
wy wietlane w formie graficznej. Procesy mog by przerywane, usuwane itp.
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12.1 Opis działania
Dana usługa mo e by wykonana
• bezpo rednio przez u ytkownika,
• po rednio poprzez danie innego systemu (np. w ramach wykonania usługi zło onej obsługiwanej przez
innego brokera np. inn instancj rozwi zania OfficeObjects®Service Broker) lub
• okresowo, zgodnie z okre lonym harmonogramem.
W pierwszym przypadku u ytkownik potrzebuje aplikacji (niezale nej od WUWeu), która pobierze od niego
parametry i w postaci komunikatu SOAP prze le do brokera, co zainicjuje proces. Parametry mog by
atrybutami prostymi lub zał cznikami (obsługa zgodnie z protokołem WS_Attachement). Sprawdzane jest
równie , czy dany u ytkownik posiada prawo wykonania danej usługi. Dla usług o ograniczonym zakresie
wykorzystany zostanie system autoryzacji opisany w sekcji Bł d! Nie mo na odnale
ródła odwołania..
Parametry z daniem wykonania usługi s przesyłane do Zarz dcy wykonania usług w postaci komunikatu.
Parametry s podawane jako dokument XML. Komunikat mo e zawiera zał czniki obsługiwane zgodnie ze
standardem WS-Attachement. Przy wywołaniu zło onej usługi dane te mog by odpowiednio przetworzone
(ang. message transformation) lub wzbogacone (ang. message enrichment). Do tego celu słu y standardowy
j zyk XPath dost pny w j zyku WS-BPEL (operacje <assign>).
W przypadku problemów z wykonaniem procesów mo liwe jest wykonywanie akcji kompensacyjnych lub
innych sposobów/strategii obsługi sytuacji wyj tkowych (w ramach j zyka WS-BPEL, np. wyj tek w ramach
bloku, wyj tek dla całego procesu, itp.). Nale y jednak nadmieni , e odpowiednie usługi kompensacyjne musz
ju istnie w integrowanych systemach informatycznych. Poprzez usługi kompensacyjne mo liwe jest te
ustalanie transakcji biznesowych, które w wypadku nie wykonania mog by cofni te w cało ci.
Dla całego procesu oraz poszczególnych usług atomowych mo liwe jest definiowanie ogranicze jako ciowych,
przede wszystkim ogranicze czasowych (termin oraz czas realizacji).

12.2 Przykład wykorzystania RBUE – proces Nadzoru nad uchwałami
12.2.1 Zało enia
Jako przykład zastosowania Regionalnego Brokera Usług Elektronicznych w WUW Pozna
zostanie proces Nadzoru nad uchwałami.

wykorzystany

Głównym zastosowaniem RBUE w tym procesie mo e by po rednictwo w przekazywaniu dokumentów oraz
udzielanie informacji o stanie procesu.
Proces wykorzystywałby dwie usługi do przesyłania dokumentów. Jedna słu yłaby do wysyłania dokumentów z
Jednostki Samorz du Terytorialnego do WUW, a druga w stron przeciwn .
Proces wraz z usługami RBUE działałby na zasadzie „Pull”, czyli do przesłania lub odebrania dokumentu z
WUW lub do uzyskania informacji o statusie procesu wymagane b dzie wykonanie akcji po stronie JST. System
WUWeu jako taki nie b dzie w przypadku tego procesu bez zapytania wysyłał dokumentów.

12.2.2 Wykonanie
W repozytorium RBUE umieszczone byłyby trzy usługi:
1.

Odbierz dokument – pozwala na doł czenie do wywołania usługi dokumentu/pakietu, który b dzie
uruchamiał proces Nadzoru nad uchwałami lub przekazywał odpowiedzi i inne dokumenty w trakcie
jego trwania; usługa byłaby wywoływana z zewn trz WUW

2.

Wy lij dokument – pozwala na doł czenie do wywołania usługi dokumentu/pakietu, który b dzie
przekazany do wysłania do JST; usługa byłaby wykonywana z wewn trz WUW

3.

Sprawd status – pozwala na uzyskanie informacji o aktualnym etapie, w którym znajduje si proces
Nadzoru nad uchwałami; usługa byłaby wywoływana z zewn trz WUW

Dwie pierwsze usługi oprócz zał cznika/ów w postaci WS-Attachment miałyby równie przypisane argumenty
wywołania, w których przekazywane byłyby informacje potrzebne do zidentyfikowania procesu, do którego
przypisane s przekazywane dokumenty.
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Trzecia usługa zwraca b dzie jeden z ustalonych statusów procesu na podstawie identyfikatora procesu.
Proces Nadzoru nad uchwałami b dzie w wyznaczonych czynno ciach wykonywał jedn z dwóch usług RBUE
(Odbierz dokument lub Wy lij dokument). Trzecia usługa b dzie wykonywana poza procesem i b dzie
obsługiwana przez mechanizmy RBUE.

12.2.3

rodowisko testowe WUWeu

W celu zaprezentowania działania i przekazania RBUE do eksploatacji, zostanie przygotowane rodowisko
testowe które poka e mo liwo ci RBUE w procesie Nadzoru nad uchwałami. W ramach rodowiska oprócz
produkcyjnego podsystemu RBUE uruchomione b dzie uproszczone stanowisko pracy Jednostki Samorz du
Terytorialnego. Z jego poziomu odbywa si b dzie demonstracja pracy u ytkownika.
Do testu wykorzystane zostanie rodowisko OfficeObject® Document Manager zintegrowane ze rodowiskiem
RBUE.
Mo liwe b dzie zaobserwowanie działania poszczególnych usług oraz komunikacji pomi dzy WUWeu a JST.
rodowisko testowe zostanie przygotowane na serwerach zlokalizowanych w WUW i udost pnianych poprzez
Internet w JST.

12.2.4

rodowisko docelowe

W ramach rodowiska produkcyjnego zostanie przygotowane kompletny podsystem Regionalnego Brokera
Usług Elektronicznych pozwalaj cy na tworzenie i uruchamianie nowych usług.
Podsystem wykorzystywa b dzie uznane standardy w tej dziedzinie (HTTP, SOAP, BPEL, WSDL, XML,
XSLT) i pozwoli na samodzielne przygotowywanie interfejsów przez zewn trzne jednostki współpracuj ce z
WUW (zarówno administracyjne jak i biznesowe).
Za pomoc j zyka BPEL mog by przygotowane definicje procesów wykonuj cych usług , w standardzie
WSDL zdefiniowany mo e by sposób komunikacji pomi dzy jednostkami zewn trznymi a RBUE. Dzi ki
wykorzystaniu standardów mo liwa jest integracja RBUE z wieloma innymi systemami, które równie
wykorzystuj standardy.Model procesu
Poni ej zaprezentowany jest model procesu Nadzoru nad uchwałami, realizowanymi przez RBUE (na czerwono
zaznaczono miejscami wywołania usług RBUE). Nale y pami ta , e zarówno w JST jak i w WUW realizowane
b d procesy lokalne wymuszaj ce kolejno wywoływania usług RBUE.
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12.3 Architektura RBUE
OfficeObjects Service Broker
Rejestr uslug

Informacja
Rejestracja
i definicja

Monitorowanie i
Administracja

Zarzadca
wykonania uslug

uslugi

Wykonanie
spec. uslug

dane o wykonaniu

wywolanie uslugi atomowej

Konsola
monitorowania
i administracji uslug

Warstwa
komunikacyjna
wykonanie

OfficeObjects
Intelligent Content
Manager

usluga
(atomowa)

OfficeObjects
WorkFlow

Rozwi zanie składa si z nast puj cych modułów i narz dzi:
Rejestr usług - moduł ten jest odpowiedzialny za rejestracj , udost pnianie oraz usuwanie usług atomowych i
usług zło onych. Rejestrowane usługi atomowe s specyfikowane w j zyku Web Service Description Language
(WSDL). Specyfikacja ta (charakterystyka danych wej ciowych, znaczenia usługi, przypisanie do okre lonych
kategorii, charakterystyka danych wyj ciowych – rezultatów) jest finalnie zapisywana w ontologii rozwi zania z
u yciem modułu Topic Maps produktu OfficeObjects®Intelligent Content Manager. Rejestrowane usługi W
przypadku rejestracji usług zło onych moduł ten umo liwia definiowanie tych usług jako procesy biznesowe.
Procesy te s modelowane i uszczegóławiane (definiowane) w narz dziu projektanta procesów produktu
OfficeObjects®WorkFlow, w notacji Business Process Modeling Notation (BPMN). Kompletne procesy s
zapisywane w j zyku Web Service Business Process Execution Language (WS-BPEL). Moduł ten jest tak e
odpowiedzialny za wyszukiwanie i filtrowanie usług nale cych do okre lonej kategorii, czy posiadaj cej dane
atrybuty. Mechanizm ten jest oparty o standard Universal Description, Discovery and Integration (UDDI).
Zarz dca wykonania usług – moduł ten jest odpowiedzialny za wykonanie wybranej usługi na danych
zawartych w zapytaniu/ daniu od klienta dostarczaj c oczekiwanych rezultatów. Dost pno usług jest
weryfikowana pod k tem uprawnie posiadanych przez u ytkownika, który j uruchamia. Moduł ten oparty jest
o zarz dc procesów dostarczanego w ramach produktu OfficeObjects®WorkFlow. Zarz dca ten wykonuje
usługi zło one jako procesy wyra one w j zyku WS-BPEL uruchamiaj c zgodnie z definicj poszczególne
usługi atomowe poprzez warstw komunikacyjn . Dodatkowo, w przypadku usług zło onych moduł ten
konkretyzuje dany proces generyczny poprzez wyznaczenie wła ciwych usług atomowych (zapewnienie
wymaga jako ciowych) oraz usuni cie (o ile jest to mo liwe) zb dnych (nieu ywanych) cie ek procesu.
Konsola monitorowania i administracji usług – moduł ten umo liwia ledzenie wykonania usług oraz
wykonania niezb dnych działa administracyjnych na nich (np. przerwanie procesu). W przypadku usług
zło onych funkcje monitorowania i administracyjne s realizowane przez produkt OfficeObjects®WorkFlow. W
ramach produktu dost pna jest historia wykonania w postaci tekstowej i graficznej a tak e konsola zarz dcza
procesów.
Warstwa komunikacyjna – moduł tej jest odpowiedzialny za transparentne wykonanie usługi atomowej
niezale nie od typu usługi (np. usługa sieciowa, usługa dost pna poprzez protokół SOAP, usługa oparta o
technologi Enterprise Java Beans), protokołu transportowego (np. HTTP, czy JMS) oraz trybu wywołania
(synchroniczny, asynchroniczny). Warstwa ta jest implementowana poprzez zestaw tzw. adapterów dla
poszczególnych protokołów, typów usług i trybów ich wywołania bazuj cych na standardzie
WS-Interoperability.

12.4 Zapewnienie bezpiecze stwa
Autentykacja i autoryzacj b d realizowane za pomoc systemu opisanego w sekcji Bł d! Nie mo na odnale
ródła odwołania.. Przetwarzane komunikaty mog by podpisywane zgodnie z zaleceniami standardów:
WS-Security, WS-Signature oraz szyfrowane (cz
lub cało ) zgodnie ze standardem WS-Encryption.
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Ochrona dost pu do usług atomowych poprzez warstw komunikacyjn – wywołanie usług atomowych przez
adaptery warstwy komunikacyjnej s chronione przez obustronne (protokół SSL) uwierzytelnienie (przy
wywołaniu usługi) w oparciu o certyfikat osoby / innego systemu wywołuj cej dan usług zło on .

12.5 Wymagania szczegółowe zwi zane z RBUE
Nazwa

S

RBUE. TEST

T

RBUE. UPR

T

RBUE.
SZUK

RBUE.
PROXY

T

T

Wymaganie
Nadto Wykonawca musi zrealizowa , w
ramach dostawy, logicznie wydzielone
systemy (dla delegatur WUW i dwóch
wybranych jednostek administracji
zespolonej) umo liwiaj ce sprawdzenie
działania RBUE.

RBUE powinien sprawdzi uprawnienia
u ytkownika do wybranych usług.

RBUE powinien udost pnia funkcj
przeszukiwania repozytorium na
podstawie danych wprowadzonych do
stosownego elektronicznego formularza.
Dla usług wystawionych przez jednostki
zewn trzne RBUE b dzie pełnił rol
proxy – usługi te b d realizowane jako
lokalne i wywoływane z poziomu
magistrali, fizycznie jednak komunikaty,
po opcjonalnej obróbce i transformacji,
b d przekazywane do zewn trznego
dostawcy usługi.

RBUE.
INTERFEJS

T

Dost p do usług RBUE powinien by
mo liwy przez interfejs WWW.

RBUE.
META

T

Przeszukiwanie repozytorium usług musi
bazowa na metadanych, dostarczonych
w czasie rejestracji usługi.

RBUE.
FORM

T

Po wybraniu usługi repozytorium
formularzy powinno udost pni
formularze pozwalaj ce na realizacj
usługi we wszystkich jej fazach.
Formularze prezentowane s poprzez
przegl darki WWW.

RBUE.

T

Moduł Koordynatora Procesów RBUE
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Wyja nienie intencji / Sposób realizacji
Przygotowanie aplikacji lub małego
serwera WWW symuluj cego zapytania o
usługi.
Przewidziane jest przygotowanie jednej
usługi (Uchwały gminne) i uruchomienie
jej w celu prezentacji mo liwo ci RBUE.
U ytkownikiem jest tutaj instytucja
korzystaj ca z RBUE. Zdefiniowania i
utrzymanie precyzyjnych ogranicze na
dost p instytucji do poszczególnych usług
mo e by trudne / niemo liwe. Nale y
pami ta , e dla wielu usług ich
wywołanie nie oznacza realizacji (np.
wywołanie usługi nadzoru nad uchwał
gminn przez szpital nie spowoduje
realizacji procesu).
Mo liwo ci oferowane przez standardowe
narz dzia rejestracji i modyfikacji usług

Usługa b dzie miała okre lone wej cie i
wyj cie, w ramach których b dzie
mo liwe zdefiniowanie mapowania
wej cie-wyj cie wraz z okre leniem
transformacji.
Usługi s reprezentowane przez
komunikaty XML, które mog by
prezentowane w przegl darce WWW.
Nale y pami ta , e narzucenie
ogranicze na specyficzny sposób obsługi
usług zaw y ich wykorzystanie.
Podstawowy model wykorzystania usług
RBUE to wykorzystanie przez systemy a
nie przez ludzi.
Mo liwo ci oferowane przez standardowe
narz dzia rejestracji i modyfikacji usług
RBUE b dzie realizował poł czenia typu
B2B, A2B i A2A za pomoc
WebServices. Komunikaty przesłane do
WUW b d prezentowane w postaci
formularzy. Komunikaty wysyłane przez
WUW b d dokumentami XML
prezentowanymi w specyficznym dla
konkretnego odbiorcy interfejsie
u ytkownika (jakim systemie formularzy
lub przegl darce).
Tworzenie usług zagregowanych nast pi
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KOORD

RBUE. REJ

T

RBUE. MOD

T

RBUE.
BPEL

T

RBUE.
ZARZ

T

RBUE.
DOST

T

RBUE.
PODP

T

powinien zapewni tworzenie nowych
usług na bazie istniej cych usług
„atomowych”. Powinien tak e
realizowa agregowanie wyników usług
„atomowych” do postaci wyniku
ko cowego wywołania usługi. Procesy
uruchamiane w Koordynatorze maj
charakter automatyczny i przeznaczone
s głównie do celów integracji systemów
oraz integracji usług.
Rejestracj nowej usługi wst pnie
zgłasza elektronicznie uprawniona
instytucja lub pracownik.
Modyfikacj usługi zgłasza si wst pnie
podobnie jak zgłoszenie powy ej. W tym
przypadku rola AS RBUE jest podobna
do ww. opisanej.
AS RBUE na podstawie szczegółowej
analizy procesu musi mie mo liwo
jego zamodelowania przy pomocy
dostarczonego graficznego narz dzia.
Zarz dzanie repozytorium usług
spoczywa na AS RBUE.
Automatyczne ledzenie dost pno ci
zarejestrowanych usług; wewn trznych
oraz zewn trznych.
Weryfikacja kwalifikowanego podpisu
elektronicznego dla komunikatu w
module PKI systemu WUWeu.

RBUE. WAL

T

Walidacja komunikatów na podstawie
definicji docelowej usługi
(XMLSchema).

RBUE. WZB

T

Wzbogacanie komunikatów (message
enrichment).

RBUE.
ADAP

T

Mo liwo osadzania lub podmiany
implementacji adapterów oraz usług
wbudowanych w czasie pracy systemu.

RBUE.
KONT

T

Kontrolowane wył cznie dost pno ci
usługi – wył czenie po zako czeniu
obsługi wywoła w toku.

RBUE. REG

T

Adresacja regułowa na podstawie tre ci i
nagłówków komunikatu (XPath,
XQuery, inne) – ‘content based routing’.

RBUE. ADR

T

Scenariusze adresacji usług jeden-dojednego oraz jeden-do-wielu (point-topoint, publish/subscribe).
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podczas definiowania procesu BPEL na
bazie usług atomowych

Ustalone zasady weryfikacji instytucji
oraz zapotrzebowania i mo liwo ci
realizacji nowej usługi
Przydzielenie cisłych uprawnie dla AS
do modyfikacji usług, ustalenie zasad
modyfikacji, zarz dzanie dost pno ci
usług
Wykorzystanie standardowego narz dzia
do projektowania procesów – narz dzie
projektanta OfficeObjects® Workflow
Do obowi zków AS nale e b d
dodawanie, modyfikacja, usuwanie i
wyszukiwanie usług
W ramach Repozytorium RBUE
Weryfikacja podpisanych
dokumentów/danych
Ka da z usług b dzie opcjonalnie
posiada na wej ciu walidator, który
sprawdzi poprawno komunikatu
wej ciowego
Mo liwo dodawania do danych
otrzymanych z zewn trz dodatkowych
informacji pobranych z WUWeu lub
innych ródeł i przesłanie ł czne tych
danych na zewn trz lub wykorzystanie
wewn trz; odbywa si to b dzie poprzez
transformacj w BPEL
Obsługa adapterów postaci okre lonych
modułów obsługi, dodawanych i
podmienianych w trakcie pracy systemu,
dodawanie nowych usług i modyfikacja
istniej cych w trakcie pracy systemu
Proponowane standardy realizacji usług
(SOAP) wykluczaj mo liwo
wył czenia usługi, która jest aktualnie
wykonywana; dopiero po jej zako czeniu
mo liwe jest jej zatrzymanie
Zawarto komunikatu i jego metadanych
b d miały wpływ na sposób adresacji
zada wewn trz procesu obsługuj cego
dana usług
RBUE b dzie obsługiwa zarówno
komunikacj z pojedynczymi odbiorcami
(typowe wykonanie usługi na danie)
oraz wieloma odbiorcami jednocze nie
(np. rozesłanie okólnika)
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RBUE.
CERT

T

Autentykacja i autoryzacja na podstawie
certyfikatu wystawionego w lokalnym
CA systemu WUWeu.

RBUE. LOG

T

Logowanie komunikatów oraz wywoła
usług w dzienniku systemowym.

RBUE.
LEDZ

T

ledzenie komunikatów na podstawie
reguł.

RBUE. ZAŁ

T

Obsługa zał czników w komunikatach
(WS-Attachment).

RBUE.
TRYB

T

RBUE.
ZDARZ

T

RBUE. USŁ

T

RBUE.
CYKL

T

RBUE. SKR

T

RBUE. OCZ

T

RBUE. WYJ

T

RBUE.
TRAN

T

RBUE.
KOMP

T

RBUE.
STAND

T

Dost pno emulacji trybu
asynchronicznego dla usług
synchronicznych oraz synchronicznego
dla usług asynchronicznych.
Wsparcie modelu zdarzeniowego –
nasłuchiwanie nadej cia komunikatu do
zewn trznej kolejki, nasłuchiwanie
nadej cia komunikatu po magistrali.
Mo liwo osadzania usług
wbudowanych (service engines)
przetwarzaj cych po stronie magistrali
(usługi transformuj ce, silnik BPM) oraz
adapterów stanowi cych proxy (binding
components) dla logiki przetwarzaj cej
znajduj cej si poza magistral
(zewn trzne aplikacje).
Cykliczne wyzwalanie usługi na
podstawie harmonogramu.
Wbudowany j zyk skryptów,
pozwalaj cy na transformacj
komunikatów oraz osadzanie skryptów
jako usług wbudowanych.
Kroki zdarzeniowe – oczekiwanie na
pojawienie si odpowiedniego
komunikatu (np. odpowiedzi dla
wywoła asynchronicznych usług).
Definiowanie strategii obsługi wyj tków
– ‘bezwzgl dnie dostarcz wynik’ lub
‘propaguj bł d dla dowolnego wyj tku’.
Wsparcie dla standardu WSReliableMessaging, w tym
implementacja mechanizmów gwarancji
dostarczenia komunikatu (at least one,
only one).
Obejmowanie wybranych kroków
transakcj biznesow .
Mo liwo definiowania akcji
kompensuj cych dla transakcji
biznesowych.
JMS, HTTP, SMTP, FTP, RSS, XMPP,
SOAP,EJB,JMS,JCA,POJO,WS-
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Realizacja poprzez definicj usługi
zło onej (czynno ci w procesie)
RBUE jest zasadniczo integratorem
systemów. Certyfikaty b d słu yły do
logowania do systemów oraz do
podpisywania i weryfikacji dokumentów.
System b dzie prowadził szczegółowy log
z informacjami o uruchamianych usługach
i ich wynikach
Mo liwo okre lenia reguł, które
pozwol na okre lenie komunikatów,
które podlegaj ledzeniu podczas pracy
systemu; reguły definiowane w ramach
BPEL
Mo liwo wprowadzania i wysyłania na
zewn trz zał czników plikowych w
formacie WS-Attachment
Mo liwo obustronnej emulacji trybu
synchronicznego i asynchronicznego w
celu dostosowania si do ró nych modeli
współpracy z instytucjami zewn trznymi
Standardowy sposób obsługi

Wspomaganie realizacji tej
funkcjonalno ci poprzez funkcje
automatyczne doł czane do czynno ci w
procesie BPM
Polega b dzie na cyklicznym
uruchomieniu usługi według okre lonego
harmonogramu
Obsługa w tym zakresie b dzie
realizowana poprzez mechanizmy
mapowania atrybutów oraz czynno ci
automatyczne w BPM
W ramach BPEL (operacja Receive)

Obsługa za pomoc odpowiednio
zdefiniowanego procesu.

Poprzez mechanizm kompensacji w BPEL
Akcje kompensuj ce obsługiwane
mo liwo ciami BPM
Obsługiwane standardy: JMS, HTTP,
SOAP, BPEL, WSDL, XML, XSLT
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InvocationFramework, WSReliableMessaging, WS-Addressing,
WS-Resource, WS-Notification, WSDL,
UDDI, WS-Security, WSInteroperability, BPML, SSL, XSLT,
XSQL, SSL
Mo liwo pracy w klastrze współdziałanie wielu instancji silnika
BPM; równowa enie obci enia,
przejmowanie da
z niedziałaj cego w zła.
Zapewnienie bezpiecze stwa interfejsu
dost powego magistrali przed atakami
np.: typu ‘zablokowanie usługi’ (Deny
Of Service) dla poł cze
przychodz cych z sieci Internet.
Magistrala musi by wyposa ona w
mechanizmy trwałych kolejek
komunikatów.
Przetwarzanie potokowe komunikatów
przed i po wywoływaniu usługi
(pipeline). Cache’owanie
przetworzonych wywoła po stronie
magistrali ESB.

RBUE.
KLAS

T

RBUE.
BEZP

T

RBUE.
CACHE

T

RBUE.
DŁUG

T

Obsługa długich transakcji.

Po stronie serwera aplikacyjnego

RBUE. SEP

T

Mo liwo fizycznego odseparowania
silnika BPM od magistrali
komunikacyjnej.

Standardowe mo liwo ci produktu

RBUE.
WOLN

N

RBUE.
PRIOR

N

RBUE.
STER

T

RBUE. REJ

T

Sprawna obsługa powolnych ł czy
komunikacyjnych
Mo liwo nadawania priorytetów
usługom, aby sterowa kolejno ci ich
wykonania
Dane steruj ce RBUE – b d to
wszystkie wymagane informacje do tego,
aby Regionalny Broker Usług
Elektronicznych mógł koordynowa
udost pniane przez niego serwisy w taki
sposób...
Wybrane rejestry, które b d miały
status publiczny b d równie dost pne
dla innych instytucji za pomoc
Regionalnego Brokera Usług
Elektronicznych.
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Standardowe mo liwo ci produktu

Standardowe mo liwo ci produktu

Standardowe mo liwo ci produktu

W przypadku wyst pienia problemów
podczas transmisji powolnymi ł czami,
RBUE b dzie wykrywał te problemy i
powtórnie wysyłał/odbierał komunikaty w
oparciu o standard WSReliableMessaging.
Ka da z czynno ci mo e mie nadany
priorytet
RBUE b dzie wykorzystywał wewn trzn
baz informacji w celu zarz dzania
powi zaniami pomi dzy procesami
wewn trznymi a zapytaniami i
odpowiedziami zewn trznymi
RBUE b dzie miał ustalony
uprawnieniami oraz specyfikacj usługi
dost p do rejestrów WUWeu
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13. Mechanizmy analityczno - raportuj ce
Proste raporty b d budowane w oparciu o narz dzie iReports, które nast pnie b d dost pne z poziomu systemu
obiegu dokumentów. Dodatkowo system obiegu dokumentów jest wyposa ony w standardowy zbiór raportów.
W ramach wdro enia przewidywane jest uruchomienie modułu analityczno-raportuj cego opartego o
rozwi zanie Business Objects, które pełni rol systemu eksperckiego w zakresie optymalizacji procesów.

13.1 Zakres raportowanych danych o procesach
W ramach modułu analityczno-raportuj cego przewidziane jest raportowanie informacji pochodz cych z
systemu obiegu dokumentów. Zamawiaj cy otrzyma pełn specyfikacj danych gromadzonych przez workflow.
W oparciu o zgromadzone dane mo liwe b dzie uzyskanie m.in. nast puj cych informacji:
Dla procesów aktywnych
Liczba pracuj cych instancji danego procesu
Liczba aktywnych instancji danej czynno ci procesowej
Raport na temat procesów i czynno ci opó nionych
Raport na temat przydziałów czynno ci do poszczególnych pracowników
Ilo powtórze czynno ci w okre lonych procesach (wykrywanie p tli i „odbi ” czynno ci)
Dla procesów zako czonych
o Liczba procesów danego typu zako czonych w ustalonym czasie
o Liczba procesów danego typu opó nionych w ustalonym czasie
o
rednie opó nienie danego typu procesu w ustalonym czasie
o
rednie opó nienie danej czynno ci w ustalonym czasie
o Raport na temat czasu obsługi okre lonych procesów i czynno ci w ustalonym czasie
o Raport na temat redniego czasu obsługi czynno ci przez wybranego u ytkownika (wydajno
pracy)
o Szczegółowy raport na temat czasu pracy poszczególnych u ytkowników (ile czasu po wi cili na
obsług procesów lub czynno ci)

13.2 BusinessObjects – prezentacja pakietu
Moduły udost pniaj u ytkownikom biznesowym mo liwo tworzenia nowych dokumentów i prowadzenie
analizy wielowymiarowej w rodowisku typowej aplikacji w systemie MS Windows. Zostały one stworzone w
ten sposób, by mogły zosta dopasowane do wymaga ró nych u ytkowników: zarówno tych, którzy ceni sobie
prostot interfejsu jak i tych, którzy potrzebuj zaawansowanych mo liwo ci. W ramach jednego raportu istnieje
mo liwo integrowania informacji z ró nych ródeł danych. Kreatory raportów i wykresów pozwalaj na
szybkie i proste przygotowanie profesjonalnie wygl daj cego dokumentu. Istnieje mo liwo przeprowadzania
analiz wprost na tabelach i wykresach danych. Interfejs posiada certyfikat zgodno ci ze standardem MS Office.
Wykorzystanie opatentowanej biznesowej reprezentacji danych powoduje, e powszechnie stosowane i
zrozumiałe poj cia biznesowe zast puj skomplikowane nazwy tablic w bazach danych systemów
produkcyjnych i hurtowniach danych. Dzi ki temu u ytkownicy sami mog dotrze do niezb dnych informacji.

13.2.1 WebIntelligence
Moduły udost pniaj u ytkownikom biznesowym mo liwo tworzenia nowych dokumentów i prowadzenie
analizy wielowymiarowych w rodowisku Intranet. Dost pna funkcjonalno jest zbli ona do tej oferowanej w
aplikacji „desktop”. Zastosowania standardowej przegl darki WWW pozwala na dost p do informacji ze stacji
roboczych, które nie maj szczególnych wymaga . Jest to szczególnie istotne w przypadku rozwi za dla du ej
liczby u ytkowników lub instalacji rozproszonych geograficznie.
Szczególnie interesuj ca jest mo liwo
udost pniania w ten sposób informacji dla osób z otoczenia
biznesowego firmy, gdzie nie mo emy zapewni odpowiedniej instalacji pełnej aplikacji.

13.2.2 Opis funkcjonalno ci z punktu widzenia u ytkowników ko cowych
Narz dzie łatwe w obsłudze pozwalaj ce na przegl danie aktualnych danych pochodz cych z ró nych
ródeł.
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BusinessObjects pozwala na dost p do informacji na wiele sposobów. Mi dzy innymi:
• tzw. „ wiaty obiektów biznesowych”, czyli warstwy po redniej tłumacz cej j zyk bazy danych na j zyk
zrozumiały dla u ytkownika ko cowego;
• dedykowanych zapyta SQL kierowanych bezpo rednio do baz danych;
• procedur wbudowanych baz danych;
• procedur napisanych w j zyku Visual Basic;
• dedykowanych interfejsów do wielowymiarowych baz danych (serwery OLAP);
Na szczególn uwag zasługuj „ wiaty obiektów biznesowych”, które umo liwiaj korzystanie z pełnych
mo liwo ci bazy danych przez u ytkowników nie b d cych informatykami. Za pomoc tzw. „Panelu zapyta ”
mog oni tworzy skomplikowane zapytania do baz danych z uwzgl dnieniem ich specyfiki, stosuj c łatwe do
opanowania techniki.
BusinessObjects posiada certyfikat zgodno ci z MS Office, co znacznie skraca czas nauki obsługi narz dzia.
WebIntelligence pozwala na łatw nawigacj pomi dzy raportami, zapewnia mo liwo ich tworzenia i analizy.
Łatw obsług gwarantuje zintegrowany interfejs u ytkownika pozwalaj cy w jednym narz dziu na tworzenie
raportów, analiz informacji i jej dystrybucj .
Łatwy w obsłudze mechanizm dost pu do raportów podstawowych i osobistych z uwzgl dnieniem
indywidualnych preferencji i uprawnie .
Centralnym elementem rozwi zania zbudowanego w oparciu o narz dzia Business Objects jest tzw.
repozytorium. Jest to wydzielona baza danych zawieraj ca informacje o u ytkownikach, ich uprawnieniach i
preferencjach. W repozytorium s równie przechowywane dokumenty (raporty BusinessObjects i inne np. pliki
Excel, PDF itp.) oraz „ wiaty obiektów biznesowych”. Za pomoc odpowiedniej aplikacji administrator systemu
mo e przydziela uprawnienia u ytkownikom do poszczególnych dokumentów, funkcjonalno ci systemu,
poł cze do baz danych i do konkretnych zakresów danych. Dost p do danych mo e by definiowany
niezale nie od uprawnie zdefiniowanych w bazie danych.
Przygotowywanie rzetelnych raportów ad-hoc uszczegóławiaj cych raporty podstawowe, bez znajomo ci
struktury ródeł danych.
Stosowanie „ wiatów obiektów biznesowych” znacznie zmniejsza ryzyko powstawania bł dów wynikaj cych z
r cznego definiowania zapyta SQL. BusinessObjects potrafi zweryfikowa powstaj ce zapytanie do bazy
danych pod k tem jego poprawno ci i zastosowa mechanizmy zapewniaj ce rzetelny wynik (np. automatyczny
podział zapyta ).
Raporty musz zawiera jednoznaczne dane dla wszystkich u ytkowników.
Centralne repozytorium pozwala wyeliminowa problemy zwi zane z wieloma wersjami raportów
przechowywanych w lokalnych zasobach u ytkowników. Istnieje mo liwo stworzenia jednego raportu, który
b dzie przegl dany przez wielu u ytkowników z uwzgl dnieniem ich uprawnie .
Mo liwo ci wymiany informacji za pomoc bezpiecznych i łatwych w stosowaniu kanałów komunikacji.
U ytkownik ma mo liwo wyboru takiego dost pu do informacji, jaki jest dla niego najbardziej u yteczny w
danym momencie. Mo e korzysta z aplikacji pod systemem Windows, dost pu przez przegl dark WWW lub
WAP itp. Jest mo liwo wbudowywania funkcjonalno ci BusinessObjects do aplikacji stosowanych zwykle
przez u ytkowników. Bez wzgl du na form pracy z systemem u ytkownik ma dost p do tych samych
informacji i takie same uprawnienia.
Mo liwo uzyskiwania dobrej jako ci wydruków na ró nych drukarkach z zachowaniem pierwotnego
formatowania.
Szczególny nacisk w rozwi zaniach Business Objects poło ono na jako wydruków. W aplikacji pod systemem
Windows dost pne s mo liwo ci analogiczne do stosowanych w MS Office. W przypadku dost pu przez
przegl dark WWW jest mo liwo wydrukowania dokumentu z zachowaniem jako ci mo liwej do uzyskania
w pełnej aplikacji.
Mo liwo ci przenoszenia informacji do innych aplikacji (np. MS Excel)

 Rodan Systems S.A.

− 123/164 −

plik WUWeu proj szczegolowy.doc

Projekt szczegółowy WUWeu
Mechanizmy analityczno - raportuj ce
Elementy BusinessObjects Enterprise Profesional mog by wbudowywane w inne aplikacje oraz elementy
innych aplikacji mog by wbudowywane w BusinessObjects. (np. istniej rozwi zania pozwalaj ce na
prezentacj danych na mapach cyfrowych z zastosowaniem elementów aplikacji MapInfo). Szczególn uwag
zwrócono na integracj z MS Excel. Istnieje mo liwo exportu dokumentów BusinessObjects do formatu MS
Excel. Dodatkowo jest dost pny specjalny moduł, który rozszerza mo liwo ci MS Excel o mo liwo dost pu
do danych z zastosowaniem „ wiatów obiektów biznesowych” z zachowaniem uprawnie zdefiniowanych w
repozytorium BusinessObjects Enterprise Profesional.

13.2.3 Opis funkcjonalno ci z punktu widzenia projektantów/administratorów systemu
Łatwa integracja z istniej cymi rozwi zaniami (mo liwo
pojedynczego logowania, wbudowanie
elementów systemu w inne aplikacje, mo liwo stosowania na ró nych platformach, licencjonowanie na
serwer i na u ytkownika).
Dzi ki otwartej architekturze i rozbudowanemu API BusinessObjects Enterprise Profesional mo na łatwo
integrowa z innymi aplikacjami, zarówno w przypadku aplikacji pod systemem Windows jak i w rozwi zaniach
z zastosowaniem technologii internetowych. Na platform Windows jest dost pna gotowa kontrolka ActiveX do
wbudowywania w inne aplikacje. S dost pne gotowe zestawy do integracji BusinessObjects Enterprise
Profesional z dost pnymi rozwi zaniami portalowymi.
Odpowiednie mechanizmy pozwalaj na stosowanie do autoryzacji identyfikatora i hasła u ytkownika domeny
Windows NT/2000.
Serwer aplikacyjny pozwalaj cy na dost p do systemu BusinessObjects Enterprise Profesional przez
przegl dark WWW jest dost pny na platform Windows NT/2000 oraz HP-UX, IBM AIX, Sun Solaris.
Dost pne s dwa modele licencjonowania: licencja na nazwanego u ytkownika i licencja na serwer.
Łatwe dostosowywanie interfejsu u ytkownika do parametrów stacji roboczej, wymaga i umiej tno ci
u ytkownika.
Administrator ma wpływ na zakres funkcjonalny interfejsu u ytkownika z poziomu administrowania
repozytorium. U ytkownicy stacji roboczych o mniejszej wydajno ci mog stosowa dost p za pomoc
przegl darki WWW. Cało przetwarzania danych b dzie w tej sytuacji odbywa si na serwerze aplikacyjnym
BusinessObjects. Do stacji u ytkownika b d przesyłane wył cznie odpowiednio sformatowane wyniki.
Minimalizacja czynno ci administracyjnych (centralna administracja), minimalizacja kosztów
zwi zanych z administracj i utrzymaniem.
Repozytorium jest wspólne dla wszystkich sposobów dost pu do systemu: aplikacja w systemie Windows,
dost p przez przegl dark WWW, WAP itp. Z jednego miejsca, jedna osoba mo e zarz dza systemem Business
Intelligence przeznaczonym dla tysi cy u ytkowników.
Aplikacja do zarz dzania repozytorium posiada mechanizmy znacznie ułatwiaj ce prac administratora np.:
mo liwo
definiowania profili i grup u ytkowników, import u ytkowników z plików zewn trznych,
definiowanie ogranicze zwi zanych z obci eniem ródłowych baz danych itp.
Oprócz mo liwo ci realizacji dost pu za pomoc przegl darki WWW gdzie w sposób naturalny administracja
odbywa si centralnie, istnieje mo liwo budowy systemu z zapewnieniem dla u ytkowników dost pu do
informacji za pomoc aplikacji Windows w architekturze trójwarstwowej. W tym przypadku serwer aplikacyjny
BusinessObjects Enterprise Profesional zapewnia komunikacj aplikacji u ytkownika z serwerami baz danych
(brak konieczno ci instalacji sterowników do baz danych na komputerze u ytkownika ko cowego) oraz jej
instalacja i aktualizacja odbywa si automatycznie.
Centralna repozytorium umo liwia przechowywanie raportów oraz dokumentów innych aplikacji. Pozwala to na
wygodn organizacj udost pniania nie tylko raportów, ale równie innych dokumentów mniej lub bardziej
zwi zanych z raportowaniem i obiegiem informacji.
Mo liwo zdefiniowania zasad dost pu do danych zgodnie z zasadami bezpiecze stwa przedsi biorstwa.
Aplikacja do zarz dzania repozytorium posiada mechanizmy pozwalaj ce na odwzorowanie struktury
organizacyjnej przedsi biorstwa w repozytorium oraz szczegółowe zdefiniowanie uprawnie u ytkowników.
Mamy mo liwo zastosowania uprawnie u ytkownika zdefiniowanych w bazie danych. Oprócz tego jest
mo liwe nało enie ogranicze zwi zanych z okre lon funkcjonalno ci narz dzia lub z dost pem do
okre lonych dokumentów lub informacji zawartych w dokumentach.
Definiowanie uprawnie ułatwia mo liwo definiowania profili i grup u ytkowników
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Krótki czas wdro enia, odpowiedni pakiet szkole i usług wdro eniowych.
Zastosowanie BusinessObjects Enterprise Profesional pozwala skoncentrowa si w trakcie wdro enia na
efekcie ko cowym, czyli zakresie informacji, który chcemy udost pni u ytkownikom. Jasne granice mi dzy
funkcjonalno ci modułów pozwalaj łatwo dostosowa aplikacj do roli u ytkownika.
Szkolenia zwi zane z BusinessObjects pozwalaj na szybkie przekazanie podstawowej wiedzy u ytkownikom
systemu, administratorom i projektantom.
25 umów partnerskich Premium Technology ze znanymi firmami konsultingowymi, integratorami gwarantuje
dost pno osób maj cych do wiadczenie w budowie ró norodnych systemów z zastosowaniem narz dzi
BusinessObjects.
Zapewnienie dost pu do danych w najbardziej optymalny sposób (sterowniki dedykowane i inne
mechanizmy podnosz ce wydajno ).
Poł czenie z relacyjnymi bazami danych odbywa si za pomoc dedykowanych sterowników pozwalaj cych na
szybkie pozyskiwanie danych i pełne wykorzystanie mo liwo ci konkretnej bazy. Dost pne s równie ogólne
standardy ODBC i OLE DB.
Jedno narz dzie dla u ytkowników zaawansowanych i pocz tkuj cych.
Podział funkcjonalno ci na moduły pozwala na dostosowania mo liwo ci narz dzia do wymaga i mo liwo ci
u ytkownika bez konieczno ci ponoszenia niepotrzebnych kosztów. W miar edukacji u ytkowników jest
mo liwo uzupełnienia brakuj cej funkcjonalno ci. U ytkownik ma do dyspozycji cały czas ten sam interfejs,
co minimalizuje czas potrzebny na opanowanie nowych umiej tno ci.

13.3 Standardowe raporty systemu obiegu dokumentów
Dziennik korespondencji
Statystyka obsługiwanych korespondencji – do dnia
Statystyka obsługiwanych korespondencji – stan na dzie
Statystyka obsługiwanych spraw – do dnia
Statystyka przyj tych / utworzonych dokumentów – do dnia
Statystyka przyj tych/utworzonych korespondencji – do dnia
Dziennik podawczy korespondencji dla komórki organizacyjnej
Sumaryczne zestawienie korespondencji przyj tych i przekazanych przez pracowników KO
Wykaz prowadzonych spraw w komórce organizacyjnej

13.3.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z raportami
Nazwa

S

Wymaganie
W celu 4 tworzone repozytorium
powinno zosta wyposa one w narz dzia
umo liwiaj ce
pobieranie
danych
„produkcyjnych” i przetwarzanie ich do
postaci, która umo liwi łatwe i szybkie
wykonywanie
analiz...

ANALIZA.
DANE
ANALIZA.
EKSPER

T
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...Stworzenie centralnego repozytorium
informacji
udost pniaj cego
mechanizmy raportowania i tworzenia
analiz
statystycznych.
Aplikacje do eksploracji danych i
systemu eksperckiego, podobnie jak inne
systemy, obecnie osi gn ły wysoki
stopie rozwoju. Wiele z nich umo liwia
niezwykle
zaawansowane
metody
zarz dzania danymi i ich przetwarzanie
zgodnie z oczekiwaniami, zwłaszcza
kierownictw instytucji je stosuj cych.
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Wyja nienie intencji / Sposób realizacji
Moduł
analityczny
bazuj cy
na
BussinesObjects
pozwala
na
wykonywanie zapyta na podstawie
warto ci
atrybutów
obiektów
przechowywanych w repozytoriach.
Dzi ki
zaawansowanym
metodom
definiowania zapyta oraz kształtowania
ich wyników, mo liwe jest pozyskanie i
prezentacja istotnych z punktu widzenia
optymalizacji informacji o miarach
procesów.
Wykorzystanie pakietu Business Objects
pozwala na zdefiniowanie struktury
poj ciowej, która b dzie łatwiejsza do
obsługi raportowej ni niskopoziomowa
struktura poj ciowa bazy danych.
Dodatkowo Wykonawca przygotuje
widoki bazy danych ułatwiaj ce
realizacj
zapyta
szczególnie w
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ANALIZA.
PROC

ANALIZA.
ROLE

ANALIZA.
PROF

ANALIZA.
WYK

T

T

T

T
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System raportowania pozwoli na analiz
danych gromadzonych w systemach i w
konsekwencji optymalizacj procesów....
...system raportowania i analiz - w
zwi zku z przebiegiem procesów
zbierane b d dane dotycz ce obywateli i
załatwianych
spraw,
a
tak e
pracowników urz dów i ich pracy system b dzie pozwalał na generowanie
raportów i analizowanie tych danych

Podobnie jak w przypadku udost pniania
funkcji, tak e stany ról mog zosta
wy wietlone w postaci listy, na której
danemu
u ytkownikowi
przyporz dkowane s role, które posiada
obecnie w systemie lub posiadał.

Funkcja umo liwia ustalenie profilu
poprzez okre lenie kolejnego miejsca
wyst pienia atrybutu, a tak e szeroko ci
kolumny w znakach przeznaczonych na
poszczególny atrybut.

Po uruchomieniu funkcji wy wietlaj si
wszystkie profile raportów dost pne dla
u ytkownika. Po wybraniu profilu
mo liwe jest utworzeni raportu, jego
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zakresie danych operacyjnych np.
historia wykonania procesów.
Oprócz standardowych metod analizy
pojedynczego procesu (historia tekstowa
i graficzna procesu w module
Workflow), moduł analityczny b dzie
udost pniał
struktur
poj ciow
pozwalaj c
na
przygotowywanie
raportów
na
temat
wykona
historycznych i aktualnych procesów.
Dzi ki nim mo liwa b dzie analiza
statystyczna
oraz
optymalizacja
procesów.
Wykonawca przygotuje przykładowy
raport statystyczny, który b dzie
obrazował standardowe miary procesów
(np. ilo procesów na poszczególnych
etapach, rednie opó nienia czynno ci i
procesów itp.). Zamawiaj cy b dzie
rozszerzał zbiór tych raportów.
Na
podstawie
analiz
r cznie
nast powałaby modyfikacja wybranych
czynno ci
procesowych
w
celu
wyeliminowania opó nie , likwidacji
„w skich gardeł” i innej optymalizacji
procesów. Optymalizacja procesów
b dzie polegała na zaprojektowaniu
modyfikacji istniej cych czynno ci
procesowych, ich dodaniu lub usuni ciu,
przydzieleniu czynno ci wi kszej ilo ci
pracowników (zmiany na poziomie
ontologii).
Analiza wykonywana na podstawie
modułu ontologii (TopicMaps) – tam s
zapisywane informacje o zmianach ról.
Czynno
realizowana na etapie
projektowania raportu pozwala na
ustalenie
parametrów
zapytania
analitycznego. Do dyspozycji s
warto ci
atrybutów
dokumentów,
danych zawartych w repozytoriach oraz
historia i stan obecny danych
procesowych. Profil zapytania b dzie
mógł by zapisany w celu pó niejszego
uruchamiania
oraz
ewentualnej
modyfikacji.
Projektant
raportu b dzie mógł w
dowolny sposób okre li wygl d listy
wynikowej
(kolejno
atrybutów,
szeroko ci kolumn i inne parametry).
U ytkownik wybiera odpowiedni raport
z listy dost pnych raportów, modyfikuje
jego parametry i uruchomienia generacj
raportu.
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ANALIZA.
UTW

ANALIZA.
AGR

T

T

eksport do zaoferowanych formatów lub
wydruk.
Tworzenie raportu przebiega w sposób
podobny do działania dwóch poprzednio
opisanych funkcji jednak e w tym
przypadku nie nast puje tworzenie
profilu.
Agregaty - wprowadzenie agregatów ma
na celu przyspieszenie procesu generacji
najbardziej zło onych raportów –
agregaty budowane b d
głównie
podczas procesu zasilania repozytorium
z systemów zewn trznych.

Tworzenie nowego raportu wymaga
posiadania uprawnie projektanta.
Dla
cz sto
wykonywanych
i
skomplikowanych
raportów
przygotowane
zastan
tzw.
materializowanych
widoków
–
pozwalaj cych
na
przyspieszenie
wykonywania zapyta SQL
Wymaganie pomiaru i analizy jako ci
obsługi spraw wymaga szczegółowego
okre lenia miar jako ci procesów.
Pozyskanie tych miar jest elementem
projektowania
raportów.
Raporty
dostarczaj ce
informacji
o
funkcjonowaniu systemu
mog by
wykorzystywane do identyfikacji i
eliminacji w skich gardeł poprzez
modyfikacj procesów pracy.
U ytkownik b dzie miał dost p do
zdefiniowanych raportów.

T

Utworzenie systemu pomiaru i analizy
efektywno ci udost pniania informacji, a
tak e jako ci obsługi spraw w trybie
elektronicznym.

RAPORT.
EKSPORT

T

Po uruchomieniu funkcji wy wietlaj si
wszystkie profile raportów dost pne dla
u ytkownika. Po wybraniu profilu
mo liwe jest utworzeni raportu, jego
eksport do zaoferowanych formatów lub
wydruk.

RAPORT.
WYDRUK

T

Po uruchomieniu funkcji wy wietlaj si
wszystkie profile raportów dost pne dla
u ytkownika.

T

Ka da lista jw. mo e by zapami tana w
pliku, a tak e skierowana do wydruku na
okre lon drukark dost pn w systemie.
Wydruki powinny by zasadniczo
opatrywane stopk charakteryzuj c
wydruk (nazwa wydruku, data wydruku,
nazwa konta zlecaj cego wydruk).

T

Sposób definiowania polega na
okre leniu kolejno ci wyst powania
kolumn w raportach oraz zakresu danych
umieszczanych w raporcie. Nadto
funkcja umo liwi powinna ustalanie
porz dku w raporcie a tak e powinna
umo liwia zapisanie ww. definicji dla
dalszego wykorzystania.

Mo liwy jest bezpo redni wydruk list z
przegl darki, lecz nie gwarantuje to
odpowiedniego poziomu jako ci i
elegancji.
Kolejno i zakres kolumn jest okre lana
podczas projektowania raportu, który po
udost pnieniu mo e by
wykorzystywany przez wielu
pracowników. Zakres danych mo e
zosta ograniczony podczas
wykonywania raportu za pomoc
kryteriów okre lonych na etapie
projektowania.

Funkcja Wybierz uchwał pozwala na
szybkie wyselekcjonowanie uchwał na
podstawie jednej z wcze niejszych
definicji utworzonych i zapisanych
funkcj Okre l wybór.
Funkcja Znajd uchwały pozwala na

Realizowane za pomoc raportów.
Mo liwe b dzie równie wyszukiwanie
dokumentów (w tym przypadku uchwał)
poprzez interfejs wyszukiwania
dokumentów.
j.w.

ANALIZA.
EFEKT

RAPORT.
LIST

RAPORT.
DEFINCIJA

RAPORT.
DEFINICJA2

T

RAPORT.

T
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Po wy wietleniu wyników zapytania,
mo liwe jest wybranie funkcji eksportu
wyników do pliku w okre lonym
formacie (XLS, TXT, CSV). Dane takie
mo na pó niej wykorzysta do analizy
w innych aplikacjach.
U ytkownik b dzie miał dost p do
zbioru raportów wynikaj cego z jego
uprawnie .
Raporty wymagaj odpowiedniego
zaprojektowania w wygodnych
narz dziach oferowanych przez
WUWue.
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ZNAJD
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utworzenie listy uchwał na zasadach
niemal identycznych jak listy uchwał
tworzone funkcj Okre l wybór i
Wybierz uchwały. Efekt jej stosowania
ró ni si tym, e tworzona lista nie
zachowuje definicji zawarto ci.
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14. rodowisko sprz towe i narz dziowe
Opis w dokumencie „WUWeu proj szczeg infrastruktura”.
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15. Konsola zarz dzaj ca
Opis w dokumencie „WUWeu proj szczeg infrastruktura”.
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16. Bezpiecze stwo
Opis dodatkowy w dokumencie „WUWeu proj szczeg infrastruktura”.

16.1 PKI
W my l Ustawy o podpisie elektronicznym bezpieczny podpis elektroniczny (potocznie nazywany podpisem
kwalifikowanym) ma pod wzgl dem prawnym moc wi c w stosunku do dokumentu opatrzonego tym
podpisem odpowiadaj c podpisowi odr cznemu zło onemu na dokumencie papierowym. Przytoczona ustawa
definiuje podpis bezpieczny jako podpis elektroniczny:
− przyporz dkowany wył cznie do osoby składaj cej, co jednocze nie umo liwia identyfikacj sygnatariusza;
− sporz dany przez osob podpisuj c za pomoc bezpiecznego urz dzenia oraz certyfikatu wydanego przez
kwalifikowany urz d certyfikacji;
− powi zany z podpisywanymi danymi w sposób uniemo liwiaj cy wprowadzenie jakichkolwiek
pó niejszych zmian bez wykrycia.
Dodatkowo ka dy podpis kwalifikowany mo e by opatrzony stemplem czasowym wyliczonym przez jedn z
usług kwalifikowanego znacznika czasowego akredytowanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji (patrz.
ni ej). Korzystanie z kwalifikowanego znacznika czasowego wywołuje skutki prawne tzw. daty pewnej w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rozszerzenie podpisu elektronicznego o znacznik czasowy (1) stanowi dowód
na istnienie danych w formie podpisanej w danym momencie, jak równie (2) wi e sam podpis z konkretn
dat . Nale y zwróci uwag , e przepisy prawne obowi zuj ce w pa stwach członkowskich UE o dłu szej
tradycji oraz wi kszej powszechno ci korzystania z podpisu kwalifikowanego (np. Austrii) nie wymagaj
stosowania znaczników czasu, w celu powi zania podpisu z konkretnym czasem je li np. w tre ci dokumentu
znajduje si informacja o czasie jego sporz dzenia. Legislacja tych krajów uznaje zło enie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego za wiadomy akt sygnatariusza, którego pełna skuteczno w rozumieniu prawa nie
wymaga po rednictwa trzeciej strony wiadcz ca odpłatne usługi znacznika czasowego.
Obowi zkowa akceptacja podpisu elektronicznego spełniaj cego powy sze wymagania przez wszystkie
podmioty maj ce mo liwo jego weryfikacji jest narzucona na mocy obowi zuj cych przepisów prawnych. Jest
to równie podstawowa cecha odró niaj ca podpis kwalifikowany od podpisu niekwalifikowanego. W stosunku
do podpisu niekwalifikowanego podmioty weryfikuj ce podpis mog podj decyzj o jego akceptacji, b d
odrzuceniu bez konieczno ci uwzgl dniania obowi zuj cych przepisów prawnych, a co najwy ej własnej
polityki bezpiecze stwa informacji.
Kwalifikowanym urz dem certyfikacji (zgodnie z wspomnian ustaw ) okre lamy podmiot wiadcz cy usługi
certyfikacyjne (wydawanie certyfkatów, zawieszanie, uniewa nianie, znakowanie czasem, ...), który został
wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów wiadcz cych usługi certyfikacyjne. Od stycznia 2005 rejestr
jest prowadzony przez Narodowe Centrum Certyfikacji (NCC) stanowi ce cz
Narodowego Banku Polskiego.
Certyfikatem kwalifikowanym jest zazwyczaj certyfikat klucza publicznego, który poza wymaganiami
okre lonymi w standardzie X.509 spełnia równie dodatkowe wymagania okre lone w w Ustawie o podpisie
elektronicznym, czyli:
− zawiera informacj jednoznacznie identyfikuj c podmiot;
− został wystawiony przez kwalifikowany urz d certyfikacji;
− posiada informacj jednoznacznie wskazuj c , i został wystawiony jako certyfikat kwalifikowany zgodnie
z polityk certyfikacji urz du wystawcy;
− dodatkowo mo e zawiera informacj handlow o maksymalnej warto ci transakcji w autoryzacji której
mo e by wykorzystany;
− na wniosek podmiotu certyfikat mo e zawiera dodatkowo informacj , czy posiadacz korzystaj c z
certyfikatu działa w imieniu własnym, czy te jako reprezentant innej osoby fizycznej, prawnej, lub te
jednostki organizacyjnej nieposiadaj cej podmiotowo ci prawnej.
Bezpieczne urz dzenie umo liwiaj ce składanie podpisów:
− powinno uniemo liwia uzyska dost p do danych słu cych do składania podpisu, co w praktyce oznacza,
e przy zastosowaniu kryptografii asymetrycznej klucz prywatny nie mo e nigdy opu ci tego urz dzenia,
oraz wszelkie operacje kryptograficzne wykorzystuj ce wspomniany klucz musz by wykonywane na
samym urz dzeniu;
− nie mo e w aden sposób modyfikowa podpisywanych danych;
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Podsystem kryptograficzny WUWeu umo liwia zarówno składanie, jak i weryfikacj podpisów elektronicznych
za pomoc certyfikatów:
− niekwalifikowanych wystawionych przez urz d certyfikacji zarz dzany przez O rodek Informatyki
Wielkopolskiego Urz du Wojewódzkiego;
− kwalifikowanych wystawionych przez urz dy certyfikacji akredytowanych przez Narodowe Centrum
Certyfikacji. Usługi zarówno kwalifikowanego i niekwalifikowanego znacznika czasu s udost pniane
odpłatnie. Z tego wzgl du w przypadku gdy u ytkownik zdecyduje si opatrze podpis stemplem czasowym
wywołuj cego skutki tzw. daty pewnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego wła ciwe składanie podpisu
b dzie realizowane za pomoc zewn trznej aplikacji dostarczonej przez dostawc usługi znacznika czasu.

16.1.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z PKI
Nazwa

S

PKI1

T

PKI. CC

T

PKI. ODBIÓR

T

PKI2

T
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Wymaganie
infrastruktura klucza publicznego (PKI),

System wydawania certyfikatów został
utworzony przez O rodek Informatyki
WUW. System jest przygotowany do
wydawania niezb dnej ilo ci certyfikatów
niekwalifikowanych. Wykonawca mo e
zaakceptowa rozwi zanie OI WUW lub
zaoferowa
rozwi zania, które zgodnie
z przepisami rozwi
problem podpisu
elektronicznego w skali WUWeu. W
przypadku akceptacji systemu OI WUW na
Wykonawcy ci y odpowiedzialno za jego
pełn integracj z WUWeu.
Certyfikaty niekwalifikowane wydawa
b dzie „urz d certyfikacji” Zamawiaj cego.
Podczas odbiorów Zamawiaj cy b dzie
sprawdzał
realizacj
celu
poprzez
udost pnienie certyfikatów kwalifikowanych
i niekwalifikowanych oraz b dzie sprawdzał,
czy WUWeu poprawnie realizuje obsług
zaufanego obiegu informacji (dokumentów).

Zapewniona
zostanie
mo liwo
wykorzystania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
System musi współpracowa z Centrum
Certyfikacji w celu zapewnienia obsługi:
• podpisu kwalifikowanego
• podpisu niekwalifikowanego
• szyfrowania dokumentów
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Wyja nienie intencji / Sposób
realizacji
System obiegu dokumentów
oraz portal internetowy b dzie
wyposa ony
w
funkcje
podpisywania i weryfikacji
podpisanego dokumentu.
Wykonawca
wykorzysta
system
wydawania
certyfikatów opracowany przez
OI.

Podczas odbioru Wykonawca
zaprezentuje zestaw testowych
przypadków
u ycia
oraz
przykładowych
danych
testowych,
umo liwiaj cych
sprawdzenie
poprawno ci
realizacji
podsystemu
odpowiedzialnego za składanie
oraz weryfikacj
podpisów
elektronicznych. Wymaganie
dotycz ce
zapewnienia
zaufanego obiegu informacji
zostanie w pełni zrealizowane
po
zako czeniu
dalszych
etapów projektu na bazie
podsystemu obj tego odbiorem.
Podsystem
bezpiecze stwa
odpowiedzialny za składanie
oraz
weryfikacj
podpisu
elektronicznego b dzie uznawał
certyfikaty
elektroniczne
wydane przez:
− niekwalifikowany
urz d
certyfikacji
zarz dzane
przez OI WUW;
− kwalifikowane
urz dy
certyfikacji powszechnie
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PKI. PODPISY

T

PKI. ZEW

T

PKI. UPO

T

PKI. PORTAL

T
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W celu nr 1 wspomina si o wykorzystaniu
podpisu elektronicznego. Doprecyzowa
nale y,
e w WUWeu musz
by
akceptowane podpisy zło one odpowiednio
na
podstawie
kwalifikowanego
lub
niekwalifikowanego certyfikatu.
Współpraca z modułem PKI systemu
WUWeu, pozwalaj cym na weryfikacj
cie ki certyfikatów zewn trznych CA dla
podpisanych komunikatów (WUWeu PKI
posiada lokalne repozytorium kluczy oraz
certyfikatów nadrz dnych zaufanych CA).
Przyjmowanie dokumentów w formie
elektronicznej oraz urz dowe po wiadczanie
odbioru UPO.
W przypadku usług udost pnianych przez
portal obowi zywał b dzie nast puj cych
schemat post powania:
•
w momencie przej cia na stron
udost pniaj c usług nast powało b dzie
automatyczne przeł czenie na transmisj
szyfrowan (z transmisji HTTP na HTTPS,
czyli HTTP over SSL)
•
podczas
ładowania
strony
prezentowany
b dzie
certyfikat
Wielkopolskiego Urz du Wojewódzkiego
•
po zaakceptowaniu certyfikatu
u ytkownik
b dzie
mógł
wypełni
formularz
•
w momencie próby wysłania
formularza do WUW pojawi si pro ba o
wybór sposobu podpisania formularza;
mo liwe b d dwie formy: czytnik kart
procesorowych wraz z kart procesorow
lub plik z zaszyfrowanym kluczem
prywatnym
•
proces podpisywania składał si
b dzie z dwóch nast puj cych po sobie:
kroku wyznaczaj cego dla formularza
znacznik czasu oraz kroku generuj cego
podpis
•
w
ostatnim
kroku
przed
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uznawane
w
Polsce,
których
certifikaty
s
udost pniane
przez
Narodowe
Centrum
Certyfikacji
(http://www.nccert.pl/ncc/
lista_wydanych/lista_wyd.
aspx)
W trakcie dalszych etapów
realizacji
moduł
kryptograficzny
zostanie
rozszerzony o funkcjonalno
umo liwiaj c
szyfrowanie
zawarto ci umieszczonej w
kopercie
cyfrowej,
której
odbiorc
b dzie konkretny
podmiot posiadaj cy certyfikat
cyfrowy
j.w.

Podsystem
podpisu
elektronicznego
posiada
mo liwo
importu
certyfikatów
zaufanych
urz dów
certyfikacji
do
własnego magazynu kluczy.
Zostanie
uruchomiony
w
ramach portletu wysyłania
korespondencji.
− System WUWeu b dzie
automatycznie
przekierowywał
dania
HTTP otrzymane kanałem
niezabezpieczonym
(tj.
niezapewniaj cym
uwierzytelnienia
usługi
oraz poufno ci transmisji),
na port, na którym cało
komunikacji
mi dzy
przegl dark
a usług
b dzie
tunelowana
wewn trz SSL/TLS.
− System WUWeu b dzie
uwierzytelniał
si
za
pomoc
certyfikatu
wystawionego przez urz d
certyfikacji
Wielkopolskiego Urz du
Wojewódzkiego.
− Usługa b dzie umo liwiała
składanie
podpisów
elektronicznych
na
przesyłanych formularzach
za pomoc : certyfikatów
(1) umieszczonych na
kartach
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przesłaniem danych na serwer WUW do
dokumentu zał czany b dzie certyfikat
osoby podpisuj cej
•
w zale no ci od tego czy b dzie to
certyfikat niekwalifikowany wystawiony
przez WUW czy certyfikat kwalifikowany
stosowane b d inne listy zastrze e
(CRL); je li podpis zostanie prawidłowo
zweryfikowany
wówczas
przekazana
sprawa uruchomi odpowiedni proces
„workflow”

PKI. KARTY 500

T

PKI.
CZYTNIKI
250/250

PKI. CZYTNIKI

T

PKI-LDAP

N
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Karty dedykowane do pracy w systemach
klucza publicznego PKI
umo liwiaj ce
generowanie kluczy, składanie podpisu
elektronicznego oraz wspieraj ce algorytmy
kryptograficzne. Razem 500 kart.
250 czytników z wyj ciem USB, 250
czytników z wyj ciem szeregowym.
Wymagana
poprawna
współpraca
z
modułem PKI.
Czytniki kart, zgodne ze standardem ISO
7816, trwało
100000 cykli, praca w
rodowiskach
operacyjnych
Windows,
Linux.
Integracja usługi katalogowej serwera
odpowiedzialnego
za
pojedyncze
uwierzytelnienie (ang. single sign-on) z
urz dem certyfikacji zarz dzanego przez OI
WUW.
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mikroprocesorowych
dost pnych
za
po rednictwem interfejsu
PKCS#11,
b d
(2)
umieszczonych
w
magazynie
kluczy
zapisanym w pliku (w
formacie PKCS#12, lub
JKS).
− Ze wzgl du na ró n
polityk
w
zakresie
odpłatno ci korzystania z
usługi
kwalifikowanego
znakowania czasem, w
przypadku
składania
podpisu z wykorzystaniem
znacznika
czasowego
wła ciwe zło enie podpisu
b dzie realizowane przy
u yciu
aplikacji
zewn trznej dostarczonej
przez kwalifikowany urz d
certyfikacji. Tak podpisany
formularz b dzie nast pnie
przesyłany do systemu
WUWeu.
− System WUWeu b dzie
weryfikował
wa no
certyfikatów
wystawionych
zarówno
przez
niekwalifikowany
urz d
certyfikacji
zarz dzany
przez
OI
WUW,
jak
równie
kwalifikowane
centra
certyfikacji uznane przez
NCC.
Dostarczone zostan
karty
kryptograficzna cryptoCertum

Dostarczone zostan czytniki
Czytnik Omnikey CardMan
3111 RS232
Czytnik Omnikey CardMan
3121 USB
j.w.

Istnieje mo liwo
integracji
usługi
katalogowej
stanowi cego cz
serwera
pojedynczego logowania z
urz dem certyfikacji OI WUW
poprzez aktualizacj katalogu
u ytkowników za pomoc
plików wsadowych.
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16.2 SSO
Realizacja usługi SSO (pojedynczego podpisu, jednokrotnego logowania) umo liwia dost p do wskazanych
aplikacji po uwierzytelnieniu logowania (z mo liwo ci weryfikacji certyfikatu z kart mikroprocesorowych) potwierdzeniu, e loguj cy si do systemu jest rzeczywi cie t osob , za któr si podaje). Zwalania to
u ytkownika z logowania si do ró nych systemów, zarz dzania tymi hasłami (cz sto wi e si z utrat
bezpiecze stwa) oraz zmniejsza ilo operacji administratorskich zwi zanych z zarz dzaniem polityk haseł.
W WUWeu SSO zostanie zrealizowane w oparciu o produkt Novell SecureLogin v6.0.0 SP1. Novell
SecureLogin jest aplikacj instalowan na stacjach roboczych u ytkowników odwołuj c si do zasobów
serwera katalogowego (poprzez LDAP) oraz karty kryptograficznej u ytkownika. SecureLogin, po poprawnie
przeprowadzonym uwierzytelnieniu, przechwytuje zasady logowania (login, hasło, ew. dodatkowe ustawienia –
do bardziej skomplikowane logowanie mo na zapisa w j zyku skryptowym po stronie serwera) do kolejnych
aplikacji (Windows, Java, WEB) i bez wymaganej wiedzy dla u ytkownika pozwala mu si porusza po
wybranych
aplikacjach.
Wi cej
szczegółów
mo na
znale
w
opisie
na
stronie:
(http://www.novell.com/products/securelogin/overview.html) [opis w j zyku angielskim].
Konfiguracja projektowana dla WUWeu opiera si na nast puj cych zało eniach (szczegóły techniczne w
podrz dnikach instalacji i konfiguracji):
• informacja o u ytkowniku i jego identyfikatorach i hasłach dla poszczególnych aplikacji przechowywane s
w serwerze katalogowym,
• elementem niezb dnym do zalogowania jest:
o karta kryptograficzna (stosownie zabezpieczona kodem PIN [4-8 znakow] oraz certyfikatem
wydanym i podpisanym przez WUW,
o aplikacja (SecureLogin) po stronie klienta (tylko dla Windows XP/2000/2003),
• proces logowania bazuje na technice komunikacji LDAP z wykorzystaniem bezpiecznego poł czenia (SSL),
• nie mo liwe jest zalogowanie do stacji roboczej bez poprawnego zalogowania do SSO,
• logowanie bez dost pu do serwera katalogowego nie b dzie mo liwe,
• istnieje mo liwo narzucenia ogranicze na zło ono haseł,
• hasła s przechowywane w postaci zakodowanej (opracowane przez Novell oprogramowanie SecretStore
Service),
• administrator nie mo e pozna hasła a jedynie wymusi jego zmian , u ytkownik okre la fraz /pytanie i
odpowied które razem daj mo liwo odzyskania swojego hasła po zapomnieniu,
• nie mo na u ywa i zalogowa si do aplikacji bez karty w czytniku, gdy co okre lony czas (ustawienia na
serwerze np. 5 minut) sprawdzane jest poł czenie z serwerem i nast puje weryfikacja danych z karty pojawia si komunikat, ze utracono poł czenie lub e karta nie ma autoryzacji.

16.2.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z SSO
Nazwa

S

Wymaganie

AUTENTYK. PODPIS
i SSO

T

System
autentykacji
i
autoryzacji
u ytkowników z mo liwo ci zastosowania
podpisu elektronicznego kwalifikowanego i
niekwalifikowanego
oraz
technologii
jednokrotnego podpisu (bez urz du certyfikacji
kwalifikowanej).

AUTENTYK. PRAC

T

musi
tak e
umo liwia
autentykacj
przewa aj cej cz ci u ytkowników na
zasadach pojedynczego podpisu (single sign on SSO) z równoczesnym zapewnieniem
kontroli
z
wykorzystaniem
kart

 Rodan Systems S.A.

− 135/164 −

Wyja nienie
intencji
/
Sposób realizacji
Realizacja usługi SSO
(pojedynczego
podpisu,
jednokrotnego logowania)
umo liwia
dost p
do
wskazanych aplikacji po
uwierzytelnieniu logowania
(z mo liwo ci weryfikacji
certyfikatu
z
kart
mikroprocesorowych)
elektronicznym podpisem
(certyfikatem).
SSO
zostanie zrealizowane w
oparciu o produkt Novell
SecureLogin v6.0.0 SP1
Wykorzystane
zostan
dostarczane dla WWUeu
karty i czytniki oraz
certyfikaty wydawane przez
OI WUW.
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BEZP. DOST P
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T

mikroprocesorowych
z
czytnikami,
dodatkowych pinów oraz haseł w przypadku
dost pu do krytycznych b d istotnych danych
lub funkcji systemu.
Identyfikacja
osób
korzystaj cych
i
posiadaj cych uprawnienia do korzystania z
systemu nast powa b dzie poprzez logowanie
si
po uruchomieniu “klienta” systemu.
Podstawowa identyfikacja u ytkownika b dzie
przebiegała na podstawie wprowadzenia nazwy
konta u ytkownika oraz hasła. Zakłada si
stosowanie protokołu SSH oraz odpowiedniej
dystrybucji haseł. Wymaga si , aby oprócz ww.
identyfikacji
zaimplementowane
było
dopuszczenie do systemu na podstawie
certyfikatów (udost pnionych przez WUW np.
w formie kart mikroprocesorowych).
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Secure Login to aplikacja
kliencka która zapewnia
kontrol
logowania na
stacjach oraz dost
do
konfiguracji
i
haseł
przypisanych konkretnemu
u ytkownikowi,
dzi ki
którym mo e mie
on
dost p do aplikacji w SO
Windows, Java czy WEB.
Do poł cze i transmisji
danych SSO wykorzystuje
wraz serwerem LDAP
protokół SSL.
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17. Wymagania niefunkcjonalne
17.1 Efektywno

i skalowalno

Opis w dokumencie „WUWeu proj szczeg infrastruktura”.

17.2 Niezawodno
Opis w dokumencie „WUWeu proj szczeg infrastruktura”.

17.3 Log i dziennik zdarze
17.3.1 Dziennik zdarze
Dziennik zdarze to miejsce, gdzie zapisywane s informacje o wszelkiej aktywno ci u ytkowników systemu.
Logowane b d m.in. operacje wyszukiwania, otwarcia dokumentów, zmiany konfiguracji, przegl danie
szczegółów dokumentu itp.
Dziennik zdarze mo e posłu y do weryfikacji działa u ytkowników, ledzenia działa , które doprowadziły
do wykrycia bł dów w systemie oraz do analizy statystycznej za pomoc narz dzi raportowych.
Zdarzenia mog by wyszukane według u ytkownika wykonuj cego (wybranego z listy) oraz zakresu dat
zdarze .
Poni sza tabela zawiera informacje, które mo na uzyska na podstawie dziennika:
Nazwa pola
U ytkownik
Obiekt
Typ
Operacja
Komunikat
Data

Opis
Login u ytkownika, który wykonał operacj
Identyfikator lub identyfikatory obiektów (w formie listy)
Typ zdarzenia (spo ród typów zdefiniowanych w systemie)
Operacja wykonana przez u ytkownika (w nazw operacji zdefiniowanych w
systemie)
Szerszy opis czynno ci wykonanej przez u ytkownika
Data i godzina wykonanej operacji

Poni ej przykład listy zdarze .
U ytkownik

Obiekt
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Lista zdarze mo e zosta zapisana w pliku .CSV (w postaci spakowanej) w celu dalszego przetwarzania.

17.3.2 Log systemowy
W celu weryfikacji poprawno ci działania oraz diagnostyki przyczyn bł dów, w systemie zaimplementowana
jest funkcjonalno raportowania wyj tków.
Diagnostyka oparta jest o system wyj tków platformy Java 2 Standard Edition. Ka da nieprawidłowa sytuacja,
(np. bł d) sygnalizowana jest w kodzie aplikacji powstaniem wyj tku. Wyj tek jest przekazywany przez kolejne
warstwy aplikacji a do warstwy prezentacji i jest wy wietlany w postaci czytelnej u ytkownikowi oraz
zapisywany w logu. Jednocze nie komunikat zawiera precyzyjny identyfikator opisu zdarzenia w logu.
Wyj tek jest obiektem, którego podstawowymi atrybutami s : komunikat wyj tku opisuj cy problem, przyczyna
wyst pienia wyj tku b d ca innym wyj tkiem, który spowodował wyrzucenie wyj tku oraz stos wywoła
identyfikuj cy miejsce w kodzie, w którym wyst pił wyj tek. Wyj tki s ró nych typów, a ka dy z typów
wyj tków jest stosowany do sygnalizowania okre lonego rodzaju problemów.
System wyj tków pozwala zidentyfikowa problem i podj kroki zaradcze w sytuacjach niewymagaj cych
ingerencji w kod aplikacji (np. brak poł czenia z baz danych, niewła ciwy parametr konfiguracyjny ustawiony
przez administratora, itp.). Stos wywoła oraz propagacja wyj tków umo liwiaj autorom kodu szybk
identyfikacj i usuni cie ewentualnych bł dów w kodzie aplikacji.
System diagnostyczny umo liwia zapisywanie komunikatów o bł dach oraz wyj tków na trwałym no niku
danych (np. do pliku lub bazy danych). Utrwalenie informacji o problemie, który wyst pił podczas działania
aplikacji pozwala na usuwanie bł dów oraz ci gł analiz poprawno ci i optymalizacj funkcjonowania
aplikacji. Informacje zapisywane do logów diagnostycznych mog mie ró ny poziom wa no ci. System
diagnostyczny pozwala na przypisywanie kilka ró nych poziomów wa no ci do komunikatów umieszczanych w
logu, pocz wszy od bł dów krytycznych a ko cz c na informacjach opisuj cych przebieg działania aplikacji
( ledzenie aplikacji).
Logi b d zapisywane w postaci tekstowej w ustalonym przez administratora miejscu na serwerze.
Log systemowy najcz stsze zastosowanie znajdzie w diagnostyce bł dów działania systemu i najbardziej
przydatny b dzie dla programistów.
Standardowo tworzone s nast puj ce typy logów systemowych:
Nazwa logu
boot.log
docman.log.1..N
docmanError.log.1..N

 Rodan Systems S.A.

Opis
Log zapisuj cy zdarzenia z czasu uruchamiania systemu
Log zapisuj cy zdarzenia podczas działania systemu; po przekroczeniu
ustalonej obj to ci pliku tworzony jest nowy plik z wi kszym numerem
Log przechowuj cy informacje o bł dach systemu; po przekroczeniu ustalonej
obj to ci pliku tworzony jest nowy plik z wi kszym numerem
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ooworkflow.log
server.log

Log zapisuj cy zdarzenia dotycz ce podsystemu workflow
Log zapisuj cy zdarzenia dotycz ce serwera aplikacyjnego

Poni ej przykład logu ooworkflow.log:
2006-12-12 10:20:50 | javawsApplicationMain | ERROR | pl.rodan.ooworkflow.WfException |
pl.rodan.ooworkflow.WfException:
Bł dna
warto
danej(ych).:nie
był
wykonany
uchwyt
instrukcji
Import
Data:
ar_column_nr
:PD_ID
l_ret
:null
| SYSTEM |
pl.rodan.ooworkflow.WfException:
Bł dna
warto
danej(ych).:nie
był
wykonany
uchwyt
instrukcji
Import
Data:
ar_column_nr
:PD_ID
l_ret
:null
at rodan.ooworkflow.db.WM_DB_RecordSet.GetData(WM_DB_RecordSet.java:148)
at
pl.rodan.ooworkflow.definition.dao.ProcessDefinitionDBDAOImpl.retrieveProcessFromResultSet(ProcessDefinitio
nDBDAOImpl.java:824)
at
pl.rodan.ooworkflow.definition.dao.ProcessDefinitionDBDAOImpl.getAll(ProcessDefinitionDBDAOImpl.java:243)
at
pl.rodan.ooworkflow.definition.manager.core.ProcessDefinitionManager.findAllByLatestVersionOLD(ProcessDefin
itionManager.java:148)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow.getProcDefNodes(MainWindow.java:1779)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow.categorizationTree(MainWindow.java:1387)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow.main(MainWindow.java:2295)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.executeApplication(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.executeMainClass(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.continueLaunch(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.handleApplicationDesc(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.handleLaunchFile(Unknown Source)
at com.sun.javaws.Launcher.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
|
nie
był
wykonany
uchwyt
instrukcji
Import
Data:
ar_column_nr
:PD_ID
l_ret
:null
2006-12-12 14:35:19 | AWT-EventQueue-0 | ERROR | pl.rodan.ooworkflow.WfException |
pl.rodan.ooworkflow.WfException: Wewn trzny bł d aplikacji.:Brak przej .
| SYSTEM |
pl.rodan.ooworkflow.WfException: Wewn trzny bł d aplikacji.:Brak przej .
at pl.rodan.ooworkflow.definition.manager.verify.ActivityVerifier.verify(ActivityVerifier.java:83)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.manager.verify.VerifierFacade.verify(VerifierFacade.java:101)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow.verifyProcessDef(MainWindow.java:2327)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow.verify(MainWindow.java:2416)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow.access$3600(MainWindow.java:104)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow$19.actionPerformed(MainWindow.java:854)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton.doClick(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$MouseInputHandler.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
| Brak przej .
2006-12-12 14:36:52 | AWT-EventQueue-0 | ERROR | pl.rodan.ooworkflow.WfException |
pl.rodan.ooworkflow.WfException: Parser: niedozwolony typ argumentu dla operacji
| SYSTEM |
pl.rodan.ooworkflow.WfException: Parser: niedozwolony typ argumentu dla operacji
at rodan.ooworkflow.parser.WfP_BPQL_Start_WPA.Verify(WfP_BPQL_Start_WPA.java:78)

 Rodan Systems S.A.
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at rodan.ooworkflow.parser.WfParserBPQL.parseWPA(WfParserBPQL.java:120)
at rodan.ooworkflow.parser.WMP_Parser.parseWPA(WMP_Parser.java:115)
at
pl.rodan.ooworkflow.definition.manager.verify.ActivityVerifier.verifyActivityDef(ActivityVerifier.java:198)
at
pl.rodan.ooworkflow.definition.manager.verify.ActivityVerifier.verifyActivityDef(ActivityVerifier.java:288)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.manager.verify.ActivityVerifier.verify(ActivityVerifier.java:87)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.manager.verify.VerifierFacade.verify(VerifierFacade.java:101)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow.verifyProcessDef(MainWindow.java:2327)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow.verify(MainWindow.java:2416)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow.access$3600(MainWindow.java:104)
at pl.rodan.ooworkflow.definition.view.MainWindow$18.actionPerformed(MainWindow.java:831)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton.doClick(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown Source)
at
javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$MenuDragMouseHandler.menuDragMouseReleased(Unknown
Source)
at javax.swing.JMenuItem.fireMenuDragMouseReleased(Unknown Source)
at javax.swing.JMenuItem.processMenuDragMouseEvent(Unknown Source)
at javax.swing.JMenuItem.processMouseEvent(Unknown Source)
at javax.swing.MenuSelectionManager.processMouseEvent(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$MouseInputHandler.mouseReleased(Unknown Source)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
|

17.4 Backup i polityka zarz dzania
Opis w dokumencie „WUWeu proj szczeg infrastruktura”.

17.5 Ergonomia
17.5.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z ergonomi
Nazwa
PRZYJ. BOERGO

 Rodan Systems S.A.

S
T

Wymaganie
WUW ma by :
By ergonomiczny

Wyja nienie intencji / Sposób realizacji
Dotyczy BackOffice:
• chroni u ytkownika przed bł dami,
• wspiera u ytkowników o ró nym
stopniu zaawansowania (minimalne
zaawansowanie wynika ze szkolenia)
• mo na nauczy si podstawowych
zasad pracy z systemem
• mo na osi gn
wysoki stopie
biegło ci posługiwania si systemem
• pomoc jest dost pna, zrozumiała i
wystarczaj ca (pomoc kontekstowa, w
jaki sposób osi gn
konkretny
rezultat)
• interfejs u ytkownika jest spójny w
ró nych, ale funkcjonalnie zbli onych
cz ciach systemu
• odporno
na
działania
niedo wiadczonego u ytkownika
• dane s prezentowane w sposób
ułatwiaj cy ich wprowadzanie i analiz
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PRZYJ. PROSTOTA

T

WUWeu musi posiada tak e
nast puj ce cechy:
•
prostota obsługi

PRZYJ. IE

T

PRZYJ. BOWADY1

T

PRZYJ. BOWADY2

T

PRZYJ. PROCESY

T

PRZYJ. POMOC

T

…, interfejs graficzny cz ci
roboczej musi by zbudowany w
oparciu
o
przegl dark
internetow i kompatybilny z
powszechnie
u ywanymi
przegl darkami.
Posiada funkcje wsparcia dla
osób
z
wadami
wzroku
(dostosowanie
czcionek,
kolorów itp.).
Posiada funkcje wsparcia dla
osób z wadami ko czyn
(umo liwia dokonanie operacji
tylko za pomoc urz dzenia
wskazuj cego, lub tylko za
pomoc klawiatury).
Dost pno
graficznego
rodowiska do modelowania
procesów.
W ramach realizacji zamówienia
Wykonawca musi zapewni
udost pnienie pomocy w postaci
dokumentacji
serwisowej
i
u ytkownika, obie w j zyku
polskim, dost pnej w WUWeu

PRZYJ. ADMIN

T

PRZYJ. KOLORY

N
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Oczekuje si ,
e wybrane
narz dzia b d udost pniały AS
zrozumiałe
komunikaty,
wyja nione w dokumentacji.
Dopuszcza si , aby komunikaty
dla AS były w j zyku
angielskim.
minimum – ustalony dla WUW
kolor i wielko czcionek
(zasadniczo czcionka czarna,
cz ste podpowiedzi zielona,
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(ł czenie w grupy)
• kolory oraz czcionki s odpowiednio
dobrane
• komunikaty
(o
ostrze eniach,
sytuacjach wyj tkowych) s dost pne,
zrozumiałe i tre ciwe
• decyzje szczególnie wa ne wyró niaj
si z po ród pozostałych (np. usuni cie
obiektu)
• podczas wykonywania długotrwałego
przetwarzania
system
informuje
u ytkownika o tym,
e proces
przebiega
• posiada skróty klawiszowe: Enter,
Shift, TabShift
• minimalizuje
liczb
przeładowa
ekranów
Prostota
rozwi zania
gwarantuje
akceptacj systemu przez ko cowych
u ytkowników. Nale y pami ta jednak,
e system nie mo e by prostszy ni
stawiane
przed
nim
wymagania
funkcjonalne.
W cz ci BackOffice wymagane jest
u ycie przegl darki Internet Explorer.

Nie dotyczy BackOffice. Dotyczy portali.

Nie dotyczy BackOffice. Dotyczy portali.

Zarówno dla procesów RBUE jaki dla
wewn trznych procesów WUW.
Zostanie
dostarczony
podr cznik
u ytkownika oraz pomoc kontekstowa
dost pna z ka dego ekranu.

Przyjazno
interfejsów
administracyjnych b dzie ni sza ni
interfejsów
dla
ko cowych
u ytkowników.
Przyjazno
b dzie
umo liwiła
realizacj
zada
administracyjnych.
Ustalane za pomoc CSS. Zakres zmian
jest ograniczony układami ekranów (np.
zbyt du a czcionka powoduje nało enie na
siebie tekstów, etykiet itd.)
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PRZYJ. TŁO

N

PRZYJ. ETYKIETY

N

PRZYJ. PARAMETR
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N

ostrze enia czerwona, tło
pastelowe),
minimum – ustalony dla WUW
kolor tła
minimum – ustalone dla WUW
nazwy etykiet i ich rozło enie
pól - w szczególno ci rozkład
eliminuj cy efekt skacz cego
ekranu po przeładowaniu strony
preferowane – wpływanie na 3
powy sze (kolory, czcionki, tło,
etykiety) wymagania na drodze
parametryzacji
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j.w.
Zostan ustalone proponowane
Zamawiaj cego nazwy etykiet.

przez

Wykonawca
nie
zakłada
przebudowywania rozkładu ekranów, lecz
zaproponuje układ minimalizuj cy liczb
przeładowa .
Na kolory, czcionki i tło przez CSS.
Etykiety w plikach properties. Nie zakłada
si przebudowywania rozkładu ekranów.
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18. Architektura oprogramowania
Rysunek 11. Architektura
oprogramowania WUWeu.

W
zakresie
oprogramowania
aplikacyjnego
dost pnego
dla
u ytkowników systemu:

 Rodan Systems S.A.
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Podsystem /
aplikacja

Komponent

Nazwy
podsystemów
u ywane w
SIWZ

Podsystemy / aplikacje funkcjonalne
Centralne
Centralne
repozytorium
Repozytorium
danych
Danych
(Informacji)
Repozytorium
akt spraw
Repozytorium
informacji
binarnej
Usługi obsługi
akt spraw
Usługi
kancelaryjne
Usługi obsługi
płatno ci
Rejestry
dokumentów
Repozytorium
informacji
Archiwizacja
dokumentów i
danych
Repozytorium
danych
steruj cych
WUWeu
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System obsługi
kart płatniczych
Rejestry

System
archiwizacji
dokumentów i
danych

Opis

Elementy narz dziowe / systemowe

stanowi główny skład systemu odpowiedzialny za trwało danych oraz
uogólnione usługi zwi zane z obiegiem dokumentów w urz dzie
w skład repozytorium akt spraw wchodz : korespondencja, podmiot,
sprawa, dokument, specjalizacja dokumentu, atrybuty podstawowe i
dodatkowe, zał czniki, rejestry
zapewnia trwało plikom np. dokumentom Word, pdf, Excel, jpg itd.
funkcje zwi zane z tworzeniem spraw, doł czaniem dokumentów,
archiwizacj itd.
funkcje zwi zane z przyjmowaniem i opisywaniem korespondencji oraz
obsług korespondencji wychodz cej
usługi obsługi kasy WUW oraz sprawdzenia płatno ci w ksi gowo ci
zbiory dokumentów okre lonego typu, w tym typów tworzonych przez
u ytkownika
skład tre ci, które maj by publikowane w portalach a nie s aktami spraw
wraz z podstawowymi usługami tworzenia i przetwarzania informacji
usługi archiwizacji spraw, dokumentów oraz historii wykonania procesów
według okre lonych reguł archiwizacji
zawiera ró nego rodzaju definicje np. model danych, definicje procesów,
definicje kategoryzacji, raporty, słowniki itd.; aplikacja wykorzystuje
schemat do okre lenia swojego działania w trybie wykonania (run-time);
zawiera równie informacje reprezentuj ce działanie systemu np. informacje
o historii wykonania procesów, dzienniku zdarze itd
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OfficeObjects® Document Manager
Ingres
OfficeObjectsHierarchical Storage
Manager (hierarchiczne repozytorium
plików
OfficeObjects® Document Manager
OfficeObjects® Document Manager

OfficeObjects® Document Manager
OfficeObjects®ICM
Ingres
OfficeObjects® Document Manager
OfficeObjectsHierarchical Storage
Manager (hierarchiczne repozytorium
plików
OfficeObjects® Document Manager
OfficeObjects®ICM
OfficeObjects® Workflow

Projekt szczegółowy WUWeu
Architektura oprogramowania
Zarz dzanie
procesami pracy
i obiegiem
dokumentów

Lista zada

Lista
powiadomie
Panel
wła ciciela
procesów

Wizualizacja
procesu
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Kompleksowy
system
zarz dzania
obiegiem
dokumentów
Wielkopolskieg
o
Urz du
Wojewódzkiego
;
System
zarz dzania
prac Urz du –
workflow;
przyjmowanie i
obsługa
dokumentów
papierowych;
Moduł
„workflow”
aplikacja klienta
do systemu
workflow

składowa systemu odpowiedzialna za dynamik systemu

główny interfejs u ytkownika z systemem zarz dzania procesami pracy;
osobista lista zada wynikaj ca z wykonywania instancji procesów pracy
zgodnie z ich definicj ; mo liwo przegl dania i sortowania oraz dost pu
do wymaganego terminu realizacji; po wykonaniu czynno ci zadanie znika z
listy zada a kolejne zadanie pojawia si u innego (innych) u ytkowników;
grupowanie zada np. „nowe zadania” i „zadania w toku”
osobista lista powiadomie – sygnałów o tym, e zaszło lub zajdzie jakie
zdarzenie
monitorowanie wykonywania procesów, w szczególno ci ich parametrów
jako ciowych tj. czas; sygnalizacja naruszenia parametrów jako ciowych do
grupy osób okre lonej podczas definicji odpowiedniego procesu;
zarz dzanie instancjami procesów oraz instancjami czynno ci;
wyszukiwanie instancji, przerywanie i modyfikowanie instancji; przypisanie
wykonawców; archiwizacja i odtwarzanie instancji procesów
reprezentacja graficzna instancji procesu wraz ze szczegółami wykonania
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OfficeObjects® Workflow

OfficeObjects® Document Manager
OfficeObjects® Workflow

OfficeObjects® Workflow

Projekt szczegółowy WUWeu
Architektura oprogramowania
Maszyna
wykonawcza
procesów

Portal
internetowy

Definicje
procesów
pracy

rodowisko
zarz dzania
portletami
Publikacje
informacji
niepublicznej
Publikacje
informacji
publicznej
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Portal
internetowy;
System
Zarz dzania
informacjami
publicznymi i
niepublicznymi
znajduj cymi
si w
Wielkopolskim
Urz dzie
Wojewódzkim

wykonywanie instancji procesów pracy; w szczególno ci moduł ten
realizuje nast puj ce funkcje:
• tworzenia, modyfikacji i kompilowania procesu pracy,
• tworzenia, obsługi, przerywania i zako czenia instancji procesu pracy,
• rozpocz cia, wykonywania i zako czenia czynno ci,
• dostarczania informacji o stanie instancji procesu pracy,
• dostarczania informacji o li cie zada do wykonania przez danego
u ytkownika,
• dostarczania zbiorczej informacji o wykonanych/wykonywanych
instancjach procesów,
• sygnalizowania mo liwych do przekroczenia i przekroczonych
zale no ciach czasowych zdefiniowanych dla procesu
procesy kancelaryjne i cyklu yciowego sprawy oraz merytoryczne

OfficeObjects® Workflow

implementacja kontenera portletów; mo liwo rejestrowania portletów
merytorycznych zwi zanych z konkretn aplikacj ; inne udogodnienia:
statystyki ruchu na portalu, style CSS
publikacja informacji

LifeRay
OfficeObjects® FrontOffice

publikacja informacji w ramach BIP

OfficeObjects® FrontOffice

− 147/164 −

plik WUWeu proj szczegolowy.doc

Projekt szczegółowy WUWeu
Architektura oprogramowania
Zło one
interakcje z
podmiotami
zewn trznymi
Portal
intranetowy

Obsługa
publikacji
(moduł
redaktorski)

Infrastruktura
klucza
publicznego

Inne portlety

rodowisko
zarz dzania
portletami
Publikacje
informacji
niepublicznej
Inne portlety

Definicje
procesów
publikacyjnych
Edytor html

Centrum
certyfikacji
WUW
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System
umo liwiaj cy
składanie i
monitorowanie
spraw on-line
Portal
intranetowy;
System
zarz dzania
tre ci dla
zarz dzania
Intranetem
Urz du; portal
wewn trzny
urz du

aplikacja klienta
do zarz dzania
tre ci CMS

obsługa podmiotów zewn trznych zakładaj ca dwustronn wymian
informacji i dokumentów równie podpisanych elektronicznie

OfficeObjects® FrontOffice

portlety typu mailing, RSS, lista dyskusyjna, ankiety

LifeRay

implementacja kontenera portletów; mo liwo rejestrowania portletów
merytorycznych zwi zanych z konkretn aplikacj ; inne udogodnienia:
statystyki ruchu na portalu, style CSS
publikacja informacji

LifeRay

lista dyskusyjna, ankiety

procesy zwi zane z publikacj oraz ci ganiem publikacji z Interentu i
Intranetu

OfficeObjects® Workflow
OfficeObjects® Document Manager
OfficeObjects®ICM
FCK editor

generacja niekwalifikowanych certyfikatów oraz kluczy do wykorzystania
przez pracowników WUW oraz obsługiwane podmioty zewn trzne; centrum
jest obsługiwane przez OI WUW

Open CA

Infrastruktura
klucza
publicznego;
wewn trzny
serwer
certyfikatów;

OfficeObjects® FrontOffice
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Regionalny
Broker Usług
Elektronicznych

Biblioteki
podpisywania,
weryfikacji i
szyfrowania
dokumentów

Rejestr usług

Regionalny
Broker Usług
Elektronicznych

Zarz dca
wykonywania
usług
Konsola
monitorowania
i administracji
usług
Warstwa
komunikacyjna
Schemat
organizacji oraz
system
autoryzacji
WUW

Zarz dzanie
organizacj
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System
autentykacji
i
autoryzacji
u ytkowników

wykorzystywane przez inne elementy systemu obiegu dokumentów oraz
Front Office (np. UPO)

OfficeObjects® Tools

moduł odpowiedzialny za rejestracj , udost pnianie oraz usuwanie usług
atomowych i usług zło onych; usługi s specyfikowane w j zyku Web
Sernice Description Language (WSDL); rejestracja usług zło onych polega
na definiowaniu tych usług jako procesy biznesowe; procesy s zapisywane
w j zyku Web Service Business Process Execution Language (WS-BPEL);
moduł jest tak e odpowiedzialny za wyszukiwanie i filtrowanie usług
nale cych do okre lonej kategorii, czy posiadaj cej dane atrybuty
moduł ten jest odpowiedzialny za wykonanie wybranej usługi na danych
zawartych w zapytaniu/ daniu od klienta dostarczaj c oczekiwanych
rezultatów; wykonuje usługi zło one jako procesy wyra one w j zyku
WS-BPEL uruchamiaj c zgodnie z definicj poszczególne usługi atomowe
poprzez warstw komunikacyjn
umo liwia ledzenie wykonania usług oraz wykonania niezb dnych działa
administracyjnych na nich (np. przerwanie procesu); dost pna jest historia
wykonania w postaci tekstowej i graficznej a tak e konsola zarz dcza
procesów
transparentne wykonanie usługi atomowej niezale nie od typu usługi (np.
usługa sieciowa, usługa dost pna poprzez protokół SOAP, usługa oparta o
technologi Enterprise Java Beans), protokołu transportowego (np. HTTP,
czy JMS) oraz trybu wywołania (synchroniczny, asynchroniczny)

OfficeObjects® ServiceBroker

informacje o organizacji obejmuj ce struktur , role, stanowiska itd. wraz z
prawami dost pu do zasobów systemu
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OfficeObjects® ServiceBroker

OfficeObjects® ServiceBroker

OfficeObjects® ICM.TopicMaps
LDAP

Projekt szczegółowy WUWeu
Architektura oprogramowania
Schemat
organizacji oraz
system
autoryzacji
podmiotów
zewn trznych

Algorytmy
analiz uchwał
gminnych
Moduł
analityczno
raportuj cy

Rejestracja
podmiotów
zewn trznych

informacje o wybranych charakterystykach podmiotów zewn trznych wraz
prawami dost pu do zasobów systemu
specyficzne algorytmy analizy zgodno ci uchwał gminnych

aplikacja klienta zło one analizy wykonanych procesów
do eksploracji
danych;
aplikacja klienta
systemu
eksperckiego;
system
raportowania i
analiz;
moduł
raportowy
Narz dzia projektowania i administrowania systemem
Oprogramowanie
Oprogramowani synchronizacja danych z systemów powi zanych zgodnie z definiowalnymi
integracyjne
e integracyjne
regułami; dotyczy ekstrakcji zarówno atrybutów strukturalnych jak i
dokumentów
Ontologia
System
słowniki słu ce opisywaniu obiektów informacyjnych; powi zania mi dzy
systemu
autentykacji i
słownikami oraz terminami słowników; wspomaganie wyszukiwania i
autoryzacji
kategoryzacji informacji; zarz dzania dodatkowymi informacjami
u ytkowników
zwi zanymi z pozycjami słownikowymi; szczególna rola informacji
zwi zanych ze schematem organizacyjnym
Słowniki
Słowniki
Serwer
Centralny
standardowy sposób integracji aplikacji w wymiarze struktury
katalogowy
serwer
organizacyjnej i pracowników organizacji
katalogowy
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iReport
Bussines Objects

OfficeObjects® ICM
OfficeObjects® ICM.TopicMaps

Novell e-Directory

Projekt szczegółowy WUWeu
Architektura oprogramowania
Moduł
jednokrotnego
logowania

Edytor struktury
dokumentu i
formularza
elektronicznego
Narz dzie
projektanta
procesów pracy
Zarz dzanie
struktur pami ci
repozytorium
Projektant
raportów i
statystyk
Administrator
struktury portali

SSO; System
autentykacji i
autoryzacji
u ytkowników;
Centrum
Autoryzacji

aplikacja klienta
do definiowania
procesów
workflow

moduł
raportowy

aplikacja
zarz dzania
portalem CMS
Narz dzia monitorowania i utrzymania systemu
System backupu
aplikacja
gromadzonych w
zarz dzania
systemach
„backupami”;
danych
System backupu
gromadzonych
w systemach
danych
Diagnostyka i
dziennik zdarze
Konsola
Konsola
zarz dzaj ca
zarz dzaj ca
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mo liwo transparentnego logowania do kolejnych aplikacji po udanym
zalogowaniu do WUWeu

Novell Secure Login

umo liwia otwarto systemu w zakresie definiowania nowych typów
dokumentów oraz ich formularzowej reprezentacji

OfficeObjects® eForms

modyfikacja istniej cych i tworzenie nowych procesów pracy

OfficeObjects® Workflow

definiowanie cie ek migracji dokumentów mało u ywanych na ta sze i
wolniejsze nosniki

Hierarchical Storage Manager

definiowanie dowolnych raportów

iReport
BussinesObjects

kształtowanie formy portalu

LifeRay

zintegrowany system zainstalowany na serwerze backup i który zgodnie z
polityk zarz dza pozostałymi serwerami oraz wybranymi stacjami
roboczymi, na których uruchomieni s agenci Veritas

Veritas NetBackup 6.0

przechwytywanie i logowanie bł dów, sytuacji wyj tkowych oraz
wskazanych zdarze ; mo liwo zarz dzania logami
konsola zarz dzaj ca WUWeu składa si konsol poszczególnych elementy
systemu (serwery, firewall, switch, UPS, oprogramowanie aplikacyjne i
narz dziowe); dost p jest za pomoc bezpiecznego poł czenia z wybranej
stacji roboczej

OfficeObjects®Tools
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System
antywirusowy

System
antywirusowy

wbudowany w firewall – filtruje wirusy, spam itd.; działa zarówno na styku
z Internetem jak i pomi dzy podsieciami WUWeu

Oprogramowanie
konfiguracyjne

Oprogramowani
e
konfiguracyjne

zasadniczo ka dy z podsystemów posiada własny interfejs / aplikacj
konfiguracyjn ; szczegóły konfiguracji udokumentowane zostan w
odpowiednich podr cznikach administratora
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18.1 Wymagania szczegółowe
18.2 Wykorzystanie obecnie funkcjonuj cych systemów
Poni sza tabela prezentuje list obecnie wykorzystywanych systemów oraz sposób ich wykorzystania przez
system WUWeu. Znaczenie poszczególnych kolumn jest nast puj ce
• Nazwa systemu obecnie funkcjonuj cego w WUW,
• Likwidacja i migracja danych – przej cie systemu przez WUWeu (w ramach projektu WUWeu),
• Sie wew. – rozdzielno galwaniczna z sieci podł czon do Internetu,
• Sie zew. – sie podł czon do Internetu,
• Serwer katalogowy – zakładane współdziałanie z serwerem katalogowym (poza projektem WUWeu)
• Synchronizacja (prezentacja danych systemu w WUWeu)

1.1 System Finanse i Ksi gowo 1991
1.2 Płace 1991
1.3 Kadry i RCP 1991
1.4 Uchwały gminne, 1994, wspieranie
nadzoru
nad
aktami
prawa
miejscowego
1.5 Prowadzenie monitoringu płac w
Przedsi biorstwach Pa stwowych, dla
których Wojewoda Wielkopolski jest
organem zało ycielskim 1995
1.6 Ewidencja
rodków
trwałych
1992/2003
1.7 System informacji prawnej LEX 1998
1.8 Serwis informacyjny WUW 1999
1.9 Baza sił i rodków Szefa Obrony
Cywilnej województwa (powiatu,
gminy) 1999-2005
1.10
Ewidencja dotacji dla jednostek
samorz du terytorialnego 1999
1.11
Wykaz pracowników ds. obrony
cywilnej i spraw obronnych oraz
instruktorów OC 1999
1.12
MANDATY
Rozliczanie
mandatów – ewidencja, 1998/9,
wspieranie
procesu
windykacji
nale no ci – system f-k
1.13
Ewidencja
spraw
s dowych
prowadzonych przez WUW 2001
1.14
Ewidencja lekarzy 2001
1.15
Biuro Obsługi Obywatela, 2002.
1.16
Ewidencja/Rejestr upowa nie i
pełnomocnictw Wojewody i Dy Gen.,
2002
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X
X
X

Synchronizac
ja danych

Serwer
katalogowy i
SSO

Sie zew..

System

Likwidacja i
migracja
danych
Sie wew.

X oznacza, e dana charakterystyka / działanie ma zastosowanie do danego systemu
? oznacza, e WUW wyst pił z propozycj zastosowania danej charakterystyki / działania do danego systemu, co
zostanie jeszcze omówione z Wykonawc

X

X

X

?

X
X
X

?

Uwagi

X

X

?

Do uzgodnienia z
ZK

?

Do uzgodnienia z
ZK

X
X
X

?

X

Likwidacja systemu
po migracji

?
?
?
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1.17
Rejestr akt osobowych WUW
(wykorzystywany w Archiwum), 2002
1.18
Zintegrowany system katastralny
2002
1.19
System Płatnik 2002
1.20
Biuletyn Informacji Publicznej
2003
1.21
Analiza skarg i wniosków2003,
wpływaj cych
do
jednostek
samorz dowych,
administracji
zespolonej, innych
1.22
SIMIK System informatyczny
monitorowania i kontroli finansowania
funduszy europejskich
1.23
DOK.Net – system kancelaryjny,
2004, ewidencja pism i spraw
prowadzonych w urz dzie
1.24
Kadry II – moduł ocen
pracowniczych, 2004, wspomaganie
procesu oceny pracowników oraz
prowadzenia polityki kadrowej 2004
1.25
Archiwum
likwidowanych
przedsi biorstw
(ZOA),
v.03.1993/v.11.2004
1.26
System wspomagania ochrony
danych osobowych (SWO-DO), 2004
1.27
Kontrola legalno ci zatrudnienia,
2004
1.28
Paszporty – stan Spraw, 2005,
interfejs wspomagaj cy umieszczanie
informacji na stronach BIP
1.29
Ewidencja zasobu Archiwum
Zakładowego 2005 (rozwini cie DOK
NET)
1.30
Ewidencja gruntów i budynków
dla
obszaru
województwa
wielkopolskiego 2005
1.31
Informatyczny
system
zarz dzania jako ci 2005
1.32
System TREZOR 2005
1.33
System mienie pozostawione
(zabu a skie) 2005
1.34
Licencje zawodowe po rednika
pracy i doradcy zawodowego 2006
1.35
Bankowo elektroniczna WUW i
Bud et Wojewody 2004
1.36
EMAS – System ekozarz dzania i
audytu 2005
1.37
Program
informatyczny
wspomagaj cy system zarz dzania
kryzysowego „BARBAKAN” wraz z
baz monitoringu stanu wód i zb.
retencyjnego Jeziorsko oraz zagro enia
po arowego lasów, statystyki zdarze
w
zakresie
bezpiecze stwa
publicznego.
1.38
Cyfrowy system powiadamiania i
alarmowania DAKS 2006
1.39
System cyfrowej rejestracji tre ci
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?
X
X

X
?

X
X

Likwidacja systemu
po migracji

?

X
?
?
X
?
?
?
X
X
?
X
X
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X

?

Do uzgodnienia z
ZK

X

?

X

?

Do uzgodnienia z
ZK
Do uzgodnienia z
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rozmów telefonicznych CONTACTIS
RESTORE.

ZK

Tabela 1. Wykorzystanie obecnie funkcjonuj cych systemów.
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19. Wymagania na proces realizacji i wdro enia
19.1 Technologia realizacji
Opis w dokumencie „WUWeu proj szczeg infrastruktura”.

19.1.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z technologi realizacji
Nazwa

S

Wymaganie

Wyja nienie
intencji
Sposób realizacji

/

19.2 Metodyka realizacji
19.2.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z metodyki realizacji
Nazwa

S

Wymaganie

METODYKA

T

MODEL

T

INTERES

T

Zamawiaj cy zamierza zrealizowa projekt z
zastosowaniem
metodyki
wła ciwej
dla realizacji tego rodzaju przedsi wzi ,
charakteryzuj cych si du
zło ono ci i
rozmaitymi zagro eniami realizacyjnymi. W
zwi zku z tym przedsi wzi cie musi by
realizowane na podstawie sformalizowanej
metodyki.
Wykonawca
powinien
wykonywa
w
pierwszych fazach realizowanych etapów
analiz
umo liwiaj c
zamodelowanie
procesów. Wyniki analizy i modele powinny
by
prezentowane natychmiast po ich
wykonaniu
w
celu
ustalenia
przez
Zamawiaj cego, czy stanowi one dobr
podstaw do projektowania i wdro enia.
W trakcie realizacji WUWeu Wykonawca musi
realizowa projekt maj c na uwadze interes
Zamawiaj cego. Podstawowym wymaganiem
jest zapewnienie bezpiecze stwa dla systemów
i danych. Istotne b dzie tak e realizowanie
WUWeu w mo liwe oszcz dny sposób, tak e
w zakresie pracochłonno ci i innych kosztów
jego utrzymania.

PREWENCJA

T

RYZYKO

T
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Powinien tak e, zgodnie ze swoj wiedz ,
proponowa rozwi zania, które b d mogły
zapobiec trudno ciom lub zminimalizuj
poniesione straty.
Wykonawca powinien prowadzi stał analiz
zagro e realizacyjnych i informowa o nich
Zamawiaj cego.
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Wyja nienie
intencji
/
Sposób realizacji
W zakresie zarz dzania
projektem jest to PRINCE 2
a w zakresie realizacji
systemu metodyka własna
Rodan
Systems
ukierunkowana
na
podej cie
procesowe
(opisana w ofercie).
Dokładnie tak wygl da
współpraca Zamawiaj cego
i Wykonawcy w tym
aspekcie.

Wykonawca
doradza
Zamawiaj cemu maj c jego
interes na uwadze. W
szczególno ci dotyczy to
koncentracji na realnych
potrzebach,
które
rozwi zuj
powa ne
problemy urz du a nie na
bardziej
abstrakcyjnych
pomysłach. Mniej bardziej
potrzebnej funkcjonalno ci
prowadzi do wi kszego
zadowolenia klientów i
uzasadnionych
kosztów
utrzymania.
j.w.

Wykonawca
prowadzi
rejestr ryzyk. Rejestr mo e
by
analizowany
na
komitetach steruj cych.
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PRAWAUTOR

T

§ 9.1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do
dysponowania
wytworzonymi
przez
Wykonawc projektami, oprogramowaniami,
systemami, w zakresie w jakim nie narusza to
praw autorskich osób trzecich, z zastrze eniem,
e prawa te nie mog ogranicza ilo ci
u ytkowników uprawnionych do korzystania z
systemu bez ponoszenia dodatkowych opłat
przez Zamawiaj cego.. W szczególno ci
Zamawiaj cy zastrzega prawo do bezpłatnego
rozpowszechniania wyników cz ciowych lub
całkowitych
PRZEDMIOTU
UMOWY
jednostkom administracji publicznej.

PRAWAUTOR

T

Wykonawca zobowi zuje si
przekaza
Zamawiaj cemu kody ródłowe oprogramowa
i prawa do ich modyfikacji

PRAWAUTOR.
WYJ TEK1

T

Zamawiaj cy mo e na uzasadniony wniosek
Wykonawcy,
przedstawiony
w
formie
pisemnej, zrezygnowa z kodów w stosunku do
cz ci dostarczonego oprogramowania, które
nie zostało napisane przez Wykonawc
uznaj c, e nie s one niezb dne.

PRAWAUTOR.
WYJ TEK2

T

PRAWAUTOR.
WYJ TEK3

T

PRAWAUTOR.
WYJ TEK4

T

PRAWAUTOR.
WYJ TEK5

T

Istniej odr bne umowy powoduj ce zb dno
przekazania przez Wykonawc
kodów
ródłowych oprogramowa
i prawa ich
modyfikacji.
Wykonawca udziela Zamawiaj cemu prawo do
modyfikacji i rozbudowy systemu WUWeu we
własnym zakresie lub przy współpracy z
innymi firmami, bez utraty gwarancji na
system WUWeu lub jego komponenty, o ile
Zamawiaj cy przedstawi Wykonawcy przed
rozpocz ciem prac projekt zmian, a
Wykonawca tego projektu nie odrzuci.
Odrzucenie projektu zmian przez Wykonawc
wymaga
pisemnego
merytorycznego
uzasadnienia technicznego. Ewentualne prawa
autorskie Wykonawcy nie b d w adnym
wypadku podstaw kwestionowania projektu.
Wykonawca zobowi zuje si do udost pnienia
niezb dnych
informacji
umo liwiaj cych
współprac dostarczonego oprogramowania z
programami, które Zamawiaj cy b dzie chciał
zintegrowa z systemem WUWeu w okresie
trwania gwarancji.
Formaty wymiany danych musz by otwarte.
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Prawa zostan przekazane
do
wszystkich
specyficznych elementów
systemu
wypracowanych
specjalnie na rzecz projektu
WUWeu.
W
zakresie
oprogramowania
narz dziowego
obcego
Wykonawca nie posiada
prawa przekazywania praw
autorskich. W zakresie
oprogramowania
narz dziowego
własnego
(produktów i rozwi za
rodziny
OfficeObjects®)
Wykonawca nie przeka e
praw autorskich.
Dotyczy
wszystkich
definicji działania systemu
oraz specyficznego dla
WUWeu kodu.
Wykonawca wyst pi o
zrezygnowanie
z
przekazania
kodów
ródłowych
oprogramowania
nale cego do rodziny
OfficeObjects®
obejmuj cego
licencjonowane produkty i
rozwi zania Wykonawcy.

Wykonawca
b dzie
posiadał w dokumentacji
powykonawczej
udokumentowany
model
danych repozytoriów.
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19.3 Wdra anie
19.3.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z wdra aniem
Nazwa

S

Wymaganie

WDRO

T

Zastosowana metodyka powinna
rozwi za
podstawowe problemy
wdro eniowe. Zamawiaj cy b dzie
ci le współpracował z Wykonawc w
procesie
wdro eniowym.
Zamawiaj cy dostarczy niezb dne
informacje, o ile b d one w jego
dyspozycji oraz w terminie, w którym
przygotowanie tych informacji b dzie
mo liwe.
Wykonawca
musi
uwzgl dni
fakt,
e pracownicy
Zamawiaj cego
obci eni
s
podstawowymi
obowi zkami
słu bowymi i w wielu wypadkach
dostarczenie informacji mo e trwa
dłu ej ni by na to wskazywał ich
zakres. Dlatego Wykonawca powinien
informowa o potrzebach w tym
zakresie z nale ytym wyprzedzeniem.
W trakcie wdro enia Wykonawca
musi przewidzie
szkolenia. W
trakcie
wdro enia
Zamawiaj cy
b dzie musiał udost pni
swoje
systemy w zakresie umo liwiaj cym
przeprowadzenie stosownych prac
integracyjnych. Zamawiaj cy zakłada,
e
b dzie
to
mo liwe
po
przeprowadzeniu wst pnych testów
systemu
dostarczonego
przez
Wykonawc , zawieraj cego dane
skopiowane
z
systemów
produkcyjnych. Taki tryb spowoduje
stopniowe otwieranie rodowiska na
WUWeu i uchroni od zagro enia
utraty funkcjonalno ci dotychczas
u ywanych systemów.

Wyja nienie intencji / Sposób
realizacji
Wdra anie anga uje cał
lub
znacz c
cz
instytucji
Zamawiaj cego, w szczególno ci
wiele osób i zasobów, które w
normalnych warunkach zajmuj si
realizacj
misji instytucji. Ze
wzgl du na skal procesu wdra ania,
zaanga owane
zasoby
i
umiejscowienie działa na terenie
instytucji
Odbiorcy,
rola
Wykonawcy sprowadza si
do
wspierania odbiorcy we wdra aniu.
Dostawca b dzie uczestniczy i
realizowa działania wdro eniowe
zarówno w aspektach technicznych
jak
i
zarz dzania,
jednak
odpowiedzialno za wdro enie le y
po stronie Zamawijacego.
Opisane
czynno ci
zaplanowane
w
poszczególnych etapów.

WDRO. WDRO

T

Wdro enie WUWeu.

WDRO. SPRZ T

T

WDRO. SYS

T

Dostarczenie i instalacja platformy
sprz towej.
Dostarczenie i instalacja platformy
systemowej.

Tak

WDRO. NARZ

T

Tak

WDRO. TESTY

T

Dostarczenie
i
instalacja
oprogramowania narz dziowego.
Opracowanie i realizacja testów
WUWeu.

WDRO. SZKOL

T
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Szkolenie do 800 pracowników
WUW dotycz ce korzystania z
WUWeu,
w tym szczegółowe
szkolenie grupy administratorów, w
zakresie umo liwiaj cym prawidłowe
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zostały
planach

Tak

Testy wewn trzne oraz akceptacyjne
b d projektowane i przeprowadzane
dla ka dego etapu osobno.
Tak – pracownicy delegatur b d
szkoleni w Poznaniu. Zakłada si
wieloetapowe
szkolenie
z
minimalizacj czasu na bezpo redni
trening z u yciem systemu (nie mniej
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funkcjonowanie. WUWeu
WDRO. DOK

T

Dostarczenie dokumentacji WUWeu.

WDRO. PROC

T

Dostarczenie procedur eksploatacji
WUWeu.

SZKOL. AS

T

wskazani przez zamawiaj cego AS
zostan
przeszkoleni
w
opracowywaniu
i
wdra aniu
kolejnych procedur w stopniu
umo liwiaj cym samodzieln prac z
ewentualnym wsparciem „helpdesku”
Wykonawcy.

ni wystarczaj ce do opanowania
systemu).
Zakłada si opracowanie:
• podr czników administratora
• podr czników u ytkownika
• dokumentacji powykonawczej
słu cej dalszemu rozwojowi
• podr czników projektantów
Podr cznik administratora składa si
z nast puj cych cz ci:
• instalacja
• konfiguracja
• kopia zapasowa i odtworzenie
• okresowe procedury kontroli i
optymalizacji
AS zostan
przeszkoleni. AS
otrzymaj pomoc podczas realizacji
5 wybranych procesów. Pomoc dla
AS b dzie realizowana przez
helpdesk (patrz HELPD. AS), ale bez
ostrych
rygorów
czasowych
dotycz cych czasu reakcji.
Szkolenie zostanie zaprojektowane
niezale nie dla ka dego etapu.

SZKOL. AS2

W
trakcie
realizacji
projektu
Wykonawca musi oprócz szkole
zwykłych u ytkowników przewidzie
tak e przeprowadzenie niezb dnych
szkole
dla
odpowiedzialnych
u ytkowników WUWeu, czyli osób,
których funkcje b d zwi zane z
bardziej zaawansowanymi usługami
konfiguracji,
zarz dzania,
monitoringu.
Grup
tych
pracowników nazywa b dzie si
dalej
administratorami
systemu
WUWeu (w skrócie AS). Zakres
szkolenia AS musi obj
teori i
praktyk (winna by zapewniona
odpowiednia liczba wicze ), tak, aby
AS mogli podj
samodzielne
działania administracyjne.

SZKOL. ROD

T

ETAP. Ł CZNIE

T

 Rodan Systems S.A.

2. Wykonawca zobowi zuje si do
zapewnienia
na
czas
szkole
kompletnego
rodowiska
informatycznego,
umo liwiaj cego
przeprowadzenie szkole w siedzibie
Zamawiaj cego.
Zamawiaj cy nie dopuszcza realizacji
etapów zawieraj cych wył cznie
dostaw
sprz tu,
poszerzonych
ewentualnie o jego oprogramowanie
fabryczne,
a
tak e
etapów
zawieraj cych
wył cznie
− 159/164 −

Jako szkolenia zostanie oceniona
przez szkolonych w odpowiedniej
ankiecie.
Ka dy etap przewiduje szkolenie AS.
Jednym z elementów (nie jedynym i
nie najwa niejszym) jest wspólna
instalacja produktów danego etapu.
AS
otrzymaj
odpowiedni
dokumentacj
administracyjn
i
powykonawcz .
Szkolenie zostanie zaprojektowane
niezale nie dla ka dego etapu.
Jako szkolenia zostanie oceniona
przez szkolonych w odpowiedniej
ankiecie.

Tak

Etap obejmuje dostaw , instalacj ,
szkolenia itd. Zakresem etapu jest
wi c cało ciowa usługa obejmuj ca
zakresem realizacj postawionych
celi.
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ETAP. Ł CZNIE2

T

TESTY. SPRZ T

T

TESTY. AKCEPT

T

INTEGRACJA

MIGRACJA
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T

T

oprogramowanie
typowe
(nie
wykonywane specjalnie w ramach
projektu).
odbiera od
Wykonawcy karty
gwarancyjne,
licencje,
no niki
instalacyjne
dostarczonych
oprogramowa ,
dokumentacj
techniczn i eksploatacyjn , instrukcje
serwisowe i stanowiskowe dla
ko cowych u ytkowników systemu
WUWeu, kody ródłowe i prawa do
ich modyfikacji z wył czeniami
opisanymi w § 9.
Wykonawca powinien zało y , e
realizowane usługi b d zasadniczo
wykonywane
na
sprz cie
zaoferowanym
w
przedstawionej ofercie. Zakres dostaw
powinien by na tyle kompleksowy,
aby mo na go było traktowa jako
wyodr bnion cało
podczas prób
akceptacyjnych, prowadzonych w
warunkach symulowanego obci enia
docelowego z udziałem audytorów
jako ci
projektu
i
audytorów
bezpiecze stwa. Poniewa podczas
prób konieczne b d odwołania do
istniej cych danych w obszarze
„backoffice”, dlatego Zamawiaj cy,
na yczenie Wykonawcy dostarczy
niezb dne
dane
do
symulacji
docelowego rodowiska.
Oprócz
audytu
Zamawiaj cy
przewiduje
realizacj
procedury
testów
akceptacyjnych.
Testy
akceptacyjne b d spełnia ogólne
wymagania Rozporz dzenia Ministra
Nauki i Informatyzacji z dnia 19.
pa dziernika 2005 r. w sprawie testów
akceptacyjnych
oraz
badania
oprogramowania interfejsowego i
weryfikacji tego badania (Dz. U. nr
217 poz. 1836).
W trakcie wdro enia Zamawiaj cy
b dzie musiał udost pni
swoje
systemy w zakresie umo liwiaj cym
przeprowadzenie stosownych prac
integracyjnych. Zamawiaj cy zakłada,
e
b dzie
to
mo liwe
po
przeprowadzeniu wst pnych testów
systemu
dostarczonego
przez
Wykonawc , zawieraj cego dane
skopiowane
z
systemów
produkcyjnych. Taki tryb spowoduje
stopniowe otwieranie rodowiska na
WUWeu i uchroni od zagro enia
utraty funkcjonalno ci dotychczas
u ywanych systemów.
W
przypadku
zast pienia
eksploatowanych systemów w WUW
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Wymienione dokumenty zostan
dostarczone
podczas
odbiorów
poszczególnych etapów.

Testy akceptacyjne b d realizowane
na docelowym sprz cie WUWeu.
Czas i zakres testów zostanie tak
zaplanowany, by nie naruszył jako ci
produkcyjnie
wykorzystywanego
systemu.

Szczegółowe testy etapu zostan
opracowane przez Wykonawc w
ramach realizacji etapu.
Metodyka testów została opisana w
ofercie Wykonawcy.

Sprawdzenie po danych funkcji
integracyjnych oraz jako ci migracji
nast puje przed odbiorem etapu.
Data odbioru etapu NIE okre la
terminu produkcyjnego wdro enia
systemu – data to jest decyzj
Zamawiaj cego.

Zostanie
wykonana
migracja.
Zamawiaj cy potwierdzi jako
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nowymi,
Wykonawca
musi
wprowadzi do nowych systemów
dane
zgromadzone
w
starych
systemach,
na
podstawie
dostarczonych przez Zamawiaj cego
danych w formie tablic SQL lub
innych przyj tych jako normatywne
formatach.
Wykonawca powinien dostarczy ww.
rodowisko z licencj umo liwiaj c
jego instalowanie na dowolnej liczbie
komputerów
we
wskazanych
lokalizacjach.

LICENCJE1

T

LICENCJE2

T

Licencje dla wszystkich serwerów
układu aplikacyjnego i bazy danych.

LICENCJE3

T

Licencje procesorowe dla wszystkich
procesorów.

wykonanej migracji.

WUWeu jest dost pny poprzez
przegl dark w architekturze klient
serwer co upraszcza zarz dzanie
licencjami.
Strona
serwerowa
rozwi zania jest licencjonowana dla
WUW.
Zamawiaj cy otrzyma wszystkie
licencje
bezpo rednio
od
Wykonawcy. B d
to licencje
wystawione przez Wykonawc (dla
jego produktów) lub wystawione
przez dostawców Wykonawcy (dla
produktów obcych).
Je eli wyst pi licencje na procesor,
to Wykonawca dostarczy tak form
licencji.

19.4 Wsparcie i HelpDesk
19.4.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z Helpdesk
Nazwa

S

Wymaganie

HELPD. UMOWA

T

Zapewnienie gwarancji i serwisu
sprz tu i oprogramowania ł cznie z
pomoc „na telefon” „helpdesk” w
okresie obj tym umow .

 Rodan Systems S.A.
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Wyja nienie intencji / Sposób
realizacji
Na potrzeby Klienta zało ony
zostanie
dedykowany
rejestr
problemów (po wcze niejszych
uzgodnieniach
odpowiednich
parametrów po stronie Klienta).
Rejestr
problemów
b dzie
dost pny dla wyznaczonych osób
po stronie Zamawiaj cego po
podaniu loginu oraz hasła dost pu
(obsługiwane
przez
SSO).
Wszelkie zgłoszenia zarówno
poprzez rejestr problemów jak i
telefoniczne odbierane b d przez
pracownika
Centrum
Zgłoszeniowego pod numerem
telefonu (41) 341-58-85 w dni
robocze w godzinach 8:30 do 16:30
oraz pod numerem telefonu
komórkowego (b dzie podany w
pó niejszym czasie) w godzinach
innych ni wy ej podane oraz w
dni ustawowo wolne od pracy.
Pracownik
Centrum
Zgłoszeniowego
w
ramach
posiadanej wiedzy i posiadanych
kompetencji
w
pierwszej
kolejno ci podejmuje obsług
zgłoszenia.
W
przypadku
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PORT. HELPDESK

T

HELPD. AS

T

HELPD. U YTK

T

 Rodan Systems S.A.

W szczególno ci system powinien
umo liwia
rejestracj
zgłosze /uwag/spostrze e , a tak e
informacji o usterkach i bł dach na
potrzeby „helpdesk”
§ 8.1.
Wykonawca
gwarantuje
prowadzenie
przez
swoich
pracowników
nast puj cej usługi
„helpdesk” w okresie gwarancji:
1) Pierwsza z usług b dzie realizowana
na rzecz Administratorów Systemu
WUWeu.
Wykonawca
zapewni
Administratorom
mo liwo
skontaktowania si z pracownikiem
„helpdesk” Wykonawcy ka dego dnia
w godzinach od 6:00 do 24:00. Usługa
ta
b dzie
realizowana
przez
kompetentnych
pracowników
Wykonawcy. W przypadku problemów,
co do których pracownik „helpdesk” nie
b dzie mógł
udzieli wyja nie ,
Wykonawca
zapewni
mo liwo
skontaktowania si niezwłocznie z
odpowiednim specjalist Wykonawcy.
Termin udzielenia wi cych wyja nie
nie mo e przekracza 4 godzin. W
przypadku przekroczenia tego terminu
Zamawiaj cy uzyska podstaw
do
wyst pienia do serwisu gwarancyjnego
Wykonawcy tak, jakby w systemie
pojawił si bł d lub usterka, zale nie od
charakteru problemu.
§ 8.1.
Wykonawca
gwarantuje
prowadzenie
przez
swoich
pracowników
nast puj cej usługi
„helpdesk” w okresie gwarancji:
ooo
2) Druga z usług b dzie realizowana na
rzecz u ytkowników systemu WUWeu.
U ytkownicy musz mie mo liwo
skontaktowania si z pracownikiem
„helpdesk” do ko ca trwania gwarancji
w dniach roboczych w godzinach od
8:00 do 18:00. Mo liwo uzyskania
wsparcia b dzie realizowana przez
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problemów wykraczaj cych poza
zakres posiadanych kompetencji
zgłoszenie jest przekazywane przez
pracownika
Centrum
Zgłoszeniowego do wyznaczonych
pracowników Wykonawcy celem
dalszej
obsługi
zgłoszenia.
Pracownik
Centrum
Zgłoszeniowego monitoruje czas i
efektywno
obsługi zgłoszenia
informuj c
Zamawiaj cego
o
post pie
prac
raz
eskaluje
ewentualne problemy w obsłudze
do
swojego
bezpo redniego
przeło onego.
Obsługiwane
przez
rejestr
problemów
j.w.
Wykonawca
rozwa y mo liwo
integracji
rejestru z portalem intranetowym.
Jak w punkcie HELPD. UMOWA.

Jak w punkcie HELPD. UMOWA.
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kompetentnych
pracowników
Wykonawcy. W przypadku problemów,
na które pracownik „helpdesk” nie
b dzie mógł udzieli
wyja nie ,
Wykonawca
zapewni
mo liwo
skontaktowania si niezwłocznie z
odpowiednim specjalist Wykonawcy.
Termin udzielenia wi cych wyja nie
nie mo e przekracza
2 godzin.
W przypadku
przekroczenia
tego
terminu pracownicy Zamawiaj cego
wyst pi o udzielenie wyja nie w
trybie pisemnym z wykorzystaniem
poczty elektronicznej lub faksu. Brak
uzyskania wyja nie w ci gu dalszych
2 godzin powoduje, e Zamawiaj cy
uzyska podstaw
do traktowania
sytuacji tak, jakby Wykonawca nie
wypełnił postanowie gwarancyjnych.

19.5 Usługi gwarancyjne
19.5.1 Wymagania szczegółowe zwi zane z usługami gwarancyjnymi
Nazwa

S

Wymaganie

GWAR. 60

T

§ 11.1. Wykonawca
udziela
sze dziesi ciomiesi cznej
gwarancji
na
PRZEDMIOT UMOWY, okre lony w §1.
Okres sze dziesi ciomiesi cznej gwarancji,
dla PRZEDMIOTU UMOWY w cz ci
dotycz cej ka dego etapu okre lonego w
harmonogramie, b dzie liczony od daty
podpisania protokołu odbioru cz ciowego
etapu.
2. Na podzespoły nie wykonane przez
Wykonawc
np.
sprz t
lub
typowe
oprogramowania
posiadaj ce
fabryczne
gwarancje na okres krótszy ni sze dziesi t
miesi cy,
Wykonawca
udziela
tak e
sze dziesi ciu miesi cy gwarancji. W
przypadku powstania wady w ww. okresie
Wykonawca zapewni jej usuni cie na swój
koszt i w trybie przewidzianym w umowie. W
przypadku braku mo liwo ci dokonania
naprawy
uszkodzonego
podzespołu
Wykonawca zobowi zuje si do jego zamiany
na nowy o cechach nie gorszych ni ten, który
okazał si wadliwy.
3. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i
prawne wszelkich materialnych rezultatów
realizowanych usług w ramach PRZEDMIOTU
UMOWY.
4. Dokumentacja gwarancyjna elementów
dostarczanych w ramach okre lonego etapu
zostanie dor czona Zamawiaj cemu przed
podpisaniem protokołu odbioru cz ciowego
etapu.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca

GWAR. DOK

T

GWAR. ZAKRES

T

 Rodan Systems S.A.
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Wyja nienie
intencji
Sposób realizacji
Tak

/

Tak

Tak

Tak

Tak
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GWAR. KOSZTY

T

GWAR. TERMINY

T
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zobowi zuje si do usuni cia wszelkich wad, a
w
szczególno ci
technicznych,
technologicznych,
programowych
i
wykonawczych PRZEDMIOTU UMOWY,
uniemo liwiaj cych prawidłow
prac lub
obni aj ce jej jako .
6. Wykonawca zapewnia, e Zamawiaj cy nie
b dzie
ponosił
w
okresie
gwarancji
jakichkolwiek kosztów zwi zanych z dost pem
do narz dzi i usług internetowych, na wypadek
gdyby oprogramowanie dostarczone przez
Wykonawc lub usługa subskrypcji dla tego
oprogramowania,
wytworzonego
przez
Wykonawc lub zakupionego przez niego u
innego dostawcy, wymagały dost pu do takich
narz dzi i usług internetowych.
7. W wypadku wyst pienia jakiejkolwiek
usterki lub bł du Wykonawca zobowi zuje si
do jej usuni cia w nast puj cym trybie i
terminach :
1) W przypadku wyst pienia bł du –
Wykonawca podejmie si usuni cia bł du
natychmiast po przyje dzie pracowników
serwisu Wykonawcy, nie pó niej ni po 8
godzinach od momentu otrzymania informacji
o bł dzie. Usuni cie bł du przebiega w dwóch
fazach. W ci gu pierwszych 2 godzin serwis
Wykonawcy okre li, w jaki sposób nale y
eksploatowa system tak, aby wyeliminowa
ryzyko, wynikaj ce ze stwierdzonego bł du. W
ci gu nast pnych 6 godzin serwis Wykonawcy
przeka e Zamawiaj cemu system w pełni
sprawny. Przekroczenie powy szego terminu
skutkowa b dzie obowi zkiem uiszczenia
przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj cego
kary umownej z tytułu niedotrzymania
warunków gwarancji, okre lonej w umowie.
2) W przypadku wyst pienia usterki –
Wykonawca podejmie si usuwania usterek
natychmiast po przyje dzie pracowników
serwisu Wykonawcy, nie pó niej jednak ni po
24 godzinach od momentu otrzymania
informacji o usterce. Usuni cie usterki
przebiega w dwóch fazach. W ci gu
pierwszych 4 godzin serwis Wykonawcy
okre li, w jaki sposób nale y eksploatowa
system tak, aby wyeliminowa
ryzyko
wynikaj ce ze stwierdzonej usterki. W ci gu
nast pnych 24 godzin serwis Wykonawcy
przeka e
system
w
pełni
sprawny.
Przekroczenie powy szego terminu skutkowa
b dzie
obowi zkiem
uiszczenia
przez
Wykonawc na rzecz Zamawiaj cego kary
umownej z tytułu niedotrzymania warunków
gwarancji, okre lonych w umowie.
3) Strony przewiduj mo liwo dokonywania
napraw przez pracowników Zamawiaj cego na
podstawie
instrukcji
oraz
poprawek
przekazywanych
przez
Wykonawc
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Tak

Zgłoszenie usterki i bł du
zgodnie
z
HELPD.
UMOWA
W przypadku wyst pienia
bł du
lub
usterki
i
dokonania zgłoszenia przez
Zamawiaj cego
w
godzinach innych ni 8:30
do 16:30 w dni robocze
oraz w dni wolne ustawowo
od pracy Zamawiaj cy
jednocze nie
informuje
Wykonawc o dokonaniu
zgłoszenia telefonicznie na
numer
telefonu
komórkowego (numer ten
zostanie
podany
w
pó niejszym czasie).
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