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2. Repozytorium akt spraw
System WUWeu b dzie obsługiwał pełen cykl ycia korespondencji/dokumentów i spraw od rejestracji/
utworzenia w systemie a do zarchiwizowania.
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 wersjonowanie dokumentów, co oznacza e
b dzie przechowywał historyczne wersje dokumentów.

2.1 Model
W skład repozytorium akt spraw wchodz : korespondencja, dokument, sprawa, podmiot, atrybuty podstawowe
i dodatkowe, zał czniki, rejestry, atrybuty sygnatur.
Poni ej przedstawiono koncepcj i znaczenie poszczególnych obiektów dla działania systemu.
W niniejszym dokumencie nie zdefiniowano terminów w sensie organizacyjno-prawnym, poniewa le y to poza
zakresem niezb dnym do przedstawienia systemu OfficeObjects®Document Manager b d cego własnym
rozwi zaniem firmy w zakresie zarz dzania obiegiem dokumentów.
Obiekty takie jak dokument, korespondencja itd. s elementami bazy danych wyst puj cymi w pewnej
okre lonej strukturze w celu spełnienia zało onych funkcjonalno ci oraz zgodnie z logik systemu.
Metadane s zestawem atrybutów udost pnionych do opisania rzeczywistych bytów.
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 1 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 1. Podstawowe obiekty repozytorium: sprawa, korespondencja, dokument.
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2.1.1 Plik
•

Plik w dowolnym formacie zawieraj cy tre

dokumentu.

Pliki mog by doł czane do dokumentów niezwi zanych z korespondencj oraz do dokumentów wchodz cych
w skład korespondencji (dokument wiod cy oraz zał czniki korespondencji). Pliki zawieraj tre dokumentów,
które dodatkowo opisane s jeszcze metadanymi (atrybutami takimi jak data wpłyni cia, nadawca itp.). Mo na
powiedzie , e plik jest atrybutem binarnym dokumentu.
Na formatkach korespondencji/ dokumentów istnieje zakładka dedykowana plikom, na której mo liwe jest
przegl danie, dodawanie, edycja, usuwanie plików i elektroniczne podpisywanie plików. Doł czenie pliku do
dokumentu polega na wybraniu pliku z zasobów własnych komputera lub z zasobów sieci lokalnej oraz –
opcjonalnie – istnieje mo liwo wpisania nowej nazwy pliku oraz opisu pliku w 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 oraz ich usuwanie.
Przej cie w tryb edycji pliku mo liwe jest, je eli plik nie został zablokowany przez innego u ytkownika.
W takim przypadku ikona edycji ( ) jest dost pna oraz brak znacznika w polu „Blokada”.
Po przej ciu w tryb edycji pliku, zostaje on zablokowany dla innych u ytkowników. Oznacza to, e wszyscy
u ytkownicy poza osob , która aktualnie przej ła plik do edycji, widz plik z zało on blokad i przekre lon
ikon edycji. W tej sytuacji mo liwe jest tylko wy wietlanie zawarto ci pliku (ikona
), niedost pna jest
modyfikacja.
Po zako czeniu edycji pliku, system automatycznie go odblokowuje. W sytuacji wyj tkowej, je eli u ytkownik
nie zako czył edycji i np. sesja została przerwana, mo liwe jest r czne odblokowanie pliku przez u ytkownika,
który pobrał go wcze niej do edycji.
W parametrach systemu okre lony jest czas, po którym zablokowany w wyniku edycji plik zostanie
automatycznie odblokowany przez system. Parametr ten mo e by modyfikowany przez administratora systemu.
Udost pniona jest obsługa sytuacji wyj tkowych przez administratora. Ma on dost p do funkcjonalno ci
odblokowywania plików z menu głównego Konfiguracja → Odblokuj dokument.
W celu odblokowania pliku konieczne jest podanie jego identyfikatora. Identyfikator pliku wy wietlany jest po
klikni ciu na przekre lon ikon edycji ( ) znajduj c si w wierszu pliku, który ma zosta odblokowany.
Elektroniczne podpisywanie pliku opisane zostało w rozdz. 2.5.

2.1.2 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.

2.1.3 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 (jako zał cznik do 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.

Dokument składa si z nast puj cych cz ci:
• informacje identyfikuj ce i opisuj ce dokument (zestaw atrybutów podstawowych),
• podpi ty plik zawieraj cy tre

dokumentu (opcjonalnie)

• elektroniczny formularz, czyli zestaw atrybutów dodatkowych (opcjonalnie)
• powi zania dokumentu ze sprawami.
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2.1.3.1 Metadane dokumentu
Standardowy zestaw podstawowych atrybutów dokumentu zawiera:
• Tytuł dokumentu,
• Temat dokumentu (czego dany dokument dotyczy),
• Opis dokumentu,
• Autor,
• Sygnatura dokumentu,
• Typ dokumentu,
• Lokalizacja,
• Data pisma (data wskazuj ca, kiedy pismo zostało napisane),
• Status dokumentu,
• Data utworzenia dokumentu (w systemie),
• Data modyfikacji dokumentu (w systemie),
Dokument mo e zosta powi zany z innymi dokumentami. Nadane powi zanie okre lane jest poprzez nadanie
nast puj cych warto ci:
• Nazwa powi zania (okre lenie czy dokument jest nadrz dny, czy podrz dny),
• Opis powi zania.
Dla ka dego utworzonego powi zania automatycznie wpisywane s nast puj ce warto ci :
• Data utworzenia,
• Utworzył,
• Sygnatura dokumentu powi zanego,
• Tytuł dokumentu powi zanego,
• Typ dokumentu powi zanego.
Mo liwe jest obejrzenie szczegółów powi zanego dokumentu, dodanie do folderów lub rejestrów powi zanego
dokumentu oraz usuni cie powi zania.
Dokumenty/ korespondencja s wersjonowane w systemie.
W zwi zku z wersjonowaniem w skład metadanych dokumentu wchodz :
- data powstania wersji
- autor wersji

2.1.3.2 Typ dokumentu
Typ dokumentu jest okre lany przy rejestrowaniu korespondencji (typ dokumentu wiod cego, typ dokumentu
stanowi cego zał cznik 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.
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. 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.
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W typie dokumentu okre li mo na czy dokument jest udost pniany w module FrontOffice oraz, dodatkowo,
okre li mo na czy dokument 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.

2.1.4 Korespondencja
Korespondencja s to pisma 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 pismem 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. Korespondencja otrzymuje numer
korespondencji w rejestrze głównym oraz numer korespondencji w rejestrze komórki (dla ka dej komórki,
do której korespondencja wpłyn ła lub w której korespondencja została utworzona).
Korespondencja wchodz ca rejestrowana jest w sprawie w ramach wykonywania zadania rejestracji w
sprawie w procesie obsługi korespondencji.
Korespondencja mo e zosta powi zana z inn korespondencj / dokumentem.

2.1.4.1 Metadane korespondencji
• Data wpłyni cia
• Sposób dostarczenia
• Numer R-ki,
• Data stempla pocztowego,
• Adnotacje o przesyłce,
• Liczba zał czników,
• Data pisma,
• Proponowany termin udzielenia odpowiedzi,
• Sygnatura zewn trzna,
• Opis,
• Typ dokumentu,
• Lokalizacja oryginału. 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.
• Rejestruj cy,
• Priorytet korespondencji,
• Lokalizacja podmiotu/ obiektu, którego dotyczy korespondencja,
• Status korespondencji,
• Nadawca (metadane podmiotu)
• Adresat (metadane podmiotu)

Str. 6

Cz

projektu szczegółowego WUWeu dotycz ca systemu obiegu dokumentów

Metadane dotycz ce zał czników do korespondencji:
• Tytuł dokumentu-zał cznika (mo e by wiele zał czników do korespondencji,
• Dotyczy (pole umo liwiaj ce wpisanie czego dany zał cznik dotyczy),
• Opis zał cznika,
• Typ dokumentu,
• Lokalizacja,
• Data pisma.
Do korespondencji doł czony mo e by plik(-ki) b d cy(-e) reprezentuj cy dokument główny w formie
elektronicznej oraz dokumenty-zał czniki.
Je eli wybrany typ dokumentu zdefiniowany został w słowniku jako obsługiwany przez formularz, wówczas
udost pniony zostanie elektroniczny formularza umo liwiaj cy okre lenie dodatkowych metadanych.
Je eli korespondencja zarejestrowana została w sprawie/-ach, to budowane jest powi zanie korespondencji ze
spraw . Sprawy, w których korespondencja została zarejestrowana.
W przypadku korespondencji niejawnej, korespondencja wychodz ca mo e by rejestrowana w systemie, je eli
dokumenty posiadaj klauzul „jawna po odł czeniu zał czników”. Typ dokumentu – „niejawny”. W polu
„Sygnatura zewn trzna” wpisa nale y klauzul i nr ewidencji dokumentów niejawnych.

2.1.5 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”.

2.1.5.1 Metadane sprawy
• Nazwa,
• Opis sprawy,
• Pozycja Rzeczowego Wykazu Akt wskazuj ca na tematyk sprawy,
• Referent wiod cy, tzn. referent, który prowadzi dan
załatwienie,

spraw

i jest odpowiedzialny za jej ostateczne

• Numer sprawy w teczce (teczka identyfikowana jest przez komórk organizacyjn oraz nr RWA),
• Data utworzenia sprawy,
• Ilo

dokumentów zarejestrowanych w sprawie,

• Data załatwienia,
• Termin załatwienia,
• Lokalizacja akt,
• Numer ostatniego dokumentu w sprawie,
• Data wa no ci,
• Rok obowi zywania,
• Status sprawy,
• Sygnatura.
Do metadanych sprawy doł czony zostanie atrybut do wyra ania procentowego zaawansowania sprawy (atrybut
liczbowy, opcjonalny).

Dodatkowo ze spraw powi zane s nast puj ce obiekty:
• Osoby w sprawie – osoby mog by powi zane ze spraw
współpracuj cego i referenta aprobuj cego.
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• Podmioty w sprawie – poza adresatem i nadawc mog istnie podmioty, których sprawa dotyczy.
• Dokumenty w sprawie – ró ne typy dokumentów i korespondencji powi zane ze spraw .
• Powi zane sprawy – sprawa mo e by powi zana z innymi sprawami.
Ka dy 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.

2.1.6 Numery, sygnatury
System zapewnia nast puj c numeracj i znakowanie korespondencji/ dokumentów:
• Korespondencja – numer w rejestrze głównym oraz numer w komórce org. (numerowanie narastaj co
w ka dej komórce osobno), przy czym osobno numerowana b dzie korespondencja wchodz ca
i wychodz ca, sygnatura (po zarejestrowaniu w sprawie).
• Dokument – numer dokumentu, sygnatura (po zarejestrowaniu dokumentu w sprawie).
Sygnatura sprawy tworzona jest na podstawie wybranego JRWA.
Szablon znaku sprawy dla WUWeu jest nast puj cy:
<KOM>.<PODKOM>-<NR_PRAC>.<RWA>-< NR_SPRAWY>/<ROK2>
gdzie:
<KOM>.<PODKOM> - prefiks sygnatury; jest skrótem komórki organizacyjnej, w której pracuje osoba
zakładaj ca spraw ; symbol ten mo e składa si z dwóch członów (<KOM>.<PODKOM>) lub tylko
z jednego członu (<KOM>) w zale no ci od poziomu struktury, na którym dana komórka znajduje si .
W niektórych przypadkach, a dotyczy to delegatur, prefiks sygnatury mo e by trójczłonowy, np. NK.Ka.II.
Ka dej komórce organizacyjnej WUW przypisany został odpowiedni skrót umo liwiaj cy poprawn
budow sygnatury;
<NR_PRAC> - numer pracownika w komórce; W przypadku, gdy numer pracownika w komórce nie został
okre lony, pozycja ta opuszczona jest w sygnaturze
<RWA> - symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt;
<NR_SPRAWY> - kolejny numer sprawy w teczce tj. w danym ha le RWA, w danym roku dla danej komórki
organizacyjnej;
<ROK2> - dwie ostatnie cyfry roku, w którym spraw wszcz to.
Przykłady sygnatur sprawy:
IN.I-1.0012-12/06
NK.Ka.II-0160-5/07
NK.Ka.I-2.0166-3/07
SN.Ko-0062-2/07
Podczas rejestracji korespondencji, nadawany b dzie numer w rejestrze głównym korespondencji, który jest
unikalnym numerem w ramach WUW w danym roku.
Korespondencja przekazywana do kilku komórek organizacyjnych, w ka dej komórce otrzyma odr bny numer
w rejestrze komórki.

2.1.6.1 Podteczki
System umo liwia b dzie tworzenie podteczek.
W przypadku podteczek zasada znakowania spraw jest nast puj ca:
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OA.IV-6.0711-2-5/07
gdzie po numerze JRWA 0711, po my lniku - numer podteczki, po my lniku - numer sprawy w podteczce oraz
dwie ostatnie cyfry roku.
System automatycznie numeruje kolejne sprawy w podteczce dbaj c o unikalno

numeracji spraw w podteczce.

Sprawy główne i sprawy w podteczkach s prezentowane razem na li cie spraw odpowiednio
sortowane:

sprawa główna OA.IV-6.0012-1/02
1 sprawa w podteczce (OA.IV-6.0012-1/02) OA.IV-6.0012.1-1/02
2 sprawa w podteczce (OA.IV-6.0012-1/02) OA.IV-6.0012.1-2/02
3 sprawa w podteczce (OA.IV-6.0012-1/02) OA.IV-6.0012.1-3/02
sprawa główna OA.IV-6.0012-2/02
sprawa główna OA.IV-6.0012-3/02

Sprawy które s podteczkami maj na li cie specjaln ikon „przejd do spraw w podteczcze”, która umo liwia
wy wietlenie spraw z podteczki (identycznie jak lista spraw).
W sprawie, która jest podteczk nie mo na rejestrowa nowych dokumentów, korespondencji. Mo na to robi
tylko w jej sprawach (sprawach podteczki).
Przy dodawaniu spraw, u ytkownik po wybraniu kategorii RWA ma mo liwo wybrania numeru podteczki (z
listy podteczek dost pnych, ju zało onych w danym roku, w jego komórce w danym RWA). Po wybraniu
podteczki system tworzy kolejn spraw potencjaln w podteczce. U ytkownik mo e tak e wybra pust
warto pola numer podteczki, co spowoduje zało enie kolejnej sprawy głównej w danej kategorii RWA.

2.1.7 Podmiot
Podmiot okre la dane identyfikacyjne i teleadresowe adresatów, nadawców, innych podmiotów spraw,
jednostek zewn trznych i wewn trznych. System udost pnia centralny rejestr podmiotów. Podczas wpisywania
nowych podmiotów prowadzona jest kontrola nadmiarowo ci (dublowania). Zdefiniowanie w systemie
u ytkowników/jednostek/komórek organizacyjnych powoduje automatyczne doł czenie ich do rejestru
podmiotów. Istnieje mo liwo wprowadzenia trzech numerów telefonów i dwóch numerów faksu.
Podmioty s grupowane wg rodzaju i typu.
Rodzaj podmiotu wskazuje czy jest nim osoba czy instytucja.
W ramach typu mo na grupowa podmioty poprzez nadanie poszczególnym typom podmiotów ich nazwy.
Po wybraniu w kryteriach wyszukiwania okre lonego typu ze słownika typów podmiotów i klikni ciu przycisku
„Wyszukaj” otrzyma b dzie mo na list wybranego typu.
Wyszukiwanie podmiotów wspomagane jest przez nast puj ce mechanizmy:
•
Wyszukiwanie pełnotekstowe po zawarto ci wszystkich pól tekstowych
•
Wyszukiwanie strukturalne, czyli wyszukiwanie po atrybutach ró nego typu (np. data, słownikowe,
tekstowe).
Pola tekstowe s indeksowane, co umo liwia wyszukiwanie w ramach tych pól poprzez podanie frazy i
uzupełnienie znakiem %, np. w celu znalezienia wszystkich podmiotów, których nazwisko zaczyna si na Wa,
nale y wpisa Wa%. Wpisanie znaku % na ko cu frazy nie jest konieczne (system robi to domy lnie), czyli
mo na wpisa Wa% lub Wa.
Udost pniona zostanie funkcjonalno tworzenia zindywidualizowanych widoków podmiotów. U ytkownik
tworzy b dzie mógł personalizowane listy podmiotów. Podobne zestawienia b d mogły by prowadzone dla
komórek organizacyjnych oraz grup u ytkowników. Weryfikowana b dzie unikalno podmiotów w rejestrze
głównym, podmioty nie b d kopiowane do innych zestawie .
Dodatkowo system umo liwia b dzie tworzenie logicznych grup podmiotów - rozdzielników oraz ich
wykorzystanie przy tworzeniu listy adresatów/ nadawców korespondencji.
Prawa do rozdzielnika okre lane b d na poziomie komórek organizacyjnych.
Nie przewiduje si mo liwo ci ukrywania wybranych podmiotów.
Istotn cech systemu jest zapewnienie unikalno ci wpisów jak równie mo liwo
przechowywanych w systemie danych osobowych.
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Prowadzenie centralnego rejestru podmiotów gwarantuje zachowanie wszelkich wymaga zawartych w ustawie
o ochronie danych osobowych.
Prowadzenie wielu odr bnych rejestrów jest z punktu widzenia nadzoru nad nimi mało efektywne. Wystarczy
wyobrazi sobie utworzenie raportu dla petenta, który ma prawo do informacji o swoich danych osobowych
przechowywanych w urz dzie, w przypadku kiedy dane te mog by teoretycznie przechowywane w kilkuset
rejestrach i w ka dym z nich mog istnie ró nice.

2.2 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).
Okre lonemu typowi dokumentu przypisana mo e by jedna lub wi cej grup atrybutów. Grupy te
identyfikowane s poprzez nazw i słu do grupowania atrybutów w logiczne zestawy, które znajduj
odzwierciedlenie na ekranie kryteriów wyszukiwania dokumentów, po wybraniu okre lonego typu dokumentu.
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.

2.3 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 pełnotekstowe (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).

2.3.1 Drzewa kategoryzacji
W systemie zastosowano kategoryzacj obiektów w oparciu o drzewa kategoryzacji. S to struktury
hierarchiczne, słu ce do kategoryzacji informacji. Drzewo kategoryzacji wspomaga poszukiwanie obiektów, co
jest szczególnie istotne w sytuacji, kiedy u ytkownik nie zna dokładnie warto ci cech poszukiwanego obiektu
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(przy znanych atrybutach mo na u y tradycyjnego wyszukiwania). U ytkownik, któremu w nazwach w złów
prezentowane s mo liwe drogi dalszych poszukiwa , wybiera te, których nazwa najlepiej charakteryzuje cechy
poszukiwanego obiektu.
Drzewo zawiera poł czone ze sob hierarchicznie w zły. Kategoryzowane obiekty (dokumenty, sprawy,
podmioty) s przypisywane do w złów. W danym w le znale si mo e tylko taki obiekt, który spełnia
warunki wszystkich w złów nadrz dnych. W zły posiadaj czyteln dla u ytkownika nazw , która oddaje
znaczenie tych w złów oraz kategoryzowanych obiektów. W zły posiadaj wska niki g sto ci kategoryzowanej
informacji, które reprezentuj liczb obiektów skategoryzowanych w danym w le oraz w w złach
podrz dnych.
Zastosowane zostały drzewa kategoryzacji o strukturze otwartej.
Otwarte drzewa kategoryzacji s budowane w sposób automatyczny w oparciu o warto ci atrybutów
kategoryzowanych obiektów. 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.
Struktura drzewa kategoryzacji otwartego, a w szczególno ci jego w zły, jest tworzona dynamicznie na
podstawie warto ci atrybutów obiektów znajduj cych si w danej chwili w repozytorium (w przypadku
dokumentu s to takie cechy jak: typ, osoba rejestruj ca, nazwa lub data). W zły jednego poziomu powstaj
przez wykorzystanie warto ci wskazanych atrybutów.
W systemie udost pnione zostan :
Kategoryzacje dokumentów wg typu, wg rejestruj cego, wg nazwy oraz wg daty rejestracji.
Kategoryzacje korespondencji wg rodzaju podmiotu, wg podmiotu, wg adresu, wg typu, wg daty.
Kategoryzacje spraw wg statusu, wg statusu i sygnatury, wg RWA, wg RWA i sygnatury, wg podmiotów,
wg nazwy, wg sygnatury, wg daty.
Kategoryzacje podmiotów wg nazwy, wg nazwiska, wg instytucji, wg adresu.

2.3.2 Raporty
System udost pnia zestaw predefiniowanych raportów, które udost pniane s uprawnionym u ytkownikom.
Uprawnienia do poszczególnych typów raportów ustala administrator w module zarz dzania raportami.
U ytkownik posiada dost p do modułu generowania raportów.
Zestaw predefiniowanych raportów obejmuje nast puj ce zestawienia:
• Dziennik korespondencji
• Ksi ka nadawcza
• Dziennik podawczy korespondencji dla komórki organizacyjnej
• Wykaz istniej cych spraw w komórce organizacyjnej
• Statystyka spraw
Wymienione zestawienia opisane zostały w poni szych sekcjach.

2.3.2.1 Dziennik korespondencji
Dziennik korespondencji w Kancelarii Ogólnej prezentuje korespondencj wchodz c zarejestrowan w okresie
okre lonym w parametrach generacji raportu i przekazan do komórki organizacyjnej z dekretacj na komórk
lub z dekretacj imienn . Raport zawiera puste kolumny przeznaczone do wypełnienia przez osob odbieraj c
korespondencj , czyli data odbioru, podpis, ew. uwagi.
Nazwa pełna definicji raportu
Dziennik_korespondencji
Nazwa skrócona definicji raportu
Dziennik korespondencji

Parametry
• Data rejestracji korespondencji – od
• Data rejestracji korespondencji – do
• Numer korespondencji – od
• Numer korespondencji – do
• Komórka organizacyjna

Zawarto raportu
1. Nr – numer korespondencji.
2. Nadawca – identyfikowany poprzez nast puj ce dane: imi i nazwisko / nazwa instytucji, miejscowo .
3. Data rejestracji korespondencji.
4. Sygnatura.
5. Opis pisma.
6. Informacje o dekretacji:
• Komórka organizacyjna (w przypadku dekretacji na komórk ) lub osoba (w przypadku dekretacji imiennej)
• Data odbioru
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•
•

Podpis – miejsce na podpis osoby odbieraj cej korespondencj
Uwagi – miejsce na uwagi osoby odbieraj cej.

2.3.2.2 Ksi ka nadawcza
Raport prezentuje liczb korespondencji (z mo liwo ci wyboru rodzaju korespondencji, dla której tworzony jest
raport) wg osoby. W ramach rodzaju korespondencji wyspecyfikowana jest liczba korespondencji w podziale wg
typu dokumentu głównego korespondencji. Raport przedstawia stan na dzie okre lony w parametrach.
Nazwa pełna definicji raportu
Parametry
Ksi ka nadawcza
• Data wysłania
Nazwa skrócona definicji raportu
• Numer r-ki od
2846_ksi zkanadawcza
• Numer r-ki do
Zawarto raportu
1. Lp.
2. Osoba – u ytkownik przyjmuj cy/ tworz cy korespondencj
3. Rodzaj korespondencji (np. korespondencja wchodz ca, wychodz ca)
4. Typ dokumentu głównego korespondencji (np. wniosek o pozwolenie na budow )
5. Liczba korespondencji
Raport zostanie wykonany dla okre lonego w parametrach generacji raportu dnia.

2.3.2.3 Dziennik podawczy korespondencji dla komórki organizacyjnej
Raport prezentuje list korespondencji zarejestrowanej w danej komórce organizacyjnej w okresie podanym
w parametrach. Raport ten mo e by równie wygenerowany dla okre lonego zakresu korespondencji (numery
od do).
Nazwa pełna definicji raportu
Parametry
Dziennik_podawczy_komórki
• Data wpływu pisma – od
Nazwa skrócona definicji raportu
• Data wpływu pisma – do
Dziennik podawczy
• Data pisma – od
• Data pisma – do
• Numer kancelaryjny – od
• Numer kancelaryjny – do
• Komórka organizacyjna
Zawarto raportu
1. Nr – numer korespondencji.
2. Data rej – data rejestracji korespondencji.
3. Sygnatura dokumentu.
4. Opis pisma.

2.3.2.4 Wykaz istniej cych spraw w komórce organizacyjnej
Raport ten prezentuje list spraw prowadzonych w ramach komórki organizacyjnej wybranej w parametrach
generacji raportu.
Nazwa pełna definicji raportu
Parametry
Wykaz_spraw
• Jednostka organizacyjna
Nazwa skrócona definicji raportu
• Komórka organizacyjna
Wykaz_spraw
• Rok RWA
• Data zało enia sprawy od
• Data zało enia sprawy do
• Data załatwienia sprawy od
• Data załatwienia sprawy do
• Numer RWA
Zawarto raportu
1. Nr
2. Nazwa sprawy.
3. Wpłyn ła od
• Znak pisma
• Z dnia
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4.
•
•
5.

Data
Zało enia
Zako czenia
Uwagi

2.3.2.5 Statystyka spraw
Raport prezentuje sprawy obsługiwane przez okre lonego pracownika z podziałem ilo ciowym na sprawy, w
których pracownik pełni rol referenta wiod cego oraz sprawy, w których pełni rol referenta współpracuj cego.
W ramach tych grup sprawy podzielone s na w toku, opó nione, zako czone, zako czone w terminie oraz
zako czone i opó nione. Raport ten generowany przedstawia stan na dany dzie (okre lony w parametrach
generacji raportu).
Nazwa pełna definicji raportu
Parametry
Statystyka obsługiwanych spraw – stan na dzie
• Jednostka organizacyjna
Nazwa skrócona definicji raportu
• Element jednostki organizacyjnej
stat_spraw_02
• Data
• Numer RWA
Zawarto raportu
1. Lp.
2. Osoba – u ytkownik wyst puj cy w roli referenta wiod cego lub współpracuj cego przy załatwianiu spraw.
3. Jako referent wiod cy
• Spraw w toku
• Spraw opó nionych
• Spraw zako czonych
• Spraw zako czonych w terminie
• Spraw zako czonych i opó nionych
4. Jako referent współpracuj cy
• Spraw w toku
• Spraw opó nionych
• Spraw zako czonych
• Spraw zako czonych w terminie
• Spraw zako czonych i opó nionych
Raport zostanie wykonany dla okre lonego w parametrach generacji raportu dnia.

2.4 Kody kreskowe
System WUWeu umo liwia b dzie wykorzystanie kodów kreskowych do identyfikacji dokumentów.
Obszar i sposób realizacji funkcjonalno ci zwi zanej z obsług kodów paskowych.
Znakowanie korespondencji wchodz cej:
1. Drukowanie arkuszy z zestawami kodów paskowych (arkusze z nalepkami; nie s potrzebne drukarki
kodów).
2. Korespondencja posiada b dzie dodatkowy atrybut poszerzaj cy zakres metadanych i jednoznacznie
identyfikuj cy dokument. B dzie to numer seryjny korespondencji.
3. Kod paskowy reprezentuje numer seryjny. Numery generowane b d losowo przez system.
4. Przy rejestracji korespondencji naklejenie nalepki z kodem na oryginał i wprowadzenie do pola „Numer
seryjny” numeru z kodu paskowego (za pomoc czytnika kodów lub r cznie).
Obszar zastosowania:
zautomatyzowanie skanowania.
przy archiwizowaniu, szybkie sczytywanie dokumentów, tworzenie listy przekazanych dokumentów.

2.5 Podpis elektroniczny
System obiegu dokumentów wykorzysta rodowisko PKI do podpisu i weryfikacji dokumentów.
System umo liwia składanie podpisu elektronicznego pod doł czonym plikiem. Ponadto dostarcza nast puj ce
funkcjonalno ci zwi zane z podpisem elektronicznym:
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Prezentacja certyfikatu u ytego do wykonania podpisu elektronicznego,
Weryfikacja podpisu elektronicznego przy u yciu zewn trznego mechanizmu weryfikacji.

Podpis elektroniczny mo e by zrealizowany np. w oknie przyj cia korespondencji. Pliki doł czone do
korespondencji umieszczone s w osobnej sekcji. Podpisanie wybranego pliku inicjowane jest poprzez ikon
reprezentuj c funkcjonalno
podpisania pliku (
). Po jej wybraniu pojawi si ekran do podpisu
elektronicznego. Mo liwe jest równie podpisanie wszystkich doł czonych plików jednocze nie.
Pliki podpisane elektronicznie oznakowane s na li cie poprzez umieszczenie odpowiednich ikon.
Dla podpisanego pliku znajduj cego si na li cie plików dost pne s dodatkowe (poza standardow
funkcjonalno ci wy wietlenia tre ci) funkcjonalno ci:
Prezentacja certyfikatu. Umo liwia zapoznanie si u ytkownika z certyfikatem, przy u yciu którego został
zło ony podpis elektroniczny. Do wizualizowania certyfikatu u ywane s aplikacje dost pne na komputerze
u ytkownika.
Weryfikacja podpisu elektronicznego przy u yciu zewn trznego systemu weryfikacji podpisu (w postaci
serwera DVCS lub OCSP). Po uruchomieniu tej funkcji zostaje otwarte nowe okno zawieraj ce informacje
dotycz ce ostatniej weryfikacji, takie jak data weryfikacji i status weryfikacji (np. poprawny podpis, bł d
poł czenia z usług weryfikuj c , itp.). Przycisk Weryfikuj inicjuje proces weryfikacji podpisu
elektronicznego dla podanego pliku.
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 (certyfikatów) jednego, b d wi cej odbiorców dokumentu.
• operacja szyfrowania – zgodnie z algorytmem opisanym w standardzie PKCS#7.
• w wyniku szyfrowania powstaje kolejna wersja dokumentu.
Do odszyfrowania dokumentu wykorzystywany jest klucz prywatny danego odbiorcy umieszczony na karcie
kryptograficznej.
Zarówno funkcjonalno zwi zana z kodami kreskowymi jak i podpisem elektronicznym realizowana jest
cz ciowo w ramach grubego klienta, np. odczyt kodów kreskowych, przegl danie magazynów certyfikatów.

2.6 Rejestry WUWeu
Rejestry dost pne w systemie WUWeu:
• Rejestr podmiotów - obejmuje zestawienie wszystkich podmiotów zarejestrowanych w systemie WUWeu;
• Rejestr główny korespondencji – obejmuje zestawienie korespondencji przychodz cej, wewn trznej i
wychodz cej zarejestrowanej w WUW,
• Rejestr główny korespondencji wchodz cej
• Rejestr główny korespondencji wychodz cej
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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 korespondencji wchodz cej w komórce organizacyjnej
Rejestr korespondencji wychodz cej w komórce organizacyjnej
Rejestr spraw - obejmuje zestawienie spraw zarejestrowanych w systemie; u ytkownik ma dost p tylko do
tych spraw, do których ma uprawnienia;
Rejestr dokumentów - obejmuje zestawienie dokumentów zarejestrowanych w systemie; u ytkownik ma
dost p tylko do tych dokumentów, do których ma uprawnienia;
Rejestry dedykowane, obejmuj ce dokumenty okre lonego typu.

2.6.1 Rejestry korespondencji
2.6.1.1 Rejestr główny korespondencji
W rejestrze głównym prezentowana jest lista wszystkich zarejestrowanych w instytucji korespondencji.
Dodatkowo udost pnione b d oddzielnie rejestry główne korespondencji wchodz cej i wychodz cej.
Sposób numeracji dla WUW ustawiony zostanie na osobne numerowanie korespondencji wchodz cej
i korespondencji wychodz cej.
Rejestr stanowi list korespondencji prezentuj c nast puj ce informacje:
rodzaj korespondencji w postaci ikony (wchodz ca lub wychodz ca),
priorytet korespondencji (niski, redni wysoki) prezentowany za pomoc ikon,
nr korespondencji w rejestrze głównym korespondencji (nr kancelaryjny),
data rejestracji korespondencji,
opis pisma.
Poprzez ikony dost pne s nast puj ce funkcjonalno ci:
•

- wy wietlanie szczegółowych informacji o korespondencji,

•

- dodanie korespondencji do folderu lub rejestru,

•

- wy wietlenie instancji procesów pracy dedykowanych obsłudze danej korespondencji,

•

- wy wietlenie tre ci dokumentu (je eli plik został doł czony do korespondencji).

Informacje na temat instancji procesów obejmuj : komórk organizacyjn , status procesu, nazw definicji
procesu, dat utworzenia procesu oraz dat zako czenia procesu (je eli proces został ju zako czony). Dla
ka dej instancji procesu mo liwe jest przegl danie historii wykonania zarówno w postaci tekstowej jak
i graficznej (słu do tego ikony znajduj ce si po prawej stronie na li cie).
Dla poszczególnych instancji procesu wyst powa mog nast puj ce statusy:
- zako czona,
- w trakcie wykonywania,
- opó niona,
- przerwana.

2.6.1.2 Rejestr korespondencji w komórce
Dla ka dej utworzonej w systemie komórki organizacyjnej okre lone jest czy prowadzi ona rejestr
korespondencji (atrybut „Prowadzi rejestr korespondencji” ustawiony na Tak lub Nie). Dla pracowników
komórek prowadz cych rejestr korespondencji dost pne jest okno „Rejestr komórki” (menu główne
Korespondencja → Rejestr komórki).
W skład metadanych komórki organizacyjnej wchodzi atrybut binarny „Prowadzi rejestr korespondencji”.
Ustawienie tego atrybutu (w trakcie definiowania komórki organizacyjnej lub w wyniku modyfikacji danych
komórki) ma wpływ na rejestracj korespondencji w poszczególnych komórkach. Je eli komórka nie prowadzi
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rejestru korespondencji, czynno
systemowa „Rejestruj w rejestrze komórki” wywoływana w trakcie
wykonywania procesów nie powoduje dokonania wpisu w rejestrze. W przeciwnym wypadku wpisy do rejestru
komórki odbywaj si automatycznie.
Rejestr komórki udost pniony zostanie w widokach: wszystkie, wchodz ce, wychodz ce. Numeracja
korespondencji w rejestrze komórki prowadzona b dzie osobno dla korespondencji wchodz cej i wychodz cej.
Widok okna rejestru korespondencji w komórce jest taki sam jak rejestru głównego, z t ró nic , e wyst puje
w nim dodatkowa kolumna zawieraj ca numer korespondencji w komórce (po zarejestrowaniu korespondencji
w komórce generowany jest kolejny numer korespondencji w ramach danej komórki).
Ka dy u ytkownik systemu pracuj cy w komórce organizacyjnej prowadz cej rejestr korespondencji, ma dost p
do rejestru w komórce. Dla danego u ytkownika widoczne s te pozycje korespondencji, do których u ytkownik
ma uprawnienia.

2.6.1.3 Kryteria wyszukiwania w rejestrach korespondencji
U ytkownik ma mo liwo wprowadzenia kryteriów wyszukiwania korespondencji w celu ograniczenia liczby
pozycji wy wietlanych na li cie korespondencji. Istnieje mo liwo wyszukiwania według wielu atrybutów
korespondencji dost pnych na zakładce „Pisma” oraz danych nadawcy/adresata (zakładki: „Nadawcy” i
„Adresaci”). Po klikni ciu przycisku Wyszukaj, na li cie korespondencji wy wietlane s tylko te pozycje
korespondencji, które spełniaj kryteria wprowadzone we wszystkich zakładkach.
Na zakładce „Pisma” dost pne s nast puj ce kryteria wyszukiwania korespondencji:
Nr w komórce (tylko w przypadku wyszukiwania w ramach rejestru komórki),
Nr kancelaryjny,
Typ dokumentu (dokumentu wiod cego korespondencji),
Sygnatura na dokumencie (dokumencie wiod cym korespondencji),
Data pisma od do,
Data rejestracji korespondencji od do,
Rodzaj korespondencji (wchodz ca, wychodz ca),
Dla korespondencji wchodz cej:
− Sygnatura zewn trzna,
− Data wpłyni cia od do (data wpłyni cia korespondencji mo e by wcze niejsza od daty rejestracji),
− Numer R-ki,
Dla korespondencji wychodz cej:
− Sposób wysłania,
− Data wysłania od do.
Na zakładce „Nadawcy” i „Adresaci” dost pne s nast puj ce kryteria wyszukiwania korespondencji:
Nazwisko,
Imi ,
Instytucja,
Instytucja – nazwa skrócona,
Miejscowo ,
Ulica,
Kraj,
Województwo,
Telefon,
Typ podmiotu (instytucja, osoba),
Pole wyboru – anonim.
Klikni cie przycisku Wyczy kryteria powoduje usuni cie warto ci z wszystkich pól atrybutów znajduj cych
si na zakładce „Kryteria wyszukiwania”.

2.6.2 Rejestr spraw
Rejestr spraw zawiera list spraw, na której wy wietlane s
atrybutów:
• Sygnatura sprawy,
• Komórka organizacyjna obsługuj ca dan spraw ,
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Numer RWA wskazuj cy na tematyk sprawy,
Numer sprawy w teczce opisanej poprzednimi atrybutami,
Nazwa sprawy,
Data zało enia sprawy,
Referent wiod cy (referent odpowiedzialny za ostateczne załatwienie sprawy),
Status sprawy.

Sprawy mog by przegl dane oraz modyfikowane w ró nych widokach:
1. Widok Sprawy → Wszystkie dost pny jest dla osoby kieruj cej urz dem. W widoku tym prezentowane s
wszystkie sprawy z całej jednostki organizacyjnej.
2. Widok Sprawy → Do których mam uprawnienia prezentuje sprawy, w których u ytkownik jest
referentem wiod cym, współpracuj cym, aprobuj cym lub do których otrzymał uprawnienie oraz sprawy
wszystkich jego podwładnych.
3. Widok Sprawy → Moje sprawy prezentuje sprawy, w których u ytkownik jest referentem wiod cym lub
współpracuj cym.
Widok „Moje sprawy” dost pny jest w nast puj cych przekrojach:
• Wszystkie
• W toku
• Załatwione (u ytkownik widzi sprawy, w których był referentem wiod cym lub współpracuj cym i które
zostały załatwione)
• Potencjalne
• Zarchiwizowane
Dost p do poszczególnych widoków definiowany jest przez administratora.

2.6.2.1 Kryteria wyszukiwania spraw
Wyszukiwanie spraw mo e odbywa si wg ró nych kryteriów zgrupowanych i przedstawionych na zakładce
„Kryteria wyszukiwania”.
Dost pne s dwie metody wyszukiwania spraw: wyszukiwanie proste i wyszukiwanie zaawansowane.
Wyszukiwanie proste jest wyszukiwaniem pełnotekstowym, które przeprowadzane jest w ród wszystkich
atrybutów tekstowych sprawy, takich jak: nazwa, znak, RWA sprawy. Wyszukiwan fraz nale y wpisa do
pola dedykowanemu wyszukiwaniu prostemu.
Wyszukiwanie zaawansowane polega na wyszukiwaniu po atrybutach. Wyszukiwanie spraw odbywa si po
wypełnieniu pól atrybutów warto ciami identyfikuj cymi okre lony zakres spraw. U ytkownik, w celu
wyszukania spraw, mo e poda jeden lub wiele atrybutów spo ród nast puj cych:
• nazwa sprawy,
• pozycja Rzeczowego Wykazy Akt (tematyka sprawy),
• rok obowi zywania wybranej pozycji RWA,
• numer sprawy w teczce,
• status sprawy,
• data utworzenia sprawy – zakres dat od...do,
• data załatwienia sprawy - zakres dat od...do,
• termin załatwienia sprawy - zakres dat od...do,
• sygnatura sprawy,
• lokalizacja akt sprawy,
• numer ostatniego dokumentu w sprawie,
• ilo dokumentów zarejestrowanych w sprawie.
Po wci ni ciu klawisza Szukaj system wyszukuje wszystkie sprawy spełniaj ce zadane kryteria oraz wy wietla
wynik wyszukiwania w zakładce ”Lista spraw”.
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2.6.3 Rejestr dokumentów
Rejestr dokumentów prezentuje list dokumentów opisanych za pomoc podstawowych atrybutów. U ytkownik
widzi tylko te dokumenty, do których posiada uprawnienia.
Ka dy dokument opisany jest na li cie za pomoc numeru, tytułu, typu, daty utworzenia oraz – opcjonalnie –
opisu. Po prawej stronie listy znajduj si ikony uruchamiaj ce nast puj ce funkcjonalno ci:
•

- (polecenie Poka ) powoduje przej cie do okna ze szczegółowym opisem dokumentu,

•

- (polecenie Dodaj do folderu lub rejestru) umo liwia dodanie dokumentu do wybranego folderu
lub rejestru,

•

- (polecenie Poka tre

) powoduje wy wietlenie zawarto ci zał czonego pliku.

2.6.3.1 Kryteria wyszukiwania dokumentów
Mechanizmy wyszukiwania dokumentów zawarte s na zakładce „Kryteria wyszukiwania”. U ytkownik mo e
wyszukiwa dokumenty po wpisaniu jednego lub wielu kryteriów spo ród nast puj cych:
• Tytuł dokumentu,
• Temat dokumentu (dotyczy),
• Rejestruj cy,
• Typ dokumentu,
• Zakres dat „od-do” utworzenia dokumentu.
Po klikni ciu przycisku Wyszukaj dokumenty system wy wietli wszystkie dokumenty spełniaj ce podane
przez u ytkownika kryteria.

2.6.4 Rejestry dedykowane
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.
Tworzenie nowego rejestru polega na podaniu jego nazwy oraz opisu. Dla ka dego tworzonego rejestru
zdefiniowa mo na uprawnienia do odczytu. Opcje udost pnienia rejestru s nast puj ce:
udost pniony w systemie
udost pniony dla wszystkich u ytkowników.
Szczegółowe prawa dost pu do rejestru definiowane mog by na poziomie u ytkownika, komórki
organizacyjnej, grupy u ytkowników.
Mo liwe jest równie dokładniejsze okre lenie uprawnie na zakładce „Uprawnienia”. Uprawnienia do rejestru
przydzielane mog by na poziomie u ytkownika, komórki organizacyjnej oraz grupy u ytkowników.
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.
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Rysunek 2. Dodanie nowego rejestru.
Definiuj c nowy rejestr (Rysunek 2) wpisa nale y posta sygnatury (mask ), według której numerowane b d
dodawane do Rejestru dokumenty. Posta ta definiowana jest poprzez kombinacj znaków specjalnych (np. „/”,
„-„) i nast puj cych sformułowa :
• <rok2> - wpisuje dwucyfrow posta roku,
•

<rok4> - wpisuje czterocyfrow posta roku,

•

<nr_w_rej>- wpisuje numer w rejestrze,

•

<kom> - wpisuje skrótow nazw komórki organizacyjnej,

•

<inicjaly> - wpisuje inicjały wła ciciela rejestru.

Definiowany jest równie licznik Rejestru, w którym okre la si , jak cz sto numeracja dokumentów ma by
rozpoczynana od pocz tku. Mo liwe s nast puj ce opcje:
•

Na przełomie roku – nowa numeracja rozpoczyna si z dniem 01 stycznia kolejnego roku.

•

Zrestartuj po – tu wybierana jest data, po której rozpocz

•

Zrestartuj co – tu wybierana jest cz stotliwo

•

Definiowana jest równie
numeracja w Rejestrze.

warto

si ma nowa numeracja.

zmiany numeracji (okre lana liczb miesi cy).

licznika okre laj ca od jakiego numeru ma si

rozpoczyna

Dla ka dego tworzonego rejestru okre li mo na, jakie typy dokumentów maj by dodawane do danego
Rejestru, czy maja by dodawane automatycznie i czy rejestr ma by rejestrem publicznym. Mo liwe jest
zaznaczenie opcji udost pniaj cej zapisywanie wszystkich typów dokumentów.
W utworzonej, własnej strukturze w rejestrach mo na grupowa nast puj ce elementy:
Dokumenty (np. pilne do załatwienia) – oznaczone ikon
Korespondencje – oznaczone ikonami:

(wchodz ca) i

.
(wychodz ca).

2.6.5 Rejestr podmiotów
W rejestrze podmiotów gromadzone s dane adresatów, nadawców, podmiotów spraw oraz – w celu
umo liwienia wyboru adresatów / nadawców wewn trznych instytucji - komórek organizacyjnych, osób i samej
instytucji, w której system jest wdra any. Wyst puj 2 rodzaje podmiotów: osoby i instytucje. Dodatkowo
wyró nia si typy podmiotów umo liwiaj ce kategoryzacj podmiotów (np. dostawca, szkoła, urz d itp.)
Rejestr podmiotów wykorzystywany jest podczas rejestracji korespondencji i spraw.
System udost pnia funkcjonalno dodawania, modyfikowania, przegl dania i usuwania pozycji w rejestrze
podmiotów.
Podmioty mog by dodawane na 2 sposoby:
• Poprzez r czne wprowadzanie danych o podmiotach do odpowiednich formatek udost pnionych w rejestrze
podmiotów,
• Automatycznie – przy zakładaniu nowych komórek organizacyjnych oraz przy wdra aniu nowych
u ytkowników systemu.
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Na formatkach do wprowadzania danych o podmiotach, atrybuty zostały pogrupowane w nast puj cy sposób:
• Rodzaj podmiotu (Osoba lub Instytucja) oraz Typ podmiotu,
• Informacje o:
• Osobie – dla podmiotu rodzaju „Osoba”,
• Instytucji – dla podmiotu rodzaju „Instytucja”.
• Informacje o adresie mailowym, numerach telefonów, faksu itp.
• Dane teleadresowe.
Typy podmiotów zdefiniowane s w słowniku typów podmiotów. Dla wybranego rodzaju podmiotu wy wietlana
jest przypisana mu lista typów (np. dla rodzaju Instytucja – typy: Bank, Szkoła, Urz d, Firma itp.).
Atrybuty w grupie danych „Informacje o osobie”:
• Nazwisko,
• Imi ,
• Drugie imi ,
• Obywatelstwo (wybór ze słownika),
• Numer dowodu to samo ci,
• PESEL,
• Inicjały.
Atrybuty w grupie danych „Informacje o instytucji”:
• Nazwa skrócona,
• Nazwa pełna.
• REGON,
• Nazwa komórki,
• Nazwisko,
• Imi ,
• Drugie imi ,
• Numer dowodu to samo ci.
Pozostałe atrybuty dla podmiotu-osoby i podmiotu-instytucji s takie same. S to:
• EMail,
• NIP,
• Fax 1,
• Fax 2,
• Pierwszy telefon,
• Drugi telefon,
• Trzeci telefon,
• Nazwa banku,
• Numer konta w banku,
• Opis.
W grupie „Informacje teleadresowe”:
• Ulica,
• Miejscowo ,
• Powiat,
• Gmina,
• Poczta,
• Województwo,
• Kraj,
• Kod pocztowy,
• Numer domu,
• Numer mieszkania.
System przeprowadza automatyczn weryfikacj unikalno ci podmiotów, która polega na sprawdzeniu:
• W przypadku osoby - kombinacji pól: „Imi ”, „Nazwisko”, „Ulica” i „Miejscowo ”.
• W przypadku instytucji - kombinacji pól: „Nazwa pełna”, „Nazwa skrócona”, „Nazwa komórki”, „Ulica” i
„Miejscowo ”.
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2.6.5.1 Automatyczne tworzenie podmiotów
W przypadku tworzenia nowych komórek organizacyjnych i u ytkowników w systemie, informacje z
odpowiednich słowników mapowane s do rejestru podmiotów i na ich podstawie tworzone s automatycznie
nowe podmioty.
Dodanie komórki organizacyjnej powoduje utworzenie podmiotu o nazwie pełnej i skróconej 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, departament, pion itp.). Jednocze nie tworzony jest zwi zek pomi dzy pozycj w
słowniku komórek a podmiotem.
Dane jednostki, w której system jest wdra any s mapowane do rejestru podmiotów w taki sam sposób jak w
przypadku komórki organizacyjnej.
Modyfikacja danych komórki lub jednostki org. w słowniku komórek powoduje modyfikacj stosownych
atrybutów odpowiadaj cego im podmiotu.
Usuni cie komórki skutkuje usuni ciem powi zanego z ni podmiotu (dezaktywacja).
Dodanie osoby powoduje utworzenie podmiotu o atrybutach: imi , nazwisko, drugie imi , telefon, fax, e-mail i
innych atrybutach identycznych jak w słowniku osób. Rodzaj podmiotu ustalany jest automatycznie na „osoba”.
Dodane w ten sposób osoby s typu „u ytkownik systemu”. Jednocze nie tworzony jest zwi zek pomi dzy
pozycj w słowniku a podmiotem.
Modyfikacja danych osoby w słowniku osób powoduje modyfikacj atrybutów w odpowiadaj cym jej
podmiocie.
Usuni cie osoby skutkuje usuni ciem powi zanego z ni podmiotu (dezaktywacja).
Utworzone w ten sposób podmioty nie mog by modyfikowane i usuwane z poziomu interfejsu słownika
podmiotów.

2.6.5.2 Kryteria wyszukiwania
Podmioty mog by w szybki sposób wyszukiwane za pomoc kryteriów wyszukiwania zlokalizowanych na
dedykowanej zakładce (Rysunek 3). Wyszukiwanie wg zadanych kryteriów pozwala na zaw enie listy
wy wietlanych podmiotów do tych pozycji.

Rysunek 3. Kryteria wyszukiwania w rejestrze podmiotów.
Dost pne s dwie metody wyszukiwania podmiotów: wyszukiwanie proste i wyszukiwanie zaawansowane.
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Wyszukiwanie proste polega na podaniu frazy wraz z dodanym na jej ko cu znakiem *. System wyszukuje
podan fraz i podobne. Wyszukiwanie podanej frazy przeprowadzane jest w ród wszystkich atrybutów
tekstowych podmiotu.
Wyszukiwanie zaawansowane polega na wyszukiwaniu po atrybutach. Mo na wyszukiwa po jednym lub wielu
atrybutach wpisuj c warto ci w odpowiadaj ce im pola. Zestaw atrybutów, które mog by wykorzystane do
wyszukiwania podmiotów prezentuje Rysunek 3

2.7 Mechanizm upowa nie
Upowa nienia dotycz procedury zatwierdzania (proces pisma wychodz cego).
System umo liwi definiowanie zwi zków typu upowa nienie pomi dzy pracownikiem udzielaj cym
upowa nienia a pracownikiem upowa nionym.
W schemacie ontologii utworzone zostan :
1. Słownik upowa nie – zwi złe tre ci wyra aj ce rodzaj i zakres upowa nienia
2. Zwi zek typu upowa nienie: pracownik → pracownik upowa niony
3. Powi zanie z tym zwi zkiem tre ci upowa nienia ze słownika oraz daty obowi zywania upowa nienia
Mechanizm upowa nie wykorzystywany b dzie przy wyznaczaniu wykonawców zada zatwierdzania. Daty
obowi zywania musz by sprawdzane przez system w momencie budowania listy potencjalnych wykonawców
zadania parafowania/ zatwierdzania.
Wybór osoby parafuj cej/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. Weryfikacja – dla ka dej osoby z listy sprawdzenie czy udzieliła upowa nienia innym osobom. Je eli tak –
sprawdzenie dat wa no ci upowa nienia.
2. Wci gni cie na dotychczasow list dodatkowo wszystkich osób aktualnie upowa nionych
3. Wy wietlenie listy w zadaniu parafowania przy wyborze kolejnej osoby do parafowania/ zatwierdzenia
4. Dla osób upowa nionych wy wietlanie dodatkowo tre ci upowa nienia

2.8 Zgodno

z ustaw o ochronie danych osobowych

System zapewni zgodno z ustaw o ochronie danych osobowych poprzez:
przechowywanie daty utworzenia danych (adresu), daty ostatniej modyfikacji, osoby która utworzyła i osoby
która ostatnio modyfikowała;
przechowywanie informacji o ródle danych osobowych (od kogo uzyskano dane adresowe);
przechowywanie logu operacji na danych (typ 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.

2.9 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:
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-

udost pnianie akt 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).
- przekazywania akt spraw w formie elektronicznej do archiwum pa stwowego. 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.
System zapewnia odtworzenie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw (zarchiwizowanie historii wykonania
procesu obsługi sprawy).

2.10 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 korespondencj :
System umo liwia przyj cie korespondencji z wykorzystaniem nast puj cych opcji:
1. Rejestracja korespondencji w systemie inicjuje proces przyj cia korespondencji, nast pnie
opcjonalne skanowanie i doł czenie zeskanowanego pliku do korespondencji.
2. Skanowanie inicjuje proces przyj cia korespondencji, nast pnie opisanie korespondencji itd.
automatyczne generowanie numeru korespondencji w rejestrze kancelaryjnym,
rejestrowanie korespondencji wraz z pismem przewodnim, zał cznikami, okre lenie nadawcy /
odbiorcy z rejestru podmiotów,
obsługa korespondencji wchodz cej, wychodz cej, wewn trznej,
obsługa rozdzielników korespondencji,
wysyłanie korespondencji wychodz cej do zatwierdzenia,
rejestracja korespondencji w sprawie,
grupowanie dokumentów wchodz cych w skład korespondencji (dokument wiod cy korespondencji i
dokumenty b d ce zał cznikami),
okre lenie terminu nadej cia odpowiedzi dla korespondencji wychodz cej,
rejestracja korespondencji w wielu sprawach,
klasyfikacja korespondencji (przypisanie do danej tematyki),
umo liwienie przej cia systemu na automatyczne przekazywanie korespondencji na podstawie
klasyfikacji,
mechanizm wielopoziomowej dekretacji oraz dekretacji zwrotnej,
odebranie korespondencji nadesłanej poczt elektroniczn i podpisanej podpisem elektronicznym oraz
nadesłanej w postaci faksu,
wysłanie korespondencji poczt elektroniczn oraz w postaci faksu,
wykorzystanie podpisu cyfrowego do podpisywania plików korespondencji,
rejestracja kosztów dla korespondencji wychodz cej,
przegl danie procesów pracy zwi zanych z obsług korespondencji,
okre lanie priorytetu korespondencji.

•

zarz dzanie dokumentami:
rejestracja dokumentów w rejestrze ogólnym lub dedykowanym,
rejestrowanie dokumentów w sprawie lub w wielu sprawach,
tworzenie dokumentów o okre lonych typach,
wyrejestrowanie dokumentu z jednej sprawy z równoczesnym zarejestrowaniem dokumentu w innej
sprawie,
przekazanie dokumentu do innego pracownika w celu uzyskania opinii, komentarza, akceptacji,
skanowanie i analiza OCR,
automatyczne generowanie sygnatury dokumentu w sprawie,
podpisywanie plików dokumentów podpisem elektronicznym,
wersjonowanie dokumentów, przegl danie historii zmian i wersji,
blokowanie/odblokowanie dost pu do pliku b d cego w trybie edycji,
przekazywanie dokumentów wewn trznych do zaopiniowania, do zatwierdzenia, do zapoznania si
z tre ci i ew. do dalszego przekazania,
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zablokowanie mo liwo ci edycji dokumentu zatwierdzonego,
doł czanie do dokumentów plików w ró nych formatach,
przegl danie procesów pracy zwi zanych z obsług dokumentu,
okre lenie lokalizacji fizycznej dokumentu,
przydzielanie uprawnie do dokumentu.

•

edytor i obsługa formularzy elektronicznych
definiowanie nowych i zmiana istniej cych formularzy elektronicznych,
kojarzenie formularzy elektronicznych z typem dokumentu oraz procesem obsługi w systemie,
rozszerzanie metadanych dokumentu,
wyszukiwanie informacji w oparciu o dodatkowe metadane,
aplikacja umo liwiaj ca wypełnianie formularzy,
uruchamianie skryptów waliduj cych zawarto formularza.

•

zarz dzanie sprawami
wspomaganie generowania znaku sprawy,
tworzenie spraw,
wersjonowanie metadanych sprawy, przegl danie historii zmian i wersji,
okre lenie terminu realizacji sprawy,
obsługa statusów sprawy (system obsługuje 4 statusy spraw: „potencjalna” – sprawa, w której nie
zarejestrowano jeszcze adnego dokumentu/ korespondencji, „w toku” – sprawa, która nie została
ostatecznie załatwiona, „załatwiona” – sprawa, która została ostatecznie załatwiona,
„zarchiwizowana”).
przegl danie akt sprawy (dokumentów/ korespondencji zarejestrowanych w sprawie),
archiwizowanie akt sprawy,
okre lanie dla spraw komórki merytorycznej oraz komórek współpracuj cych,
doł czanie referentów do sprawy,
r czne zako czenie i wznowienie sprawy,
okre lanie stopnia zaawansowania sprawy.

•

obsługa listy dyskusyjnej
lista udost pniona w kontek cie instancji procesu,
definiowanie komunikatów i odpowiedzi, ledzenie w tków.
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3. 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 (JRWA), system dystrybucji dokumentów (tematyki) wraz z przypisanymi pracownikami,
struktur organizacyjn oraz inne istotne słowniki.

3.1 Schemat organizacji
Rozdział jest uzupełniany przez sekcj „Proces zarz dzania organizacj ” (patrz: projekt, cz
po wi cona
procesom merytorycznym), 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.

3.1.1 Model
Podstawowymi elementami w zakresie opisu struktury organizacyjnej s : osoba, pracownik, grupa, jednostka
organizacyjna, element jednostki organizacyjnej (zespół zadaniowy, 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 (kompetencje definiowane w odniesieniu do schematu),
• uprawnie do wykonywania funkcji,
• widzialno ci dokumentów i spraw.
System WUWeu obejmie nast puj ce schematy organizacji:
• WUW (około 500 pracowników) wraz z Zespołem Doradców
• O rodek Informatyki WUW (OI)
• Zakład Obsługi Administracji WUW (ZOA)
• Jednostki samorz du terytorialnego.
Zostanie wdro ony jeden system obiegu dokumentów, który obejmie swoim działaniem Wielkopolski Urz d
Wojewódzki wraz z delegaturami.
Ł cznie w ramach WUWeu b dzie współpracowało około 2150 osób. WUWeu b dzie zarz dza informacjami
o tych osobach i ich organizacjach.
Schemat organizacji jest opisany przez nast puj ce perspektywy:
• struktura organizacyjna wi e ze sob jednostki organizacyjne i elementy jednostek (tj. komórki
organizacyjne i zespoły zadaniowe) w struktur hierarchiczn ,
• osoba – reprezentuje zestaw metadanych identyfikuj cych u ytkownika,
• pracownik – jest kontem osoby opisanym poprzez zwi zek z komórk ,
• stanowisko - okre la formalne stanowisko, na jakim pracownik jest zatrudniony,
• grupy stanowi dodatkowy element klasyfikacji osób w organizacji przecinaj cy granice komórek
organizacyjnych;
• kompetencje przypisywane s osobom i/ lub pracownikom i odzwierciedlaj c ich specyficzne umiej tno ci
lub mo liwo ci działania w systemie.
• zespoły zadaniowe ustanawiane w celu realizacji zada specyficznych i okresowych.

3.1.1.1 Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna systemu oparta jest na nast puj cych jednostkach:
Instytucja (czyli nadrz dna jednostka, któr jest system WUWeu wi
jednostki).
Jednostki organizacyjne.
Elementy jednostek organizacyjnych.
Jednostk organizacyjn
dokumentów.

cy ze sob wszystkie pozostałe

jest wyodr bniona struktura, w ramach której funkcjonuje jeden system obiegu
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W przypadku WUWeu jednostk obj t działaniem systemu jest Wielkopolski Urz d Wojewódzki. Pozostałe
jednostki organizacyjne zamodelowane zostan przede wszystkim w celu odzwierciedlenia ich struktury, nie s
one jednak obj te systemem obiegu dokumentów. Nale do nich:
Zakład Obsługi Administracji (ZOA)
O rodek Informatyki (OI)
W ontologii WUWeu reprezentowane b d jednostki samorz du terytorialnego (JST) jako niezale ne jednostki
organizacyjne, przy czym nie zostanie odzwierciedlona ich struktura organizacyjna, a jedynie przypisani do nich
zostan pracownicy bior cy udział w procesach merytorycznych zdefiniowanych w systemie. JST b d wi c
specyficznymi z punktu widzenia systemu jednostkami organizacyjnymi, w skład których nie b d wchodzi
elementy jednostek.
Jednostki organizacyjne opisywane s co najmniej poprzez pełn i skrócon nazw oraz dodatkowo poprzez
numer i dane teleadresowe, podobnie jak dla komórki organizacyjnej (pełen zestaw atrybutów poni ej).
W systemie prezentowane b d dwie struktury:
1. struktura obejmuj ca wszystkie jednostki organizacyjne zamodelowane w WUWeu
2. struktura WUW
W skład typowej jednostki organizacyjnej wchodz elementy jednostki, tj. komórki organizacyjne lub zespoły
zadaniowe.
Podstawowe metadane komórki organizacyjnej mieszcz si w zakresie nast puj cych atrybutów:
• Nazwa pełna
• Nazwa skrócona (WUWeu gwarantuje unikalno tego skrótu),
• Numer
• Typ
• Opis
• email
• NIP
• REGON
• Opis telefonu 1
• Telefon 1
• Opis telefonu 2
• Telefon 2
• Opis telefonu 3
• Telefon 3
• wewn trzny nr. telefonu 1
• wewn trzny nr. telefonu 2
• Fax
• Fax 2
• Numer pokoju
• Ulica
• Numer budynku
• Numer mieszkania
• Miejscowo
• Gmina
• Powiat
• Kod pocztowy
• Poczta
• Województwo
• Pa stwo
• Obj ta działaniem systemu
• Prowadzi rejestr korespondencji
Komórki organizacyjne powi zane s ze sob w relacji komórka nadrz dna – komórka podrz dna.
System umo liwia przypisanie na poziomie komórki organizacyjnej uprawnie do wykonywania okre lonych
funkcji systemowych. Oznacza to, e wszyscy pracownicy okre lonej komórki b d mieli prawo do
wykonywania powi zanych z ni funkcji.
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Przypisane komórce organizacyjnej konta pocztowe wykorzystywane s przy wymianie korespondencji
elektronicznej. Tworz c konto nale y okre li , czy wiadomo ci przychodz ce maj by automatycznie
przyjmowane w komórce jako korespondencja wchodz ca oraz czy b dzie to domy lne konto do wysyłania
faksów.
Z komórk organizacyjn powi zane mog by hasła Rzeczowego Wykazu Akt (pozycje JRWA)
odzwierciedlaj ce tematyk , w ramach której komórka prowadzi sprawy lub współpracuje z innymi komórkami
(elementami jednostki). Dla wybranej pozycji RWA okre li mo na rodzaj zwi zku pozycji RWA z elementem
jednostki. Istniej dwa rodzaje tego typu zwi zków:
•

Komórka merytoryczna,

•

Komórka współpracuj ca.

W ramach komórki organizacyjnej mo na tak e okre li uprawnienia do wybranych pozycji RWA. Uprawnienia
te dotycz przegl dania i zmiany kategorii archiwizacji.
W systemie uwzgl dnione zostan cie ki dekretacji funkcjonuj ce w WUW. Podstawowa cie ka przebiegaj ca
od danego w zła struktury w dół hierarchii b dzie mogła zosta poszerzona o cie ki inicjowane z dowolnego
w zła hierarchii (komórki) lub o dowolny w zeł (komórk ). Budowanie takich zale no ci polega b dzie na
tworzeniu zwi zków komórki z inn / innymi komórkami w zakresie dekretacji.
Do komórek wy szego szczebla takich jak: Wojewoda, Dyrektor Generalny, Wicewojewoda I, Wicewojewoda II
oraz wydziały przypisane zostan listy dopuszczalnych przekaza . Listy te obejmowa b d pracowników, do
których przekazywa b dzie mo na korespondencj w Procesie Przyj cia Korespondencji (PPK). Powi zani
w ten sposób z komórk organizacyjn pracownicy musz mie kompetencj do dekretowania w instytucji
(wi cej na temat kompetencji w rozdz. 3.1.1.5)
Struktura organizacyjna WUW oparta jest na nast puj cych poziomach:
1. Wojewoda
2. Dyrektor Generalny, Wicewojewoda I i II
3. Wydziały i komórki organizacyjne na prawach wydziału
4. Komórki organizacyjne takie jak: oddziały, stanowiska, samodzielne stanowiska
Poziom ni szy podlega w hierarchii poziomowi wy szemu Poziomy 1-3 obsługiwane s w zakresie
przyjmowania i wysyłki korespondencji przez pracowników sekretariatów.
Dla ka dej sekretarki utworzone zostanie dodatkowe konto (pracownik) powi zane z komórk , w której
pracownik ten pełni rol sekretarki. B dzie to konto (pracownik) domy lne.
Kancelaria ogólna podpi ta zostanie pod Wydział OA. Faktycznie Kancelaria istnieje w strukturze odr bnej
jednostki, jak jest ZOA i tam równie musi by prezentowana w strukturze. Czyli ka da osoba pracuj ca
w Kancelarii b dzie pracownikiem w Kancelarii w WUW oraz pracownikiem w Kancelarii w ZOA (komórk
domy ln b dzie Kancelaria w WUW).
Zespół doradców usytuowany zostanie w strukturze WUW.
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 w ramach struktury oraz powi za z takimi elementami systemu jak np. hasła RWA, grupy
u ytkowników, uprawnienia itp.
Narz dzia administracyjne umo liwi wprowadzanie modyfikacji do schematu organizacyjnego.

3.1.1.2 Osoba
Zestaw atrybutów opisuj cych osob jest nast puj cy:
Imi ,
Nazwisko,
Konto u ytkownika, czyli identyfikator musi składa si z co najmniej 6 znaków i tak zostan zbudowane.
Identyfikator osoby składa si z pierwszej litery imienia oraz nazwiska. W przypadku krótkich nazwisk
identyfikator poszerzany jest o kolejne litery imienia.
Hasło,
Powtórzone hasło,
Inicjały,
E-mail,
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Pełna nazwa osoby (pozostawienie tego pola pustym umo liwi wpisanie do niego nazwiska i imienia osoby
automatycznie przez system),
Drugie imi ,
Opis,
opcja: Dost pny,
NIP,
PESEL,
Trzy numery telefonów wraz z ich opisami i numerami wewn trznymi,
Dwa numery faxów,
Nr pokoju,
Adres: Ulica, Numer budynku, Numer mieszkania, Miejscowo , Gmina, Powiat, Kod pocztowy, Poczta,
Województwo, Pa stwo,
Strona internetowa,
Czas, co jaki system sprawdza, czy u ytkownik otrzymał nowe powiadomienia [min],
opcja: Hasło nigdy nie wygasa,
Identyfikator certyfikatu,
Maksymalna ilo otwartych sesji,
Nazwa skrótowa komórki organizacyjnej,
Numer w systemie kadrowym,
Numer w systemie SILP,
Plik identyfikuj cy u ytkownika,
opcja: Powiadamiaj mnie o nowych zadaniach.

Pole „Pełna nazwa osoby” zostanie wypełnione automatycznie – system wstawi nazwisko i imi osoby.
Login przypisany osobie musi by unikalny i jest niezmienny, nie mo e zosta wykorzystany przez innego
u ytkownika.
W przypadku identyczno ci nazwiska i imienia dwóch ró nych osób, login b dzie mógł by budowany poprzez
uzupełnienie kolejn cyfr zaczynaj c od 2.
Pole „Dost pny” jest polem informacyjnym i wskazuje czy pracownik jest w danym momencie dost pny, czy te
nie (np. z powodu choroby, urlopu itp.). Domy lnie pole to ustawione jest na TAK (zaznaczone pole wyboru).
Administrator mo e wprowadzi odpowiedni warto do pola „Czas w minutach, co jaki system sprawdza, czy
u ytkownik otrzymał nowe powiadomienia”. Atrybut ten umo liwia zindywidualizowanie cz stotliwo ci
pojawiania si informacji o powiadomieniach u poszczególnych u ytkowników.
W atrybucie wchodz cym w skład charakterystyki osoby przechowywana jest data i godzina ostatniego
sprawdzenia przez system, czy pojawiły si nowe wiadomo ci dla u ytkownika. System automatycznie ustawia
warto tego atrybutu.
Administrator ma mo liwo wł czenia opcji „Hasło nigdy nie wygasa”, co powoduje, e parametr „Czas wa no ci
hasła” nie ma wpływu na konieczno zmiany hasła przez u ytkownika.
Atrybut „Maksymalna ilo otwartych sesji” ustawiony jest domy lnie na warto okre lon w parametrze
„Domy lna maksymalna ilo otwartych sesji u ytkownika”. Je eli warto tego atrybutu równa jest 0, to do weryfikacji
maksymalnej ilo ci otwartych sesji system we mie pod uwag warto ustawion w parametrze systemu –
„Maksymalna ilo otwartych sesji u ytkownika” - parametr globalny. Je eli jego warto równie równa jest 0, to nie ma
ogranicze na ilo sesji logowania jednego u ytkownika.
Mo na wybra opcj powiadamiania pracownika o nowych zadaniach poprzez zaznaczenie pola wyboru
„Powiadamiaj mnie o nowych zadaniach”. Domy lnie pole to nie jest zaznaczone.
Cz
informacji mo e by wypełniana automatycznie przez system. Zale y to od ustawienia parametrów. Je eli
parametry „Dane adresowe” zostały sparametryzowane, to ich warto ci wykorzystywane s przy tworzeniu nowych
u ytkowników w systemie. S one automatycznie wstawiane do odpowiednich pól jako domy lne. Warto ci te
u ytkownik mo e zmienia .
Po zało eniu osoby nale y dla niej okre li :
Grup (grupy) u ytkowników,
Pracownika (pracowników).
Przynale no do okre lonej grupy determinuje zakres uprawnie dost pu do funkcji systemowych.
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Dla ka dej osoby zdefiniowany musi by „pracownik”, który jednoznacznie b dzie wskazywał na zwi zek
z elementem jednostki oraz zwi zek ze stanowiskiem. Dana osoba mo e mie zdefiniowanych kilku
pracowników.
Dodatkowo, dla osoby okre li mo na kompetencje oraz konta pocztowe.
Kompetencje okre lone dla osoby dotycz całej jednostki organizacyjnej (w odró nieniu kompetencji
przypisywanych pracownikowi, które odnosz si do komórki organizacyjnej)

3.1.1.3 Pracownik
Ka da osoba musi mie zdefiniowanego pracownika (b d pracowników), który okre la komórk , do której
nale y i rol jak w niej pełni. Jedna osoba mo e mie zdefiniowanych kilku pracowników, np. dana osoba mo e
by kierownikiem w jednej komórce, jednocze nie referentem w innej komórce i dodatkowo członkiem zespołu
zadaniowego utworzonego na okre lony czas, w celu realizacji jakiego zadania. Jeden zwi zek osoby
z pracownikiem jest zwi zkiem domy lnym, co oznacza, e osoba po zalogowaniu b dzie działała w systemie
w trybie pracy domy lnego pracownika. Przej cie na konto innego pracownika powi zanego z dana osob nie
wymaga wylogowania si z systemu, wystarczy wybra konto drugiego u ytkownika z rozwijanej listy
znajduj cej si na pasku stanu aplikacji.
Dla ka dego pracownika zdefiniowany zostanie prefiks sygnatury, który stanowi pierwszy człon sygnatury
budowanej dla sprawy obsługiwanej przez danego pracownika. Opcjonalnie mo e zosta okre lony numer
pracownika do sygnatury, który jest równie wykorzystywany podczas generowania sygnatury sprawy
i dokumentu w sprawie. Je eli pole to jest wypełnione, wtedy jego warto jest podstawiana podczas tworzenia
nowej sygnatury (np. w przypadku tworzenia nowej sprawy), za prefiksem sygnatury.
Dla pracownika okre li nale y stanowisko, które pełni on w przypisanej komórce organizacyjnej.
Ka dy pracownik organizacji zostanie przypisany do minimum jednej komórki organizacyjnej. Pracownikom
wykonuj cym funkcje kierownicze, stoj cym na czele komórek przypisana zostanie rola „Kierownik”.
W systemie zostan zdefiniowane zwi zki pomi dzy pracownikami, które wy wietlane b d na drzewie
prezentuj cym struktur przeło ony – podwładny.
Budowanie hierarchii powi za z pracownikami podwładnymi umo liwia elastyczne definiowanie ról
w procesach pracy. Okre lenie przeło onego pracownika umo liwia wykorzystanie funkcji „przeło ony osoby
wykonuj cej poprzedni czynno ” i podczas wykonywania procesu pracy dokument trafi do odpowiedniego
pracownika.
Dla przykładu Rysunek 4 przedstawia fragment struktury przeło ony – podwładny.

Rysunek 4. Fragment struktury przeło ony – podwładny.
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Pracownik mo e nale e do zdefiniowanej w systemie grupy u ytkowników i poprzez t przynale no uzyskuje
uprawnienia, które przydzielone zostały grupie. Uprawnienia (funkcje systemowe) przydzielane mog by
równie indywidualnie, na poziomie pracownika.
Istotnym elementem z punktu widzenia wyznaczania wykonawców w procesach pracy jest przydzielenie
pracownikom odpowiednich kompetencji, czyli uprawnie do wykonania predefiniowanych czynno ci
w procesach pracy.
Pracownikowi mo na nada uprawnienia do przegl dania lub do zmiany kategorii archiwizacji dla pozycji
RWA.
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). Wprowadzenie osób zast puj cych zapewnia płynno obsługi podczas urlopu, choroby czy te
innej nieoczekiwanej nieobecno ci pracownika.
W Wielkopolskim Urz dzie Wojewódzkim jest potrzeba, aby pracownicy pracowali w imieniu innych
pracowników. Pomimo du ego podobie stwa, „Praca w imieniu” merytorycznie jest czym innym ni
zast powanie pracownika. Je eli pracownik A pracuje w imieniu pracownika B, to odpowiedzialno za
podejmowane decyzje i wykonywane działania ponosi pracownik B. W przypadku zast pstwa, jest odwrotnie –
to pracownik zast puj cy ponosi t odpowiedzialno .
System umo liwi:
zdefiniowanie zale no ci „pracuj w imieniu” pomi dzy pracownikami,
wybór pracownika, w imieniu którego b dzie pracował zalogowany pracownik,
uwzgl dnianie pracy w imieniu przy wykonywaniu operacji w systemie,
wy wietlanie informacji o pracowniku, który pracował w imieniu innego pracownika wykonuj c okre lone
operacje w systemie.
Zrealizowanie powy szych wymaga opiera si b dzie na zało eniu, e „praca w imieniu” jest specyficznym
typem zast pstwa i w konsekwencji obsługiwana b dzie w systemie tak samo jak zast pstwa. Jedyn ró nic jest
rozszerzenie wy wietlanej informacji o zast pstwie o jego typ.
Na podobnych zasadach jak zast pstwa tworzy b dzie mo na zwi zki pomi dzy pracownikiem
upowa niaj cym a pracownikiem upowa nianym.
Pracownicy wy wietlani b d w hierarchii struktury organizacyjnej. Jest to drzewo struktury z rozwijanymi
gał ziami. Istnieje mo liwo ustalenia kolejno ci wy wietlania pracowników i komórek organizacyjnych za
pomoc zdefiniowanych zwi zków.
Okno definiowania powi za pracownika z ró nymi elementami ontologii prezentuje Rysunek 5.

Rysunek 5. Okno definiowania pracownika.
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3.1.1.4 Stanowiska
Stanowisko przypisane do pracownika jest zgodne ze stanowiskiem, jakie pracownik zajmuje w strukturze
zdefiniowanej przez WUW. W sytuacjach, kiedy osoba jest drugim pracownikiem, powi zanym z komórk ,
w której faktycznie wykonuje działania zwi zane z zakresem funkcyjnym okre lonym przez WUW, stanowiska
odzwierciedlaj faktyczn rol pracownika (np. sekretarka).

3.1.1.5 Kompetencje
Kompetencje wykorzystywane s przy wyznaczaniu wykonawców czynno ci w ramach zautomatyzowanego
zarz dzania procesami pracy.
Kompetencje definiowane s w otwartym słowniku kompetencji, przy czym umiejscowienie ppszczehgólnych
haseł uzale nione jest od rodzaju kompetencji. S trzy rodzaje kompetencji okre lone jako:
Kompetencje (1),
Kompetencje dla pracowników komórek organizacyjnych (2),
Kompetencje dla pracowników zespołów zadaniowych (3).
Kompetencje oznaczone jako (2) i (3) dziedzicz po kompetencjach (1). Tak wi c proces dobieraj cy
pracowników na podstawie kompetencji w zespole zadaniowym, ograniczy si do przeszukiwania tylko
kompetencji rodzaju trzeciego (3). Proces, który nie b dzie ograniczony do komórki lub zespołu b dzie dobierał
pracowników ze wszystkich rodzajów kompetencji, czyli (1).
Utworzenie kompetencji (niezale nie od rodzaju) polega na podaniu identyfikatora oraz nazwy oraz –
opcjonalnie – na opisaniu definiowanej kompetencji w polu „Opis”.
Kompetencje, w zale no ci od ich charakteru, mog odnosi si do całej jednostki organizacyjnej (WUW) lub
tylko do komórki organizacyjnej (Wydział X).
Je eli kompetencja dotyczy całej jednostki, wówczas przydziela si j osobie. W tym przypadku okre lany jest
domy lny element jednostki oraz jednostka organizacyjna, w ramach których osoba posiada kompetencj .
Je eli kompetencja odnosi si do poziomu komórki organizacyjnej, wówczas przypisywana jest pracownikowi.
w procesach zwi zanych ze standardow obsługa korespondencji:
W procesach zwi zanych ze standardow obsług korespondencji wykorzystywane s nast puj ce kompetencje:
Poziom instytucji
Klasyfikacja i dekretacja korespondencji w kancelarii ogólnej (KLASYFIKOWANIE_KO) Osoba
o takiej kompetencji wyznaczana jest jako wykonawca czynno ci (klasyfikacji) dekretacji i przekazania
korespondencji w instytucji w procesie przyj cia korespondencji.
Klasyfikacja i dekretacja korespondencji w instytucji (KLASYFIKOWANIE) Osoba o takiej
kompetencji (Koordynator) wyznaczana jest jako wykonawca czynno ci dekretacji i przekazania
korespondencji w instytucji w procesie przyj cia korespondencji.
Dekretowanie w instytucji (DEKRETOWANIE_INST). Kompetencj tak posiadaj osoby stoj ce na
czele urz du, pionów i wydziałów, tj. Wojewoda, Dyrektor Generalny, Wicewojewodowie, Dyrektorzy
Wydziałów. Osoby te maj prawo do dekretowania na poziomie instytucji (proces przyj cia
korespondencji).
Opisywanie korespondencji (OPISYWANIE_KORESP). Osoby o takiej kompetencji otrzymuj zadanie
opisania korespondencji w przypadku, kiedy zainicjowanie procesu przyj cia korespondencji nast piło
poprzez zeskanowanie dokumentu (pierwsza czynno – skanowanie z aplikacji do skanowania) lub
nadeszła korespondencja w postaci e-maila lub faksu „na urz d”.
Zatwierdzanie korespondencji z innych komórek (ZATWIERDZANIE_KORESP_Z_INNYCH_KOM).
Kompetencja ta przydzielana jest osobom o szczególnych uprawnieniach, które mog parafowa lub
zatwierdza pisma wychodz ce równie spoza własnej hierarchii (np. Główny Ksi gowy, Radca prawny
itp.)
Nadawanie korespondencji (NADAWANIE_KORESP). Kompetencja ta wyznacza pracownika kancelarii
ogólnej, który mo e realizowa czynno
opisywania wysyłanych przesyłek; dot. procesu obsługi
korespondencji wychodz cej.
Administrator procesów (ADMIN_PROCESOW) – pracownik, który b dzie otrzymywał zadania w
procesach pracy w przypadku, gdy nast pi sytuacja wyj tkowa tj. system nie znajdzie wykonawcy dla nowo
tworzonego zadania w procesie.
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Poziom komórki
Opisywanie korespondencji (OPISYWANIE_KORESP). Osoby o takiej kompetencji otrzymuj zadanie
opisania korespondencji w przypadku, kiedy nadeszła korespondencja w postaci e-maila lub faksu „na
komórk ”.
Odbieranie korespondencji do wiadomo ci (KORESP_DO_WIADOMOSCI). W ka dej komórce
organizacyjnej nada nale y kierownikowi lub/i jego zast pcom kompetencj , która umo liwia otrzymanie
zadania „Korespondencja do wiadomo ci”, które polega na zapoznaniu si z korespondencj oraz
zako czeniu obsługi zadania lub powrocie do listy zada . Równie w komórkach, w których nie ma
kierownika wybra nale y osob , która b dzie miała te kompetencj .
Dekretowanie w komórce (DEKRETOWANIE). Kompetencja ta przydzielana jest osobom uprawnionym
do dekretacji w procesie obsługi korespondencji w komórce (dekretacja w komórce oznacza mo e
dekretacj na komórk lub dekretacj na referenta).
Przyjmowanie w komórce (PRZYJMOWANIE_W_KOM). Jest to kompetencja przydzielana zazwyczaj
sekretark . Wyznacza ona pracowników do wykonania czynno ci przyj cia korespondencji w komórce.
Wybór referentów w komórce współpracuj cej (WYBOR_REFERENTOW). Kompetencja ta wyznacza
pracownika, który b dzie otrzymywał zadania „Wybór referenta” w procesie obsługi korespondencji
w komórce.
Zatwierdzanie (ZATWIERDZANIE). Kompetencja wykorzystywana do wyznaczania wykonawcy zadania
„Zatwierdzenie” w procesie obsługi korespondencji wychodz cej.
Wysyłanie korespondencji (WYSYLANIE_KORESP). Wysłanie korespondencji realizowane mo e by
przez referenta wiod cego lub przez pracownika o tej wła nie kompetencji (w zale no ci od wyboru
odpowiedniej opcji w zadaniu zatwierdzenia korespondencji). Kompetencja ta przydzielana jest zazwyczaj
pracownikowi sekretariatu lub innemu pracownikowi wyznaczonemu do wykonywania tego typu zada .
Istniej dodatkowe kompetencje wykorzystywane w ramach procesów merytorycznych, jak np. Koordynator
procesów, Pełnomocnik jako ci. Kompetencje te zostały opisane w cz ci projektu po wi conej procesom
merytorycznym.
W du ych organizacjach, wyznaczenie pracowników i przydzielenie im kompetencji wi e si zebraniem du ej
ilo ci danych. Arkusz kompetencji jest narz dziem umo liwiaj cym uporz dkowany i przejrzysty sposób pracy
z tym danymi. Arkusz ten słu y jako ródło danych do przeniesienia do systemu obiegu dokumentów. Rysunek
6 prezentuje przykładowy fragment arkusza kompetencji.

Rysunek 6. Arkusz kompetencji.

3.1.1.6 Zespoły zadaniowe
Zespoły zadaniowe powoływane s do realizacji okre lonych zada .
Zespoły zadaniowe funkcjonowa b d w ramach wyodr bnionej jednostki organizacyjnej nazwanej „Zespoły
zadaniowe” i traktowane b d jak komórki organizacyjne. Struktura zespołów jest płaska (nie ma podzespołów).
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Uczestnikami zespołów mog by osoby z ró nych komórek organizacyjnych. Zespoły definiowane b d
w ontologii przez administratora systemu.
Metadane zespołu zadaniowego zgodne s z atrybutami komórki organizacyjnej. Zestaw ten poszerzony został
o nast puj ce atrybuty:
Nadzoruj cy zespół zadaniowy
Powołuj cy zespół zadaniowy
Sygnatura sprawy nadrz dnej
Ka dy zespół funkcjonuje jako osobna komórka organizacyjna i ma przypisanych okre lonych pracowników
(pozycja menu „Pracownicy”). Pozycje menu dost pne dla zespołu zadaniowego przedstawiono poni ej.

Rysunek 7 Pozycje menu dost pne dla zespołu zadaniowego.
W ramach zespołu zadaniowego mo na okre li m.in.: konta pocztowe, nadrz dn jednostk organizacyjn oraz
pozycje RWA przy u yciu których, ka dy z pracowników zespołu b dzie mógł rejestrowa korespondencj
(opcja menu „Pozycje RWA”).
W obr bie zespołu mo na tak e ustali uprawnienia dot. danej pozycji RWA za pomoc : „Uprawnienia w
ramach pozycji RWA”. Nadane prawa rozci gaj si wtedy na wszystkich pracowników przypisanych do
danego zespołu zadaniowego.
Z zespołem zadaniowym powi zani mog by pracownicy w nast puj cych rolach:
Powołuj cy zespół zadaniowy
Nadzoruj cy zespół zadaniowy
Przewodnicz cy zespołu zadaniowego
Uczestnik zespołu zadaniowego.
Korespondencja mo e by przyjmowana bezpo rednio w zespole zadaniowym.
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.

3.1.1.7 Uprawnienia
Model uprawnie oparty jest na nast puj cych zało eniach:
1. Uczestnictwo w procesie. 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 parafuj cy/ zatwierdzaj cy.
2. Akta sprawy. Uprawnienia do akt sprawy posiadaj : referent wiod cy, referenci współpracuj cy oraz
przeło ony.
3. Nadawanie uprawnie . Do poszczególnych korespondencji, dokumentów i spraw mog zosta przyznane
przez uprawnionego pracownika uprawnienia innym pracownikom.
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Uprawnienia do poszczególnych pozycji menu poprzez przydzielanie uprawnie do funkcji systemowych.
Np. prawo do przegl dania rejestru głównego korespondencji powinien mie kieruj cy jednostk
organizacyjn oraz pracownicy Kancelarii Ogólnej.
Uprawnienia do funkcji systemowych przydzielane mog by pracownikom, grupom pracowników,
komórkom organizacyjnym.
Kompetencje maj wpływ na uprawnienia poprzez wyznaczanie wykonawców poszczególnych czynno ci
w procesach.

Dziedziczenie uprawnie dotyczy grup u ytkowników. Pracownicy nale cy do grupy posiadaj wszystkie
uprawnienia przydzielone tej grupie. Istnieje mo liwo modyfikowania przydzielonych grupie uprawnie .
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 usług 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 przekaza dokument do aprobaty i zatwierdzenia.
Referent wiod cy i referenci współpracuj cy maj prawo do edycji dokumentu na równych zasadach.
Mechanizm wersjonowania dokumentów zapewnia kontrol nad wprowadzanymi do dokumentu zmianami. Do
ka dej wersji doł czona jest informacja kto i kiedy dokonał zmian.
Uprawnienia przydzielane s i modyfikowane przez administratora.
Uprawnienia u ytkownika wynikaj z jego roli w komórce organizacyjnej, z przydzielonych mu funkcji
systemowych, z przynale no ci do grup u ytkowników, z przydzielonych kompetencji, z uczestnictwa w
procesach oraz z przydzielonych uprawnie do poszczególnych obiektów (mechanizm przedzielania uprawnie
do obiektów obejmuje korespondencje, dokumenty, sprawy, rejestry, raporty, rozdzielniki, pozycje JRWA).

3.2 Rzeczowy Wykaz Akt
W systemie zostanie skonfigurowana hierarchiczna struktura Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt na
podstawie danych otrzymanych od WUW.
W skład atrybutów charakteryzuj cych pozycje JRWA wchodz :
• Nazwa. Ze wzgl du na stosowane w WUW nazewnictwo ustalono, e nie b dzie sprawdzał unikalno ci
nazw pozycji JRWA.
• Numer. System weryfikuje unikalno numerów.
• Opis.
• Dost pna dla wszystkich – pole wyboru.
System umo liwia przypisanie do pozycji JRWA procesu merytorycznego (proces wypracowania decyzji) wraz
z parametrami wywołania. Słu do tego nast puj ce atrybuty:
• Nazwa procesu wypracowania decyzji.
• Parametry procesu. Jest to atrybut tekstowy, w którym umie ci mo na list parametrów, np. nazwa
procedury nieosadzonej, odniesienie do pliku zawieraj cego opis procedury itp.
Z tej samej pozycji JRWA mog korzysta ró ne komórki jednocze nie.
Dla danej pozycji JRWA mo na zaznaczy opcj "dost pna dla wszystkich" przy czym okre li nale y kategori
archiwizacji i okres przechowywania dla wszystkich.
Dodatkowo mo na powi za z pozycj JRWA komórki merytoryczne i komórki współpracuj ce okre laj c dla
ka dego powi zania kategori archiwizacji i okres przechowywania
Sposób widoczno ci pozycji JRWA niezale nie od rodzaju powi zania z komórk jest taki sam, co oznacza e
u ytkownik nie widzi rodzaju zwi zku i z punktu widzenia zakładania spraw i archiwizacji jest on oboj tny.
Rodzaj zwi zku pomi dzy pozycj JRWA a komórk ma jedynie znaczenie:
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w przypadku wspomagania wyboru komórek do dekretacji poprzez tematyki. Wybór pozycji JRWA, z
któr zwi zane s komórki org. w roli komórki merytorycznej, spowoduje zaproponowanie przez system,
aby dekretacja nast piła do wszystkich powi zanych w ten sposób komórek
je eli w przyszło ci nast pi przej cie na automatyczny sposób dystrybucji korespondencji. W przypadku
wyboru pozycji JRWA, z któr powi zane s komórki w roli komórek merytorycznych, nast pi
wygenerowanie procesów obsługi korespondencji we wszystkich tych komórkach.

Komórki WUW, które przekazały wykorzystywane przez siebie numery, powi zane zostan z poszczególnymi
pozycjami JRWA systemow rol "komórka współpracuj ca". Umo liwi to pełne wykorzystanie wybranych
pozycji zgodnie z zasadami rejestracji spraw i archiwizacji.
Kategoria archiwizacji dla tych zwi zków okre lona zostanie jak dla komórki macierzystej zgodnie z
przekazanym przez WUW JRWA.
Zwi zki o roli "komórka merytoryczna" definiowane b d sukcesywnie zgodnie z napływaj cymi z WUW
wnioskami o zastosowanie takich zwi zków. Zwi zki te b d miały znaczenie dla wspomagania wyboru
komórek.
Hierarchia JRWA budowana jest poprzez okre lenie zwi zków: podrz dna pozycja JRWA – nadrz dna pozycja
JRWA.
Z pozycj JRWA powi zani mog by pracownicy uprawnieni do przegl dania i/ lub zmiany kategorii
archiwizacji.

3.3 Słowniki
Moduł danych słownikowych realizuje obsług słowników, które pozwalaj na konfiguracj systemu (np.
słownik typów dokumentów, stanowisk pracowników, komórek organizacyjnych itp.) oraz przechowuj dane
niezb dne do efektywnej pracy w systemie (np. słownik danych teleadresowych). Dane słownikowe
prezentowane s w formie listy.
Administrator systemu posiada dost p do słowników.
Słowniki podzieli mo na ze wzgl du na uprawnienia do modyfikacji na:
1. Słowniki administratora – słowniki, które mog by modyfikowane przez administratora.
2. Słowniki dewelopera – predefiniowane słowniki systemowe; słowniki te mog by modyfikowane
wył cznie przez dewelopera, s widoczne dla administratora w trybie tylko ”do odczytu”.
Administrator zarz dza słownikami, posiada uprawnienia do dodawania, modyfikacji oraz dezaktywacji pozycji
słowników administratora (logiczne usuni cie).
W systemie istniej nast puj ce słowniki administratora:
Słowniki zwi zane ze struktur organizacyjn i pracownikami:
Kompetencje
Stanowiska pracownika
Nazwy skrótowe komórki organizacyjnej
Grupy u ytkowników
Jednostki z podziałem na: instytucje, jednostki organizacyjne, elementy jednostek organizacyjnych (komórki
organizacyjne i zespoły zadaniowe)
Słowniki dla dokumentów / korespondencji / spraw:
Typy dokumentów
Dodatkowe atrybuty
Mapowania atrybutów dodatkowych
Mapowania atrybutów podstawowych
Grupy atrybutów dodatkowych
Priorytety korespondencji
Grupy typów dokumentów
Sposób dostarczenia / wysłania korespondencji
Okresy przechowywania akt w elemencie jednostki
Słowniki odnosz ce si do podmiotów, danych teleadresowych:
Typy podmiotów
Lokalizacje podmiotu/ obiektu, którego dotyczy korespondencja
Obywatelstwa
Pa stwa
Województwa
Ulice
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Słowniki wykorzystywane w terminarzu:
Typy zada terminarza
Grupy zasobów
Zasoby
Słowniki wykorzystywane w module OfficeObjects®FrontOffice:
Grupy typów dokumentów
Konta podmiotów zewn trznych
Statusy rejestracji zewn trznego podmiotu
Słowniki zwi zane z zarz dzaniem oraz wykonywaniem procesów pracy:
Procesy pracy
Uwagi do dekretacji
Słownik lokalizacji akt.
Słownik typów powiadomie .
Słownik kont pocztowych.
Słownik pozycji Rzeczowego Wykazu Akt.
Rodzaje uprawnie do pozycji RWA
Rodzaje zwi zku pozycji RWA z elementem jednostki
Rodzaje zwi zków pozycji RWA z pracownikiem
Słowniki definiuj ce role / funkcje
Role osoby w komórce organizacyjnej
Role osoby w zespole zadaniowym
Obsługa wszystkich słowników opiera si na takich samych zasadach, które zostały opisane poni ej.
, znajduj ca si w prawym dolnym rogu ramki ograniczaj cej elementy słownika, umo liwia przej cie
Ikona
do dodawania nowych pozycji do słowników udost pnionych administratorowi do modyfikowania. Po klikni ciu
na t ikon , wy wietlony zostaje formularz umo liwiaj cy dodanie nowego poj cia do słownika. Ka dy słownik
posiada inny, dostosowany do znajduj cych si w danym słowniku informacji, formularz.

W prawym górnym rogu panelu wy wietlaj cego szczegółowe dane znajduj si dwie ikony:
•

(Edycja) - umo liwiaj ca przej cie w tryb edycji poj cia. W tym trybie istnieje mo liwo modyfikacji
poszczególnych atrybutów opisuj cych poj cie. W celu zatwierdzenia zmian nale y klikn przycisk Zapisz.
W przypadku rezygnacji z wprowadzonych zmian nale y nacisn przycisk Anuluj.

•

(Dezaktywuj) – umo liwiaj ca oznaczenie danego poj cia jako nieaktywnego Jest to tzw. logiczne
usuni cie. Po naci ni ciu tej ikonki pojawia si komunikat z zapytaniem, czy na pewno dezaktywowa
poj cie. U ytkownik mo e potwierdzi lub zrezygnowa z usuwania poj cia.
Administrator ma mo liwo aktywowania nieaktywnych pozycji słownikowych. W tym celu nale y klikn
wybran z listy nieaktywn pozycj , a nast pnie po wy wietleniu szczegółów tej pozycji, klikn
oznaczaj c aktywacj poj cia.

ikon

Odr bn grup stanowi predefiniowane słowniki dewelopera, które udost pniane s w trybie tylko „do
odczytu”. Nie mo na ich modyfikowa , na ekranach wy wietlaj cych ich zawarto nie wyst puj wi c ikony
umo liwiaj ce dodanie nowego poj cia, modyfikacj lub dezaktywacj istniej cego poj cia.
Cz
słowników przedstawiono szczegółowo w odr bnych rozdziałach jak np. kompetencje, typy dokumentów,
komórki organizacyjne itd.
Niektóre ze słowników zostały dodatkowo omówione poni ej.
Zasadniczo konstrukcja wszystkich słowników jest podobna, ich zawarto mo e by modyfikowana.
Przesłali my w pierwszej połowie czerwca propozycje zakresu niektórych słowników z pro b o modyfikacj /
uzupełnienie z punktu widzenia praktyki urz dowej WUW. Poniewa adne propozycje ze strony WUW nie
wpłyn ły, traktujemy obecn zawarto słowników jako satysfakcjonuj c na etapie pocz tkowego wdro enia.
Je eli zabraknie jakiej pozycji słownikowej, b dzie mo na j dopisa .
Słownik atrybutów dodatkowych
Atrybuty dodatkowe słu do przechowywania danych wprowadzanych do formularzy dokumentów. Ka da z
instancji dokumentu musi mie przypisany okre lony typ dokumentu. Do typu dokumentu przypisane s
atrybuty dodatkowe. Ka dy z atrybutów, mo na powi za z polami formularza (za pomoc pozycji menu:
Mapowanie atrybutów), przez które wprowadza si dane. Dzi ki powi zaniu atrybutu z polem formularza,
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wpisywane do pola informacje (w trakcie tworzenia nowego dokumentu) s zapami tywane, w utworzonych
przez system dedykowanych strukturach danych.
W celu utworzenia nowego typu dokumentu o dodatkowych atrybutach nale y w pierwszym kroku zdefiniowa
dodatkowe atrybuty w słowniku „Dodatkowych atrybutów” w panelu „Konfiguracja” (menu główne Konfiguracja
→ Słowniki → Słowniki → Dodatkowe atrybuty). Ka dy atrybut dodatkowy posiada nast puj ce wyró niki
(wła ciwo ci):
- Identyfikator - nie mo e zawiera spacji oraz znaków kropki,
- Nazwa w j zyku polskim,
- Typ - lista dost pnych typów atrybutów przedstawiona została poni ej,
- Opis,
- Słownik (tzn. nazwa słownika; wyst puje tylko dla atrybutu typu słownikowego; wybierana jest z listy
dost pnych słowników),
W systemie zdefiniowa mo na nast puj ce typy atrybutów dodatkowych dokumentu:
- Data,
- Liczbowy,
- Liczbowy - całkowity,
- Logiczny,
- Napis,
- Pole wyboru,
- Słownik,
- Tekst wieloliniowy,
- Zło ony atrybut.
Tworz c atrybut dodatkowy nale y okre li identyfikator, nazw oraz wybra jego typ ze słownika.
Wprowadzenie opisu atrybutu jest opcjonalne.
W przypadku definiowania atrybutu typu słownikowego nale y dodatkowo wybra słownik, z listy
zdefiniowanych w systemie słowników. Dzi ki temu zawarto wybranego słownika b dzie wy wietlana przy
wypełnianiu odpowiadaj cego temu atrybutowi pola na formularzu.
W przypadku definiowania atrybutu zło onego, nale y dodatkowo wybra atrybuty dodatkowe wchodz ce w
skład tego atrybutu.
Atrybuty dodatkowe mog by powi zane z ró nymi typami dokumentów, ze zło onymi atrybutami oraz z
kolumnami bazy danych. Zło one atrybuty dodatkowe s dodatkowo powi zane z tabelami bazy danych oraz
atrybutami dodatkowymi. Zarz dzanie wymienionymi powi zaniami odbywa si poprzez menu kontekstowe
widoczne po klikni ciu wybranego atrybutu na li cie atrybutów dodatkowych.
Grupy atrybutów dodatkowych
Grupy atrybutów dodatkowych słu
do grupowania atrybutów w logiczne zestawy, które znajduj
odzwierciedlenie na ekranie kryteriów wyszukiwania dokumentów, po wybraniu okre lonego typu dokumentu.
Okre lonemu typowi dokumentu przypisana mo e by jedna lub wi cej grup atrybutów dodatkowych.
Grupy u ytkowników
Słownik grup u ytkowników umo liwia definiowanie grup skupiaj cych u ytkowników o podobnych funkcjach
i zwi zanych z nimi uprawnieniach.
W celu utworzenia nowej grupy u ytkowników wystarczy poda jej nazw . Opcjonalnie, mo na poda nazw w
liczbie mnogiej oraz zaznaczy pole wyboru przy parametrze Hasło nigdy nie wygasa (oznacza to, e hasło nigdy
nie wyga nie dla członków danej grupy).
Jedna osoba nale e mo e do ró nych grup u ytkowników. Uprawnienia do funkcji systemowych (tj. prawa
dost pu do poszczególnych pozycji menu głównego) mo na przypisywa zarówno grupom u ytkowników jak i
osobom. Uprawnienia s sumowane. Uprawnienia osoby s sum uprawnie przydzielonych tej osobie oraz
wszystkim grupom, do których nale y.

W skład grupy u ytkowników wchodz osoby. Administrator mo e dodawa lub usuwa
zwi zki mi dzy osob a grup .

Grupy zasobów
Grupy zasobów tworzone s w celu uproszczenia wyszukiwania zasobów w terminarzu. Ka da grupa zasobów
posiada swoj nazw oraz przydzielone (ze słownika zasobów) zasoby.
W terminarzu widoczne s tylko te zasoby, które zostały przydzielone do jakiejkolwiek grupy zasobów. Grupy
zasobów stanowi nadrz dne w zły drzewa reprezentuj cego zasoby w terminarzu, dalej podwi zane s zasoby
wchodz ce w skład grupy.
Aby u ytkownik mógł widzie w terminarzu dan grup zasobów musi posiada uprawnienia do tej grupy.
Uprawnienia przydzielane s poszczególnym u ytkownikom lub grupom u ytkowników.
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Menu kontekstowe grupy zasobów składa si z nast puj cych pozycji:
• Szczegóły – przej cie do szczegółowych informacji o grupie zasobów,
• Uprawnienia – przej cie do uprawnie do grupy zasobów,
• Zasoby – przej cie do listy zasobów wchodz cych w skład grupy.
Uprawnienia przydzielane s w taki sam sposób jak w przypadku zasobów.
Konta pocztowe
Słownik kont pocztowych umo liwia tworzenie, modyfikacj i dezaktywacj kont pocztowych.
Konta pocztowe scharakteryzowane s poprzez zestaw nast puj cych atrybutów:
• Nazwa w j zyku polskim– ci g znaków opisuj cych konto np. „Konto firmowe Jana Kowalskiego”.
• email – adres skrzynki pocztowej np. „Jan.Kowalski@urzad.gov.pl”.
• Adres serwera poczty wchodz cej (POP3).
• Port serwera poczty wchodz cej (POP3) - numer portu, który ma by wykorzystywany do poł czenia z
serwerem poczty wchodz cej (domy lnie 100).
• Adres serwera poczty wychodz cej (SMTP).
• Port serwera poczty wychodz cej (SMTP) - numer portu, który ma by wykorzystywany do poł czenia z
serwerem poczty wychodz cej.
• Konto u ytkownika – nazwa konta pocztowego na serwerze pocztowym np. „jankowalski”.
• Hasło – hasło konta pocztowego.
• Pozostaw wiadomo ci na serwerze – zaznaczenie tej opcji powoduje, e wiadomo ci nie s usuwane z
serwera pocztowego po pobraniu.
• Odbiór automatyczny – zaznaczenie tej opcji powoduje, e system automatycznie pobiera wiadomo ci z
konta w okre lonych odst pach czasu (je li odbiór automatyczny jest wł czony w systemie).
Mapowania atrybutów dodatkowych
Mapowanie warto ci atrybutów odnosi si do funkcjonalno ci przenoszenia warto ci atrybutów dodatkowych na
atrybuty podstawowe.
Definiowanie mapowania polega na:

1.
2.
3.
4.

podaniu nazwy dla definiowanego mapowania,
wybraniu z listy atrybutu podstawowego, na który nast pi mapowanie (np. opis, temat, tytuł),
wybraniu formularza, z którego mapowane b d warto ci atrybutów dodatkowych,

okre leniu warto ci mapowania. W polu „Warto ” wyst powa mo e tekst oraz uj te w nawiasy
trójk tne identyfikatory wybranych atrybutów dodatkowych.
Dzi ki zdefiniowanym mapowaniom pomi dzy atrybutami dodatkowymi a atrybutami podstawowymi
dokumentu, po wypełnieniu formularza, niektóre pola podstawowe dokumentu zostan automatycznie
wypełnione.
Mapowanie atrybutów dodatkowych na atrybuty podstawowe dokumentu wpływa na automatyzacj procesu
wypełniania tych atrybutów w trakcie tworzenia dokumentu.
Mapowania atrybutów podstawowych
Mapowanie warto ci atrybutów podstawowych odnosi si do funkcjonalno ci przenoszenia warto ci
podstawowych atrybutów dokumentu do formularza, np. mapowanie opisu dokumentu do opisu na formularzu.
Obywatelstwa
Słownik obywatelstw wykorzystywany jest przy opisywaniu podmiotów. Obywatelstwo mo e zosta
opcjonalnie okre lone w informacjach o osobie przy wprowadzaniu danych o podmiocie rodzaju „osoba”.
Okresy przechowywania akt w elemencie jednostki
Słownik ten definiuje okresy przechowywania akt w komórkach organizacyjnych. Tworz c zwi zek pomi dzy
RWA a elementem jednostki w okre lonej roli, podawana jest kategoria archiwizacji oraz okres przechowywania
akt. Dokonuje si tego za pomoc pozycji „Zwi zek pozycji RWA z elementem jednostki”.
Pa stwa
Słownik pa stw wykorzystywany jest przy opisywaniu podmiotów. U ytkownik ma mo liwo
słownika pa stw wprowadzaj c dane teleadresowe podmiotu.
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Priorytety korespondencji
W słowniku priorytetów korespondencji przechowywane s wszystkie mo liwe warto ci, jakie mo e przyj
atrybut korespondencji okre laj cy jej priorytet.
Sposoby dostarczenia/ wysłania korespondencji
Na obecnym etapie słownik składa si z nast puj cych pozycji:
E-mail
Faks
Klient bez potwierdzenia
Klient za potwierdzeniem
Listonosz
Poczta ekspres polecony
Poczta kurierska za pokwitowaniem
Poczta kurierska za zaliczeniem pocztowym
Poczta polecony
Poczta polecony (priorytet)
Poczta polecony z potwierdzeniem
Poczta zagraniczny
Poczta zagraniczny lotniczy
Poczta za potwierdzeniem
Poczta zwykły

Stanowiska pracownika
Stanowisko pracownika okre lane jest przy definiowaniu nowego pracownika w systemie i jest atrybutem
wymaganym, tzn. musi by podane. Słownik stanowisk dostosowany został do potrzeb WUW i zawiera
wszystkie wyst puj ce w urz dzie stanowiska.
Typy dokumentów
Typ dokumentu jest okre lany przy rejestrowaniu korespondencji oraz dokumentów. Jest to atrybut
obowi zkowy.
System umo liwia 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.
Zakres zdefiniowanych obecnie w systemie typów dokumentów obejmuje:
• Decyzja
• Do r k własnych
• Inny typ dokumentu
• Interwencja
• Niejawny
• Odmowa
• Odwołanie
• Ogłoszenie
• O wiadczenie
• Ponaglenie
• Potwierdzenie odebrania listu e-mail
• Powiadomienie od serwera faksów
• Projekt
• SIWZ
• Skarga
• Umowa
• Wniosek
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• Wniosek o dodanie referenta w sprawie
• Wysłany list e-mail
oraz typy dokumentów zdefiniowane w wyniku analizy procesów merytorycznych.
Typy podmiotów
W słowniku typów podmiotów okre li mo na typy jednostek (dotyczy elementów struktury urz du/ projektu),
typy osób oraz typy podmiotów (dotyczy podmiotów zewn trznych nie b d cych osobami)
Istniej dwa rodzaje podmiotów:
• Instytucja,
• Osoba.
Ka dy z wymienionych rodzajów podmiotów zawiera mo e ró ne typy podmiotów.
Typy podmiotów pogrupowane s zgodnie z podziałem nadrz dnym: typy rodzaju „Instytucja” oraz typy rodzaju
„Osoba”.
Typy podmiotów:
Delegatura
Departament
Elektroniczny Urz d
Gospodarstwo Pomocnicze
Instytut
Jednostki Samorz du Terytorialnego
Komórka organizacyjna
Ministerstwo
Oddział
Organy władzy ustawodawczej i s downiczej
Pion
Podmiot krajowy inny
Podmiot zagraniczny
Samodzielne stanowisko
Sekretariat
Stanowisko
Starostwo Powiatowe
Stowarzyszenie
Szkoła
Ubezpieczenia
Uczelnia
Urz d Gminy
Urz d Gminy i Miasta
Urz d Marszałkowski
Urz d Miasta
Urz d Miasta i Gminy
Urz d Miejski
Urz d skarbowy
Urz d Wojewódzki
U ytkownik systemu
Wojewoda Wielkopolski
Wydział
Zespół zadaniowy
Typy zada terminarza
Moduł terminarza udost pnia funkcjonalno planowania zada – ustalania ich terminów, przydzielania zasobów
itp. W systemie zdefiniowa mo na typy zada terminarza poprzez okre lenie ich nazwy i symbolu, czyli
tworzenie nowych pozycji w słowniku typów zada terminarza.
Typy zada mog by wi zane w struktury hierarchiczne poprzez okre lenie nadrz dnych i podrz dnych typów
zada . I tak np. typem nadrz dnym mog by „wyj cia”, a typami podrz dnymi: „do kina”, „na kolacj ” i
„wyjazd słu bowy krajowy”.
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Uwagi do dekretacji
Słownik uwag do dekretacji wykorzystywany mo e by w trakcie realizacji zada w procesach obsługi
korespondencji. U ytkownik mo e wpisywa dekret/ uwagi r cznie do pola tekstowego oznaczonego „Dekret/
Uwagi” lub – w przypadku standardowych uwag – mo e skorzysta wła nie ze słownika uwag zawieraj cego
zdefiniowane wcze niej tre ci. List przykładowo zdefiniowanych uwag przedstawia Rysunek 8.

Rysunek 8. Lista zdefiniowanych uwag.
Definiowanie nowej pozycji w słowniku uwag polega na podaniu nazwy i identyfikatora uwagi. W polu „Nazwa
uwagi” wpisa nale y tre , która dost pna ma by jako standardowa uwaga.
Województwa
Słownik województw wykorzystywany jest przy opisywaniu podmiotów. U ytkownik ma mo liwo
województwa wprowadzaj c dane teleadresowe podmiotu.

wyboru

Zasoby
Zdefiniowane w słowniku zasobów poj cia wykorzystywane s w trakcie pracy z terminarzem. Do ka dego
zadania (wpisu) w terminarzu mo na przyporz dkowa wybrane ze słownika zasoby, jak np. rzutnik slajdów na
spotkanie, sal konferencyjn itp.
Definiowanie zasobu polega na podaniu jego nazwy oraz – opcjonalnie – opisu.
Aby u ytkownik mógł widzie w terminarzu okre lony zasób, musi by on przydzielony do grupy zasobów.
U ytkownik musi posiada uprawnienia do tej grupy oraz do samego zasobu. Uprawnienia przydzielane s
poszczególnym u ytkownikom lub grupom u ytkowników.
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4. Powiadomienia
Wygenerowane powiadomienia pojawiaj si w postaci listy w oknie dost pnym z menu głównego

Powiadomienia.

Zadania →

Z lewej strony okna znajduj si dwa drzewa kategoryzacji powiadomie oraz komunikatów, w których
wyró ni mo na w zły odpowiadaj ce powiadomieniom odebranym i usuni tym oraz komunikatom odebranym,
usuni tym oraz wysłanym. Ka demu w złowi towarzyszy informacja na temat liczby znajduj cych si w nim
powiadomie /komunikatów (w formacie: nieprzeczytane/wszystkie).
Informacje o nowych powiadomieniach wy wietlane s u ytkownikowi w „wyskakuj cych okienkach” (pop-up).
W parametrach systemu okre li mo na odst py czasu, w jakich system sprawdza b dzie czy u ytkownik
otrzymał nowe powiadomienie. Parametr ten mo e zosta zindywidualizowany poprzez wpisanie jego warto ci
do odpowiadaj cego mu atrybutu osoby (modyfikacj informacji o osobie wykonuje administrator systemu).
W profilu ka dego u ytkownika (zestaw atrybutów opisuj cych osob ) okre li mo na, czy dany u ytkownik ma
by powiadamiany o nowych zadaniach pojawiaj cych si na li cie zada , czy te nie. Administrator systemu
mo e modyfikowa warto atrybutu „Powiadamiaj mnie o nowych zadaniach” dla ka dego u ytkownika.
Dodatkowo okre li mo na dla ka dego u ytkownika, czy otrzymywa b dzie powiadomienia dot. opó nie
skierowane do jego bezpo rednich podwładnych.
Nowe powiadomienia s pogrubione i oznaczone ikon
. Lista zawiera informacje o dacie i godzinie
wygenerowania powiadomienia/komunikatu, jego temacie oraz nadawcy powiadomienia.
System automatycznie generuje i wysyła nast puj ce typy powiadomie /komunikatów:
Powiadomienie generowane w przypadku pojawienia si nowego zadania na li cie zada .
Powiadomienie generowane w przypadku przekroczenia terminu realizacji procesu.
Powiadomienie generowane w przypadku wyst pienia modyfikacji wpisu w terminarzu.
Powiadomienie generowane przez system w sytuacji, kiedy zarejestrowana została nowa korespondencja w
sprawie.
Powiadomienie generowane przez system w sytuacji, kiedy zarejestrowany został nowy dokument w
sprawie.
Powiadomienie generowane jest po wpisaniu do terminarza nowego zadania (zdarzenia).
Powiadomienie generowane w przypadku wyst pienia opó nienia w wykonywaniu czynno ci w ramach
procesu.
Powiadomienie generowane w przypadku, kiedy opó nienie w wykonywaniu okre lonej czynno ci (zadania)
wpływa na opó nienie całego procesu.
Powiadomienie generowane w przypadku opó nienia procesu.
Terminarz - informacja o przej ciu zasobów zadania.
Terminarz – ostrze enie o upłyni ciu terminu wykonania zadania.
Terminarz - przypomnienie o upływaj cym terminie wykonania zadania.
Powiadomienie o zatwierdzeniu korespondencji wychodz cej.
Po klikni ciu powiadomienia/komunikatu na li cie, w dolnej cz ci ekranu wy wietlona zostaje jego tre .
W przypadku, gdy dane powiadomienie/komunikat informuje o zdarzeniu, które b dzie miało miejsce
w przyszło ci (np. zbli anie si terminu), u ytkownik mo e je przesun . Po wybraniu odpowiedniej daty oraz
godziny przesuni cia, dane powiadomienie/komunikat znika z listy, a po upływie terminu przesuni cia pojawia
si nowe o tej samej tre ci.
Pola wyboru umieszczone po lewej stronie listy słu do oznaczania wybranych powiadomie w celu ich
usuni cia z listy.
Powiadomienia wspomagaj prac u ytkowników, na bie co informuj o nowych zdarzeniach, dzi ki czemu
u ytkownik mo e natychmiastowo przej do realizacji zada oraz zareagowa na niepokoj ce zdarzenia.
Powiadomienia generowane s automatycznie przez system. U ytkownik mo e równie tworzy i wysyła
własne komunikaty.
Istnieje ró nica pomi dzy powiadomieniem a komunikatem.
Powiadomienia wysyłane s automatycznie przez system w wyniku wyst pienia okre lonego zdarzenia.
Komunikaty to krótkie wiadomo ci, które mog by wysyłane pomi dzy u ytkownikami.
Zarówno powiadomienia jak i komunikaty dost pne s z jednego interfejsu.
W zwi zku z potrzeb ograniczenia napływu powiadomie do kierowników komórek wprowadzony został
parametr umo liwiaj cy wskazanie czy powiadomienia dotycz ce opó nie w wykonywaniu zada dociera
maj do przeło onego u ytkownika odpowiedzialnego za wykonanie tych zada .
Parametr ten b dzie mógł by ustawiany zarówno przez administratora, jak i samodzielnie przez kierowników
komórek.
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5. Terminarz
Terminarz dost pny jest z menu głównego aplikacji Zadania → Terminarz.
Terminarz jest modułem wspomagaj cym efektywne zarz dzanie czasem przez pracownika i jego przeło onych.
Spełnia on nast puj ce wymagania:
• intuicyjny interfejs gwarantuje łatwo poruszania si po kalendarzu,
• rozkład wpisów mo na zobaczy w widoku dziennym, tygodniowym i miesi cznym,
• u ytkownik ma dost p do dwóch terminarzy: publicznego oraz prywatnego,
• przeło ony ma wgl d w terminarz publiczny pracownika,
• przeło ony wyposa ony jest w mechanizm umo liwiaj cy akceptacj lub odrzucenie wpisów typu: urlop,
wyj cie na szkolenia itp., gdzie jest wymagana zgoda przeło onego,
• u ytkownik ma mo liwo kierowania wpisu nie tylko do siebie, ale te do innych pracowników,
• do wpisu mo na te przyporz dkowa pewne zasoby typu: rzutnik slajdów na spotkanie, sal konferencyjn
itp.,
• istnieje mo liwo definiowania zada cyklicznych powtarzaj cych si , co jaki okres czasu (dzie , tydzie ,
miesi c, rok).
W ramach terminarza wyró ni mo na 3 rodzaje kalendarzy:
• Kalendarz prywatny – tylko zalogowany u ytkownik ma wgl d do swojego kalendarza prywatnego i on
dokonuje do niego wpisów. W sytuacji, kiedy do danego zadania w kalendarzu prywatnym u ytkownik
wybierze okre lon osob , zadanie to pojawi si równie w kalendarzu prywatnym tej osoby.
• Kalendarz publiczny – jest to kalendarz, do którego maj dost p inne uprawnione osoby, np. przeło ony.
Kalendarz publiczny słu y do planowania zada i rezerwowania zasobów w odniesieniu do działalno ci
słu bowej u ytkowników.
• Kalendarz przedmiotowy jest kalendarzem globalnym, przeznaczonym dla wszystkich u ytkowników. Nie
słu y on delegacji zada

dla poszczególnych pracowników, lecz jest rodzajem agendy działania całej

organizacji, obejmuje zdarzenia na poziomie całej organizacji i ma głównie znaczenie informacyjne
(rezerwacja osób i zasobów jest mo liwa, konflikty traktowane s na podobnej zasadzie jak w przypadku
innych kalendarzy) wszyscy pracownicy maj prawo do przegl dania kalendarza przedmiotowego, natomiast
wpisów dokonywa mog tylko te osoby, którym przydzielono prawo do funkcji systemowej „Zadania terminarz - zarz dzanie kalendarzem przedmiotowym instytucji”.
Po uruchomienia terminarza otwiera si okno ze zdefiniowanymi zadaniami na bie cy dzie (Rysunek 9).
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Rysunek 9. Okno terminarza.
Je eli autorem wpisu jest aktualnie zalogowany u ytkownik, tytuł zadania jest „wytłuszczony”, je eli autorem
wpisu jest inna osoba, tytuł wy wietlony jest normaln czcionk .
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Rysunek 10. Zakładka dzie – prezentacja 24-godzinnego zakresu planowania zada .
Znaczenie symboli w terminarzu (Rysunek 10) jest nast puj ce:
1. Nazwa aktualnego podmiotu terminarza tj. imi i nazwisko aktualnie zalogowanego u ytkownika lub imi i
nazwisko podwładnego (je eli terminarz jest w trybie przegl dania zada podwładnego);
2. Zakładki pozwalaj ce na nawigowanie pomi dzy widokami (dzie , tydzie , miesi c, rok, pracownicy,
zast pstwa);
3. Aktywna data, dzie te jest wyró niony przez || na pasku dni w miesi cu;
4. Pasek, w którym s wypisane wszystkie dni w danym miesi cu, aktywny dzie jest wyró niony przez ||;
5. Pionowy pasek, w którym prezentuj cy jest zakres godzin pozwalaj cy na łatwe wybranie godziny
rozpocz cia zadania;
6. Nazwa zadania (zadanie publiczne); zadania publiczne wyró nione s kolorem szarym;
7. Nazwa zadania (zadanie prywatne); zadania prywatne wyró nione s kolorem granatowym;
8. Ikony umo liwiaj ce edycj , usuwanie oraz prezentuj ce symbol typu zadania (np. WY – wyj cia);
9. Mechanizm umo liwiaj cy zmian zakresu wy wietlanych godzin (zakres rozszerzany jest automatycznie
w przypadku, gdy istnieje wpis poza wprowadzonym zakresem wy wietlanych godzin);
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10. Pole umo liwiaj ce wybór wy wietlanego kalendarza: publiczny, prywatny, przedmiotowy lub wszystkie
(oznacza, e wy wietlane b d wpisy zarówno z kalendarza publicznego jak i prywatnego);
11. Pole umo liwiaj ce wybór wy wietlanych w ramach kalendarza zada : moje (zadania, w których
uczestniczy aktualny w terminarzu podmiot), utworzone przeze mnie (zadania utworzone przez aktualny w
terminarzu podmiot), wszystkie (wszystkie zadania w ramach danego kalendarza, mo liwe jedynie w
przypadku kalendarza podmiotowego).
12. Filtr umo liwiaj cy ograniczenie wy wietlania zada do wybranego typu/ rodzaju;
13. Dost p do informacji o wykorzystaniu zasobów.
Przy tworzeniu nowego wpisu (Rysunek 11) mo na wybra typ (urlop, zadanie itp.) oraz rodzaj wpisu (urlop
wypoczynkowy, polecenie itp.), wpisa tytuł i opis (notatki) oraz, w razie potrzeby, skorygowa dat wpisu.
Przy okre laniu wpisu cyklicznego nale y wybra jego rodzaj (codziennie, co tydzie itp.) w kontrolce
„Powtarza si ” oraz wybra dat („Do dnia”) wskazuj c , do kiedy dany wpis b dzie si pojawiał w terminarzu.
W prawym dolnym rogu tego widoku znajduje si kontrolka wy wietlaj ca innych ludzi oraz zasoby
przyporz dkowane do tego wpisu. W celu dodania nowej osoby nale y wcisn przycisk „Osoby …”. Ukazuje
si wtedy okno z list osób. Litery znajduj ce si w pierwszym wierszu okna pozwalaj na nawigacj pomi dzy
osobami, których nazwiska zaczynaj si na dan liter .

Rysunek 11. Definiowanie wpisu.
Klikni cie na wybranej osobie powoduje przeniesienie jej do kontrolki „Ludzie i zasoby”. W podobny sposób
dodawane s zasoby do danego wpisu – po naci ni ciu klawisza „Zasoby …” ukazuje si okno z list zasobów.
U ytkownik, definiuj c nowe zadanie terminarzu, widzi tylko te grupy zasobów i zasoby, do których ma
uprawnienia.

Str. 45

Cz

projektu szczegółowego WUWeu dotycz ca systemu obiegu dokumentów

6. Procesy
Rozwi zanie WUWeu oparte jest na procesach. 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).
Zintegrowany z WUWeu OfficeObjects®WorkFlow jest kompleksowym produktem dostarczaj cym narz dzi do
modelowania, definiowania, wykonywania oraz monitorowania procesów.
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.
W systemie wykorzystywane b d reguły automatyzuj ce wykonanie procesów pracy.
OfficeObjects®WorkFlow dostarcza zawansowanych mechanizmów przypisywania wykonawców do
czynno ci w oparciu o j zyk BPQL
Zdefiniowanie przepływu sterowania przy wykorzystaniu szablonów sterowania przepływami w procesie.
System zarz dzania procesami pracy umo liwia:
dost p do listy zada bie cych i zada zako czonych dla uczestnika procesu,
przegl danie instancji realizowanych / zako czonych / zarchiwizowanych instancji procesów / instancji
czynno ci,
monitorowanie przebiegu procesów pracy,
przegl danie historii graficznej, historii tekstowej wykonania procesu,
zmian wykonawcy instancji czynno ci,
przerwanie instancji procesu,
definiowanie nowych procesów pracy w narz dziu graficznym zgodnym z notacj BPMN,
specyfikacj wykonawców czynno ci i reguł przepływu sterowania w oparciu o j zyk BPQL,
tworzenie nowych wersji definicji procesów pracy – zmiana definicji wykonawców, zmiana przepływu
sterowania,
eksport / import definicji procesu zgodnie ze standardem XPDL.
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.
Wybór w oparciu o struktur organizacyjn .
Wybór w oparciu o kompetencje.
Przypisanie wykonawców na podstawie historii wykonania procesu pracy, np. przeka zadanie do
wykonania Wykonawcy pierwszej czynno ci
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.
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 .
Mo liwo zmiany wykonawcy czynno ci przez administratora w trakcie trwania instancji procesu.
Historia wykonania procesu udost pnia informacje na temat stanu i czasu wykonania poszczególnych zada oraz
statusu procesu.
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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.

6.1 Interfejsy zwi zane z wykonywaniem procesów w systemie
Podstawowym interfejsem zwi zanym z wykonywaniem procesów w systemie jest lista zada . Jest to pierwszy
interfejs wy wietlany zaraz po zalogowaniu u ytkownika do systemu. Prezentuje on zadania do wykonania dla
danego u ytkownika (lista zada bie cych). Wszystkie zasadnicze czynno ci zwi zane z przyjmowaniem
i obsług korespondencji wykonywane s przez u ytkownika z tego okna. Poza bie cymi zadaniami, istnieje
mo liwo dost pu do zada zako czonych.
Przydzielanie zada nast puje automatycznie i wynika ze zdefiniowanych procesów. W systemie działaj
nast puj ce predefiniowane procesy:
Proces przyj cia korespondencji,
Proces obsługi korespondencji w komórce,
Proces obsługi korespondencji wychodz cej,
Proces przekazania dokumentu,
Proces dodania referenta do sprawy.
Na li cie zada bie cych wy wietlane s nast puj ce informacje o zadaniach:
nazwa zadania – jednoznacznie okre la czynno , która ma zosta wykonana,
opis korespondencji,
nr kancelaryjny korespondencji,
data rozpocz cia zadania,
termin wykonania.
Z listy zada mo liwy jest bezpo redni dost p do szczegółowych informacji na temat korespondencji i jej
obsługi:
dane podstawowe korespondencji, elektroniczne dokumenty,
lista instancji procesów obsługi danej korespondencji,
pełna cie ka przekaza i dekretacji korespondencji.
Lista zada wyposa ona jest w elementy graficzne wskazuj ce stan załatwienia zadania (opó nienie), priorytet
korespondencji oraz reprezentuj ce nast puj ce funkcjonalno ci w odniesieniu do ka dego zadania na li cie:
wy wietlanie historii wykonania procesu w postaci tabelarycznej
wy wietlanie historii wykonania procesu w postaci graficznej
wy wietlanie informacji o zadaniu; u ytkownik ma bezpo redni dost p do szczegółowego opisu czynno ci
oraz wskazówek dla wykonawcy
przej cie do listy dyskusyjnej
przej cie do wykonania zadania
Kolejnymi interfejsami udost pnionymi u ytkownikowi w celu realizacji poszczególnych zada s :
1. Okna wykonania usług dedykowanych dla obiegu dokumentów.
2. Historia wykonania procesu w postaci graficznej.
3. Historia wykonania procesu w postaci tabelarycznej.
W trakcie realizacji zada w ramach zdefiniowanych procesów istnie
i doł czania plików do dokumentów i korespondencji.

b dzie mo liwo

skanowania

6.2 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.
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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 jest minimalna, by zapewni ich efektywn piel gnacj .

•

Rysunek 12 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

Proces obsługi korespondencji w komórce
E1: Poszukiwanie i wybór referenta
E2: Wypracowanie rezultatu lub decyzji

Wspomaganie
procedury
nieosadzonej

pisma wychodz ce
Proces pisma
Wychodz cego
Zatwierdzanie i wysyłka

Rysunek 12. Zale no ci rodowiska uruchamiania procesów i procesów merytorycznych.
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 i obejmuje zatwierdzanie i wysyłk
korespondencji,
• obsługa korespondencji w komórce:
1. poszukiwanie i wybór referenta wiod cego i współpracuj cych,
2. wypracowanie rezultatu i / lub opracowanie decyzji,
• doł czenie referenta
• przekazanie dokumentu.

6.3 Procesy rodowiska uruchamiania procesów
6.3.1 Proces Przyj cia Korespondencji
6.3.1.1 Model procesu
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6.3.1.2 Role w procesie
Nazwa roli
Pracownik
przyjmuj cy i
opisuj cy
korespondencj

Opis roli
Pracownik Kancelarii Ogólnej mo e skanowa oraz przyjmowa korespondencj w
systemie. Korespondencja mo e by równie przyjmowana w wydziale praez
pracownika sekretariatu.
Opisywaniem korespondencji zajmuje si zazwyczaj pracownik Kancelarii Ogólnej
(osoba o kompetencji OPISYWANIE_KORESP na poziomie instytucji). W
przypadku email’i lub faksów przesyłanych na komórk
opisywaniem
korespondencji zajmuje si pracownik o kompetencji OPISYWANIE_KORESP
przypisanej na poziomie komórki organizacyjnej.
Pracownik sekretariatu Osoba o kompetencji PRZYJMOWANIE_W_KOM.
Weryfikuje napływaj c do komórki korespondencj i przekazuje j osoby
wykonuj cej Dekretacj / Przekazanie w instytucji.
Przekazuj cy/
Dekretuj cy w
instytucji

Koordynator w instytucji – osoba o kompetencji KLASYFIKOWANIE i/lub
KLASYFIKOWANIE_KO
Wojewoda/ Wicewojewoda/ Dyrektor Generalny/ Dyrektor Wydziału – osoba o
kompetencji DEKRETOWANIE_INST (DI)

6.3.1.3 Czynno ci procesu
6.3.1.3.1 Przyj cie korespondencji
Czynno przyj cia korespondencji jest czynno ci inicjuj c proces przyj cia korespondencji.
Zainicjowanie tego procesu mo e nast pi poprzez wywołanie funkcji przyj cia z menu głównego:
Korespondencja → Przyj cie w kancelarii ogólnej lub Korespondencja → Przyj cie w komórce (w
zale no ci od kompetencji u ytkownika i miejsca przyjmowania korespondencji). Ta opcja, stanowi ca
podstawowy nurt obsługi korespondencji, jest w istocie cie k pomijaj c czynno (zadanie) „Opisanie
korespondencji”. Niniejszy punkt opisuje na czym polega wykonane zadania przyj cia korespondencji zgodnie z
tym scenariuszem.
Poni ej wskazana została równie inna cie ka inicjowania procesu przyj cia korespondencji, która rozpoczyna
si poprzez skanowanie dokumentu lub wskazanie e-maila jako korespondencji wchodz cej w systemie. W tym
przypadku kolejn czynno ci w procesie przyj cia korespondencji jest „Opisanie korespondencji”.
Czynno (zadanie) „Opisanie korespondencji” wyst puje wi c tylko w przypadku zainicjowania procesu
przyj cia korespondencji poprzez skanowanie lub poprzez przyj cia e-maila jako korespondencji wchodz cej.
Przyj cie korespondencji zainicjowane mo e by przez:
Zeskanowanie korespondencji lub przyj cie korespondencji poprzez e-mail – po czym nast puje przej cie do
czynno ci opisania korespondencji.
Wybór i wykonanie funkcjonalno ci przyj cia korespondencji w systemie – po czym nast puje przej cie do
kolejnej czynno ci w zale no ci od wyboru opcji na zakładce „Przekazanie korespondencji do”. W
przypadku wyboru opcji „Na urz d”, nast puje przej cie do czynno ci Dekretacji/ Przekazania w instytucji.
Wykonawc tej czynno ci wyznaczony jest Koordynator o kompetencji KLASYFIKOWANIE_KO. Je eli
wybrana została opcja „osoba” (korespondencja imienna) i wybrana osoba posiada kompetencje
DEKRETOWANIE_INST lub je eli wybrana została opcja „komórka org.” (korespondencja na komórk )
i w wybranej komórce pracuje pracownik o kompetencji DEKRETOWANIE_INST, to kolejn czynno ci
(pomijaj c automatyczn czynno systemow rejestracji korespondencji w rejestrze komórki) b dzie
„Przyj cie korespondencji w komórce”. Wykonawc tej czynno ci b dzie osoba o kompetencji
PRZYJMOWANIE_W_KOM pracuj ca:
− w przypadku korespondencji imiennej – w komórce, w której pracuje osoba, na któr zaadresowana jest
korespondencja
− w przypadku korespondencji na komórk - w komórce, na któr adresowana jest korespondencja
Wprowadzanie danych o korespondencji odbywa si b dzie na kilku zakładkach:
• Dane podstawowe – informacje o przesyłce i dokumencie wiod cym korespondencji.
• Uprawnienia – dodatkowe uprawnienia do przegl dania korespondencji.
• Pliki – stanowi ce elektroniczn reprezentacj pisma wiod cego korespondencji,

Str. 50

Cz

projektu szczegółowego WUWeu dotycz ca systemu obiegu dokumentów

• Nadawcy – informacje o nadawcach,
• Adresaci – informacje o adresatach,
• Zał czniki – informacje na temat zał czników korespondencji, czyli dokumentów doł czonych do
dokumentu wiod cego w charakterze zał czników,
• Przekazanie korespondencji do – zakładka ta wykorzystywana jest do okre lenia do kogo przekazana ma by
korespondencja, tylko w przypadku przyjmowania korespondencji w Kancelarii Ogólnej.
• Powi zane korespondencje – pozwala na utworzenie powi za z korespondencjami zarejestrowanymi ju
wcze niej w systemie.
Istotnym aspektem wprowadzania danych o korespondencji jest okre lenie typu dokumentu.
W przypadku korespondencji niejawnej przechodz cej przez Kancelari , pracownik Kancelarii rejestruje
korespondencj oznaczaj c typ dokumentu jako „niejawny”.
Dokument przekazywany jest do odpowiedniego wydziału, gdzie osoba dekretuj ca przekazuje go referentowi
w celu dopisania klauzuli oraz numeru ewidencji dokumentów niejawnych prowadzonego niezale nie od
systemu.
Minimalnym wymaganiem przy przyjmowaniu korespondencji jest wypełnienie pól obowi zkowych z zakresu
danych podstawowych oraz okre lenie nadawcy (adresat jest domy lny i mo e zosta zmodyfikowany).
6.3.1.3.2 Opisanie korespondencji
Czynno opisania korespondencji wykonywana jest w przypadku, kiedy skanowanie zainicjowało proces
przyj cia korespondencji lub w przypadku przyj cia email’a lub faksu.
Wyró ni mo na 3 przypadki generowania zadania „Opisanie korespondencji”:
1. Opisanie wykonywane jest przez pracownika Kancelarii Ogólnej (kompetencje OPISYWANIE_KORESP
na poziomie instytucji) w przypadku, kiedy skanowanie zainicjowało proces lub nadeszła korespondencja
w postaci e-maila lub faksu adresowana na Wielkopolski Urz d Wojewódzki (jednostk organizacyjn ).
2. Je eli nadszedł e-mail lub faks adresowany na wydział (komórk organizacyjn ), wówczas zadanie
opisania korespondencji wykona pracownik o kompetencji OPISYWANIE_KORESP przypisanej w
ramach komórki.
3. W przypadku je eli e-mail lub faks przyjdzie na konto indywidualnej osoby, wówczas zadanie opisania
korespondencji pojawi si na li cie zada tej osoby.
Opisanie korespondencji polega na uzupełnieniu informacji o korespondencji oraz – w przypadku 1 - wyborze
opcji na zakładce „Przekazanie korespondencji do”. Przej cie do kolejnej czynno ci zgodne jest z opisem
zawartym w poprzedniej sekcji.
6.3.1.3.3 Powi zanie z instancj procesu
Czynno automatyczna
6.3.1.3.4 Rejestracja w rejestrze głównym korespondencji
Czynno automatyczna
6.3.1.3.5 Rejestracja korespondencji w rejestrze komórki
Czynno
automatyczna wyst puj ca w ró nych miejscach procesu. Korespondencja rejestrowana jest
w rejestrze komórki jeden raz, system zapewnia jednorazowo tego zapisu.
6.3.1.3.6 Przyj cie korespondencji w komórce
Przyj cie korespondencji w komórce polega na zapoznaniu si z korespondencj i – o ile istnieje równoległy
obieg papierowy – weryfikacji, czy korespondencja w formie tradycyjnej wpłyn ła do komórki. Pracownik
sekretariatu mo e uzupełni dane korespondencji.
Pracownik sekretariatu ma mo liwo :
zwrócenia korespondencji (przycisk „Zwrot”)
przekazania do osoby wybranej z listy. Lista obejmuje osoby o kompetencji DEKRETOWANIE_INST (DI)
z komórki przyjmuj cego korespondencj .
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6.3.1.3.7 Dekretacja/ Przekazanie korespondencji w Instytucji (DPI)
Je eli typ korespondencji jest „na urz d” oraz b dzie to pierwsza instancja czynno ci DPI (czyli wykonawc DPI
ma by osoba o kompetencji KLASYFIKOWANIE_KO), wówczas przycisk „Zwrot” b dzie wygaszony.
Równie w sytuacji, kiedy po dokonaniu zwrotu przez jakiegokolwiek wykonawc czynno ci DPI, wykonawc
kolejnej instancji tej czynno ci wyznaczony został pracownik o kompetencji KLASYFIKOWANIE_KO,
przycisk „Zwrot” powinien by wygaszony.
Przekazuj cy/ Dekretuj cy w instytucji ma mo liwo wyboru jednej z nast puj cych opcji:
•
Przekazanie. Wybór osoby wykonuj cej dekretacj lub dalsze przekazanie (lista osób o
kompetencjach KLASYFIKOWANIE i DEKRETOWANIE_INST).
•
Dekretacja. Wybór komórek.
•
Zwrot (z wyj tkiem pierwszej instancji czynno ci o ile aktywowana była cie ka „na urz d”)
•
Usuni cie (korespondencja uzyskuje status „usuni ta” i nast puje zako czenie procesu)
Je eli wybrana została opcja „Przekazanie. Wybór osoby wykonuj cej dekretacj lub dalsze przekazanie”,
wówczas wy wietlona zostanie lista osób (tzw. lista dopuszczalnych przekaza ), z której wykonawca wybra
mo e jedn osob , do której przekazane zostanie zadanie Dekretacja/ Przekazanie korespondencji w instytucji
(DPI).
Wy wietlane s ró ne listy w zale no ci od Wykonawców.
Je eli wykonawc jest Koordynator – wy wietlana jest lista wszystkich osób w instytucji, które posiadaj
kompetencj KLASYFIKOWANIE lub DEKRETOWANIE_INST.
Je eli wykonawc jest Wojewoda, Wicewojewoda, Dyrektor Generalny lub Dyrektor Wydziału (osoba o
kompetencji DEKRETOWANIE_INST) – pobierana jest lista dopuszczalnych przekaza powi zana z
komórk , w której pracuje wykonawca.
Je eli osoba wybrana z listy jest Koordynatorem (osoba o kompetencji KLASYFIKOWANIE), to b dzie ona
wykonawc kolejnej instancji czynno ci DPI i nast pi bezpo rednie przej cie do tej czynno ci.
Je eli osob wybran z listy jest pracownik o kompetencji DEKRETOWANIE_INST, zostanie on wyznaczony
jako wykonawca kolejnej instancji czynno ci DPI oraz nast pi przej cie do czynno ci „Przyj cie korespondencji
w komórce”, której wykonawc b dzie pracownik o kompetencji PRZYJMOWANIE_W_KOM z komórki
wyznaczonego potencjalnego wykonawcy czynno ci DPI.
Wybór opcji „Dekretacja. Wybór komórek” umo liwia wybór komórek polegaj cy na dodaniu komórki
merytorycznej. Po klikni ciu przycisku „Dodaj komórk merytoryczn ” wy wietlana jest hierarchia komórek
organizacyjnych (bez pracowników). Wy wietlane s ró ne hierarchie w zale no ci od Wykonawców.
Je eli wykonawc jest Koordynator w instytucji - wy wietlana jest cała hierarchia.
Je eli wykonawc jest Wojewoda, Wicewojewoda, Dyrektor Generalny lub Dyrektor Wydziału (czyli osoba o
kompetencji DEKRETOWANIE_INST), budowana jest odpowiednia hierarchia (drzewo dekretacji)
w nast puj cy sposób:
sprawdzenie czy z komórk , w której pracuje wykonawca powi zane zostały dodatkowe komórki do
dekretacji
je eli tak – pobranie i wy wietlenie tej struktury zbudowanej ze standardowej hierarchii (od danego w zła w
dół) oraz z hierarchii utworzonych na podstawie powi zanych komórek.
je eli nie – zbudowanie i wy wietlenie hierarchii od danego w zła w dół.
Hierarchie dedykowane (specyficzne drzewa dekretacji) zbudowane zostan dla:
Dyrektora Generalnego – hierarchia zawieraj ca wszystkie komórki org. poza Wojewod , I Wicewojewod
Wielkopolskim oraz II Wicewojewod Wielkopolskim
I Wicewojewody – od w zła I Wicewojewody (wł cznie) w dół + komórka Dyrektor Generalny
II Wicewojewody - od w zła II Wicewojewody (wł cznie) w dół + komórka Dyrektor Generalny
na podstawie zdefiniowanych zwi zków „Dekretacje na”.
Dla komórek organizacyjnych wysokiego szczebla mo liwe b dzie zdefiniowanie zwi zku pomi dzy
komórkami organizacyjnymi „Dekretacje na”. Zwi zek okre la, e jedna z komórek (dekretacja z) mo e
dekretowa na drug komórk (dekretacja na). Dodatkowo w zwi zku u ywana jest rola (zakres dekretacji)
okre laj ca czy dekretacja dotyczy wył cznie komórki, komórki i jej dzieci, wył cznie dzieci wybranej komórki.
Korzeniem drzewa dekretacji jest komórka organizacyjna zalogowanego u ytkownika. Dzieci w zła drzewa
wyznaczane s w nast puj cy sposób:
•

komórki podrz dne w ramach struktury organizacyjnej.

•

komórki zwi zane zwi zkiem „Dekretacje na ” (przy czym uwzgl dniany b dzie zakres dekretacji).
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Na drzewie wy wietlane b d tylko te komórki z przypisanego wykonawcy zakresu, w których pracuje
pracownik posiadaj cy kompetencj DEKRETACJA.
Administrator b dzie miał mo liwo
i „Dekretacje na”.

modyfikowania zwi zków typu „Lista dopuszczalnych przekaza ”

Wybór okre lonej komórki org. z wy wietlonej hierarchii nast puje poprzez klikni cie na ni . Wybrane komórki
pojawiaj si w drzewie „Komórki”.
Komórki merytoryczne tworz pierwszy poziom drzewa. Na drugim poziomie dodawa mo na komórki
współpracuj ce. Dodanie komórek współpracuj cych odbywa si poprzez klikni cie ikony „+”. Wybrane
komórki współpracuj ce mog by usuwane za pomoc ikony „-”.
Komórki współpracuj ce wybierane s z całego drzewa struktury organizacyjnej, przy czym wy wietlane s
tylko te komórki, w których pracuje pracownik o kompetencji WYBOR_REFERENTOW.
Komórki „do wiadomo ci” wybierane s równie z pełnej hierarchii struktury organizacyjnej, która wy wietlana
jest po klikni ciu przycisku „Dodaj komórk do wiadomo ci”. Na drzewie wy wietlane s tylko te komórki,
w których pracuje osoba o kompetencji KORESP_DO_WIADOMOSCI. Wybrane z drzewa komórki
prezentowane s na li cie. Komórki do wiadomo ci mog by usuwane z listy za pomoc przycisku „Usu
komórk do wiadomo ci”.
Po wybraniu komórek org. nast puje uruchomienie procesów obsługi korespondencji w komórkach.
Klikni cie przycisku „Usuni cie korespondencji” powoduje nadanie korespondencji statusu „usuni ta” oraz
zako czenie instancji procesu. Czynno automatyczna „Przeniesienie korespondencji do kosza” oznacza
wła nie na danie odpowiedniego statusu korespondencji.
Po klikni ciu przycisku „Zwrot” (je eli przycisk ten jest aktywny) wyznaczany jest automatycznie wykonawca
kolejnej instancji czynno ci DPI. I tak:
je eli instancja czynno ci, w której wybrano opcj zwrotu była pierwsz instancj tej czynno ci w danej
instancji procesu, to wykonawc kolejnej instancji czynno ci DPI ma by Koordynator o kompetencji
KLASYFIKOWANIE
w przeciwnym wypadku, wykonawc nast pnej instancji ma by wykonawca poprzedniej instancji
czynno ci DPI (poprzedzaj cej instancj czynno ci, w której wybrano opcj zwrotu), przy czym
je eli wykonawc
poprzedniej instancji czynno ci DPI był pracownik o kompetencji
DEKRETOWANIE_INST, nast pi przej cie do czynno ci „Przyj cie korespondencji w komórce”, której
wykonawc b dzie osoba o kompetencji PRZYJMOWANIE_W_KOM pracuj ca w komórce potencjalnego
wykonawcy czynno ci DPI
je eli wykonawc poprzedniej instancji czynno ci DPI był Koordynator, nast pi bezpo rednie przej cie do
czynno ci DPI.
W zale no ci od Wykonawcy oraz od wybranej opcji pole „Uwagi/ Dekret” jest opcjonalne lub obowi zkowe
lub ma wpisan warto domy ln .
Je eli wykonawc czynno ci DPI b dzie Koordynator, wówczas w polu „Uwagi/ Dekret” powinna pojawi si
warto domy lna = „Przekazanie”.
Je eli wykonawc czynno ci DPI b dzie osoba o kompetencji DEKRETOWANIE_INST, to w zale no ci od
wyboru przez wykonawc opcji pole b dzie:
obowi zkowe – w przypadku wyboru opcji dekretacji,
opcjonalne (brak walidacji na tym polu) – w przypadku wyboru opcji przekazania.
6.3.1.3.8 Przeniesienie korespondencji do kosza
Czynno automatyczna polegaj ca na nadaniu korespondencji statusu „usuni ta”.
6.3.1.3.9 Zako czenie obsługi
Czynno automatyczna
6.3.1.3.10 Rejestracja w sprawie
Czynno automatyczna. Czynno ta generowana jest w sytuacji, kiedy przy rejestracji korespondencji wybrano
na zakładce „Przekazanie korespondencji do” opcj „Sprawa”, tzn. korespondencja wchodz ca dotyczy
istniej cej ju sprawy, której sygnatura i nazwa wybrane zostały z listy spraw.
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6.3.1.3.11 Uruchomienie procesów obsługi w komórkach merytorycznych
Czynno automatyczna. Procesy obsługi w komórkach merytorycznych uruchamiane s na zako czeniu
procesu przyj cia korespondencji o ile nie została wybrana opcja rejestracji korespondencji w istniej cej
sprawie.
6.3.1.3.12 Powiadomienie uczestników sprawy o nowej korespondencji
Czynno automatyczna. W przypadku rejestracji korespondencji w istniej cej sprawie generowane jest
powiadomienie do uczestników sprawy o nadej ciu nowej korespondencji.

6.3.2 Proces Obsługi Korespondencji w Komórce
Proces Obsługi Korespondencji w Komórce prowadzi od zadekretowania korespondencji, poprzez jej rejestracj
w sprawie, do obsługi, czyli np. wypracowania decyzji, stanowiska itp. Z czynno ci obsługi korespondencji
mo e zosta uruchomiony proces obsługi pisma wychodz cego.
W pocz tkowej fazie Procesu Obsługi Korespondencji w Komórce przeprowadzana jest weryfikacja czy
komórka, na któr nast piła dekretacja, jest komórk obj t działaniem systemu. Je eli nie jest, nast puje
zako czenie procesu, w przeciwnym wypadku nast puje sprawdzenie czy jest to korespondencja jest do
wiadomo ci. Proces obsługuj cy korespondencj do wiadomo ci ko czy si po wykonaniu czynno ci
„Korespondencja do wiadomo ci”.
Przebieg Procesu Obsługi Korespondencji w Komórce uzale niony jest od typu korespondencji (imienna, na
komórk , na urz d) okre lonego przy opisywaniu korespondencji w Kancelarii Ogólnej.
W przypadku korespondencji „na urz d” oraz „na komórk ” nast puje weryfikacja czy we wskazanej lub w
wybranej w Procesie Przyj cia Korespondencji komórce istnieje sekretariat i w zale no ci od tego nast puje
przej cie do czynno ci „Przyj cie korespondencji w komórce” (PKK) lub „Dekretacja w komórce” (DK).
W przypadku korespondencji imiennej sprawdzane jest, czy pracownik wybrany w Kancelarii Ogólnej przy
opisywaniu korespondencji jako osoba, do której skierowana jest korespondencja imienna, posiada kompetencje
DEKRETOWANIE_INST. Je eli tak, to korespondencja ta przeszła przez czynno „Dekretacja/ Przekazanie w
Instytucji” w Procesie Przyj cia Korespondencji i trafia w niniejszym procesie na t sam cie k co
korespondencja o typie „na komórk ” lub „na urz d”.
Je eli pracownik, do którego skierowana jest korespondencja imienna nie posiada takiej kompetencji, to
nast puje przej cie do czynno ci „Przyj cie korespondencji w komórce”, która wykonywana jest na poziomie
wydziału.
Kolejne czynno ci procesu opisane zostały w rozdz. 6.3.2.3

6.3.2.1 Model procesu

Str. 54

Cz

projektu szczegółowego WUWeu dotycz ca systemu obiegu dokumentów

Str. 55

Cz

projektu szczegółowego WUWeu dotycz ca systemu obiegu dokumentów

6.3.2.2 Role w procesie
Nazwa roli
Przekazuj cy/
Dekretuj cy w
instytucji

Opis roli
Koordynator w instytucji – osoba o kompetencji KLASYFIKOWANIE i/lub
KLASYFIKOWANIE_KO
Wojewoda/ Wicewojewoda/ Dyrektor Generalny/ Dyrektor Wydziału – osoba o
kompetencji „Dekretowanie w instytucji” (DEKRETOWANIE_INST (DI))

Pracownik sekretariatu Osoba o kompetencji PRZYJMOWANIE_W_KOM
Weryfikuje napływaj c do komórki korespondencj i przekazuje j osoby
wykonuj cej czynno „Dekretacja w Komórce” (DK) lub czynno „Ponowna
Dekretacja/ Przekazanie w Instytucji” (PDPI)
Koordynator w
komórce
merytorycznej

Referent wiod cy

Koordynator w
komórce
współpracuj cej
Referent

Jest nim zazwyczaj pracownik zarz dzaj cy komórk organizacyjn /zespołem
zadaniowym. Pracownik posiadaj cy kompetencje DEKRETOWANIE w komórce,
zespole zadaniowym.
Pracownik posiadaj cy kompetencj „Odbieranie korespondencji do wiadomo ci”
(KORESP_DO_WIADOMOSCI),
umo liwiaj c
otrzymanie
zadania
„Korespondencja do wiadomo ci”.
Referent rejestruj cy korespondencj w sprawie oraz prowadz cy dan spraw . Jest
to referent, który wybrany został w trakcie dekretacji w komórce jako referent
wiod cy lub referent przypisany do danego hasła JRWA jako referent wiod cy lub
referent, na którego zaadresowana została korespondencja imienna.
Jest nim zazwyczaj pracownik zarz dzaj cy komórk organizacyjn . Pracownik
posiadaj cy kompetencje WYBOR_REFERENTOW i dokonuj cy wyboru
referentów do współpracy w danej sprawie.
Referent wiod cy i wszyscy referenci współpracuj cy zaanga owani w obsług danej
sprawy

6.3.2.3 Czynno ci procesu
6.3.2.3.1 Przyj cie Korespondencji w Komórce (PKK)
Czynno przyj cia korespondencji w komórce wykonywana jest w ró nych miejscach procesu i w zale no ci
od parametrów inicjuj cych t czynno posiada mo e ró ne elementy interfejsu.
1. Czynno PKK znajduj ca si na cie ce korespondencji imiennej:
Brak mo liwo ci wyboru pracownika, do którego korespondencja zostanie przekazana, poniewa
przekazywana jest zawsze do adresata.
Mo liwo zwrotu w przypadku, kiedy korespondencja została mylnie zarejestrowana w Kancelarii.
2. Czynno PKK znajduj ca na cie ce korespondencji „na komórk ” i „na urz d”
Istnieje mo liwo wyboru pracownika, do którego korespondencja zostanie skierowana. Wybór z listy
pracowników danej komórki (czyli komórki, w której pracuje wykonawca czynno ci PKK) o
kompetencji DEKRETOWANIE, np. na li cie znajduj si Dyrektor Wydziału i jego zast pcy.
Przycisk „Zwrot" pojawia si tylko wtedy, gdy nie było jeszcze instancji czynno ci PKK i nie było
instancji czynno ci DPI (w procesie przyj cia korespondencji) ani czynno ci PDPI
3. Czynno ci PKK wokół czynno ci Ponownej Dekretacji/ Przyj cia w Komórce
a) korespondencja została odrzucona i skierowana na cie k do „Ponownej Dekretacji/ Przekazania
w Instytucji (PDPI)”, a wyznaczonym wykonawc jest osoba o kompetencji DEKRETOWANIE_INST
Brak mo liwo ci zwrotu
Brak mo liwo ci wyboru (po odrzuceniu korespondencja powinna wróci do osoby dekretuj cej)
b) w ramach przekazywania pomi dzy wykonawcami czynno ci PDPI, je eli wybranym kolejnym
wykonawc tej czynno ci jest osoba o kompetencji DEKRETOWANIE_INST lub – podobnie – przy
zwrotach
Istnieje mo liwo zwrotu
Istnieje mo liwo wyboru pracownika komórki o kompetencji DI
Ogólna zasada generowania czynno ci PKK (poza cie k korespondencji imiennej):
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Je eli wyznaczonym wykonawc czynno ci PDPI jest pracownik o kompetencji DEKRETOWANIE_INST,
to nast pi przej cie do czynno ci „Przyj cie korespondencji w komórce”(PKK) i system musi odnale
wykonawc tej czynno ci. Wykonawc jest pracownik o kompetencji PRZYJMOWANIE_W_KOM w
komórce potencjalnego wykonawcy czynno ci PDPI
Je eli typ korespondencji jest: „na urz d” lub „na komórk ” i je eli w komórce jest sekretariat = je eli w
danej komórce jest osoba o kompetencji PRZYJMOWANIE_W_KOM, to nast puje przej cie do czynno ci
PKK:
−
Wyznaczenie wykonawcy czynno ci PKK - pracownik o kompetencji PRZYJMOWANIE_W_KOM
w komórce potencjalnego wykonawcy czynno ci Dekretowanie w Komórce (DK),
−
przej cie do czynno ci PKK.

6.3.2.3.2 Dekretacja w Komórce (DK)
W przypadku dekretacji korespondencji na komórk wykonawc czynno ci DK jest osoba o kompetencji
DEKRETOWANIE.
Koordynator w komórce merytorycznej mo e wybra jedn z nast puj cych opcji:
Wybór referentów
Do dalszej dekretacji
Odrzucenie
Usuni cie korespondencji
Dodatkowo istnieje opcja Wybór komórek współpracuj cych. Opcja ta nie jest wykluczaj ca w stosunku do
poprzednich. Wybór tej opcji powoduje wy wietlenie komórek współpracuj cych, o ile zostały wybrane w
procesie przyj cia korespondencji lub poprzednich instancjach czynno ci DK. Wykonawca, czyli pracownik
dekretuj cy b dzie mógł dodawa i usuwa komórki współpracuj ce.
Dodawanie komórek współpracuj cych: przycisk „Wybór komórek współpracuj cych” → wy wietlenie całej
hierarchii struktury organizacyjnej, przy czym wy wietlane s tylko te komórki, w których pracuje pracownik
o kompetencji WYBOR_REFERENTOW → klikni cie na komórk powoduje jej wybór.
Usuwanie komórek współpracuj cych nast puje poprzez zaznaczenie na li cie i usuni cie.
Opcja Wybór referentów umo liwia wybranie referenta wiod cego oraz referentów współpracuj cych
i aprobuj cych. Wykonawca wybiera poszczególnych referentów z hierarchii, w której znajduj si wszyscy
pracownicy, na których dany wykonawca mo e dekretowa . Z wy wietlonej hierarchii wybiera mo na tylko
pracowników, wybór komórek jest zablokowany.
Dla tej opcji obowi zuj nast puj ce zasady budowy hierarchii do wyboru referentów:
Wojewoda oraz Wicewojewodowie mog dekretowa tylko na samych siebie, a wi c po wyborze tej opcji
pojawi si hierarchia prezentuj ca tylko komórk wykonawcy z pracownikiem (czyli nim samym)
Dyrektor Generalny, Dyrektorzy Wydziałów oraz Kierownicy komórek mog dekretowa na wszystkich
pracowników znajduj cych si znajduj cych si w hierarchii zbudowanej od w zła reprezentuj cego
komórk wykonawcy (wł cznie) w dół
Po wybraniu referenta z hierarchii, nast puje wpisanie go na list wybranych referentów, gdzie mo liwe jest
wybranie roli referenta: wiod cy, współpracuj cy, aprobuj cy.
Nie ma potrzeby wyboru koordynatora aprobat, poniewa z zało enia jest nim zawsze referent wiod cy.
Po wybraniu referentów i klikni ciu przycisku „Dekretuj” nast puje równoległe przej cie do czynno ci
„Rejestracja w sprawie” (dla referenta wiod cego) oraz „Zapoznanie si z tre ci korespondencji” dla referentów
wybranych referentów współpracuj cych.
Opcja Dekretacja na komórk przebiega w taki sam sposób jak wybór komórek w czynno ci „Dekretacja/
Przekazanie w Instytucji (DPI)” w Procesie Przyj cia Korespondencji.
Po wybraniu komórki i klikni ciu przycisku „Dekretuj” nast puje przej cie do pocz tku Procesu Obsługi
Korespondencji w Komórce.
Opcja Do dalszej dekretacji umo liwia wybór z listy pracowników. Na li cie znajduj si pracownicy z aktualnej
komórki organizacyjnej, którzy posiadaj kompetencj DEKRETOWANIE.
Po wybraniu pracownika i klikni ciu przycisku „Dekretuj” wyznaczony zostaje wykonawca kolejnej instancji
czynno ci DK oraz nast puje przej cie do tej czynno ci.
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Pole „Dekret” jest polem obowi zkowym.
Odrzucenie korespondencji
Je eli odrzucenie nast puje w ramach komórki organizacyjnej, to wykonawc kolejnej instancji czynno ci DK
zostaje wyznaczony wykonawca poprzedniej instancji tej czynno ci oraz nast puje przej cie z powrotem do
czynno ci DK.
Je eli odrzucenie nast puje poza komórk , to:
w przypadku je eli była to pierwsza instancja czynno ci DK, nast puje wyznaczenie wykonawcy czynno ci
„Ponowna Dekretacja/ Przekazanie w Instytucji” (PDPI) na podstawie informacji o wykonawcy ostatniej
instancji czynno ci DPI w Procesie Przyj cia Korespondencji.
−
Je eli wyznaczonym wykonawc PDPI został pracownik o kompetencji DEKRETOWANIE_INST, to
nast puje przej cie do czynno ci „Przyj cie korespondencji w komórce”, której wykonawc b dzie
pracownik o kompetencji PRZYJMOWANIE_W_KOM pracuj cy w komórce wyznaczonego
wykonawcy czynno ci PDPI.
−
W przeciwnym wypadku nast puje przej cie do czynno ci PDPI
w przypadku je eli nie była to pierwsza instancja czynno ci DK, to wyznaczony zostaje wykonawca
kolejnej instancji czynno ci DK (na podstawie informacji o wykonawcy poprzedniej instancji tej czynno ci)
i w zale no ci od wyznaczonego wykonawcy nast puje przej cie do:
−
czynno ci „Przyj cie korespondencji w komórce” – o ile komórka posiada sekretariat (sprawdzenie
czy istnieje osoba o kompetencji PRZYJMOWANIE_W_KOM pracuj ca w komórce wyznaczonego
wykonawcy czynno ci DK . Je eli istnieje, wyznaczenie wykonawcy tej czynno ci)
−
czynno ci „Dekretacja w komórce”
Pole „Uzasadnienie odrzucenia” jest polem obowi zkowym.
Usuni cie korespondencji
Klikni cie przycisku „Usuni cie korespondencji” powoduje oznaczenie korespondencji jako „usuni ta” oraz
zako czenie instancji procesu.
6.3.2.3.3 Przeniesienie korespondencji do kosza
Czynno automatyczna polegaj ca na oznaczeniu korespondencji jako „usuni ta”.
6.3.2.3.4 Korespondencja do wiadomo ci
Czynno
„Korespondencja do wiadomo ci” umo liwia zapoznanie si
przekazanie korespondencji do wybranych pracowników.

z tre ci

korespondencji oraz

6.3.2.3.5 Ponowna Dekretacja/ Przekazanie w Instytucji (PDPI)
Czynno „Ponowna Dekretacja/ Przekazanie w Instytucji (PDPI)” realizowana jest w taki sam sposób jak
czynno „Dekretacja/ Przekazanie w Instytucji (DPI)” w Procesie Przyj cia Korespondencji (patrz: rozdz.
6.3.1.3.7)
6.3.2.3.6 Rejestracja w sprawie
Czynno Rejestracja korespondencji
wiod cego.

w sprawie

realizowana jest w komórce merytorycznej przez Referenta

Po wyznaczeniu referenta wiod cego w sprawie, korespondencja zostaje do niego przekazana celem jej obsługi i
rejestracji w sprawie. W ramach czynno ci referent wiod cy mo e:
• doł czy korespondencje do istniej cej sprawy,
• utworzy now spraw i doł czy do niej korespondencj ,
• odrzuci korespondencj
Po klikni ciu przycisku Wyszukaj spraw bez podania kryteriów ograniczaj cych list wyszukanych spraw,
wy wietlona zostanie lista wszystkich spraw, do których referent wiod cy ma uprawnienia. Lista ta mo e zosta
ograniczona poprzez podanie kryteriów wyszukiwania, którymi mog by :
Nazwa sprawy
Status sprawy (potencjalna, w toku, załatwiona)
Nr RWA.
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Wyszukane sprawy wy wietlane s na li cie dost pnych spraw. Ka da sprawa opisana jest na li cie za pomoc
nast puj cych atrybutów:
Sygnatura sprawy,
Komórka organizacyjna prowadz ca dan spraw ,
Tematyka (hasło RWA), do której sprawa została zakwalifikowana,
Nr sprawy (istnieje, je eli sprawa została ju wszcz ta, czyli ma status W toku lub Zako czona;
w przeciwnym przypadku brak informacji na temat numeru sprawy),
Nazwa sprawy,
Data zało enia,
Referent wiod cy,
Status.
Spraw umieszczon na li cie mo na obejrze ( ), mo na równie wy wietli dokumenty, które zostały ju
w niej zarejestrowane ( ) oraz przenie spraw do folderu ( ).
Po lewej stronie przy ka dej sprawie na li cie znajduje si wykluczaj ce pole wyboru (radiobutton)
umo liwiaj ce wybór tylko jednej sprawy.
Referent mo e wybra spraw z przedstawionej listy i zarejestrowa w niej korespondencj . W przypadku
wyboru sprawy o statusie Zako czona nale y j wznowi . W tym celu, po wywołaniu okna ze szczegółami
) nale y klikn przycisk Wznów spraw .
sprawy (ikonka Poka spraw
Je eli brak jest na li cie sprawy odpowiadaj cej danej korespondencji, wówczas Referent powinien utworzy
now spraw . W tym celu nale y klikn na przycisk Dodaj spraw i wykona wszystkie czynno ci zwi zane
z definiowaniem nowej sprawy.
Po zako czeniu dodawania sprawy nast pi powrót do okna zadania Rejestracja korespondencji w sprawie.
W kryteriach wyszukiwania spraw nale y wybra status sprawy „Potencjalna” i klikn Wyszukaj. Na li cie
spraw dost pnych pojawi si wszystkie potencjalne sprawy, w tym równie sprawa nowo zało ona. Nale y
wybra t spraw poprzez zaznaczenie towarzysz cego jej pola wyboru.
Po wyborze sprawy, rejestracja nast puje poprzez klikni cie przycisku Rejestruj dokument w sprawie i ponowne
zatwierdzenie wyboru przez klikniecie przycisku OK pod wy wietlonym komunikatem.
Korespondencja mo e zosta dodatkowo opisana w danej sprawie. Słu y do tego pole „Opis w sprawie”.
Po zarejestrowaniu w sprawie, w przypadku, gdy istniej referenci współpracuj cy w komórce merytorycznej,
system wykona zadanie dodania referentów współpracuj cych do sprawy. W nast pnym kroku referent wiod cy
otrzyma zadanie Obsługa korespondencji.
W przypadku nieprawidłowego wyboru referenta wiod cego, u ytkownik mo e odrzuci korespondencj .
W tym celu nale y klikn przycisk Odrzu , po czym wy wietlone zostanie okno umo liwiaj ce wpisanie
uzasadnienia odrzucenia. Wpisanie uzasadnienia odrzucenia b dzie obowi zkowe. W celu ostatecznego
potwierdzenia odrzucenia nale y klikn przycisk Odrzu .
Korespondencja odrzucona przechodzi do czynno ci dekretacji korespondencji w komórce.
W przypadku korespondencji niejawnej wykonawca czynno ci „Rejestracja w sprawie” b dzie mógł
wprowadzi symbol literowy klauzuli oraz nr ewidencji dokumentów niejawnych do pola „Sygnatura
zewn trzna”, a nast pnie w zale no ci od klauzuli:
1. zarejestrowa korespondencj w sprawie (klauzula „jawne po odł czeniu zał czników” i decyzja o takim
post powaniu).
2. zako czy obsług korespondencji.

6.3.2.3.7 Wybór referentów
Zadanie to realizowane jest przez koordynatorów komórek współpracuj cych w ramach tych komórek.
Koordynatorem komórki współpracuj cej jest pracownik o kompetencji WYBOR_REFERENTOW, zazwyczaj
kierownik komórki.
cie ki obsługi korespondencji w komórkach współpracuj cych wykonywane s równolegle.
Zadanie polega na wyznaczeniu referenta współpracuj cego spo ród podwładnych pracowników.
Je eli wybór referentów współpracuj cych w komórkach współpracuj cych nast pił w momencie, kiedy decyzja
została ju zatwierdzona, wówczas system spowoduje zako czenie obsługi korespondencji dla referentów
współpracuj cych (nie pojawi si adne zadanie zwi zane z obsług tej korespondencji na ich li cie zada ).
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Je eli decyzja nie została jeszcze zatwierdzona, nast puje dodanie referentów współpracuj cych do sprawy
i przej cie do zadania obsługi korespondencji

6.3.2.3.8 Zapoznanie si z tre ci korespondencji
Zadanie Zapoznanie si z tre ci korespondencji pojawia si na li cie zada u referenta współpracuj cego
i oznacza, e mo e on obejrze tre korespondencji, lecz nie mo e w ni ingerowa . Zadanie to widnieje na
li cie zada referenta do momentu, gdy referent wiod cy zarejestruje pismo w sprawie. Wtedy zniknie ono
z listy zada , a pojawi si zadanie Obsługa korespondencji.
6.3.2.3.9 Obsługa korespondencji
Obsługa korespondencji jest zadaniem, które pojawia si na li cie zada bie cych u Referenta wiod cego oraz
Referentów współpracuj cych przy obsłudze danej sprawy.
Referent ma dost p do wszystkich akt sprawy na zakładce „Akta sprawy”. Rodzaj akt oznaczony jest ikon .
), korespondencja wychodz ca (
Mo e to by korespondencja wchodz ca (
Podane s nast puj ce informacje dla poszczególnych pozycji akt sprawy:

) oraz dokument (

).

• Sygnatura korespondencji/dokumentu,
• Numer w sprawie,
• Typ dokumentu,
• Tytuł dokumentu,
• Data i czas utworzenia,
• Opis.
Szczegółowe informacje o sprawie przedstawione s na zakładce „Sprawa”:
• Sygnatura sprawy,
• Nazwa sprawy,
• Komórka merytoryczna obsługuj ca spraw ,
• Tematyka (hasło RWA) przypisana do sprawy,
• Numer sprawy,
• Opis,
• Status sprawy,
• Data zało enia,
• Termin załatwienia,
• Lokalizacja akt.
Zakładka „Osoby w sprawie” zawiera informacje o referentach: wiod cym, współpracuj cych oraz
aprobuj cych. Na li cie referentów zawarte s informacje o komórce organizacyjnej, w której Referent pracuje
oraz podane jest nazwisko i imi referenta. Je eli dla danej sprawy okre lone zostały podmioty, ich lista znajduje
si na zakładce „Podmioty”.
W trakcie opracowywania decyzji mo liwe jest dodanie dokumentu do sprawy (przycisk Dodaj dokument) oraz
utworzenie korespondencji wychodz cej (przycisk Opisz koresp. wych.). Funkcje te s dost pne na zakładce
„Akta sprawy”. Na li cie dokumentów, przy ka dym z nich znajduje si ikona umo liwiaj ca uruchomienie
procesu przekazania dokumentu oraz ikona uruchamiaj ca proces obsługi korespondencji wychodz cej.
Po uruchomieniu pierwszego z procesów pojawia si okno przekazania dokumentu. Dost pne s dwie opcje:
•

Przekazanie dokumentu / korespondencji do wiadomo ci / do zaopiniowania

•

Przekazanie dokumentu / korespondencji do zatwierdzenia.
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Po klikni ciu przycisku Opisz koresp. wych. pojawia si okno umo liwiaj ce utworzenie korespondencji
wychodz cej.
Po klikni ciu przycisku Dodaj dokument wy wietlone zostaje okno umo liwiaj ce dodanie dokumentu.
Po utworzeniu i zapisaniu korespondencji wychodz cej oraz po dodaniu nowego dokumentu, w oknie na
zakładce „Akta sprawy” pojawi si nowe pozycje na li cie akt sprawy.
Referenci współpracuj cy przy opracowywaniu decyzji mog komunikowa si ze sob za po rednictwem listy
dyskusyjnej (dost p do listy dyskusyjnej z poziomu listy zada ). Lista dyskusyjna jest uruchamiana dla danej
instancji procesu. W ramach listy dyskusyjnej uczestnicy mog wymienia mi dzy sob uwagi, opinie,
wyja nienia i krótkie polecania.
Zadanie Obsługa korespondencji zostanie zako
przycisku Zako cz obsług korespondencji.
Przycisk Powrót umo liwia powrót do listy zada

czone po klikni ciu przycisku

Zako cz obsług

sprawy lub

przed zako czeniem wykonywanej czynno ci.

Na etapie Obsługi korespondencji mo na doł czy dodatkowych referentów współpracuj cych. W tym celu
uruchamiany jest proces doł czenia referenta do sprawy.

6.3.3 Proces Obsługi Korespondencji Wychodz cej
Proces Obsługi Korespondencji Wychodz cej inicjowany jest z czynno ci „Obsługa korespondencji” w Procesie
Obsługi Korespondencji w Komórce lub bezpo rednio z listy dokumentów w sprawie – dla korespondencji
wychodz cej.
W skład procesu obsługi pisma wychodz cego wchodz dwie czynno ci zwi zane z akceptacj korespondencji –
aprobata i zatwierdzenie, przy czym w czynno ci Zatwierdzenie mo liwy jest wybór usługi parafowania lub
zatwierdzenia..

6.3.3.1 Model procesu
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6.3.3.2 Role w procesie
Nazwa roli
Opis roli
Pracownik
Pracownik przekazuj cy korespondencj do zatwierdzenia i wysłania.
Pracownik aprobuj cy Pracownikiem aprobuj cym jest pracownik wybrany w czynno ci „Dekretacja w
komórce” lub czynno ci „Wybór referentów” w Procesie Obsługi Korespondencji w
Komórce.
Pracownik parafuj cy/ Pracownikiem parafuj cym/ zatwierdzaj cym mo e by osoba o kompetencji
zatwierdzaj cy
ZATWIERDZANIE lub ZATWIERDZANIE_KORESP_Z_INNYCH_KOM.
Pracownik wysyłaj cy Pracownikiem dokonuj cym wysyłki korespondencji mo e by referent wiod cy,
(Sekretariat, Referent pracownik zatwierdzaj cy lub pracownik o kompetencji WYSYLANIE_KORESP, w
wiod cy lub Pracownik zale no ci od wyboru dokonanego na etapie zatwierdzania.
zatwierdzaj cy)
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Nazwa roli
Opis roli
Pracownik Kancelarii Osoba pracuj ca w Kancelarii Ogólnej
Ogólnej
NADAWANIE_KORESP

i

posiadaj ca

kompetencj

6.3.3.3 Czynno ci procesu
6.3.3.3.1 Przygotowanie
Jest to czynno inicjuj ca proces obsługi pisma wychodz cego polegaj ca na wybraniu korespondencji oraz
uruchomieniu procesu w celu jej obsługi, po czym nast puje przej cie do wykonania przez system czynno ci
automatycznych, a nast pnie wygenerowane zostaje zadanie Zatwierdzenie o osoby zatwierdzaj cej oraz – je eli
okre leni zostali dla sprawy pracownicy aprobuj cy – zadanie Aprobata u ka dego z nich.
6.3.3.3.2 Aprobata
Aprobata wykonywana jest przez pracowników aprobuj cych. Czynno aprobaty jest opcjonalna i jest
wykonywana tylko wtedy kiedy wybrani zostali pracownicy aprobuj cy.
W czynno ci tej dost pne s dwie usługi: Aprobata i Brak aprobaty. Nale y klikn odpowiedni przycisk, po
czym pojawia si pole umo liwiaj ce wprowadzenie uwag do aprobaty lub do braku aprobaty.
Zadanie Aprobata znika z listy zada bie cych ka dego z referentów aprobuj cych po wykonaniu zadania przez
ka dego z nich. Zako czenie Aprobaty nie powoduje dalszego przej cia w procesie.
Stan aprobat jest na bie co monitorowany przez osob zatwierdzaj c w czynno ci Zatwierdzenie.
6.3.3.3.3 Zatwierdzenie
Czynno Zatwierdzenie nast puje bezpo rednio po czynno ci Przygotowanie niezale nie od tego czy aprobaty
s wymagane czy te nie.
Wykonawc pierwszej instancji tej czynno ci jest:
pracownik z komórki referenta wiod cego o kompetencji do zatwierdzania lub
je eli brak takiej osoby,
pracownik o takiej kompetencji z komórki nadrz dnej.
Osoba zatwierdzaj ca ma wgl d w stan aprobat i mo e w dowolnym momencie podj decyzj o wykonaniu
jednej z udost pnionych w tym zadaniu usług i zako czeniu czynno ci. Po klikni ciu przycisku Stan aprobat
wy wietlone zostaje okno prezentuj ce list referentów aprobuj cych wraz z informacj – czy zadanie Aprobata
zostało ju przez poszczególnych referentów wykonane, czy podj to decyzj o aprobacie czy o braku aprobaty
oraz uwagi towarzysz ce tej decyzji.
Pracownik wykonuj cy zadanie „Zatwierdzenie” mo e:
zatwierdzi korespondencj , w przypadku, gdy korespondencja ma zosta zatwierdzona i wysłana; w
przypadku zatwierdzenia nast puje powiadomienie uczestników sprawy o zatwierdzeniu, rejestracja
korespondencji w rejestrze komórki i w rejestrze głównym oraz zako czenie zada referentów
współpracuj cych.
parafowa korespondencj (je eli korespondencja powinna przej
dalsz
cie k zatwierdzenia),
a nast pnie przekaza kolejnej osobie w celu parafowania/ zatwierdzenia (wybranej z listy osób
uprawnionych do zatwierdzania); w przypadku parafowania i przekazaniu, zadanie Zatwierdzenie
wykonywa b dzie w kolejnym kroku wybrana osoba.
przekaza korespondencj do poprawy do jej autora w przypadku, gdy korespondencja ma zosta
poprawiona; w tym przypadku nast puje automatyczne zako czenie zada aprobaty u pracowników
aprobuj cych oraz przej cie do zadania Poprawa po braku aprobaty.
odrzuci w cało ci, co oznacza brak zatwierdzenia i powoduje wygenerowanie odpowiednich powiadomie
do uczestników sprawy; w tym przypadku system wysyła powiadomienie o braku zatwierdzenia do
uczestników sprawy oraz zamyka zadania u referentów aprobuj cych.
Na li cie osób, z której wykonawca czynno ci „Zatwierdzenie” wybra mo e kolejnego wykonawc tej
czynno ci, znajduj si osoby o kompetencji ZATWIERDZANIE z komórki wykonawcy i z komórki nadrz dnej
oraz osoby o kompetencji ZATWIERDZANIE_KORESP_Z_INNYCH_KOM z całej jednostki organizacyjnej.
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W czynno ci tej, o ile wybrana została opcja zatwierdzenia, wy wietlany jest zestaw opcji do wyboru osoby,
która ma zaj si zaj wysyłk korespondencji. Mo liwe wybory:
sekretarka (czyli osoba o kompetencji WYSYLANIE_KORESP w komórce zatwierdzaj cego)
referent wiod cy
pracownik zatwierdzaj cy.
6.3.3.3.4 Poprawa po braku zatwierdzenia
Czynno poprawy po braku aprobaty wykonuje pracownik, który przygotował i przekazał korespondencj do
zatwierdzenia i wysłania.
Pracownik nanosi odpowiednie zmiany w dokumencie, równie referenci współpracuj cy mog współpracowa
w ramach tego zadania. Po zako czeniu nast puje automatyczne zako czenie zada u referentów
współpracuj cych i ponowne przekazanie pisma do aprobaty i zatwierdzenia.
6.3.3.3.5 Wysłanie
Realizacja zadania polega na polega na:
wydrukowaniu dokumentów, je eli na li cie adresatów jest taki który wymaga wysłania papierowej wersji
korespondencji (sekcja Informacje o korespondencji wychodz cej, zakładka Korespondencja, link Tre
dokumentu lub Szczegóły korespondencji);
naniesieniu podpisów na wydrukach;
wprowadzeniu Daty wysłania;
przekazaniu korespondencji do wysłania (przycisk Wy lij korespondencj ).
Po przygotowaniu do wysyłki korespondencja jest przekazywana do pracownika kancelarii ogólnej celem
nadania.
W przypadku gdy sposób wysłania korespondencji do wybranego adresata okre lony został jako e-mail (system
sprawdza czy adresat posiada przypisany adres e-mail), po klikni ciu przycisku Wy lij korespondencja wysyłana
jest automatycznie drog mailow do adresata. Pliki zał czone do korespondencji mog by podpisane
elektronicznie.
6.3.3.3.6 Nadanie
Realizacja zadania polega na polega na:
opisaniu przesyłek. Wykonawca na li cie adresatów uzupełnia wag , cen oraz nr R-ki dla ka dej przesyłki
oddzielnie, o ile przesyłka jest nadawana w okre lony sposób, np. polecony, polecony za potwierdzeniem
odbioru, ekspres polecony, zagraniczny, zagraniczny lotniczy.
potwierdzeniu nadania (klawisz Nadaj korespondencj ).
6.3.3.3.7 Czynno ci automatyczne
Zako czenie zada referentów aprobuj cych
Zako czenie zada referentów współpracuj cych
Powiadomienie uczestników sprawy o braku zatwierdzenia
Powiadomienie uczestników sprawy o zatwierdzeniu
Rejestracja korespondencji w rejestrze komórki i w rejestrze głównym

6.3.4 Proces Doł czenia Referenta do Sprawy
Proces Dodania Referenta do Sprawy mo e zosta uruchomiony z interfejsu listy dokumentów w sprawie oraz
z czynno ci „Obsługa korespondencji” (w Procesie Obsługi Korespondencji w Komórce).

6.3.4.1 Model procesu
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6.3.4.2 Role w procesie
Nazwa roli
Wnioskuj cy

Opis roli
Referent zaanga owany w obsług sprawy lub osoba maj ca do niej uprawnienia

Zatwierdzaj cy
wst pnie

W przypadku sprawy niezwi zanej z grup zadaniow jest to kierownik komórki
wiod cej lub jego przeło ony (kolejne etapy zatwierdzania wst pnego)
W przypadku sprawy zwi zanej z grup zadaniow , zatwierdza wst pnie nadzoruj cy
zespół zadaniowy.
W przypadku sprawy niezwi zanej z grup zadaniow jest to kierownik komórki,
której pracownik ma by doł czony do pracy nad spraw .
W przypadku sprawy zwi zanej z grup zadaniow jest to osoba powołuj ca zespół
zadaniowy (czyli osoba, która wydała zarz dzenie o powołaniu zespołu
zadaniowego).
Referent odpowiedzialny za wypracowanie decyzji w danej sprawie.

Zatwierdzaj cy
ostatecznie

Referent wiod cy

6.3.4.3 Czynno ci
6.3.4.3.1 Przygotowanie wniosku
Wnioskuj cy przygotowuje wniosek (Rysunek 13). Czynno ta inicjowana jest przez dodanie dokumentu typu
„Wniosek o dodanie referenta w sprawie”. Na formularzu nale y poda komórk organizacyjn (z tej samej
jednostki organizacyjnej, w której pracuje Wnioskuj cy), z której potrzebny jest referent. Mo na wskaza na
konkretnego referenta lub pozostawi wybór kierownikowi komórki, z której udost pniony zostanie referent.
Nale y równie okre li , jak rol w sprawie b dzie pełni dodany referent – do wyboru s dwie opcje: referent
współpracuj cy lub aprobuj cy. Pole tekstowe udost pnione jest do wpisania uzasadnienia potrzeby dodania
referenta.
Po zako czeniu czynno ci, system przesyła wniosek do osoby zatwierdzaj cej wst pnie dodanie referenta do
sprawy, je li wnioskuj cy nie jest kierownikiem, b d do osoby zatwierdzaj cej ostatecznie, gdy wnioskuj cy
jest kierownikiem komórki wiod cej.
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Rysunek 13. Wniosek o dodanie referenta do sprawy.
6.3.4.3.2 Akceptacja wst pna
Pracownik akceptuj cy wst pnie zapoznaje si z wnioskiem i podejmuje decyzj wst pn (akceptacja /
odrzucenie/ do akceptacji). Dodatkowo, pracownik ten mo e poda opisowe uzasadnienie swojej decyzji.
W przypadku zaakceptowania, sterowanie przechodzi do czynno ci Akceptacja ostateczna.
W przypadku odrzucenia, sterowanie przechodzi do czynno ci Powiadomienie o odrzuceniu.
W przypadku braku decyzji sterowanie przechodzi ponownie do czynno ci Akceptacja wst pna, przy czym
kolejnym wykonawc tej czynno ci jest przeło ony pracownika zatwierdzaj cego wst pnie.
6.3.4.3.3 Akceptacja ostateczna
Pracownik akceptuj cy ostatecznie zapoznaje si z wnioskiem i podejmuje decyzj (akceptacja / odrzucenie/ do
akceptacji). Pracownik ten mo e wybra referenta (o ile nie został wybrany wcze niej) lub zmieni go na innego
referenta ze swojej komórki. Dodatkowo, osoba ta mo e poda opisowe uzasadnienie swojej decyzji.
Je li decyzja została zaakceptowana, system aktualizuje referentów w procesach i w sprawie oraz wysyła do
referenta wiod cego powiadomienie informuj ce o zmianach w składzie osobowym referentów.
W przypadku odrzucenia referenta, sterowanie przechodzi do czynno ci Powiadomienie o odrzuceniu.
W przypadku braku decyzji sterowanie przechodzi ponownie do czynno ci akceptacji ostatecznej, przy czym
kolejnym wykonawc tej czynno ci jest przeło ony pracownika zatwierdzaj cego ostatecznie.
6.3.4.3.4 Czynno ci wykonywane przez system
Po ostatecznej akceptacji decyzji o dodaniu referenta do sprawy, system ma za zadanie zaktualizowa dane
dotycz ce referentów w procesach oraz w sprawie. W momencie wpłyni cia wniosku system podpina go do
sprawy, której dotyczy.

6.3.5 Proces Przekazania Dokumentu
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6.3.5.1 Model Procesu

6.3.5.2 Role w Procesie
Nazwa roli
Pracownik
przekazuj cy
Pracownik
zatwierdzaj cy

Opis roli
Pracownik zaanga owany w obsług sprawy lub posiadaj cy do niej uprawnienia.

Pracownik o kompetencji ZATWIERDZANIE z komórki pracownika
przekazuj cego lub z komórek nadrz dnych lub pracownik o kompetencji
ZATWIERDZANIE_KORESP_Z_INNYCH_KOM
Pracownik opiniuj cy Dowolny pracownik w ramach jednostki organizacyjnej pracownika przekazuj cego.

6.3.5.3 Czynno ci
6.3.5.3.1 Czynno inicjuj ca proces
Uruchomienie procesu przekazania dokumentu nast pi mo e z interfejsu listy dokumentów/ korespondencji
przypisanych do wybranej sprawy. Pracownik przekazuj cy uruchomi mo e proces przekazania poprzez
klikni cie ikony (Przeka dokument) znajduj cej si przy dokumencie/ korespondencji.
6.3.5.3.2 Start
Pracownik przekazuj cy wybiera jedn z opcji przekazania oraz osoby, do których dokument ma zosta
przekazany.
Istniej nast puj ce wykluczaj ce si opcje wyboru:
Przekazanie dokumentu/ korespondencji do wiadomo ci/ do zaopiniowania
Przekazanie dokumentu/ korespondencji do zatwierdzenia
W pierwszej opcji wybra mo na niezale nie:
Pracowników, do których nast pi przekazanie do wiadomo ci (kolejn czynno ci w procesie b dzie
„Odebranie”).
Pracowników, którzy maj wyda opini (kolejn czynno ci w procesie b dzie „Opiniowanie”).
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W drugiej opcji wybierany jest pracownik z listy pracowników uprawnionych do zatwierdzania (kolejn
czynno ci w procesie b dzie „Zatwierdzanie”).
6.3.5.3.3 Odebranie dokumentu
Jest to czynno umo liwiaj ca zapoznanie si
dokumentu do wiadomo ci lub zaopiniowania

z dokumentem/ korespondencj

oraz dalsze przekazanie

6.3.5.3.4 Opiniowanie
W czynno ci tej nale y utworzy opini oraz mo na uzupełni j uwagami dla wykonawcy czynno ci
„Zapoznanie si z opini ”.
Po zako czeniu tej czynno ci system wi e opini z dokumentem opiniowanym oraz rejestruje opini w sprawie
zwi zanej z dokumentem opiniowanym.
6.3.5.3.5 Zapoznanie si z opini
W czynno ci „Zapoznanie si z opini ” zebrane s informacje na temat dokumentu opiniowanego, sprawy,
w której dokument został zarejestrowany oraz opinii.
6.3.5.3.6 Zatwierdzenie
W czynno ci Zatwierdzenie mo na:
zatwierdzi dokument. Po zatwierdzeniu dokumentu system generuje powiadomienie do pracownika
przekazuj cego o zatwierdzeniu dokumentu.
zatwierdzi wst pnie i przekaza do dalszego zatwierdzenia. W tym przypadku konieczny jest wybór
kolejnego pracownika do zatwierdzenia dokumentu. Kolejn czynno ci w procesie jest ponownie czynno
Zatwierdzenie.
przekaza do poprawy. Kolejn czynno ci w procesie b dzie Poprawa.
nie zatwierdzi (odrzuci ). Po odrzuceniu dokumentu system generuje powiadomienie do pracownika
przekazuj cego o odrzuceniu dokumentu.
U ytkownik b dzie miał mo liwo

przejrzenia szczegółów dotycz cych dokumentu (ikona

dotycz cej dokumentu) oraz szczegółów dotycz cych sprawy (ikona

w sekcji

w sekcji dotycz cej sprawy). Ikona

umo liwi obejrzenie dokumentów zwi zanych z dan spraw , a ikona
plików zwi zanych z dokumentem.

spowoduje wy wietlenie listy

6.3.5.3.7 Poprawa
Czynno wykonywana przez pracownika przekazuj cego dokument do zatwierdzenia.
6.3.5.3.8 Czynno ci wykonywane przez system
Po rozpocz ciu procesu przez pracownika przekazuj cego system sprawdza, czy przekazana została
korespondencja, czy dokument, nast pnie wi e pismo z instancj procesu.
Po utworzeniu opinii przez pracownika opiniuj cego system wi e j z opiniowanym dokumentem
i automatycznie rejestruje opini w dotycz cej jej sprawie.
System zmienia status dokumentu po jego zatwierdzeniu.
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7. Słowniczek
Dla korespondencji
• numer kancelaryjny = sygnatura korespondencji – unikalny numer korespondencji w urz dzie
(korespondencja jest numerowana zgodnie z szablonem zdefiniowanym w ontologii, np.
<NR_KO>/<ROK2>)
• numer w komórce – unikalny numer korespondencji w komórce
Dla dokumentu:
• sygnatura dokumentu = numer dokumentu → unikalny numer dokumentu w urz dzie (dokumenty s
numerowane zgodnie z szablonem zdefiniowanym w ontologii, np. DOK.<NR_DOK>/<ROK2>)
Dla dokumentu/ korespondencji:
• sygnatura dokumentu w sprawie → jest to sygnatura (znak) sprawy wyst puj cy w odniesieniu do
wszystkich dokumentów zarejestrowanych w tej sprawie
• numer dokumentu w sprawie → kolejny numer dokumentu w danej sprawie
• numer seryjny → numer wprowadzany na podstawie wcze niej wygenerowanych kodów paskowych
Data utworzenia sprawy = data zało enia sprawy
Komórka merytoryczna → komórka, w której obsługiwana jest sprawa przez referenta wiod cego. Stwierdzenie
‘sprawa obsługiwana jest przez komórk ’ oznacza, e sprawa obsługiwana jest przez pracownika danej komórki.
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