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POMOST Std 3-32.0

Wstęp
Aplikacja „Zespół  Interdyscyplinarny” jest  przeznaczona dla Gmin,  a  w  szczególności  dla  Ośrodków
Pomocy Społecznej, które są zobowiązane do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej  Zespołów
Interdyscyplinarnych. Wspomaga pracowników jednostki w realizacji  zadań wynikających z  ustawy  z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Umożliwia ona między innymi:
- prowadzenie ewidencji osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie ewidencji członków, podzespołów Zespołu Interdyscyplinarnego. 
- prowadzenie ewidencji grup roboczych i ich członków,
- prowadzenia ewidencji rodzin dotkniętych przemocą i niebieskich kart dla tych rodzin.
Dodatkowo aplikacja umożliwia:
- wykonywanie sprawozdań dotyczących działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
- tworzenie różnego rodzaju raportów,
- administrowanie kontami użytkowników,
- pielęgnację słowników, parametrów.

We wszystkich przykładach oraz  zrzutach, wykorzystywanych w dokumentacji  użytkownika systemu
POMOST Std, a także instrukcjach przekazywanych przez  Sygnity,  prezentowane  są  fikcyjne  dane
osobowe.



6Sygnity S. A.

 

POMOST Std 3-32.0

Informacje ogólne
W tej części podręcznika zawarte zostały informacje stanowiące przewodnik ułatwiający poruszanie się
po dokumencie. W kolejnych rozdziałach opisaliśmy logowanie i ustawienia użytkownika "Logowanie i
ustawienia",  główne  okno  aplikacji  "Główne  okno  aplikacji",  zamieściliśmy  zestawienie  przycisków,
ikon, symboli "Opis ikon" oraz skrótów klawiszowych "Skróty  klawiszowe", a także opis  sortowania i
filtrowania "Sortowanie i filtry na listach" ułatwiające korzystanie z danych zawartych w ewidencji.

Logowanie i ustawienia

Po  uruchomieniu  systemu  pojawi  się  okno  "Logowanie".
Wpisujemy tu podane przez administratora Identyfikator oraz
 Hasło.  Wprowadzając  hasło  musimy  zwrócić  uwagę  na
wielkość  liter  -  w  przypadku  włączonego  klawisza  <Caps
Lock> pojawi się odpowiednia informacja.

Uwaga: Jeżeli na stacji klienckiej  zainstalowana jest JAVA JRE w wersji starszej  niż 8 update 65,
to na oknie logowania pojawi się czerwony komunikat. 

"Na stacji roboczej  zainstalowana jest Java SE Runtime Environment (JRE) w wersji starszej  niż 8
update 65. Uruchomienie  Oprogramowania,  jest  możliwe  tylko  na  komputerach  z  zainstalowaną
Javą w wersji 8 update 65 lub wyższą (dopuszczalny jest wyższy update dla Javy 8, Java 9 lub Java
10; natomiast Java w wersji 11 nie jest obsługiwana)."

Jeżeli na serwerze jest zainstalowana Java SE Development Kit (JDK) w wersji starszej niż 8 update
65, to na oknie logowania pojawi się komunikat i zalogowanie zostanie zablokowane: 

Uwaga: Jeżeli na stacji klienckiej   zainstalowana jest  JAVA  JRE w wersji  11 lub wyższej,  to na
oknie logowania pojawi się komunikat, a możliwość zalogowania zostanie zablokowana.
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Uwaga:  Jeżeli  na  kliencie  jest  zainstalowana  JAVA  JRE  starsza  niż  1.8.0b65,  to  w  trakcie
logowania prezentowany jest komunikat a możliwość zalogowania zostanie zablokowana.

Uwaga:  Jeżeli  na serwerze zainstalowana jest Java SE Development Kit  (JDK) w wersji  9, to w
trakcie logowania pojawi się komunikat a zalogowanie nie będzie możliwe.

Uwaga: Jeśli użytkownik jest przypisany do więcej  niż  jednej  komórki organizacyjnej/aplikacji,  to
przy logowaniu pojawi się okno "Wybór komórki organizacyjnej/aplikacji", w którym należy wskazać
komórkę/aplikację,  w  której  zamierzamy  pracować  w  danej  sesji.  W  celu  wyszukania  komórki
możemy skorzystać z pola szybkiego wyszukiwania wprowadzając  charakterystyczną literę bądź
cyfrę zawartą w nazwie tej komórki.

Aby  szybko  zatwierdzić  wybór  aplikacji/komórki,  do  której  chcemy  się  zalogować,  należy
dwukrotnie kliknąć na wybranej aplikacji lub komórce organizacyjnej. 

Po zalogowaniu się będziemy mieli dostępne zakładki,  przyciski i  menu wynikające z  nadanych nam
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przez administratora uprawnień i ról. We własnym zakresie możemy zmieniać hasło, zmienić aplikację/

komórkę oraz niektóre ustawienia .

Uwaga: Linki Ustawienia  i  Zmiana hasła  będą niewidoczne, jeżeli  użytkownik  nie  ma  nadanego
uprawnienia do tych okien w aplikacji - "Ustawienie/Zmiana hasła".

Uwaga: Jeżeli  parametr  systemowy  "Czy  wymagane  stare  hasło"  jest  ustawiony  na  TAK,  to
podczas zmiany hasła wymagane jest podanie starego hasła.

Po wybraniu pozycji  Ustawienia otworzy  się
okno "Ustawienia użytkownika".
W oknie mamy możliwość:
Konfiguracj i  wyglądu  okien  aplikacj i  -
możemy dokonać zmiany rozmiaru czcionki,
zmiany  ustawień  kolorów  -  przycisk

,

Uwaga:  W  przypadku  zmiany  rozmiaru  czcionki  na  większy  niż  13  Użytkownik  otrzyma
komunikat  informujący, że  wybór  czcionki  powyżej  13  jest  ustawieniem  rozszerzonym  i  może
wymagać  maksymalizacji  okien. Po  takim  ustawieniu  zalecane  jest  włączenie  zapamiętywania
rozmiaru okien.  

Konfiguracj i wyglądu okna wywiadu - możemy dokonać wyboru formy wywiadu i dla formy skróconej
- konfiguracji skróconej  formy wywiadu cz.1 i  cz.4  (zaznaczenie niezbędnych stron, umożliwiających

jego szybkie wypełnianie) - przycisk .

W sekcji Pozostałe opcj e możemy określić pozostałe ustawienia. 

Uwaga: W oknie "Ustawienia sieciowe" otworzonym z listy użytkowników i pracowników dostępny
jest  dodatkowo przycisk  Ustawienia  sieciowe. Po jego wybraniu  otworzy  się  okno  "Ustawienia
sieciowe". Szczegółowy  opis  określania  ustawień  systemowych  dla  użytkownika  znajduje  się  w
rozdziale "Zarządzanie listą pracowników i użytkowników".

Zaznaczenie opcji:
Pokaż tylko moj e wnioski, decyzj e, rodziny - spowoduje, że przycisk Dostosuj  będzie dostępny. Po
wybraniu tego przycisku otworzy  się okno "Pokaż  tylko moje", w  którym  możemy  zdecydować  czy
użytkownik będzie widział tylko własne wnioski, decyzje, rodziny.
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Uwaga: Dla użytkownika nie będącego pracownikiem opcja Pokaż tylko moj e wnioski, decyzj e,
rodziny nie jest dostępna.

Czy akceptować zmiany na oknach bez pytania o potwierdzenie - oznacza, że podczas akceptacji
zmian na oknach nie będzie się pojawiało pytanie o potwierdzenie tej operacji.
Czy tryb szybkiego wyszukiwania  - powoduje, że filtry  na listach działają natychmiast  po wpisaniu
pierwszego znaku (domyślnie opcja jest wyłączona).
Podpowiadaj  domyślny  wzorzec  postawy  prawnej  i/lub  Podpowiadaj  domyślny  wzorzec
uzasadnienia i/lub Podpowiadaj  domyślny wzorzec dodatkowej  informacj i -  oznacza, że podczas
opracowywania  decyzji  zostanie  podpowiedziany  domyślny  wzorzec  podstawy  prawnej  i/lub
uzasadnienia i/lub dodatkowej informacji.

Uwaga: Po zaznaczeniu opcji Podpowiadaj  domyślny wzorzec dodatkowej  informacj i podczas
opracowywania  decyzji  domyślny  wzorzec  dodatkowej  informacji  zostanie  podpowiedziany  w
przypadku akceptacji  danych w oknie "Dane świadczenia", co oznacza, że wówczas  nie  będzie
konieczności wybierania menu Dodatkowe informacje. 

Na listach pokazuj  zaawansowane opcj e wyszukiwania -  oznacza, że przy  generowaniu raportu z
listy pojawi się dodatkowa zakładka Warunek zapytania.
Gdy są nowe komunikaty  pokazuj  listę komunikatów przy  starcie  systemu  -  spowoduje,  że  po
zalogowaniu się do systemu pojawi się lista z komunikatami, jeśli otrzymaliśmy nowe komunikaty.
Zapamiętaj  ustawienia okien - spowoduje, że przycisk Dostosuj będzie dostępny.
Po  wybraniu  tego  przycisku  otworzy  się  okno
"Zapamiętywanie ustawień okna", w którym możemy
zdecydować czego ma dotyczyć zapamiętywanie.

Uwaga: Dla okien typu "formatka" zapamiętywane są właściwości tabelek w zakresie szerokości i
kolejności kolumn. Filtrowanie i sortowanie kolumn tabelek nie jest zapamiętywane. 

Uwaga: W przypadku listy w trybie słownikowym nie są zapamiętywane ustawienia filtrów. 

Uwaga: W sytuacji, gdy włączymy zapamiętywanie ustawień na oknach i wybrane ustawienie (np.
rozmiar okna, sortowanie, szerokość, kolejność  kolumn,  rozmiar  oraz  pozycja  okna  ostrzeżeń  i
błędów) zostanie zapamiętane na oknie, to aby przywrócić domyślne ustawienia wybranego okna, w
oknie tym wybieramy menu Czynności > Przywróć domyślne ustawienia.

Sprawdzaj  pisownię - spowoduje, że przycisk Dostosuj stanie się aktywny.

Po  jego  wybraniu  pojawi  się  okno  "Sprawdzanie
pisowni".  Możemy  tu  określić  w  jakich
przypadkach  ma  być  realizowane  sprawdzanie
pisowni oraz czy  użytkownik  ma mieć  możliwość
rozbudowywania  słownika,  z  którego  korzysta
system podczas sprawdzania pisowni.
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Jeżeli  zaznaczymy  opcję  Możliwość  rozszerzenia  słownika,  to  będziemy  musieli  wskazać
lokalizację, w której te rozszerzenia będą się zapisywały.

Zapamiętaj  ostatnią drukarkę i ilość kopii - oznacza, że aplikacja zapamięta ilość kopii drukowanych
na  ostatniej  drukarce  i  przy  następnym  wydruku  wydrukuje  dokładnie  tę  sama  ilość,  pozycja  jest
domyślnie zaznaczona.
Za pomocą przycisku Przywróć domyślną konfigurację mamy możliwość przywrócenia domyślnych
ustawień.
Link  Zmiana  aplikacji  pozwala  przełączyć  się  między  aplikacjami  tj.  między  zespołem
interdyscyplinarnym  a  pomocą  społeczną,  bez  konieczności  użycia  linku  Wyloguj  i ponownego
zalogowania  Użytkownika.  W  przypadku  Jednostek,  korzystających  z  podziału  na  własne  komórki
organizacyjne (np. posiadające więcej  niż  jeden  Zespół  Interdyscyplinarny),  link  nazywa  się  Zmiana
komórki i umożliwia także przełączenie między  komórkami w ramach tej  samej  lub różnych aplikacji
systemu POMOST Std. Po wybraniu linku otworzy się okno "Wybór aplikacji/komórki organizacyjnej", w
którym wskazujemy odpowiednią aplikację/komórkę, do której  chcemy  zalogować  się i  zatwierdzamy
wybór  ikoną  Akceptuj.  Wybranie  ikony  Anuluj  spowoduje  powrót  do  pracy  w  pierwotnej  aplikacji/
komórce.
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Główne okno aplikacji

Po zalogowaniu się do systemu otworzy się okno "POMOST Std".

Główne  okno  aplikacji  podzielone  jest  na  dwa  moduły/zakładki:  Zespół  Interdyscyplinarny  i
Administracj a.  Funkcje  i  operacje  dostępne  w  poszczególnych  modułach  zostały  opisane  w
oddzielnych rozdziałach: "Zespół Interdyscyplinarny", "Administracja".

Uwaga: Jeśli zalogowany użytkownik nie ma pełnego dostępu do systemu i może pracować tylko
w wybranych rolach, to będą widoczne tylko zakładki,  pozycje  menu  i  przyciski  odpowiadające
rolom i uprawnieniom przypisanym użytkownikowi.

Po wybraniu menu Dane będą widoczne cztery pozycje:
- Wyjście - pozycja umożliwia wyjście z aplikacji, 
-  Odśwież  parametry  systemowe  -  Tę  pozycję  należy  wybrać  po  zmianie,  przez  jednego  z

Użytkowników, ustawienia któregoś  z  parametrów systemowych, aby  zmiana  była  widoczna  przez
innych użytkowników.

- Lista wydruków gotowych - po wybraniu tej pozycji wyświetli się lista wydruków gotowych.
- Kody licencyjne - tę pozycję należy wybrać, jeżeli chcemy, aby w systemie była dostępna aplikacja
"Zespół  Interdyscyplinarny".  W  tym  celu,  należy  wprowadzić  kod  licencyjne  dla  tej  aplikacji.  Po
wybraniu  tej  pozycji  otworzy  się  okno  "Wprowadzenie  kodu  licencyjnego".  Szczegółowy  opis
wprowadzania kodów licencyjnych znajduje się w rozdziale "Licencje".

Uwaga: Aby  uzyskać  kod  licencyjny  dla  danej  aplikacji,  należy  skontaktować  się  z  dostawcą
oprogramowania, wysyłając stosowne zamówienie. Aktualne oferty wraz z  formularzami zamówień
są dostępne pod adresem http://www.public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne, do którego  link
jest dostępny w górnej  części okna "Wprowadzanie kodu licencyjnego". Ponadto  głównym oknie

systemu  w  prawym  górnym  rogu  jest  dostępna  pozycja  menu  
uruchamiająca  przeglądarkę  z  interaktywną  ofertą  produktów  i  usług   w  formie  PDF  ze  strony
sygnity.pl.

- Przywróć domyślne ustawienia - Tę pozycję należy wybrać, jeżeli zmienimy ustawienia Użytkownika i

http://www.public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne
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chcemy powrócić do domyślnych ustawień.
W  głównym  oknie  możemy  również  sprawdzić  informacje  o  aktualnej  wersji  aplikacji.  W  tym  celu
wybieramy menu Pomoc > O systemie. Otworzy się okno zawierające informacje o systemie. 

W każdym oknie systemu możemy skorzystać z dołączonej do oprogramowania pomocy.
Aby skorzystać z dołączonej  do oprogramowania pomocy w głównym oknie aplikacji, wybieramy menu
Pomoc  /  Spis  treści  lub  klawisz  <F1>.  W  zależności  od  tego  z  jakiego  modułu/zakładki  zostanie
wywołany plik pomocy, zostanie on otwarty bezpośrednio na stronie z opisem obsługi danego modułu
np. Zespół Interdyscyplinarny.

Aby  skorzystać  z  pomocy  w  trakcie  pracy  w  systemie  POMOST  Std,  w  oknie,  w  którym  się

znajdujemy,  wybieramy  ikonę  Pomoc  kontekstowa   lub  klawisz  <F1>.  Wówczas  zostanie
wywołany  plik  pomocy  bezpośrednio  na  stronie  z  opisem  obsługi  danego  okna.  Na  przykład,  jeśli
rejestrujemy  rodzinę, to po naciśnięciu pomocy  kontekstowej  w  oknie  "Rodzina"  otworzy  się  strona
pomocy z opisem rejestracji rodziny.
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W oknie pomocy, po lewej stronie, widoczne jest menu, z którego możemy wyszukać interesujący nas
temat lub słowo kluczowe. Po prawej stronie okna znajduje się właściwa zawartość pomocy.
W  celu wyszukania danego tematu/  pojęcia możemy  skorzystać  z  jednej  z  czterech widocznych po
lewej stronie okna zakładek:
1. Spis treści - na tej zakładce możemy wyszukać dane po temacie,
2. Wyszukaj  - na tej zakładce możemy wpisać dowolne słowo, które chcemy znaleźć w pomocy,
3. Ulubione  -  jeśli  często  korzystamy  z  pomocy  do  określonego  tematu,  możemy  dodać  temat  na
zakładkę Ulubione. W tym celu wybieramy widoczny na zakładce, u dołu okna przycisk Dodaj. Dzięki
temu po każdorazowym wejściu do pomocy będziemy mogli szybko wyszukać dane.
Po dwukrotnym kliknięciu na wybrany  temat/pojęcie lub po wybraniu przycisku Wyświetl,  po  prawej
stronie okna zostanie wyświetlona właściwa treść pomocy.
Po zakończeniu przeglądania pomocy zamykamy ją, wybierając krzyżyk w prawym górnym rogu okna.  
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Wysyłanie i odbieranie komunikatów

W  systemie POMOST Std istnieje możliwość  przesyłania komunikatów między  użytkownikami.  Aby

przejść na listę komunikatów, wybieramy w głównym oknie systemu pozycję .

Uwaga: Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonce POMOST Std,  znajdującej  się na
pasku  narzędzi,  możemy  przejść  bezpośrednio  do  listy  komunikatów,  bez  konieczności

wychodzenia z okna, w którym przebywamy. 

Otworzy  się  okno  "Lista  komunikatów",  zawierające  na  poszczególnych  zakładkach  komunikaty
odebrane,  wysłane,  przypomnienia  własne  oraz  powiadomienia  systemowe,  których  otrzymywanie
możemy odpowiednio skonfigurować. 

Uwaga: Lista komunikatów pojawi się po zalogowaniu do sytemu, gdy użytkownik  otrzymał  nowe
komunikaty,  jeśli  w  ustawieniach  użytkownika  została  zaznaczona  opcja  Gdy  są  nowe
komunikaty pokazuj  listę komunikatów przy starcie systemu. W przypadku otrzymania nowego
komunikatu podczas pracy w systemie, informacja o tym zostanie wyświetlona w „dymku” na pasku

zadań   oraz  w  oknie  głównym  na  pasku  powiadomień

.

Na zakładce Odebrane  możemy  przeglądać  komunikaty  skierowane  do  zalogowanego  użytkownika.

Mogą  to  być  wiadomości  otrzymane  od  innych  użytkowników,  oznaczone  jako  ,  przypomnienia

własne, oznaczone jako  oraz powiadomienia systemowe, czyli komunikaty automatycznie wysyłane

przez system, oznaczone jako . Nieprzeczytane wiadomości są oznaczone na czerwono.
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Za  pomocą  ikony   możemy  zobaczyć  szczegóły  odebranej  wiadomości.  Po  jej  wybraniu
otworzy  się  okno  "Wiadomość  od  użytkownika",  gdzie  możemy  zobaczyć  szczegóły  odebranej
wiadomości.

Jeśli  wiadomość  była wysłana do kilku użytkowników, to w  polu  Odbiorcy,  imiona  i  nazwiska  tych
użytkowników będą oddzielone średnikami.

Jeśli do wiadomości był dołączony załącznik, to aby

go  zapisać  na  dysku  wybieramy  ikonę  .
Otworzy  się okno "Lista załączników", zawierające
listę  wszystkich  otrzymanych  załączników.  Aby
zapisać załącznik na dysku, dwukrotnie klikamy na

ikonie  Pobierz  załącznik   lub  wybieramy

przycisk ,  jeżeli
otrzymaliśmy klika załączników i wszystkie chcemy
zapisać na dysku. W obydwu przypadkach otworzy
się okno "Wybierz lokalizację do zapisania plików",
w  którym  wskazujemy  miejsce  na  dysku,  gdzie
chcemy  zapisać  załącznik/załączniki.  Wybór
lokalizacji zatwierdzamy przyciskiem Wybierz.

Aby odpowiedzieć nadawcy otrzymanej  wiadomości, zaznaczamy  otrzymaną wiadomość  i  wybieramy

ikonę . Aby odpowiedzieć nadawcy otrzymanej  wiadomości oraz wszystkim użytkownikom, do

których była skierowana wiadomość, zaznaczamy otrzymaną wiadomość  i  wybieramy  ikonę .
Wybranie jednej z tych ikon powoduje, że treść wiadomości (bez załączników), na którą odpowiadamy
zostanie automatycznie wpisana do treści nowo tworzonej wiadomości.

Uwaga: Nie ma możliwości utworzenia odpowiedzi na  powiadomienie  systemowe,  które  zostało
wygenerowane automatycznie. Nadawcą takiej wiadomości jest SYSTEM. 
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Aby  treść  otrzymanej  wiadomości  przesłać  do  innych  użytkowników,  zaznaczamy  otrzymaną

wiadomość i wybieramy ikonę .

Na  zakładce  Wysłane  możemy  przeglądać  wiadomości  jakie  zostały  wysłane  i  wysyłać  nowe
wiadomości. 

Aby  wysłać  nową  wiadomość,  wybieramy  ikonę  .  Otworzy  się  okno  "Wiadomość  od
użytkownika", w którym uzupełniamy szczegóły i treść wiadomości.

W polu Nadawca system automatycznie wprowadzi imię i nazwisko zalogowanego użytkownika.
W  polu Odbiorcy  należy  wskazać  odbiorcę/odbiorców wysyłanej  wiadomości.  Odbiorcami  wysyłanej
wiadomości mogą być: wybrani użytkownicy, zalogowani użytkownicy lub wszyscy użytkownicy.
Jeśli chcemy wysłać wiadomość do wybranego użytkownika/wybranych użytkowników, to zaznaczamy

opcję wybrani użytkownicy i wybieramy ikonę . Otworzy się okno "Lista odbiorców", w którym
w  tabeli  Adresaci  możliwi  wskazujemy  osobę/osoby,  do  której  chcemy  wysłać  wiadomość  i  za

pomocą  ikony   przenosimy  ją  do  tabeli  Adresaci  wiadomości.  Za  pomocą  ikony  
rezygnujemy z wybranej osoby.
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Korzystając  z  pola Dodawanie adresatów wg roli  możemy  dodać  do  tabeli  Adresaci  wiadomości
wszystkich adresatów, którzy mają przypisaną wybraną rolę. W tym celu z rozwijalnej  listy wybieramy

daną rolę i następnie wybieramy ikonę . 

Po określeniu adresatów wiadomości wybieramy ikonę Akceptuj.
Powracamy  do okna "Wiadomość  od użytkownika", w którym w polu Odbiorcy  pojawią  się  wybrani
odbiorcy.
W  polu  Tytuł  wprowadzamy  tytuł  wysyłanej  wiadomości.  Jeśli  chcemy  otrzymać  potwierdzenie
otrzymania wiadomości przez użytkownika, zaznaczamy opcję wyślij  potwierdzenie zwrotne.
Jeśli  do wysyłanej  wiadomości chcemy  dołączyć  załącznik, przy  polu  Załączniki  wybieramy  ikonę

Otworzy  się okno "Lista załączników".  Aby  dodać
załącznik  na  listę  i  następnie  dołączyć  go  do

wiadomości,  wybieramy  ikonę  ,  w  oknie
"Otwórz" wskazujemy plik, który  chcemy  dołączyć
do wiadomości jako załącznik i wybieramy przycisk
 Otwórz.  Wskazany  plik  pojawi  się  na  liście
załączników.  Po  opuszczeniu  okna  "Lista
załączników"  wszystkie  załączniki,  które  zostały
umieszczone  w  tym  oknie  zostaną  dołączone  do
wiadomości. 
Jeśli z listy załączników chcemy usunąć załącznik,

wybieramy ikonę .

Uwaga: Maksymalny rozmiar pliku, który możemy dołączyć  jako załącznik  do wiadomości to 10
MB.

Po  uzupełnieniu  szczegółów  i  treści  wiadomości  wybieramy  ikonę  Akceptuj.  Wiadomość  zostanie
wysłana i jednocześnie umieszczona na liście wiadomości wysłanych. 
Treść  wysłanej  wiadomości  możemy  przesłać  do  innych  użytkowników,  w  tym  celu  zaznaczamy

wysłaną wiadomość i wybieramy ikonę .

Na zakładce Przypomnienia własne  użytkownik  ma możliwość  zdefiniowania własnych przypomnień.
Przypomnienia takie mogą być jednorazowe bądź cykliczne.
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Aby  dodać  nowe
przypomnienie,
wybieramy  ikonę

. Otworzy
się  okno
"Przypomnienie
własne",  w
którym  w  polu
Rodzaj
określamy  rodzaj
dodawanego
przypomnienia:
Jednorazowe  lub
Cykliczne. 
W  przypadku  przypomnienia  cyklicznego  należy  w  polu  Cykl  określić  częstotliwość  otrzymywania
przypomnienia. 
W polach Data początku i Data końca  podajemy  datę otrzymania pierwszego przypomnienia i  datę
ostatniego przypomnienia. 
W przypadku przypomnienia jednorazowego pole Data końca jest niedostępne dla użytkownika.
Następnie podajemy dokładną Godzinę otrzymania przypomnienia, Nazwę oraz Treść przypomnienia.
Po  uzupełnieniu  szczegółów  i  treści  przypomnienia  wybieramy  ikonę  Akceptuj.  Przypomnienie
zostanie umieszczone na liście przypomnień własnych. 
Utworzone przypomnienie możemy modyfikować, wybierając ikonę Modyfikuj.

Uwaga:  Przypomnienia  jednorazowe  są  usuwane  z  zakładki   Przypomnienia  własne  po
wygenerowaniu dla nich komunikatu.

Na zakładce Konfiguracja powiadomień mamy możliwość skonfigurowania powiadomień systemowych,
które są automatycznie wysyłane przez system.

Możemy tu określić czy chcemy otrzymywać komunikaty, gdy wystąpi jedno ze zdarzeń:
Poj awienie  się  nowych  aktualizacj i  systemu  -  Powiadomienie  jest  wysyłane  podczas  aktualizacji
systemu do wszystkich użytkowników zalogowanych w systemie, poza użytkownikiem, który rozpoczął
aktualizację.  Powiadomienie  to  zawiera  prośbę  o  wylogowanie  się  oraz  informację,  kto  rozpoczął
aktualizację.
Zablokowanie  konta  przez  użytkownika  -  Powiadomienie  jest  wysyłane  do  wszystkich
użytkowników, posiadających  rolę  Administrator,  gdy  użytkownik  kilkukrotnie  wpisze  błędne  hasło  i
zablokuje tym samym konto.
Zmiana  parametrów  systemowych  -  Powiadomienie  jest  wysyłane  do  wszystkich  użytkowników
aktualnie  zalogowanych  w  systemie  po  modyfikacji  parametrów  systemowych  przez  jednego
użytkownika. Powiadomienie to zawiera prośbę o odświeżenie parametrów systemowych, informację o
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użytkowniku, który edytował parametr oraz nazwę zmienionego parametru.
Wczytanie  nowych  słowników  -  Powiadomienie  jest  wysyłane  do  wszystkich  użytkowników  po
wczytaniu nowych słowników. Powiadomienie to zawiera informację o wersji wczytanych słowników oraz
informację o użytkowniku, który je wczytał. 
Aktualizacj a  wywiadu  -  Po  zaznaczeniu  tej  opcji,  po  zarejestrowaniu  nowego  wywiadu  system
POMOST Std zaplanuje komunikat przypominający o aktualizacji wywiadu z tą rodziną po upływie pół
roku od daty tego wywiadu. Taki zaplanowany komunikat zostanie wyświetlony po upływie pół roku bez
względu na to czy  dana rodzina nadal  będzie  otrzymywała  pomoc  czy  też  nie.  Z  tego  powodu  nie
zalecamy  zaznaczania  tej  opcji,  a  zamiast  niej  polecamy  włączenie  parametru  "Przypomnienie  o
wywiadzie". Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Parametry lokalne".

Uwaga: Po zaznaczeniu opcji  Aktualizacj a wywiadu  Użytkownik  otrzyma stosowny  komunikat:
"Korzystanie z  powiadomienia ' Aktualizacja wywiadu' nie j est  zalecane.  Natomiast  polecane  jest
stosowanie parametru lokalnego 'Przypomnienie o wywiadzie'." 

Przeprowadzenie wywiadu dla wniosku - Powiadomienie informuje o konieczności przeprowadzenia
wywiadu z wskazaną rodziną i dołączeniu go do wskazanego wniosku i jest wysyłane jeżeli w systemie
znajduje  się  zarejestrowany  wniosek  o  statusie:  rozpatrywany,  do  podjęcia  decyzj i  lub  do  kolejnej
decyzj i, do którego nie został dołączony wywiad środowiskowy, i upłynął termin przeprowadzenia tego
wywiadu (14 dni).
Braki  w  wywiadzie  podczas  odbudowy  zbioru  centralnego  -  Powiadomienie  informuje  o
niezgodnościach w wywiadzie, stwierdzonych podczas odbudowy zbioru centralnego.
Przesłanie  wywiadu  przez  terminal  mobilny  -  Powiadomienie  informuje  o  odebraniu  w  systemie
POMOST Std wywiadu przeprowadzonego przy  użyciu Terminalu  Mobilnego.  Dodatkowo  za  pomocą
parametru systemowego "Kogo powiadomić o otrzymaniu wywiadu z terminalu" możemy określić, który
pracownik  ma  być  informowany  o  przesłaniu  wywiadu  przeprowadzonego  przy  użyciu  terminalu
mobilnego: pracownik zlecający wywiad lub pracownik  prowadzący  rodzinę. Domyślnie powiadomienie
otrzymuje pracownik zlecający wywiad.
Aktualizacj a słownika terytorialnego Emp@tia - Powiadomienie informuje o konieczności aktualizacji
słownika terytorialnego Emp@tia (ręcznego powiązania  miejscowości  z  terenu  działania  Jednostki  z
miejscowością  ze  słownika  systemu  Emp@tia  lub  ręcznego  powiązania  co  najmniej  jednej  ulicy  w
miejscowości z terenu działania Jednostki z ulicą ze słownika systemu Emp@tia). 
Wprowadzenie  adresu  niezgodnego  ze  słownikiem  terytorialnym  Emp@tia  -  Powiadomienie
informuje  o  wprowadzeniu  adresu  niezgodnego  ze  słownikiem  terytorialnym  CSIZS  Emp@tia
(wprowadzona w adresie stałym/tymczasowym/pobytu miejscowość  lub ulica nie ma odpowiednika w
słowniku terytorialnym Emp@tia).
Nowa  wiadomość  z  Emp@tii  odebrana  automatycznie  -  Powiadomienie  informuje  o  nowej
automatycznie  odebranej  elektronicznej  wiadomości  pocztowej  z  systemu  Emp@tia  (jeżeli  w
ustawieniach  komunikacji  z  systemem  Emp@tia  została  zaznaczona  opcja  czy  włączone
automatyczne pobieranie poczty Emp@tia).
Powiadomienia  o  uwagach  do  planu  pomocy  w  wywiadzie  -  Powiadomienie  informuje  o
zatwierdzeniu z zastrzeżeniami planu pomocy przez osobę uprawnioną lub o odrzuceniu planu pomocy
przez  osobę uprawnioną w przeprowadzonym  wywiadzie.  Powiadomienie  może  otrzymać  pracownik,
który przeprowadził wywiad, o ile jest  on także użytkownikiem systemu POMOST Std. W  przypadku
wywiadów elektronicznych powiadomienie zostanie wysłane do pracownika, który przeprowadził wywiad
w  oprogramowaniu   WYWIAD  Plus,  ale  tylko  wówczas,  gdy  jest  on  jednocześnie  użytkownikiem
systemu POMOST Std. Powiadomienie domyślnie jest włączone.

Uwaga:  W  przypadku  powiadomień  Aktualizacj a  słownika  terytorialnego  Emp@tia  oraz
Wprowadzenie adresu niezgodnego ze słownikiem terytorialnym Emp@tia system POMOST
Std wymusza, aby przynajmniej jeden Użytkownik miał to powiadomienie włączone

Jeśli  chcemy  otrzymywać  powyższe  powiadomienia,  przy  każdym  zdarzeniu  należy  w  kolumnie
Włączone zaznaczyć  opcję . Jeśli  nie  chcemy  otrzymywać  któregoś  z  powiadomień,  przy  takim
zdarzeniu należy w kolumnie Włączone odznaczyć opcję .

Za  pomocą  ikony   możemy  usuwać  poszczególne  wiadomości  odebrane,  wysłane  oraz
przypomnienia własne.



20Sygnity S. A.

Wysyłanie i odbieranie komunikatów

POMOST Std 3-32.0

Komunikaty udostępniane na LU

W  wersji  3-19.2  systemu  POMOST Std  została  dodana  funkcjonalność  umożliwiająca   prezentację
komunikatów  skierowanych  do  Jednostek  w  formie  plików  .pdf,  udostępnianych  na  serwerze
automatycznych aktualizacji. Komunikaty  te będą wysyłane zarówno wraz  z  aktualizacjami  systemu
POMOST  Std,  jak  i  niezależnie  od  nich,  gdy  zajdzie  potrzeba  przekazania  ważnej  informacji
skierowanej  do wszystkich Użytkowników systemu. Wówczas  każdy  Użytkownik  otrzyma komunikat,
który pojawi się przy logowaniu. Użytkownik może taki plik pozostawić do późniejszego przeczytania,
przeczytać, wydrukować lub zapisać na dysku.

W  przypadku wybrania przycisku Przeczytałam /  Przeczytałem,  nie  pokazuj  ponownie,  system
będzie  sprawdzał  przeczytanie  otrzymanego  komunikatu,  zgodnie  z  ustawieniem  parametru  "Czy
wymagane  przeczytanie  informacji".  O  ustawieniach  parametru  decyduje  Administrator  systemu
POMOST Std.

Przy  parametrze  systemowym  'Czy  wymagane  przeczytanie  informacji'  ustawionym  na  'Nie',  przez
wybranie przycisku Użytkownik może: 

  -  - pozostawić informację do późniejszego przeczytania i wówczas
komunikat pojawi się podczas kolejnego logowania.  

  -   -  przeczytać  i  po potwierdzeniu przeczytania dokumentu,
komunikat nie pojawi się więcej podczas następnego logowania.

  -  - wydrukować. 

  -  - zapisać na dysku. 
Przy  parametrze  systemowym  'Czy  wymagane  przeczytanie  informacji'  ustawionym  na  'Tak',  przez
wybranie przycisku Użytkownik może: 

  -  - pozostawić informację do późniejszego przeczytania i wówczas
komunikat pojawi się podczas kolejnego logowania.  

  -   -  przeczytać,  zaakceptować  okno  z  komunikatem  jako
przeczytanym  i  po  potwierdzeniu  przeczytania  dokumentu  komunikat  nie  pojawi  się  podczas
następnego logowania. 

Uwaga: Jeśli  dokument  nie  zostanie  przeczytany,  to  Użytkownik  otrzyma  stosowny  komunikat
wymagający potwierdzenia.
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  -   -  wydrukować  i  opuścić  okno wybierając  przycisk  Przeczytałam /  Przeczytałem,
nie pokazuj ponownie 

  -   -  zapisać  na  dysku  i  opuścić  okno  wybierając  przycisk  Przeczytałam  /
Przeczytałem, nie pokazuj ponownie 

Uwaga:  Użytkownikom  wyświetlają  się  wszystkie  komunikaty  pobrane  z  LU,  jeśli  użytkownik
dotychczas ich nie przeczytał. 

Ponadto wszystkie przesłane komunikaty, które pojawiły się podczas logowania do systemu POMOST
Std są dostępne z głównego okna systemu po wybraniu pozycji drzewka funkcji Pomoc> Informacje od
zespołu  produkcj i  POMOST.  Zostanie  otwarte  okno  "Informacje  od  zespołu  produkcji  POMOST",
zawierające listę informacji zarówno tych przeczytanych przez  użytkownika, jak  i  pozostawionych do
późniejszego przeczytania. 

W  celu  zapoznania  się  z  treścią  komunikatu,  dla  zaznaczonej  informacji  należy  wybrać  przycisk
Przeglądaj informację, co spowoduje otwarcie wybranego komunikatu w oknie "Informacja". 



22Sygnity S. A.

Wysyłanie i odbieranie komunikatów

POMOST Std 3-32.0

Przeglądaną informację można zapisać do pliku  lub wydrukować . 

Opis ikon

Przykładowe okno

Ikony i przyciski stosowane w systemie
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Symbole / Ikony /
Przyciski

Skrócony opis symbolu
/ ikony / przycisku 

Opis symbolu / ikony / przycisku 

Przeglądaj
Przeglądanie wprowadzonych danym bez możliwości
ich edycji i wprowadzania zmian.

Modyfikuj Modyfikacja wprowadzonych danych.

Dodaj Dodanie nowej pozycji na listę.

Usuń Usunięcie zaznaczonej pozycji z listy.

Akceptuj Zatwierdzenie wprowadzonych danych.

Anuluj
Opuszczenie okna lub jego części bez zapisywania
wprowadzonych danych.

Pomoc kontekstowa Wyświetlenie pomocy kontekstowej do systemu.

Dalej Przejście do następnej części wywiadu.

Wstecz Przejście do poprzedniej części wywiadu.

Szczegóły Przeglądanie lub edycja szczegółowych danych.

W górę Przesunięcie pozycji w górę listy.

W dół Przesunięcie pozycji w dół listy.

Zwiększanie lub zmniejszanie wartości w polu. 
Przewinięcie zawartości pola.

Następny Przejście do następnego elementu (rekordu).

Poprzedni Przejście do poprzedniego elementu (rekordu).

Ostatni Przejście do ostatniego elementu (rekordu).

Pierwszy Przejście do pierwszego elementu (rekordu).

Otwórz listę
Otwiera okno zawierające listę elementów, spośród
których dokonujemy wyboru. 

Rozwiń listę
Rozwija listę elementów, spośród których dokonujemy
wyboru. 

Wyczyść Usuwa dane wprowadzone wcześniej do pola.

Filtr wyłączony Informuje, że filtr jest wyłączony.

Filtr włączony Informuje, że filtr jest włączony.

Wydrukuj Drukuje wskazany dokument.

Wyszukaj Wyszukanie danych wpisanych w polu wyszukiwania.

Edytowalna kolumna
Oznacza możliwość zmiany lub wprowadzenia wartości
bezpośrednio w w wierszu kolumny bez konieczności
przechodzenia do innego okna.

 Sortowanie Sortowanie malejąco lub rosnąco pozycji na liście.

 Przełącznik
Przełączanie / filtrowanie pomiędzy dostępnymi
opcjami / podglądami w oknie.

 Opcja
Potwierdzenie (zaznaczone pole), bądź zaprzeczenia
(odznaczone pole) informacji znajdujących się obok
pola.

Data Wybór daty z kalendarza.

Lista zasiłkowa
W oknie danych osobowych pozwala na przypisanie
osoby do wybranej listy zasiłkowej.

Wyjście Powoduje opuszczenie bieżącego okna lub
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zakończenie przeglądania danych. Na głównym oknie
oznacza zakończenie pracy.

Zwiń wszystkie
pozycje 

W oknie rodzajów świadczeń zwija wszystkie pozycje
świadczeń.

Rozwiń wszystkie
pozycje

W oknie rodzajów świadczeń rozwija wszystkie
pozycje świadczeń.

Błąd
Oznaczenie komunikatu o błędzie. Błąd należy usunąć
aby wykonywana operacja została poprawnie
zaakceptowana.

Ostrzeżenie

Oznaczenie komunikatu ostrzegającego przed
wystąpieniem ewentualnej nieprawidłowości.
Wykonywaną operację można zaakceptować bez
usuwania przyczyny ostrzeżenia.

Informacja
Oznaczenie komunikatu informującego o zaistniałej
sytuacji.

Pytanie Oznaczenie komunikatu zawierającego pytanie/wybór.

Zamknij komunikaty
Zamyka okno zawierające listę komunikatów o błędach
i ostrzeżeniach.

Zmień hasło Zmiana hasła użytkownika.

Zmień ustawienia
Zmiana indywidualnych ustawień systemu np. czcionki
czy kolorów.

Zablokuj Zablokowanie konta użytkownika.

Odblokuj Odblokowanie konta użytkownika.

Historia blokowań
Przeglądanie i modyfikacja informacji o okresach
zablokowania konta użytkownika.

Okresy zatrudnienia
Przeglądanie i modyfikacja informacji o stanowiskach i
okresach zatrudnienia pracowników.

Uwaga: W kluczowych oknach systemu służących do wprowadzania danych, za pomocą ikon 

 oraz   mamy  możliwość  przełączania  pomiędzy  górnym  i  dolnym  położeniem
paska przycisków. Dokonany wybór jest pamiętany indywidualnie dla zalogowanego Użytkownika.
 

Ikony i przyciski stosowane na głównym oknie - Zespół Interdyscyplinarny

Symbole / Ikony /
Przyciski

Skrócony opis symbolu
/ ikony / przycisku 

Opis symbolu / ikony / przycisku

Osoby
przeciwdziałające

przemocy

Wejście na listę osób działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy.

Zespoły
interdyscyplinarne

Wejście na listę zespołów interdyscyplinarnych.

Grupy robocze Wejście na listę grup roboczych.

Rodziny dotknięte
przemocą

Wejście na listę rodzin dotkniętych przemocą.

Niebieskie karty
Wejście  na  listę  wszystkich  zarejestrowanych
niebieskich kart.

Sprawozdania
Wejście  na  listę  sprawozdań  dotyczących  działań
Zespołu Interdyscyplinarnego.

Raporty Wejście na listę raportów roboczych.

Wyjście Zakończenie pracy w systemie.

Osoby Menu  grupujące  informacje  o  osobach
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przeciwdziałające
przemocy

przeciwdziałających  przemocy,  zespołach
interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Rodziny dotknięte
przemocą

Menu  umożliwiające  przejście  na  listę  rodzin
dotkniętych przemocą.

Niebieskie karty
Menu  umożliwiające  wejście  na  listę  wszystkich
zarejestrowanych niebieskich kart.

Sprawozdania
Wejście  na  listę  sprawozdań  dotyczących  działań
Zespołu Interdyscyplinarnego.

Instytucje
Wejście  na  listę  wszystkich  zarejestrowanych
instytucji.

Raporty Wejście na listę raportów roboczych.

Pomoc kontekstowa Wyświetlenie pomocy do systemu.

O systemie Wyświetlenie informacji o wersji systemu.
+ - Rozwiń/Zwiń Rozwinięcie lub zwinięcie wszystkich pozycji menu.

Ikony i przyciski stosowane na głównym oknie - Administracja

Symbole / Ikony /
Przyciski

Skrócony opis symbolu
/ ikony / przycisku 

Opis symbolu / ikony / przycisku

Użytkownicy/
Pracownicy

Wejście  na  listę  wszystkich  pracowników  oraz
użytkowników systemu.

Aktualne parametry
jednostki

Wejście  do  okna,  zawierającego  aktualne  parametry
jednostki.

Parametry systemowe
Wejście na  listę  lokalnych  i  centralnych  parametrów
systemowych.

Słowniki
Wejście  na  listę  słowników  lokalnych,  centralnych  i
systemowych.

Nadawanie uprawnień
Możliwość  nadania/odebrania  użytkownikowi
uprawnień do wykonywania operacji w systemie. 

Aktualizacje Wejście na listę aktualizacji systemu.

Wyjście Zakończenie pracy w systemie.

Użytkownicy/
Pracownicy

Menu  grupujące  rejestr  pracowników,  użytkowników
oraz ról.

Kontrola
Menu  grupujące  pozycje  umożliwiające  śledzenie  i
kontrolę dostępu do systemu i wykonywanych w nim
operacji.

Słowniki
Menu grupujące różne rodzaje  słowników  lokalnych  i
centralnych.

Parametry systemowe
Menu  grupujące  lokalne  i  centralne  parametry
systemu.

Pakiet narzędziowy Menu grupujące, umożliwiające korygowanie danych.

Ikony i przyciski stosowane dla wydruków

Symbole / Ikony /
Przyciski

Opis symbolu / ikony / przycisku

Wyrównanie tekstu do strony lewej, prawej, względem jego środka lub do
dwóch stron.

Pogrubienie tekstu.

Pochylenie tekstu.

Podkreślenie tekstu.
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Wycięcie tekstu.

Skopiowanie tekstu.

Wklejenie tekstu.

Cofnięcie lub przywróć pisanie/operację.

 

Wyszukiwanie tekstu.

Wyszukanie i zastąpienie tekstu.

Lista wypunktowana (nieuporządkowana).

Lista numerowana (uporządkowana).
Wstawianie nowej tabeli.

Wprowadzanie i usuwanie krawędzi komórek tabeli.

Wstawianie wiersza do tabeli powyżej lub poniżej wskazanego wiersza.

Wstawianie kolumny do tabeli z lewej strony zaznaczonej kolumny.

Usuwanie wiersza tabeli.

Usuwanie kolumny tabeli.

Zmiana szerokości kolumny.

Zmiana czcionki.

Podgląd wydruku decyzji.

Wstawianie a wybranego z listy rozwijalnej.

Wstawianie znacznika wybranego z listy znaczników dostępnej  w nowym
oknie.
Uruchomienie drukowania dokumentu.

Uruchomienie drukowania dokumentu poprzedzone wyborem drukarki.

Uruchomienie  drukowania  dokumentu  w  wersji  tekstowej  z  możliwością
zapisania do pliku.
Zapisanie wydruku do pliku tekstowego.

Zapisanie wydruku na listę wydruków gotowych.

Zapisanie do  pliku  w  jednym  z  dozwolonych  formatów  np.  pdf,  rtf,  odt,
html, xml, xls, csv, jrpxml.
Odświeżenie zawartości wydruku.

Przejście na pierwszą, poprzednią, następną lub ostatnią stronę wydruku.

Dopasowanie podglądu wydruku do wysokości lub szerokości strony.

Powiększanie lub pomniejszanie podglądu wydruku.

Ikony  stosowane w pliku pomocy

Ikony Skrócony opis ikony Opis ikony
Ukryj Ukrywa menu widoczne po lewej  stronie okna tak, że

zawartość pomocy jest wyświetlana na całe okno.

Pokaż Przywraca ukryte menu. 
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Zlokalizuj
Lokalizuje  temat  pomocy  w  spisie  treści,  w  którym
aktualnie znajduje się użytkownik.

Dalej
Przejście  do  następnego  tematu  pomocy,  który  był
przeglądany.

Wstecz
Przejście do poprzedniego tematu pomocy, który  był
przeglądany.

Odśwież Odświeża widok strony pomocy.

Start Przejście do pierwszej strony pomocy.

Drukuj
Drukuje wybrany temat pomocy lub wybrany nagłówek
z wszystkimi podtematami.
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Sortowanie i filtry na listach

W każdym oknie typu "lista" możemy skorzystać z mechanizmu selekcji.
W celu wyszukania potrzebnych danych należy w puste pole nad kolumną wpisać nazwę (wystarczy jej
część).

Po wpisaniu danych naciskamy klawisz Enter. Dane zostaną wyszukane. Możemy  wyszukiwać  dane
korzystając z wielu kolumn równocześnie.

Wyszukując dane możemy skorzystać z możliwości zastąpienia dowolnego znaku podkreśleniem "_"
oraz  dowolnego ciągu znaków procentem  "%".  Na  przykład  chcąc  wyszukać  wszystkie  jednostki  z
województwa  małopolskiego  w  kolumnie  KESO  wpisujemy  dwa  podkreślenia,  dwunastkę  i  procent
"__12%", a chcąc odszukać jednostkę z Lipnicy w kolumnie Opis elementu wpisujemy procent, Lipnica
i procent "%Lipnica%".

Usunięcie wpisanego tekstu i wybranie przycisku Enter wyłącza selekcję.

Uwaga: Jeśli w ustawieniach użytkownika wybierzemy opcję Czy tryb szybkiego wyszukiwania,
to filtry na listach będą zawężać prezentowaną listę danych już po wpisaniu pierwszego znaku.

Aby dane na liście posortować wg jakiejś kategorii, np. wg daty wystarczy kliknąć na nazwie kolumny,
której posortowanie nas interesuje.
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Obok nazwy kolumny pojawi się wówczas strzałka informująca o kierunku sortowania. Aby odwrócić ten
kierunek, ponownie klikamy na nazwę kolumny. Kliknięcie po raz  trzeci wyłącza sortowanie. Możemy
sortować  dane  nie  tylko  wg  jednej  wybranej  kolumny.  Aby  posortować  dane  wg  dwóch  lub  więcej
kolumn przed kliknięciem na nazwę kolumny należy przytrzymać klawisz <Ctrl> na klawiaturze. Strzałki
informujące o kierunku sortowania pojawią się wówczas obok każdej  zaznaczonej  przez nas  kolumny.
O kolejności takiego złożonego sortowania decyduje kolejność  zaznaczania kolumn (odzwierciedla to
również wielkość strzałek).

Dodatkowo na najważniejszych listach mamy dostępne dodatkowe zakładki oznaczone jako Filtr:

W zależności od listy na której filtr jest dostępny, zawiera on inny zestaw danych, po których możemy
wyszukiwać informacje. Po określeniu jednego lub więcej  parametru wyszukiwania wybieramy przycisk
Zastosuj. Włączenie filtru sygnalizowane jest  poprzez  zmianę koloru  "żarówki"  znajdującej  się  obok

nazwy zakładki: . Aby wyłączyć filtr, wybieramy przycisk Zeruj, a następnie Zastosuj.
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Uwaga: W  każdym oknie systemu, wybierając  menu Czynności> Zeruj  wszystkie filtry  możemy
wyczyścić  wszystkie  filtry  (selekcja,  sortowanie,  parametry  zdefiniowane  na  zakładce  Filtr)
wprowadzone w danym oknie.

Uwaga: Wybierając w filtrze rodzaj  świadczenia, możemy za pomocą multiselekcji  wybrać  więcej
niż jedno świadczenie równocześnie.

Uwaga: W filtrze listy osób możemy wyszukiwać osoby posiadające: 

dokumenty tożsamości o rodzaju wybranym z listy rozwijanej w polu Rodzaj ; 

dokumenty tożsamości o numerach zaczynających się od wpisanego fragmentu w polu Numer; 

dokumenty tożsamości, których okres ważności wygasł lub wygaśnie za miesiąc  lub wcześniej
(po zaznaczeniu tej opcji). 

Uwaga: W oknach zawierających adres, w polu z  nazwą ulicy  możemy  skorzystać  z  szybkiego
wyszukiwania wybranej  ulicy. Po wpisaniu w polu Ulica  fragmentu jej  nazwy  i  wybraniu klawisza
<Enter> zostanie wyszukana i wstawiona do pola Ulica nazwa pierwszej  ulicy zawierającej  wpisany
fragment.  Jeżeli  system  nie  będzie  w  stanie  dopasować  żadnej  nazwy  ulicy,  to  w  polu  Ulica
pozostanie wpisany fragment nazwy ulicy z możliwością dalszej jej edycji.

Skróty klawiszowe

System został zaprojektowany w taki sposób, aby poruszanie się pomiędzy poszczególnymi oknami i
polami w oknach mogło się odbywać z użyciem myszki lub jedynie klawiatury. 
Aby:
- zamknąć okno akceptując wprowadzone lub modyfikowane dane wybieramy <Alt-A>,
- zamknąć okno otwarte w trybie przeglądania lub listę wybieramy <Alt-Z>,
- zamknąć listę do której weszliśmy w celu wybrania danych, ale bez dokonywania wyboru, wybieramy
<Alt-N>.
- dodać nowe dane, wybieramy <Alt-D>, 
- modyfikować dane, wybieramy <Alt-M>, 
- przeglądać dane, wybieramy <Alt-P>, 
- usunąć wskazane dane, wybieramy <Alt-U>.

<Esc> - powoduje zamknięcie okna wywołanego w dowolnym trybie, bez  zapisywania  ewentualnych
wprowadzonych zmian.
<F1> - powoduje otwarcie pomocy.
<F10> - powoduje uruchomienie menu.

Na  każdym  z  okien  pozycje  w  menu  oraz  przyciski  mają  wyróżnioną  jedną  literę.  Przytrzymanie
klawisza  <Alt>  i  wciśnięcie  tej  litery  na  klawiaturze  spowoduje  wykonanie  funkcji  reprezentowanej
nazwą pozycji menu lub nazwą przycisku.
Jeśli  w  danym oknie ten  sam  skrót  klawiszowy  jest  przypisany  jednocześnie  do  pozycji  w  menu  i
przycisku/ikony, to za pomocą tego skrótu zostanie uruchomione okno, które wywołuje dany przycisk/
ikona. W takiej sytuacji, aby uruchomić menu należy wybrać klawisz <F10>. Otworzy się menu "Dane"
i dopiero wówczas możemy stosować odpowiednie skróty klawiszowe. Po uruchomieniu menu "Dane"
za pomocą strzałki w prawo na klawiaturze możemy uruchomić kolejne menu.
Przykład:
W oknie "Dokumenty rozliczeniowe" skrót klawiszowy <Alt-D> jest jednocześnie przypisany do ikony
Dodaj i menu "Dane".
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Po  wybraniu  skrótu  <Alt-D>
otworzy  się  okno  "Dokument
rozliczeniowy".

Aby w oknie "Dokumenty rozliczeniowe" uruchomić menu "Dane", wybieramy klawisz <F10>. 

W uruchomionym menu możemy stosować odpowiednie skróty klawiszowe. Jeżeli chcemy przejść do
kolejnego menu np. "Czynności", to możemy to zrobić, wybierając na klawiaturze strzałkę w prawo.

Wypełniając dane w poszczególnych polach jakiegoś okna możemy przemieszczać się pomiędzy tymi
polami używając klawisza <Tab>.
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Za pomocą kombinacji klawiszy <Shift + Tab> możemy cofnąć się do poprzedniego pola.

Kontakt z serwisem

W  celu uzyskania informacji  na  temat  aplikacji  "Zespół  Interdyscyplinarny"  lub  zgłoszenia  problemu
prosimy o kontakt e-mailem: hd.zi@sygnity.pl. 

Aby  przekazać  pracownikowi serwisu komplet  danych, również  technicznych, możemy  skorzystać  z
automatycznego generowania treści zgłoszenia. W tym celu, gdy na ekranie pojawi się sytuacja, którą
chcemy zgłosić jako problem lub pytanie do serwisu, prawym przyciskiem myszki klikamy  na dolnym
pasku okna aplikacji (obok numeru okna). Pojawi się menu, z  którego wybieramy  opcję Załącznik  do
zgłoszenia błędu. 

Po jego wybraniu, w oknie "Załącznik do zgłoszenia błędu", wskazujemy katalog, w którym system ma
zapisać treść załącznika w postaci pliku z rozszerzeniem zip. 

Do pola Dodatkowe uwagi do zgłoszenia wprowadzamy opis okoliczności pojawienia się problemu.
Jeżeli pozostawimy zaznaczoną opcję Czy otworzyć plik rtf załącznika? (wprowadzone zmiany nie
zostaną  uwzględnione  w  spakowanym  pliku  ZIP),  dokument  ten  zostanie  później  wyświetlony.
Wprowadzone do niego wówczas zmiany nie zostaną uwzględnione w spakowanym załączniku. Wraz z
plikiem *.rtf, do tego samego pliku zip zapisywany jest również log serwera (ponieważ do serwisu należy
przekazać obydwa pliki). 

mailto:hd.zi@sygnity.pl
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Po wybraniu z menu pozycji Zrzut okna, możemy zapisać zrzut  okna, bez  konieczności zapisywania
pliku załącznika do zgłoszenia błędu. Zrzut zostanie zapisany w schowku  systemu Windows, skąd plik
może zostać pobrany. Użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

Uwaga: Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE) 2016/679 z  dnia 27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych,  na  wszystkich  zrzutach,
wykonywanych za pomocą dostępnych w Oprogramowaniu narzędzi, zostaną zaciemnione te pola,
które prezentują szczegółowe dane osobowe.

Możliwość  wygenerowania  załącznika  do  zgłoszenia  błędu  do  serwisu  mamy  również  po  wybraniu
przycisku Zapisz dostępnego po pojawieniu się błędu systemowego.

Uwaga:  Jeśli  nie  korzystamy  z  automatycznego  generowania  treści  zgłoszenia,  to  podczas
zgłaszania błędu należy pamiętać o dołączeniu do zgłoszenia logów serwera. Logi serwera znajdują
się w katalogu: Jboss\server\all\log.

Począwszy  od  wersji  3-16.0  systemu  POMOST  Std  pozwala  na  uniknięcie  zawierania  danych
osobowych w treści zgłoszeń serwisowych. 
W przypadku, gdy problem dotyczy konkretnej  osoby, zamiast użycia w treści zgłoszenia dla Serwisu,
imienia i nazwiska osoby (numeru PESEL itd.) będzie możliwe zastosowanie identyfikatora tej osoby .
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Aby  określić  numer  identyfikatora  osoby  należy  w  oknie  "Listy  osób"  wyszukać  daną  osobę.  Dla
wybranej osoby należy z menu Czynności wybrać pozycję Identyfikator osoby dla Serwisu.
Wyświetlony numer należy zaznaczyć, skopiować i wkleić do treści zgłoszenia.

Identyfikator osoby zostanie odnaleziony przez Serwis w zanonimizowanej  bazie danych, przesłanej  za
pomocą funkcjonalności Przygotuj bazę dla Serwisu aplikacji Administrator STD.
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Jeżeli  podczas  rozwiązywania  zgłoszenia  serwisowego  zaistnieje  konieczność  dokonania  jakiegoś
działania  w  odniesieniu  do  osoby  o  podanym  identyfikatorze,  można  wyszukać  tę  osobę,  wpisując
przesłany  numer  na  zakładce  Filtr  okna  "Lista  osób"  w  polu  Identyfikator  osoby  dla  Serwisu  i
wybierając przycisk Zastosuj.

Kalkulator datowy

W  każdym  oknie  systemu  istnieje  możliwość  korzystania  z  kalkulatora  datowego,  umożliwiającego
obliczanie dat po podaniu: dni,  tygodni, miesięcy, lat  oraz  obliczanie, na podstawie podanych dwóch
dat, różnicy w dniach, miesiącach, latach miedzy tymi datami. Aby otworzyć kalkulator datowy, prawym
przyciskiem myszki, klikamy na dolnym pasku okna aplikacji (obok numeru okna). Pojawi się menu, z
którego wybieramy opcję Kalkulator datowy. 
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Po jego wybraniu otworzy się okno "Kalkulator datowy", w którym na podstawie podanych dni, tygodni,
miesięcy, lat  możemy  obliczyć  datę końcową od  podanej  daty  początkowej  oraz  różnicę  w  dniach,
miesiącach, latach pomiędzy dwoma datami.

Aby  obliczyć  datę końcową  w  polu
Data  początkowa  wprowadzamy
datę, od której  kalkulator ma liczyć
datę  końcową,  następnie
zaznaczamy  opcje  Dni,  Tygodnie,
Miesiące,  Lata  i  w  polach  obok
podajemy ile dni, tygodni, miesięcy,
lat  chcemy  dodać  do  daty
początkowej,  następnie  wybieramy
przycisk  Dodaj.  W  polu  Data
końcowa  kalkulator  wyświetli
obliczoną datę.

Jeśli  chcemy,  aby  kalkulator
podczas  obliczania  daty  końcowej,
uwzględniał  tylko  dni  robocze  -
zaznaczamy  opcję  tylko  dni
robocze,   uwzględniał  datę
początkową  -  zaznaczmy  opcję
datę początku.

Aby  obliczyć  różnicę  pomiędzy
dwoma  datami,  w  polach  Data
początkowa  i  Data  końcowa
wprowadzamy  te  daty  i  wybieramy

przycisk Różnica .
W  zależności  od  podanych  dat
kalkulator  wyliczy  liczbę  lat,
miesięcy  i  dni,  jaka  jest  między
nimi.

Jeśli  chcemy  obliczyć  różnicę pomiędzy  dwoma datami podaną tylko w dniach, wybieramy  przycisk

Różnica w  dniach . Wówczas kalkulator obliczy  tylko liczbę dni, jaka jest
między podanymi datami.
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Sygnalizowanie procesów

Proces  wykonywania  poszczególnych  procesów  w  systemie,  np.  generowania  różnego  rodzaju
raportów,  eksportu  danych  do  pliku,  jest  sygnalizowany  w  odpowiednim  oknie,  w  którym  możemy
śledzić postęp danego procesu.
Na przykład, podczas generowania raportu postęp tego procesu możemy śledzić w oknie "Generowanie
raportu".

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  danego  procesu,  chcemy  zakończyć  ten  proces  wybieramy  przycisk
Zakończ. 
Jeżeli  wykonywany  proces  zakończy  się  prawidłowo  (nie  zostaną  wyświetlone  żadne  błędy  i
ostrzeżenia),  to  okno  monitorowania  postępu  procesu  zostanie  zamknięte  automatycznie,  jeżeli
parametr systemowy "Zamykanie okien postępu" jest ustawiony na "Tak". 
Jeżeli podczas wykonywania danego procesu wystąpią jakieś niezgodności, błędy, to w oknie pojawi się
odpowiedni komunikat, informujący o tym fakcie w formie ostrzeżenia lub błędu.

W  sytuacji  pojawienia  się  ostrzeżenia  lub  błędu  okno  monitorowania  postępu  procesu  nie  zostanie
zamknięte. W oknie tym całą zawartość postępu procesu możemy zapisać  do pliku (przycisk  Zapisz
do pliku) lub wydrukować (przycisk Drukuj). Ponadto korzystając z opcji, widocznych w górnej  części
okna,  możemy  poprzez  zaznaczenie/odznaczenie  pokazać/ukryć  pasek  postępu,  pokazać/ukryć
komunikaty typu informacja, ostrzeżenie, błąd, serwis lub włączyć/wyłączyć tryb przyrostowy.
Aby zamknąć okno monitorowania postępu procesu, wybieramy przycisk Zamknij.
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Wprowadzanie danych adresowych

Wprowadzenie  adresów:  osób,  rodzin,  instytucji,  jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej,
komórek organizacyjnych oraz pracowników, odbywa się w jednolity 
sposób, opisany w niniejszym rozdziale.

Miejscowość tak jak dotychczas, można wpisać bezpośrednio w polu Miej scowość albo wybrać z listy
otwieranej ikoną ze strzałką z prawej strony miejscowości. 

Jeśli  wpisana nazwa pasuje tylko do jednej  miejscowości,  to zostanie automatycznie  uzupełniona  w
momencie opuszczenia pola Miej scowość. Jeśli  wpisana nazwa miejscowości  pasuje  do  więcej  niż
jednej  miejscowości,  to  pojawi  się  okno  "Czy  chodzi  o  miejscowość?"  umożliwiające  wskazanie
właściwej. Wybór właściwej  miejscowości akceptujemy przyciskiem Tak, to miejscowość wskazana
z  listy.  W  celu  opuszczenia  okna  bez  dokonania  wyboru  miejscowości  wybieramy  przycisk  Nie,
dziękuję.

Uwaga: Wcześniejsze wpisanie kodu pocztowego spowoduje, że w momencie opuszczenia pola
Miej scowość,  zostanie  wyszukana  miejscowość  pasująca  do  tego  kodu  i  wówczas  okno
umożliwiające wskazanie właściwej  miejscowości nie pojawi się. Okno to nie pojawi się również,
jeśli  tylko jedna miejscowość  z  obszaru  działania  Jednostki  Organizacyjnej  Pomocy  Społecznej
będzie pasować do wpisanej nazwy. 

W przypadku wybrania ikony ze strzałką z prawej  strony pola Miej scowość, pojawi się nowe okno do
wyboru miejscowości.
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Okno prezentuje nie tylko nazwę miejscowości, ale również województwo, powiat i klasę miejscowości.
Można wyszukiwać miejscowości za pomocą każdej z tych informacji.

Czynności  dodawania  i  modyfikacji  miejscowości  są  dostępne,   jeśli  zalogowany  Użytkownik  ma
nadane uprawnienie dodawania nowych wpisów w słowniku ulic. 

Zaznaczając  w  sekcji  Pokaż  tylko  miejscowości  odpowiednie  opcje  można  ograniczyć  listę
wyszukiwanych  miejscowości.  Zaznaczenie  opcji  z  terenu  działania  Jednostki  Organizacyj nej
Pomocy Społecznej  spowoduje ograniczenie listy tylko do miejscowości z terenu objętego działaniem
tej  Jednostki. Zaznaczenie opcji  zgodne ze słownikiem  terytorialnym  CSIZS Emp@tia  spowoduje
ograniczenie listy do miejscowości zgodnych z tym słownikiem. 
Zarówno  wpisanie  poprawnej  nazwy  miejscowości,  jak  i  wybór  miejscowości  z  listy,  powoduje
automatyczne  wypełnienie  informacji  w  polach  Woj ewództwo  i  Powiat,  a  także  przepisanie
miejscowości  (zamieniając  wszystkie  litery  na  duże)  w  polu  Miej scowość  przypisana  do  kodu
pocztowego  (dawniej  poczta)  –  zgodnie  z  nowymi  zasadami  Poczty  Polskiej.  Zawartość  pola
Miej scowość przypisana do kodu pocztowego (dawniej  poczta) pozostaje jednak modyfikowalna, ze
względu na zgodność z danymi historycznymi, kiedy istniało jeszcze pojęcie poczty w adresie. 

Uwaga: Wpisanie kodu pocztowego, w przypadku gdy miejscowość i ulica nie są jeszcze wpisane,
spowoduje podpowiedź miejscowości i ewentualnie ulicy pasującej do wpisanego kodu, jeśli słownik
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kodów pocztowych zawiera odpowiednie informacje. 
Analogicznie,  wpisanie  miejscowości  i  ewentualnie  ulicy,  w  przypadku  gdy  nie  został  jeszcze
wpisany kod pocztowy, spowoduje jego podpowiedź. 
Jeżeli uprzednio wpisany kod pocztowy nie będzie pasować do wpisanej miejscowości i ewentualnie
ulicy, to kod pocztowy zostanie wyróżniony  na czerwono, a po umieszczeniu kursora myszki na
kodzie pocztowym zostanie wyświetlony sugerowany kod pocztowy. 

Wpisanie kodu pocztowego nie występującego w słowniku jest  możliwe jeśli  zalogowany  Użytkownik
ma nadane uprawnienie do dodawania nowych wpisów w słowniku kodów pocztowych. 

Podczas wprowadzania adresu po wpisaniu co najmniej dwóch liter nazwy ulicy, system POMOST Std
wyświetli od jednej do trzech najtrafniejszych podpowiedzi nazw ulic ze słownika ulic. Wpisywanie
kolejnych liter nazwy ulicy będzie na bieżąco zmieniać prezentowane podpowiedzi. Podpowiadane będą
tylko ulice oznaczone w słowniku ulic jako aktualne (zaznaczona opcja aktualne). Jeżeli w polu Ulica
zostanie wprowadzona pełna nazwa ulicy oznaczonej jako nieaktualna (nieobowiązująca), to ulica ta
zostanie zapisana w rejestrowanym adresie.

Wybór  dowolnego  z  trzech  przycisków  podpowiedzi  spowoduje  wpisanie  całej  nazwy  ulicy.  Jeśli
dostępny będzie tylko jeden przycisk podpowiedzi, to opuszczenie informacji z nazwą ulicy (np. przez
klawisz TAB lub ENTER) spowoduje również wpisanie całej nazwy ulicy. 
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Jeśli  dana  ulica  posiada  więcej  niż  jeden  kod  pocztowy,  to  po  jej  wpisaniu  pojawią  się  również
podpowiedzi kodów pocztowych w postaci przycisków. 

Wybór odpowiedniego przycisku podpowiedzi spowoduje uzupełnienie właściwego kodu pocztowego.

Użytkownik  posiadający  uprawnienie  do  dodawania  nowych  wpisów  w  słowniku  ulic  ma  możliwość
wpisania ulicy nie występującej dotychczas w słowniku ulic.
Bezpośrednio po wpisaniu nazwy ulicy, system POMOST Std będzie wyróżniał na czerwono ulicę, która
nie występuje w słowniku ulic wskazanej uprzednio miejscowości. 

Do akceptacji okna z danymi adresowymi, konieczne jest podanie przynajmniej miejscowości oraz kodu
pocztowego. 
W  przypadku  wprowadzenia  ulicy  i  kodu  pocztowego  przez  Użytkownika  nie  posiadającego
wymaganych w tym celu uprawnień, konieczna będzie także ich zgodność ze słownikami ulic i kodów
pocztowych. W  przypadku  Użytkownika  posiadającego  wymagane  w  tym  celu  uprawnienia,  system
POMOST Std doda wpisy w tych słownikach. 
Obecnie  podczas  rejestrowania  adresu  następuje  kontrola  zgodności  miejscowości  i  ulic  ze  ze
słownikami terytorialnymi CSIZS Emp@tia. 

Licencje

Aby  uzyskać  dostęp  do  aplikacji  Zespół  Interdyscyplinarny,  należy  złożyć  zamówienie  na  licencję,
poprzez przesłanie do dostawcy  oprogramowania formularza zamówienia Licencji  na Oprogramowanie
do Zespołów Interdyscyplinarnych.
Formularz  zamówienia  licencji  jest  do  pobrania  na  stronie:  http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-
spoleczne/zespoly-interdyscyplinarne/oferty.

Uwaga:  Aktualne  oferty  wraz  z  formularzami  zamówień  są  dostępne  pod  adresem  http://www.
public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne, do  którego  link  jest  dostępny  w  górnej  części  okna
"Wprowadzanie kodu licencyjnego". Ponadto  głównym oknie systemu w prawym górnym rogu jest

dostępna pozycja menu  uruchamiająca przeglądarkę z interaktywną
ofertą produktów i usług  w formie PDF ze strony sygnity.pl.

Dla jednostek, które złożyły  zamówienie na licencję, generowany  jest  kod  licencyjny,  umożliwiający
dostęp do aplikacji Zespół Interdyscyplinarny. 

Wygenerowany kod licencyjny, zostanie udostępniony jednostce:
W  przypadku  instalacji  systemu  bez  aplikacji  Pomoc  Społeczna,  kod  licencyjny  zostanie
przesłany na podany przez jednostkę adres mailowy.
Otrzymany  kod  licencyjny  należy  wprowadzić  podczas  pierwszego  uruchamiania  systemu  w  oknie
"Pierwsze uruchomienie aplikacji".

http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/zespoly-interdyscyplinarne/oferty
http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/zespoly-interdyscyplinarne/oferty
http://www.public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne
http://www.public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne
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Uwaga: W  przypadku  wystąpienia  problemów  z  wprowadzeniem  kodu  licencyjnego  prosimy  o
kontakt e-mailem: zi@sygnity.pl.

W przypadku instalacji systemu z aplikacją Pomoc Społeczna, kody licencyjny dystrybuowane
są poprzez serwer automatycznych aktualizacji.
Nowe  kody  licencyjne  umieszczane  są  na  serwerze  automatycznych  aktualizacji,  po  zrealizowaniu
zamówienia na  licencję,  złożonego  przez  Ośrodek.  Użytkownik,  posiadający  rolę  „Administrator”  po
zalogowaniu otrzyma nowy komunikat, informujący że dostępny jest nowy kod licencyjny. 

Uwaga: Komunikat  ten  pojawi  się,  jeżeli  w  konfiguracji  pobierania  aktualizacji  jest  zaznaczona
opcja powiadomienie o nowej  licencj i.

Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów z pobraniem lub wprowadzeniem kodu licencyjnego
prosimy o kontakt e-mailem: zi@sygnity.pl.

Aby  wprowadzić  udostępniony  kod licencyjny, w  głównym  oknie  systemu  w  menu  Dane  wybieramy
pozycję Kody Licencyjne. Po wybraniu pozycji  Kody licencyjne pojawi się okno "Wprowadzanie kodu
licencyjnego".

mailto:zi@sygnity.pl
mailto:zi@sygnity.pl
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Aby  pobrać  wygenerowany  kod licencyjny, wybieramy  przycisk  Pobierz  kod,  pobrany  kod  zostanie
przypisany do pola edycyjnego. Następnie wybieramy przycisk Wprowadź nowy kod licencyjny.
Po  prawidłowym  wprowadzeniu  kodu  licencyjnego,  pojawi  się  okno  „Akceptacja  licencji  -  Zespoły
Interdyscyplinarne”. 

Po zapoznaniu się z Umową licencyjną, zaznaczamy  w lewym dolnym rogu okna „akceptuję warunki
umowy licencyjnej ”. Okno opuszczamy za pomocą ikony Akceptuj.

Uwaga: W przypadku nie zaakceptowania warunków licencji i opuszczeniu okna za pomocą ikony
Akceptuj,  pojawi  się  komunikat:  „Należy  zaakceptować  warunki  umowy  licencyjnej ”.  Jeśli  nie
chcemy  akceptować  warunków licencji,  należy  opuścić  okno „Akceptacja  licencji”  poprzez  ikonę
Anuluj.

Po  zaakceptowaniu  Umowy  licencyjnej,  pojawi  się  informacja  o   terminie  obowiązywania
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wprowadzonego kodu licencyjnego oraz  informacja  o  liczbie  stanowisk,  dla  których  przysługuje  kod

licencyjny. Okno "Wprowadzenie kodu licencyjnego" opuszczamy, wybierając ikonę .

Ostrzeżenia  o  wygasającej/wygasłej  licencji  są  pokazywane  przy  próbie  zalogowania  do  aplikacji  "
Zespół Interdyscyplinarny". 

W przypadku gdy do wygaśnięcia licencji pozostał miesiąc, to podczas  logowania do licencjonowanej
aplikacji „Karta Polaka” pojawi się informacja o tym, że licencja wygasa, a po jej  zakończeniu będzie
można  pracować  tylko  przez  jeden  miesiąc.  Ostrzeżenia  o  wygasającej  licencji  będą  się  pojawiać
podczas logowania do aplikacji"Zespół Interdyscyplinarny"  przez cały miesiąc - raz w tygodniu, zawsze
w poniedziałek.

Jeśli upłynął okres ważności licencji,  a nowy  kod licencyjny  nie zostanie wprowadzony, wówczas  po
zalogowaniu się do aplikacji "Zespół Interdyscyplinarny" pojawi się komunikat „Wygaśnięcie licencji”.

Po  wygaśnięciu  licencji  aplikacja  działa  jeszcze  przez  jeden  miesiąc,  ostrzegając  użytkownika  o
konieczności zakupu nowej licencji. 

Przez okres dwóch tygodni od wygaśnięcia licencji  co poniedziałek prezentowana będzie informacja o
zakończeniu  licencji  i  możliwości  korzystania  z  aplikacji  jeszcze  przez  jeden  miesiąc  od  daty
wygaśnięcia tej licencji. 

Komunikat o wygaśnięciu licencji otrzymuje każdy użytkownik przy pierwszym (danego dnia) logowaniu
do licencjonowanej aplikacji. 

Po  upływie  dwóch  tygodni  od  wygaśnięcia  licencji   codziennie  prezentowana  będzie  informacja  o
zakończeniu  licencji  i  możliwości  korzystania  z  aplikacji  jeszcze  przez  jeden  miesiąc  od  daty
wygaśnięcia tej licencji. 

Komunikat  o  tym  fakcie  codziennie  będzie  otrzymywany  przez  wszystkich  użytkowników  przy
pierwszym w tym dniu logowaniu do licencjonowanej aplikacji. 

Po upływie jednego miesiąca  dostęp  do  aplikacji  "Zespół  Interdyscyplinarny"  zostanie  zablokowany.
Wówczas  podczas  próby  logowania  Użytkownik  otrzyma  komunikat  o  wygaśnięciu  licencji,  czego
konsekwencją będzie brak możliwości zalogowania do aplikacji.

W przypadku gdy logowanie dotyczy instalacji systemu POMOST Std bez aplikacji Pomoc Społeczna
to Użytkownik otrzyma komunikat w następującym brzmieniu:
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W celu przedłużenia możliwości korzystania z aplikacji należy wykupić licencję i wprowadzić otrzymany
kod licencyjny. 
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Zespół Interdyscyplinarny
Funkcje i operacje dostępne w aplikacji "Zespół Interdyscyplinarny" zapewniają pracownikom jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej pomoc w realizacji podstawowych zadań wynikających z ustawy o
przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie.  Przede  wszystkim  możemy  tu  zarejestrować  osoby
przeciwdziałające przemocy  w rodzinie,  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  podzespoły  Zespołu
Interdyscyplinarnego,  grupy  robocze,  rodziny  dotknięte  przemocą  oraz  niebieskie  karty  dla  rodzin
dotkniętych przemocą. 

Wprowadzone informacje mają swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach, raportach.
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Osoby przeciwdziałające przemocy

W  aplikacji  "Zespół  Interdyscyplinarny"  istnieje  możliwość  prowadzenia  ewidencji  wszystkich  osób
działających na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  tj.  osób  będących  członkami  Zespołu
Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz innych osób, reprezentujących podmioty działające na rzecz
przeciwdziałania przemocy. 
Aby  przejść  na  listę  osób  działających  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy,  wybieramy  przycisk

.  Przejdziemy  do  okna  "Lista  osób  działających  na  rzecz
przeciwdziałania przemocy". W  to samo  miejsce  dotrzemy  wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka
funkcji Zespół Interdyscyplinarny>Osoby przeciwdziałające przemocy>Wszystkie osoby.

Aby  zarejestrować  nową  osobę  działającą  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy,  wybieramy  ikonę

 i w dolnej  części okna wprowadzamy dane tej  osoby: Nazwisko,  Imię,  Nr telefonu,  E-mail,
Reprezentowany podmiot  oraz  Nazwę  i  adres reprezentowanej  instytucj i.  Za  pomocą  przycisku
Kopiuj dane pracownika można wskazać jako osobę działającej  na rzecz przeciwdziałania przemocy
pracownika jednostki. Dane wskazanego  pracownika  zostaną  automatycznie  skopiowane  do  danych
osoby działającej  na rzecz przeciwdziałania przemocy i jako Reprezentowany podmiot podpowie się
JOPS. Skopiowane dane można modyfikować.

Uwaga: Podmiot,  działający  na rzecz  przeciwdziałania przemocy, jaki  reprezentuje  rejestrowana
osoba, wskazujemy  ze słownika "Rodzaj  wypełniających Niebieskie  Karty".  W  przypadku,  kiedy
zachodzi  potrzeba  wskazania  podmiotu  innego  niż  występuje  w  słowniku,  Administrator  może
rozszerzyć  lokalnie  odpowiednią  pozycję  słownika  "Rodzaj  wypełniających  Niebieskie  Karty"
(Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Policja,  Oświata,  Ochrona  zdrowia,
kurator  sądowy  oraz  inny  podmiot  działający  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy)  o  pozycję
odpowiadającą podmiotowi, który reprezentuje dana osoba. 

Uwaga: Nazwę i adres reprezentowanej  instytucj i wskazujemy z listy instytucji za pomocą ikony

 . Jeżeli danej instytucji nie ma na liście możemy ją dodać za pomocą przycisku Dodaj.

W dolnej  części okna, dotyczącej  konkretnej  osoby, dostępna jest opcja osoba aktualnie działa.
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Podczas dodawania nowej osoby opcja ta będzie domyślnie zaznaczona.

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 

Dane zarejestrowanej osoby możemy modyfikować (ikona ) lub usunąć (ikona ).

Uwaga: Nie można usunąć  osoby, która jest  członkiem  Zespołu  Interdyscyplinarnego  lub  grupy
roboczej. 

Jeśli  osoba  zakończyła  współpracę,  należy  odznaczyć  opcję  osoba  aktualnie  działa.  Wcześniej
należy  podając  datę zakończenia okresu, w  którym  osoba  jest  członkiem  ZI,  podzespołu  lub  grupy
roboczej  oraz upewnić się, że nie ma już żadnego zaplanowanego spotkania z udziałem tej  osoby  ani
zaplanowanego działania, w którym osoba ta została wskazana. Odbyte już  spotkania i  zrealizowane
działania,  nie  stanowią  przeszkody  w  odznaczeniu  opcji  osoba  aktualnie  działa.  W  przeciwnym
wypadku Użytkownik  otrzyma stosowny  komunikat  blokujący  wykonanie  tej  operacji.  Wykonanie  tej
operacji będzie możliwe po usunięciu przeszkód wskazanych w komunikacie.

Pod listą osób przeciwdziałających przemocy znajduje się filtr osoby aktualnie działaj ące, domyślnie
zaznaczony,  pokazujący  tylko  osoby  aktualnie  działające.  Osoby,  która  aktualnie  nie  działa,  czyli
takiej, dla której  opcja osoba aktualnie działa jest odznaczona, nie można wskazać jako członka ZI,
Grupy Roboczej lub podzespołu, zaplanować jej udziału w spotkaniu, szkoleniu grupowym, ani wskazać
jako wykonującej  działanie.  Wszystkie  historyczne wskazania tej  osoby  pozostaną w systemie. Po
ewentualnym  ponownym  podjęciu  współpracy  z  tą  osobą,  należy  wejść  na  listę  osób
przeciwdziałających przemocy, odznaczyć filtr osoby aktualnie działaj ące, odnaleźć właściwą osobę i
ponownie zaznaczyć jej opcję osoba aktualnie działa.

Dla osób przeciwdziałających przemocy  mamy  możliwość  rejestracji  informacji  o  przeprowadzanych
szkoleniach, za pomocą przycisku Szkolenia, a także przegląd spotkań oraz przynależność osoby do
Zespołów  Interdyscyplinarnych  i  Grup  Roboczych.  Szczegółowy  opis   rejestracji  informacji  o
przeprowadzonych szkoleniach dla osób działających na rzecz  przeciwdziałania przemocy  w rodzinie
znajduje sie w rozdziale "Szkolenia".
Aby  przeglądać  informacje  o  zaplanowanych/zrealizowanych  spotkaniach  w  kontekście  osoby

przeciwdziałającej przemocy w rodzinie należy wybrać przycisk . Przejdziemy do
okna "Spotkania osoby [imię i nazwisko]".

W oknie prezentowana jest lista spotkań, którą użytkownik  ma możliwość  filtrowania na zaplanowane
lub zrealizowane, zespołów, podzespołów lub grup roboczych,  w  których  uczestniczyła  lub  nie  była
obecna we wskazanym okresie osoba,  w  kontekście  której  wyszukiwane  są  spotkania.  Za  pomocą

ikony  użytkownika ma możliwość przeglądania szczegółowych danych spotkania.
Aby przeglądać informacje o przynależności osoby przeciwdziałającej przemocy w rodzinie do Zespołów

Interdyscyplinarnych  lub  Grup  Roboczych  należy  wybrać  przycisk  .
Przejdziemy do okna "Przynależność osoby [imię i nazwisko] do ZI, GR".
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W oknie prezentowana jest lista przynależności osoby do zespołów, podzespołów lub grup roboczych,
do  których  osoba  należała  we  wskazanym  okresie.  Listę  możemy  ograniczyć  do  przynależności
trwających, poprzez zaznaczenie opcji tylko trwaj ąca.

Szkolenia

W  systemie  istnieje  możliwość  rejestracji  informacji  o  przeprowadzanych/odbytych  szkoleniach  dla
osób  przeciwdziałających  przemocy  w  rodzinie.  Aby  zarejestrować  szkolenie,  na  liście  osób
działających  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy,  zaznaczamy  daną  osobę  i  wybieramy  przycisk
Szkolenia.  Zostanie  otwarte  okno  "Szkolenia",  zawierające  wszystkie  zarejestrowane  w  systemie
szkolenia dla osoby.

Uwaga: Na liście szkoleń danej osoby, będącej m.in. uczestnikiem szkolenia grupowego, bedzie
także prezentowany udział danej osoby w szkoleniach grupowych, jednak bez możliwości

modyfikacji daty, formy oraz opisu szkolenia grupowego. W celu dokonania wszelkich zmian należy
przejść do okna "Szkolenia grupowe".
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Aby dodać nowe szkolenie, wybieramy ikonę Dodaj  i w dolnej  części okna wprowadzamy  informacji o
szkoleniu: Datę, Formę szkolenia oraz Opis szkolenia.

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 

Dane zarejestrowanego szkolenia możemy modyfikować, korzystając z ikony .
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Szkolenia grupowe

W systemie istnieje także możliwość  rejestracji  informacji  o przeprowadzanych/odbytych szkoleniach
grupowych dla osób przeciwdziałających przemocy w rodzinie. Aby zarejestrować szkolenie grupowe, w
głównym oknie aplikacji na zakładce Zespół Interdyscyplinarny z drzewka funkcji należy wybrać pozycję
 Szkolenia  grupowe.  .Zostanie  otwarte  okno  "Szkolenia  grupowe",  zawierające  wszystkie
zarejestrowane w aplikacji szkolenia grupowe.

Aby  dodać  nowe szkolenie grupowe, wybieramy  ikonę Dodaj  i  w  dolnej  części  okna  wprowadzamy
informacje o szkoleniu: Datę zakończenia szkolenia, Formę szkolenia oraz Opis odbytego szkolenia.

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 

Uwaga:  Podczas  wprowadzania  szkoleń  grupowych  można  skorzystać  z  ikon  magnetofonu
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umożliwiających zarejestrowanie kolejno kilku  szkoleń bez konieczności opuszczania okna.

Zarejestrowane szkolenie jest prezentowane w oknie "Szkolenia grupowe".

Dane szkolenia możemy modyfikować, korzystając z ikony .
Do zarejestrowanego szkolenia można przypisać uczestników tego szkolenia. W  tym celu wybieramy
przycisk Uczestnicy. Zostanie otwarte okno "Uczestnicy szkolenia"  

Uczestników  szkolenia  wskazujemy  spośród  wszystkich  zarejestrowanych  w  systemie  osób
przeciwdziałających  przemocy,  dla  których  w  danych  osoby  przeciwdziałającej  przemocy  została
zaznaczona opcja osoba aktualnie działa. Dla każdej  dostępnej  osoby  w  odpowiednich  kolumnach
prezentowane są następujące informacje: nazwisko, imię, numer telefonu oraz adres email (o ile zostały
uzupełnione w danych osoby przeciwdziałającej przemocy).
Aby dodać uczestnika szkolenia, w sekcji Dostępne osoby wskazujemy osobę, którą chcemy wskazać

jako osobę, która odbyła szkolenie i wybieramy ikonę .
Wskazana osoba pojawi się na liście Uczestnicy szkolenia.

Uwaga: Nie można tej samej osoby dwukrotnie dodać jako uczestnika szkolenia.

Uwaga: Dla uczestnika szkolenia grupowego udział  tej  osoby  w  szkoleniach  grupowych  będzie
widoczny także z listy osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w oknie "Szkolenia"
otwartym dla wskazanej osoby.

Aby  usunąć  uczestnika  szkolenia  grupowego,  zaznaczamy  go  na  liście  Uczestnicy  szkolenia  i

wybieramy ikonę .
Jeżeli  chcemy  na  listę  Uczestnicy  szkolenia  dodać  wszystkie  aktywne  osoby  przeciwdziałające

przemocy , wybieramy ikonę . 

Aby usunąć wszystkich uczestników szkolenia grupowego, korzystamy z ikony .

Zmiany wprowadzone w liście uczestników szkolenia grupowego zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Zespoły Interdyscyplinarne

W  aplikacji  "Zespół  Interdyscyplinarny"  istnieje  możliwość  prowadzenia  ewidencji  członków,
podzespołów  Zespołu  Interdyscyplinarnego  oraz  ewidencji  spotkań  odbytych  przez  Zespół
Interdyscyplinarny. 
Aby  przejść  do  danych  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  w  głównym  oknie  wybieramy  przycisk
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 lub  menu  Zespół  Interdyscyplinarny>Osoby  przeciwdziałające
przemocy>Zespoły  Interdyscyplinarne.  Przejdziemy  do  okna  "Zespoły  Interdyscyplinarne",
zawierającego listę aktualnych Zespołów Interdyscyplinarnych jednostki. 

Zespół  Interdyscyplinarny  jest  tworzony  automatycznie  w  chwili pierwszego  uruchomienia  aplikacji
"Zespół Interdyscyplinarny". Jego nazwę możemy w razie potrzeby zmodyfikować w roli Administratora
w oknie "Komórki organizacyjne". Również  z  poziomu okna "Komórki organizacyjne"  możemy  dodać
kolejne Zespoły Interdyscyplinarne (jako komórki organizacyjne), jeśli jednostka na jednej  bazie danych
obsługuje  więcej  niż  jeden  Zespół  Interdyscyplinarny  (np.  miasto  posiada  osobne  zespoły
interdyscyplinarne dla dzielnic).

Uwaga: Wybierając menu Osoby działające na rzecz przeciwdziałania przemocy mamy możliwość
podglądu i edycji danych osób przeciwdziałających przemocy oraz dodawania nowych osób.

W oknie "Zespoły Interdyscyplinarne" dostępny jest zawsze jeden Zespół Interdyscyplinarny, do którego
jesteśmy aktualnie zalogowani.
Jeżeli zalogowany Użytkownik posiada dostęp do
innych  zespołów  (komórek  organizacyjnych),  to
wówczas  zespoły  te  będą  widoczne  w  menu
Komórki  organizacyjne.  Po  wybraniu  danego
zespołu  z  tego  menu  możemy  tylko  przeglądać
jego dane. 
Wybierając  pozycję  wszystkie  w/w  możemy
wyświetlić  na  liście  wszystkie  zespoły
interdyscyplinarne,  wyszczególnione  w  menu
(czyli te do których Użytkownik ma dostęp), tylko
z możliwością przeglądania ich danych.
W oknie "Zespoły Interdyscyplinarne" mamy możliwość:
- uzupełnienia danych Zespołu Interdyscyplinarnego (Opisu - celu powołania,  Daty  początku/końca



54Sygnity S. A.

Zespoły Interdyscyplinarne

POMOST Std 3-32.0

działalności), poprzez wybranie ikony .

- rejestracji  członków Zespołu Interdyscyplinarnego, poprzez  wybranie przycisku Członkowie  -  patrz
rozdział "Członkowie".
- rejestracji podzespołów Zespołu Interdyscyplinarnego, poprzez wybranie przycisku Podzespoły - patrz
rozdział "Podzespoły".
-  rejestracji  spotkań  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  poprzez  wybranie  przycisku  Spotkania  -  patrz
rozdział "Spotkania",
- rejestracji  działań Zespołu Interdyscyplinarnego, nieodnoszących się do procedur Niebieskiej  Karty,
poprzez wybranie przycisku Działania  -  patrz  rozdział  "Działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup
roboczych".

Członkowie

Aby  przejść  na  listę  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  w  oknie  "Zespoły  Interdyscyplinarne"
wybieramy przycisk Członkowie. Zostanie otwarte okno "Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego".

Okno "Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego" podzielone jest na dwie części:
I część  -  Członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  -  zawiera  listę  aktualnych  członków  Zespołu
Interdyscyplinarnego.
II część  -  Dostępne  osoby  -  zawiera  listę  wszystkich  zarejestrowanych  osób  przeciwdziałających
przemocy.
Aby  dodać  nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego, Podzespołu lub Grupy  Roboczej,  w  sekcji
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Dostępne  osoby  wskazujemy  osobę,  którą  chcemy  wskazać  jako  członka  Zespołu

Interdyscyplinarnego, Podzespołu lub Grupy Roboczej i wybieramy ikonę .

Uwaga: Możemy  dodać  nową  osobę  do  sekcji  Dostępne  osoby,  za  pomocą  ikony  .
Wybranie  ikony  spowoduje  otwarcie  okna  "Osoby  przeciwdziałające  przemocy",  w  którym
uzupełniamy podstawowe dane dodawanej osoby. 

Za  pomocą  przycisku  Kopiuj  dane  pracownika  użytkownik  może  dodać  jako  nową  osobę,
pracownika  jednostki  z  listy  pracowników  zarejestrowanych  w  systemie  z  możliwością  edycji
kopiowanych danych. W  dolnej  części  okna,  dotyczącej  konkretnej  osoby,  dostępna  jest  opcja
osoba aktualnie działa. Podczas dodawania nowej osoby opcja ta będzie domyślnie zaznaczona.

Dodając  nową  osobę  do  sekcji  Dostępne  osoby  zostanie  dodana  nowa  osoba  na  liście  osób
przeciwdziałajacych przemocy.

Opcja dodawania nowej osoby jest niedostępna w takcie definiowania członków Podzespołów.

Wskazana osoba pojawi się na liście Członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Dla  zarejestrowanego  członka  Zespołu  Interdyscyplinarnego  możemy  w  odpowiednich  kolumnach
określić  "Datę  powołania/odwołania"  na/z  członka  oraz  "Rolę"  jaką  pełni  on  w  Zespole
Interdyscyplinarnym.

Uwaga:  Rolę  członka  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  wskazujemy  ze  słownika  "Rola  osoby
przeciwdziałającej  przemocy".  W  przypadku,  kiedy  zachodzi  potrzeba  wskazania  roli  innej  niż
występuje  w  słowniku,  Administrator  może  rozszerzyć  lokalnie  pozycję  słownika  "Rodzaj
wypełniających Niebieskie Karty" (inna) o pozycję odpowiadającą roli, którą pełni dany członek. 

Jeżeli chcemy dla wybranych lub wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego wprowadzić  taką
samą  datę  powołania  lub  odwołania,  zaznaczamy  te  osoby  na  liście  (<Ctrl>+wskazanie  osoby),

wprowadzamy odpowiednią datę do pola Data powołania lub Data odwołania i wybieramy ikonę 
.

Po wprowadzeniu dla wybranego członka Zespołu Interdyscyplinarnego daty  jego odwołania, osoba ta
jest  usuwana  z  listy  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego.  Aby  wyświetlić  na  liście  odwołanych
członków Zespołu Interdyscyplinarnego, należy zaznaczyć opcję pokaż odwołanych.
Aby  usunąć  członka  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  zaznaczamy  go  na  liście  Członków  Zespołu

Interdyscyplinarnego i wybieramy ikonę .
Jeżeli  chcemy  dodać  wszystkie  osoby  przeciwdziałające  przemocy  do  członków  Zespołu

Interdyscyplinarnego, wybieramy ikonę .  Ikona ta pomija osoby, które już znajdują się na liście
członków.

Aby usunąć wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego, korzystamy z ikony .

Zmiany wprowadzone w danych członków Zespołu Interdyscyplinarnego zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Podzespoły

Dla Zespołu Interdyscyplinarnego istnieje możliwość zarejestrowania jego podzespołów. W tym celu w
oknie "Zespoły  Interdyscyplinarne"  wybieramy  przycisk  Podzespoły.  Otworzy  się  okno  "Podzespoły
Zespołu Interdyscyplinarnego".
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Aby  dodać  nowy  podzespół,  wybieramy  ikonę  Dodaj  i  w  dolnej  części  okna  wprowadzamy  dane
podzespołu (Nazwę, Opis, Datę początku/końca działalności).

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 
Dodany podzespół pojawi się na liście.
Dane zarejestrowanego podzespołu możemy modyfikować, usunąć, korzystając z odpowiednich ikon. 
Dla zarejestrowanego podzespołu mamy możliwość:
-  rejestracji  członków  podzespołu,  poprzez  wybranie  przycisku  Członkowie.  Sposób  rejestracji

członków  podzespołu  jest  analogiczny  jak  w  przypadku  rejestracji  członków  Zespołu
Interdyscyplinarnego i został  opisany  w rozdziale  "Członkowie".  Członków  podzespołu  wskazujemy
spośród aktywnych członków zespołu interdyscyplinarnego,  do  którego  należy  podzespół  (II część
okna  "Członkowie  podzespołu"  -  Dostępne  osoby),  jednak  bez  możliwości  dodania  nowej  osoby
przeciwdziałającej przemocy.

- rejestracji  spotkań podzespołu, poprzez  wybranie przycisku Spotkania. Sposób rejestracji  spotkań
został opisany w rozdziale "Spotkania".

Spotkania

W systemie istnieje możliwość rejestracji informacji o przeprowadzanych/odbytych spotkaniach Zespołu
Interdyscyplinarnego, podzespołu lub grupy  roboczej. Aby  zarejestrować  spotkanie, w oknie "Zespoły
Interdyscyplinarne"  lub  "Podzespoły  Zespołu  Interdyscyplinarnego"  lub  "Grupy  robocze"  wybieramy
przycisk  Spotkania.  Zostanie  otwarte  okno  "Spotkania",  zawierające  zarejestrowane  w  systemie
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spotkania dlaZespołu Interdyscyplinarnego lub wybranego zespołu lub wybranej grupy roboczej.

Aby dodać nowe spotkanie, wybieramy ikonę Dodaj  i w  oknie "Spotkanie"  wprowadzamy  informacji  o
spotkaniu: Datę, Godzinę spotkania, ewentualnie Numer spotkania, Szczegółowe miej sce spotkania
(np.  pokój ,  piętro)  oraz  Osoby  zaproszone  na  spotkanie.  Informacje  te  będą  automatycznie
umieszczone na wydrukach zaproszeń lub wezwań na to spotkanie.

Osoby zaproszone na spotkanie zespołu, grupy roboczej (Uczestników spotkania) wskazujemy spośród
wszystkich zarejestrowanych w systemie i aktywnych osób przeciwdziałających przemocy.
Osoby zaproszone na spotkanie podzespołu (Uczestników spotkania) wskazujemy spośród wszystkich
członków zespołu interdyscyplinarnego, do którego należy podzespół.
Osoby te znajdują się w sekcji Dostępne osoby.  
Aby dodać uczestnika spotkania, w sekcji Dostępne osoby wskazujemy osobę, którą chcemy wskazać

jako osobę zaproszoną na spotkanie, i wybieramy ikonę .
Wskazana osoba pojawi się na liście Osób zaproszonych (Uczestników spotkania).
Aby usunąć uczestnika spotkania, zaznaczamy  go na liście Osób zaproszonych  i  wybieramy  ikonę

.
Jeżeli  chcemy  dodać  wszystkie osoby  przeciwdziałające przemocy  na listę Osób zaproszonych  na

spotkanie, wybieramy ikonę . 
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Aby usunąć wszystkich uczestników spotkania, korzystamy z ikony .

Jeżeli  rejestrujemy  informację  o  spotkaniu,  które  już  odbyło  się,  to  zaznaczamy  opcję  spotkanie
odbyło się. 
Dla  spotkania  odbytego  (zaznaczona  opcja  spotkanie  odbyło  się)  należy  określić,  które  osoby
zaproszone na to spotkanie były obecne. W tym celu na liście osób zaproszonych przy  osobie, która

uczestniczyła w spotkaniu, należy zaznaczyć opcję ( ) w kolumnie "Obecna". 

Uwaga:  Nie  można  zaznaczyć  spotkania  jako  odbyte  bez  obecnego  co  najmniej  jednego
uczestnika.

Aby  określić  osobę  będącą  organizatorem  spotkania,  zaznaczamy  przy  tej  osobie  opcję   ( )  w
kolumnie "Organizator".

Opcja  pokaż  tylko  osoby  należące  do  Zespołu  Interdyscyplinarnego/Grupy  Roboczej /
Podzepspołu  w  dniu  spotkania  jest  domyślnie  zaznaczona,  jeśli  podana  jest  data  spotkania.

Zaznaczenie  ( )  opcji  spowoduje  ograniczenie  listy  dostępnych  osób  do  członków  należących  do
Zespołu  Interdyscyplinarnego/Grupy  Roboczej/Podzepspołu  w  dniu  spotkania.  Odznaczenie  opcji
spowoduje  wyświetlenie  pełnej  listy  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego/Grupy  Roboczej/
Podzepspołu.

Na  zakładce  Tematy  znajdują  się  działania  zespołu  interdyscyplinarnego/grup  roboczych
(zarejestrowane dla niebieskiej  karty),  do  których  przypisano  dane  spotkanie.  Działania  te  możemy
jedynie  przeglądać,  bez  możliwości  modyfikacji.  Dla  osoby,  której  dotyczy  działanie  przypisane  do
spotkania, możemy określić, że osoba była obecna na spotkaniu, zaznaczając przy tej  osobie opcję  (

) w kolumnie "Obecna".
Na zakładce Uwagi mamy możliwość wprowadzenia dowolnych uwag, notatek, dotyczących spotkania
(np. ustaleń ze spotkania, informacji o osobach spoza Zespołu zaproszonych na spotkanie itp.).
Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 
W przypadku spotkania, które już odbyło się, w kolumnie "Frekwencja" system automatycznie wyliczy
frekwencję spotkania (procentową liczbę osób obecnych na spotkaniu w stosunku do całkowitej  liczby
osób zaproszonych).

Dane zarejestrowanego spotkania możemy modyfikować (ikona ) lub usunąć (ikona ).

Grupy robocze

W  aplikacji  "Zespół  Interdyscyplinarny"  istnieje  możliwość  prowadzenia  ewidencji  grup  roboczych,
prowadzących pomoc w indywidualnych sprawach.

Aby  przejść  na  listę  grup  roboczych,  wybieramy  przycisk  .
Przejdziemy  do okna "Grupy  robocze".  W  to  samo  miejsce  dotrzemy  wybierając  w  głównym  oknie
menu Zespół Interdyscyplinarny>Osoby przeciwdziałające przemocy>Grupy robocze.
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W  oknie  "Grupy  robocze"  dostępne  są  zawsze  grupy  robocze,  zarejestrowane  w  Zespole
Interdyscyplinarnym, do którego jesteśmy aktualnie zalogowani.

Uwaga: Wybierając menu Osoby działające na rzecz przeciwdziałania przemocy mamy możliwość
podglądu i edycji danych osób przeciwdziałających przemocy oraz dodawania nowych osób.

Jeżeli  zalogowany  Użytkownik  posiada  dostęp  do  innych  zespołów  (komórek  organizacyjnych),  to
wówczas korzystając z menu Komórki organizacyjne możemy przeglądać dane grup roboczych z tych
zespołów, do których Użytkownik ma dostęp. 
Aby dodać nową grupę roboczą, wybieramy  ikonę Dodaj  i  w  dolnej  części okna wprowadzamy  dane
grupy roboczej (Nazwę, Opis, Datę początku/końca działalności).

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 
Dodana grupa robocza pojawi się na liście.
Dane zarejestrowanej grupy możemy modyfikować, usunąć, korzystając z odpowiednich ikon. 
Dla zarejestrowanej grupy roboczej mamy możliwość:
-  rejestracji  członków  grupy  roboczej,  poprzez  wybranie  przycisku  Członkowie.  Sposób  rejestracji

członków  grupy  roboczej  jest  analogiczny  jak  w  przypadku  rejestracji  członków  Zespołu
Interdyscyplinarnego i został opisany w rozdziale "Członkowie".

- rejestracji spotkań grupy roboczej, poprzez wybranie przycisku Spotkania. Sposób rejestracji spotkań
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został opisany w rozdziale "Spotkania".

Uwaga: Osoby, która aktualnie nie działa, czyli takiej, dla której opcja osoba aktualnie działa jest
odznaczona,  nie  można  wskazać  jako  członka  Grupy  Roboczej  lub  zaplanować  jej  udziału  w
spotkaniu.

Uwaga:  W  przypadku  zakończenia  działalności  Grupy  Roboczej  wprowadzamy  Datę  końca
działalności.  Członkowie  grupy  dla  której  wprowadzono  Datę  końca  działalności,  którzy  nie
zostali z niej odwołani nie będą liczeni do sprawozdawczości.

Rodziny dotknięte przemocą

W  aplikacji  "Zespół  Interdyscyplinarny"  istnieje  możliwość  prowadzenia  ewidencji  rodzin  dotkniętych
przemocą oraz członków tych rodzin.
Aby  przejść  na  listę  rodzin  dotkniętych  przemocą,  wybieramy  przycisk

.  Przejdziemy  do  okna  "Lista  rodzin".  W  to  samo  miejsce
dotrzemy wybierając w głównym oknie menu Rodziny dotknięte przemocą.

Aby  zarejestrować  nową  rodzinę,  wybieramy  ikonę  Dodaj.  Sposób  rejestracji  nowej  rodziny  został
opisany w rozdziale "Rejestracja nowej rodziny".

Dla rodziny dotkniętej przemocą istnieje możliwość rejestracji:
- niebieskiej  karty, wybierając przycisk Niebieskie karty. Szczegółowy  opis  wykonania tej  czynności
znajduje się w rozdziale "Niebieska karta".
ponieważ karta musi być przypisana do konkretnej rodziny, tej w której przebywa właśnie ta ofiara. 
-  korespondencji,  wybierając  menu  Czynności>Korespondencja.  Szczegółowy  opis  wykonania  tej
czynności znajduje się w rozdziale "Korespondencja ws. osoby/rodziny".
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Rejestracja nowej rodziny

Aby  zarejestrować  nową  rodzinę  dotkniętą  przemocą,  w  głównym  oknie  modułu  "Zespół
Interdyscyplinarny"  wybieramy  przycisk  Rodziny  dotknięte  przemocą.  Przejdziemy  do  okna  "Lista
rodzin". 
Przed  wybraniem
ikony  Dodaj
powinniśmy  się
upewnić,  że  rodzina,
której  dane  chcemy
zarejestrować,  nie
została już  wcześniej
wprowadzona  do
systemu przez innego
użytkownika.  W  tym
celu  wpisujemy
nazwę rodziny  w pole
dostępne  poniżej
kolumny  Nazwa
rodziny. 

Możemy również sprawdzić czy osoba, w związku z  którą zamierzamy  wprowadzić  nową rodzinę nie
należy już do innej  zarejestrowanej  wcześniej  rodziny. Wówczas jej  numer PESEL wpisujemy do pola
Szukaj  wg osoby w rodzinie. Jeżeli osoba nie ma uzupełnionego PESELa, to korzystając ze strzałki
wyszukujemy ją w systemie za pomocą okna "Dopasowanie osoby".
Jeżeli upewniliśmy się, że rodziny, ani osoby nie ma jeszcze w systemie, wybieramy ikonę Dodaj.

Pojawi się okno "Rodzina", w
którym  informacje  są
rozmieszczone  na  czterech
zakładkach.  Na  zakładce
Ogólne  podajemy  nazwę
rodziny  w  polu  Nazwa
rodziny.
Jeżeli w ośrodku posługujemy
się  numerami  teczek  w  celu
identyfikacji  rodzin,  to
odpowiednią  informację
wpisujemy  do  pola  Numer
teczki  (jeżeli  nie  mamy
włączonej  autonumeracji).   
Autonumerację  dla  numeru
teczki  możemy  włączyć/
wyłączyć  z  poziomu  aplikacji
Pomoc Społeczna.

Uwaga: Jeżeli  dla danej  rodziny  został  wprowadzony  Numer  teczki,  to  po  wejściu  na  Teczkę
rodziny zostanie on wyświetlony w oknie "Zawartość teczki [nr] rodziny [nazwa rodziny]".

Jeżeli nie pracujemy na bieżąco, to powinniśmy jeszcze zmienić datę rejestracji  rodziny  na zgodną z
rzeczywistą datą, kiedy  rodzina zgłosiła się do ośrodka. Możemy  również  zmienić  dane  pracownika
prowadzącego rodzinę w polu Pracownik prowadzący.

Uwaga: Istnieje możliwość przypisania pracownika prowadzącego wielu rodzinom jednocześnie. W
tym  celu  w  oknie  "Lista  rodzin"  zaznaczamy  rodziny,  którym  chcemy  przypisać  pracownika
prowadzącego,  i  wybieramy  menu  Czynności>Przypisz  pracownika  zaznaczonym  rodzinom  lub
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Przypisz pracownika wszystkim rodzinom z listy. Otworzy się okno "Stanowiska pracy", w którym
wskazujemy  pracownika,  którego  chcemy  przypisać  do  wybranych  rodzin  i  wybieramy  ikonę
Akceptuj.  Pozycja  Przypisz  pracownika  zaznaczonym  rodzinom  jest  nieaktywna,  jeśli  menu
Komórki organizacyjne jest ustawione w pozycji  "wszystkie". Oznacza to, że zmieniamy  zawsze
pracownika  prowadzącego  rodzinę  w  tej  komórce,  na  której  jest  ustawione  menu  Komórki
organizacyjne.

Dodatkowo w polu Osoba przeciwdziałaj ąca przemocy istnieje możliwość przypisania rodzinie osoby,
która przeciwdziała przemocy. 

Na  zakładce  Adres  podajemy  adres  rodziny  (adres  stały,  adres  tymczasowy,  tymczasowy  adres
pobytu),  który  następnie  system  zaproponuje  jako  adres  każdego  z  członków  tej  rodziny.  Sposób
wprowadzania danych adresowych został opisany w rozdziale "Wprowadzanie danych adresowych".

Uwaga: Wpisując  nazwę ulicy  możemy  skorzystać  ze słownika ulic, który  powstaje na  bieżąco
podczas rejestracji danych przez wszystkich użytkowników systemu, powinniśmy więc zadbać o to
aby nie powielać  wpisów poprzez  np. wpisanie ulicy  o nazwie "ul. T. Kościuszki"  w sytuacji  gdy
wcześniej  ktoś  inny  wpisał  nazwę "ul. Tadeusza  Kościuszki".  Szczegółowy  opis  znajduje  się  w
rozdziale  "Miejscowości".  Administrator  ma  możliwość  zablokowania  użytkownikom  możliwości
dopisywania nowych wartości do tego słownika.

Uwaga: Wpisując nazwę ulicy możemy skorzystać z szybkiego wyszukiwania. Po wpisaniu w polu
 Ulica fragmentu jej  nazwy i wybraniu klawisza <Enter> zostanie wyszukana i wstawiona do pola
Ulica  nazwa  pierwszej  ulicy  zawierającej  wpisany  fragment.  Jeżeli  system  nie  będzie  w  stanie
dopasować  żadnej  nazwy  ulicy,  to  w  polu  Ulica  pozostanie  wpisany  fragment  nazwy  ulicy  z
możliwością  dalszej  jej  edycji.  Sposób  wprowadzania  danych  adresowych  został  opisany  w
rozdziale "Wprowadzanie danych adresowych".

Uwaga:  Jeśli  miejscowość  znajduje  się  za  granicą  kraju,  to  w  polu  Kod  pocztowy  możemy
wprowadzić 12 dowolnych znaków, a jeśli nie, to 6 znaków i dopuszczalne tylko znaki 1234567890-.

Uwaga: Jeżeli  jako miejscowość, w  której  zamieszkuje  rodzina,  wskażemy  miejscowość,  która
posiada wprowadzone dzielnice, to na zakładce Adres pojawi się pole Dzielnica. Pole to zostanie
automatycznie wypełnione nazwą właściwej  dzielnicy, na podstawie podanej  ulicy, jeżeli  ulica  ta
jest  przypisana do dzielnicy. Jeżeli  ulica, pod którą zamieszkuje rodzina, nie jest  przypisana  do
żadnej  dzielnicy,  to  pole  Dzielnica  pozostanie  puste.  Jeżeli  w  systemie  dla  wskazanej
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miejscowości  nie  ma  zdefiniowanych  dzielnic,  to  pole  Dzielnica  nie  będzie  widoczne.  Sposób
wprowadzania dzielnic dla miejscowości został opisany w rozdziale "Miejscowości".

Uwaga: Istnieje możliwość przypisania dzielnicy wielu rodzinom jednocześnie. W tym celu w oknie
"Lista  rodzin"  zaznaczamy  rodziny,  którym  chcemy  przypisać  dzielnicę,  i  wybieramy  menu
Czynności>Przypisz dzielnicę zaznaczonym rodzinom lub Przypisz dzielnicę wszystkim rodzinom z
listy.  Otworzy  się  okno  "Dzielnice  miejscowości  [nazwa  miejscowości]",  w  którym  wskazujemy
dzielnicę, którą chcemy  przypisać  do wybranych rodzin, a następnie w oknie "Zmiana dzielnicy"
określamy, od kiedy chcemy zmienić dzielnicę.

Zakładka
Członkowie
zawiera  listę  osób
będących
aktualnymi
członkami  rodziny.
Aby  umieścić  na
niej  nową  osobę,
wybieramy  przycisk
Dodaj.

Wybranie  przycisku  Dodaj  spowoduje,  że  będziemy  mogli  od  razu  rozpocząć  wprowadzanie
podstawowych danych osoby w oknie "Dopasowanie osoby".

Na  zakładce  Dane
osobowe  wprowadzamy
przede  wszystkim  imię  i
nazwisko  osoby  i  numer
PESEL  -  pola  Imię,
Nazwisko,  Nr  ewid.
(PESEL).  Jeżeli  osoba
posługuje  się  dwoma
imionami  lub  nazwiskami,
to  możemy  również
wprowadzić  te  dane.  Po
wprowadzeniu  poprawnego
numeru  PESEL  system
wypełni  za  nas  datę
urodzenia. 

Dodatkowo możemy podać Rodzaj  i/lub Numer dokumentu tożsamości.
Jeżeli  rejestrowana  osoba  jest  cudzoziemcem,  to  zaznaczamy  opcję  cudzoziemiec  i  w  polu
Obywatelstwo określamy obywatelstwo dla tej osoby.

Uwaga: W  zależności od ustawień  wykonanych  przez  Administratora  systemu  podanie  numeru
PESEL jest wymagane lub nie (ustawienie parametru lokalnego "Wymagany PESEL"). Niezależnie
od ustawienia parametru "Wymagany PESEL", system nie wymaga uzupełnienia numeru PESEL,
dla dzieci do trzeciego miesiąca życia, gdy  w nazwisko rejestrowanej  osoby  rozpoczyna  się  od
"NN" - pozwala to na rejestrację w systemie danych osób niezidentyfikowanych, gdy  rejestrowana
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osoba  jest  cudzoziemcem.  Gdy  rejestrowana  osoba  jest  cudzoziemcem,  to  po  wskazaniu
odpowiedniego Obywatelstwa możemy zarejestrować taką osobę bez podania numeru PESEL.

Uwaga: Wprowadzony  numer  PESEL  musi  być  poprawny  pod  względem  sumy  kontrolnej.  W
zależności  od  ustawienia  parametru  "Kontrola  poprawności  PESEL"  system  pozwoli  lub  nie
wprowadzić numer PESEL o niezgodnej sumie kontrolnej.

Uwaga:  Za  pomocą  parametru  systemowego  "Zamiana  na  duże  litery"  możemy  określić  czy
podczas  wprowadzania danych osobowych (Imion, nazwisk, Pseudonimu)  system  ma  zamieniać
pierwszą literę na dużą, pozostałe na małe (ustawienie parametru na 1) lub zamieniać  wszystkie
litery  na  duże  (ustawienie  parametru  na  2)  lub  pierwszą  literę  na  dużą,  pozostałe  bez  zmian
(ustawienie parametru na  3).  Litery  są  zmieniane  w  momencie  opuszczenia  wypełnionego  pola.
Jeżeli nie chcemy zamieniać wielkości liter ustawiamy parametr na 0 - bez zamiany.

Uwaga: Po opuszczeniu pola z numerem dokumentu tożsamości system automatycznie zamienia
wszystkie litery na duże, niezależnie od ustawienia parametru "Zamiana na duże litery". 

Na  zakładce  Adres  system  wpisuje  adres  zgodny  z  adresem  rodziny,  ale  możemy  to  zmienić  i
wprowadzić  inny  adres  zamieszkania  oraz  w  polu  Zameldowanie  określić  adres  zameldowania  (w
miejscu zamieszkania na pobyt  stały,  w  miejscu  zamieszkania  na  pobyt  czasowy,  poza  miejscem
zamieszkania). Sposób wprowadzania danych adresowych został opisany  w rozdziale "Wprowadzanie
danych adresowych"

Aby ograniczyć  ryzyko powstania duplikacji  osób po podaniu podstawowych danych identyfikujących
osobę,  należy  zweryfikować,  czy  osoba  o  takich  danych  nie  została  wcześniej  zarejestrowana  w
systemie POMOST. W  tym celu wybieramy  przycisk  Sprawdź  występowanie  osoby  w  systemie
POMOST Std.

Uwaga:  W  przypadku  instalacji  systemu  POMOST  Std  z  samą  aplikacją  "Zespół
Interdyscyplinarny", jeżeli parametr systemowy "Unikalność osób w aplikacji ZI"  jest  ustawiony  na
"0" (domyślna wartość), to sprawdzanie unikalności danych osobowych jest w zakresie całej  bazy
danych systemu POMOST Std, na "1" - to tylko w zakresie jednej  komórki organizacyjnej  (jednego
Zespołu Interdyscyplinarnego). Parametr ten dotyczy tylko i wyłącznie instalacji systemu POMOST
Std z samą aplikacją "Zespół Interdyscyplinarny".

Uwaga: Aby móc sprawdzić występowanie osoby w systemie, należy uzupełnić co najmniej  numer
PESEL lub nazwisko i imię lub datę urodzenia i imię lub numer dokumentu tożsamości.

Uwaga: Wprowadzenie  numeru  PESEL  i  wybranie  klawisza  <Enter>  spowoduje  automatyczne
wywołanie sprawdzenia występowania osoby w systemie POMOST Std.

Jeżeli w systemie będzie osoba o podanych danych, to jej  dane zostaną wyświetlone na liście "Osoby
zarejestrowane w systemie POMOST".

Za pomocą ikon Przeglądaj dane i Przynależność do rodzin możemy przeglądać szczegółowe dane
wyszukanej osoby oraz sprawdzić jej okresy przynależności do rodzin.
Aby  dodać  do  rejestrowanej  rodziny  osobę  zarejestrowaną  już  w  systemie,  wybieramy  przycisk
Wybierz osobę wskazaną na liście. 

Uwaga: Po wybraniu przycisku  Wybierz osobę wskazaną na liście, jeżeli wprowadzone w oknie
"Dopasowanie osoby" podstawowe dane osoby, różnią się od danych tej osoby w systemie, to
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pojawi się okno "Aktualizacja danych osobowych", w którym zaznaczając/odznaczając opcje w
kolumnie "Czy zastąpić" decydujemy, które dane wskazanej osoby (spośród widocznych na liście)
chcemy uaktualnić  (domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone).

 

Przycisk Zastąp wszystkie  - działania analogiczne, jak dotychczasowy przycisk Tak,  a wybranie
przycisku spowoduje, że wszystkie dane osoby zostaną aktualizowane, niezależnie od zaznaczeń
w kolumnie "Czy zastąpić";

Przycisk  Zastąp wybrane  -  wybranie  przycisku  powoduje,  że  zostaną  zaktualizowane  tylko  te
dane, które zostały oznaczone w ostatniej kolumnie;

Przycisk  Nie  zastępuj  niczego  -  wybranie przycisku działania analogiczne, jak  dotychczasowy
przycisk  Nie,  a  wybranie  przycisku  powoduje,  że  żadne  dane  nie  zostaną  zaktualizowane,
niezależnie od ustawień w ostatniej kolumnie;

Przycisk Anuluj  i wróć do dopasowania  -  działanie analogicznie, jak  dotychczasowy  przycisk
Anuluj;  wybranie  przycisku  powoduje,  że  zmiany  w  danych  osoby  nie  zostaną  dokonane,  a
wskazana osoba nie zostanie dodana do rodziny; następuje powrót do okna "Dopasowania osoby".

Aby zarejestrować całkiem nową osobę o podanych danych, wybieramy przycisk Rejestruj  jako nową
osobę. 
Jeżeli chcemy zrezygnować z dodania osoby do rodziny, wybieramy przycisk Rezygnuj.

Uwaga:  Jeżeli  w  podstawowych  danych  osoby,  wprowadziliśmy  numer  PESEL  i  w  systemie
zarejestrowano już  osobę  o  takim  samym  numerze  PESEL,  to  przycisk  Rejestruj  jako  nową
osobę nie będzie aktywny, oznacza to że nie możemy  zarejestrować  w systemie kolejnej  nowej
osoby, o takim samym numerze PESEL.

Po wybraniu jednego z dwóch pierwszych przycisków osoba zostanie dodana na listę członków rodziny,
którą rejestrujemy.
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Aby  wprowadzić
pozostałe  dane  nowo
dodanej  osoby,
wybieramy  przycisk
Modyfikuj.

W oknie "Dane osoby" uzupełniamy szczegółowe dane osoby, których wcześniej  nie wprowadziliśmy
(PESEL,  drugie  nazwisko,  drugie  imię,  nazwisko  rodowe,  pseudonim,  imiona  rodziców,  nazwisko
rodowe matki, miejsce urodzenia, obywatelstwo).

Uwaga: W  przypadku nazwisk  dwuczłonowych, zawierających  spójnik,  używany  dla  połączenia
nazwisk lub pseudonimów osoby, np. "vel" lub "von", należy spójnik ten wpisać w polu Nazwisko.

Jeżeli  wcześniej  tego  nie  zrobiliśmy  to  teraz  możemy  uzupełnić  informacje  dotyczące  dokumentu
tożsamości wprowadzając  Rodzaj  i/lub Numer  dokumentu  tożsamości,  a  także  uzupełniamy  datę
ważności dokumentu.

Uwaga: W przypadku gdy dodajemy członka rodziny z listy  osób lub dodawania osoby  w oknie
dopasowania osoby wybieramy przycisk Wybierz osobę wskazaną na liście  i dodawana osoba
ma w danych osoby uzupełnioną datę ważności dokumentu tożsamości, to system sprawdzi czy
osoba dodawana do rodziny  ma ważny  dokument  tożsamości. Jeśli  okres  ważności dokumentu
tożsamości tej  osoby  wygasł  lub wygaśnie w ciągu miesiąca, to Użytkownik  otrzyma stosowny
komunikat (ostrzeżenie), pozwalając wybrać osobę.

Uwaga: Jeżeli  parametr "Koniec  ważności dok. tożsamości"  ma wartość  ustawioną na Tak,  to
system nie pozwoli na akceptację zmian dokonanych w oknie danych osobowych  dotyczących
osoby,  która  ma  wprowadzony  numer  dokumentu  tożsamości,  a  nie  została  uzupełniona  data
ważności  tego  dokumentu.  Wówczas  Użytkownik  otrzyma  komunikat  twardej  walidacji
uniemożliwiający zapisanie dokonanych zmian.

W polu Adres do korespondencj i z dostępnej rozwijanej  list wartości wskazujemy adres, który będzie
stosowany  jako adres  do korespondencji  danej  osoby   (adres zamieszkania/  adres zameldowania/
inny adres). Jeżeli jako adres do korespondencji  zostanie wskazany  inny  adres,  to dostępna będzie
zakładka  Adres  do  korespondencj i  umożliwiająca  wprowadzenie  innego  adresu  na  potrzeby
korespondencji. 
W przypadku osoby bezdomnej, aktualne miejsce jej  pobytu możemy zapisać w polu Miej sce pobytu
osoby osoby bezdomnej .
W  polach  Telefon  kontaktowy  oraz  Adres  poczty  elektronicznej  (e-mail)  mamy  możliwość
wprowadzenia danych kontaktowych osoby bez konieczności przypisywania ich do konkretnego adresu
danej osoby.
Na zakładce Adres zamieszkania system wpisuje adres zgodny z adresem rodziny. 
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Na  tej  zakładce
podpowiedziany
adres  możemy
zmienić  i
wprowadzić  inny
(aktualny)  adres
zamieszkania
osoby,  zgodny  ze
stanem
faktycznym. Adres
zamieszkania
zostanie
ustawiony  jako
domyślny  adres
do  korespondencji
(  o  ile  w  danych
osobowych  nie
wskazaliśmy
innego  adresu),
który  możemy
zmienić.

Uwaga: Adres rodziny jest zawsze podpowiadany nowym osobom dodawanym do tej  rodziny jako
adres  zamieszkania  i  korespondencji.  Jeśli  rodzaj  adresu  rodziny  jest  wskazany  jako  stały  lub
tymczasowy,  to ponadto jest  podpowiadany  adres  zameldowania i  zaznaczona  opcja  osoba  j est
zameldowana w miej scu zamieszkania, która w innych wypadkach jest odznaczana. Opcja czy
j est to zameldowanie na pobyt stały jest  podpowiadana jako odznaczona jeśli  wskazano rodzaj
adresu rodziny jako tymczasowy, a w pozostałych przypadkach - jest zaznaczona.

Na  zakładce   Adres  zameldowania  wprowadzamy  informacje  dotyczące  zameldowania  osoby.
Domyślnie opcje: osoba j est zameldowana w miej scu zamieszkania oraz j est to zameldowanie na
pobyt  stały  są  zaznaczone,  co  oznacza,  że  adres  zamieszkania  jest  jednocześnie  adresem
zameldowania na pobyt stały danej osoby.

Jeżeli  opcja  osoba  j est
zameldowana  w
miej scu  zamieszkania
zostanie  odznaczona,  to
będziemy  mogli
wprowadzić  nowy  adres
zameldowania  osoby,
różny  od  adresu
zamieszkania. 

Jeżeli  adres  aktualnego
zameldowania  jest
adresem  stałego
zameldowania,  to
zaznaczamy  opcję  j est
to  zameldowanie  na
pobyt  stały,  w
przeciwnym  wypadku
opcja  ta  powinna  zostać
odznaczona.

Jeżeli dodaliśmy nowy adres zameldowania lub w danych osoby  jako adres  do korespondencji  został
wskazany adres różny od adresu zameldowania, to na zakładce Adres zameldowania będzie aktywny
przycisk Ustaw j ako adres do korespondencj i. Jeżeli  adres  zameldowania zostania wskazany  jako
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adres  do  korespondencji,  to  prezentowany  będzie  nieaktywny  przycisk  Jest  to  adres  do
korespondencj i.

 Wprowadzania danych adresowych został  opisany  w rozdziale "Wprowadzanie danych adresowych".
Wprowadzając dane adresowe osoby należy pamiętać o określeniu adresu do korespondencji.

Na zakładce  Inne  dane
określamy  Status
prawny  osoby  i  Rodzaj
beneficj enta.  Ponadto
możemy  określić  zawód
wyuczony,  czy  osoba
jest  bezdomna  lub  jest
uchodźcą.  Możemy
również  wprowadzić
dodatkowe uwagi.

W polu Okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy)  w latach wprowadzamy odpowiedni okres
ubezpieczenia  niezbędny  przy  przyznawaniu  świadczenia  w  postaci  składki  na  ubezpieczenie
społeczne.
W  polu  Kod  tytułu  ubezpieczenia  dla  każdej  osoby  jest  prezentowany  6-cio  znakowy  kod  tytułu
ubezpieczenia,  kod  ten  składa  się  4  znaków  oznaczających  podmiot  podstawowy  wraz  z
rozszerzeniem, 1 znaku odpowiadającego za ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury  lub renty
oraz 1 znaku określającego stopień niepełnosprawności.

Uwaga:  W  polu  Kod  tytułu  ubezpieczenia  system  podpowiada  wartość  "1422  0  0  "  lub  gdy
rejestrowane są dane dorosłego członka rodziny  zastępczej,  wówczas  podpowiada się wartość  "
0411 0 0 ". W polu tym możemy również wprowadzić dowolny kod tytułu ubezpieczenia (pierwsze 4
znaki), znak 5 i 6 są zależne od wartości wybranych w polach Osoba ma ustalone prawo i Osoba
przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Gdy  osoba ma ustalone prawo do emerytury  lub renty, to informację tę należy  wprowadzić  w  sekcji
Dane dla systemu PŁATNIK w polu Osoba ma ustalone prawo wybierając odpowiednią pozycję z listy
wartości. Wybrana informacja jest także prezentowana w postaci 5-go znaku kodu tytułu ubezpieczenia.
Gdy osoba przyniosła orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, to informacje te należy wprowadzić  w
sekcji  Dane dla systemu PŁATNIK,  w  polu  Osoba  przedłożyła  płatnikowi  składek  orzeczenie  o
stopniu niepełnosprawności wybierając odpowiednią pozycję z listy wartości. Wybrana informacja jest
także prezentowana w postaci 6-go znaku kodu tytułu ubezpieczenia. 

Uwaga:  Jeżeli  podczas  przeprowadzania  wywiadu  w  sytuacji  zdrowotnej  została  wprowadzona
informacja o stopniu niepełnosprawności, a po wprowadzeniu orzeczenia potwierdzone uaktualnienie
informacji o przedłożonym orzeczeniu w danych osobowych, to po akceptacji wywiadu wpis w polu
Osoba  przedłożyła  płatnikowi  składek  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności  zostanie
zaktualizowany.  

Informacje wprowadzone w sekcji  Dane dla systemu PŁATNIK  będą mogły  zostać  pobrane podczas
generowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
Po uzupełnieniu wszystkich danych osoby, zapisujemy je wybierając ikonę Akceptuj.
Powracamy  na  listę  członków  rodziny,  którą  właśnie  rejestrujemy.  Analogicznie  wprowadzamy
kolejnych członków rodziny.
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W oknie "Rodzina" wybieramy ikonę Akceptuj - nowo wprowadzona rodzina pojawia się na liście. 
Dane  rodziny  możemy  zmieniać  wybierając  ikonę  Modyfikuj.  Dodatkowo  wykonując  "dwuklik"  na
nazwisku członka rodziny widocznym w dolnej  części listy rodzin, wywołujemy okno "Dane osoby", w
którym możemy modyfikować dane osobowe i adresowe.

Schemat rejestracji nowej rodziny

1. W głównym oknie wybieramy zakładkę Zespoły Interdyscyplinarne, a następnie przycisk Rodziny
dotknięte przemocą;

2. W oknie "Lista rodzin" wybieramy ikonę Dodaj nowe dane;
3. W oknie "Rodzina" na zakładce Ogólne wprowadzamy dane do pól: Nazwa rodziny, Data rej estracj i

, Pracownik prowadzący;
4.  Przechodzimy  na  zakładkę  Adres  i  wprowadzamy  dane  do  pól:  Miej scowość,  Kod  pocztowy;

możemy  także  uzupełnić  pole  Jest  to,  które  podpowiada  rodzaju  adresu:  stały,  tymczasowy  lub
pobytu. Po jego wypełnieniu ten adres, np. wpisany jako tymczasowy, będzie podpowiadany dla nowo
dodawanych członków rodziny. Program kontroluje  także  zmiany  między  podanym  tu  adresem,  a
odpowiednim adresem członków rodziny. 

5. Przechodzimy na zakładkę Członkowie i wybieramy przycisk Dodaj;
6. W oknie "Dopasowanie osoby" na zakładce Dane osobowe wprowadzamy dane do pól: Nazwisko,

Imię, PESEL;
7.  Sprawdzamy  występowanie  osoby  w  systemie  POMOST  STD,  wybierając  przycisk  Sprawdź

występowanie osoby w systemie POMOST STD
8. Wybieramy przycisk Rejestruj jako nową osobę, aby zarejestrować całkiem nową osobę.
9. Wybierając przycisk Dodaj  wprowadzamy na listę członków rodziny kolejne osoby, jeżeli  jest  taka

potrzeba;
10. Akceptując dane powracamy do okna "Lista rodzin".

Zmiany dotyczące adresów osób

Dotychczas w systemie POMOST Std można było podać następujące adresy osoby:
adres stały – oznaczający adres zameldowania na pobyt stały;
adres tymczasowy – oznaczający adres zameldowania na pobyt czasowy;
adres pobytu – oznaczający adres czasowego miejsca pobytu bez zameldowania;

a także wskazać, który z tych trzech adresów jest adresem do korespondencji.
Nowe rozporządzenie o wywiadzie  (Rozporządzenie  Ministra  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  8
kwietnia  2021 r.  w sprawie  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego  (Dz.U.  2021  poz.  893))  wymusiło
zmianę  tej  struktury  danych,  ponieważ  umożliwiło  podanie  adresu  do  korespondencji,  który
niekoniecznie musi być jednym z w/w trzech adresów. Nowe formularze wszystkich części wywiadów, z
wyjątkiem wywiadu dla cudzoziemców, zawierają dwa adresy osoby, z  którą przeprowadzono wywiad:
adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, nie zawierają natomiast informacji o zameldowaniu.
Biorąc  pod  uwagę  nową  postać  kwestionariuszy  wywiadów  oraz  dotychczasową  postać  adresów  w
systemie POMOST Std, od wersji 3-31.0 będzie można podać następujące adresy osoby:

adres zamieszkania;
adres zameldowania, z możliwością zaznaczenia czy jest to zameldowanie na pobyt stały;
adres do korespondencj i, który niekoniecznie musi być adresem zamieszkania lub zameldowania.

Dla ułatwienia wprowadzania danych, będzie można: 
zaznaczenie, że osoba j est zameldowana w miej scu zamieszkania,  aby  nie musieć  wprowadzać
dwukrotnie tego samego adresu - podczas rejestracji nowej osoby będzie to domyślne zaznaczenie;
wskazanie,  że  adresem  do  korespondencj i  jest  adres  zamieszkania  (domyślnie  dla  nowo
rejestrowanej  osoby),  adres  zameldowania  albo  inny  adres  i  tylko  w  tym  (ostatnim)  przypadku
konieczne będzie wprowadzenie osobnego adresu do korespondencji.

Dotychczasowe  dane  o  adresach  osób  zostaną  przekształcone  automatycznie  wg  zasad
przedstawionych  w poniższej  tabelce.  Przekształcenie  zostaje  wykonane  w  trakcie  aktualizacji  do
wersji 3-31.0. Zasady są opracowane w taki sposób, aby adresy w wywiadach przeprowadzonych przed
15 listopada br. nie uległy zmianie.



70Sygnity S. A.

Rodziny dotknięte przemocą

POMOST Std 3-32.0

Przykład: 
Jeżeli  przed  aktualizacją  do  wersji  3-31.0  osoba  miała  wskazany  adres  stały  jako  adres  do
korespondencji,  to po aktualizacji  adres  stały  stanie się  adresem  zamieszkania,  zameldowania  i  do
korespondencji;
Jeżeli przed aktualizacją do wersji 3-31.0 osoba miała podany adres stały  oraz  pobytu i  adres  pobytu
był  wskazany  jako  adres  do  korespondencji,  to  po  aktualizacji  adres  stały  stanie  się  adresem
zameldowania, a adres pobytu – adresem zamieszkania i do korespondencji;

Uwaga: Struktura adresów sprzed przekształcenia pozostaje dostępna do przeglądu, po wyborze
pozycji Dane kontaktowe w starej  strukturze z menu Dane na oknie "Lista osób".

Konsekwencją przekształcenia są zmiany na oknie danych osobowych.

Na  pierwszej  zakładce  okna  (Dane  osobowe)  znajduje  się  m.in.  lista  rozwijana  Adres  do
korespondencj i. Po zmianach, zawiera ona  pozycje:  adres  zamieszkania,  adres  zameldowania
oraz inny adres. Dla nowo rejestrowanej osoby będzie domyślnie wybrany adres zamieszkania.
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Ponadto, na pierwszej zakładce okna (Dane osobowe) znajdują się jeszcze: 
Miej sce  pobytu  osoby  bezdomnej  -  informacja  wprowadzona  przez  nowe  rozporządzenie  o
wywiadzie; 
Telefon kontaktowy – podczas rejestracji nowej  zgody na powiadomienia SMS ten numer telefonu
będzie podpowiadany, ale dotychczasowe powiadomienia będą działać bez zmian;
Adres poczty  elektronicznej  (e-mail)  –  podczas  rejestracji  nowej  zgody  na powiadomienia e-mail
ten adres e-mail będzie podpowiadany, ale dotychczasowe powiadomienia będą działać bez zmian. 

Telefony, teleksy, faksy i adresy e-mail ze starej  struktury adresów pozostają dostępne do przeglądu,
po wyborze pozycji Dane kontaktowe w starej  strukturze z menu Dane na oknie "Lista osób", podobnie
jak stara struktura adresów tj. adres stały, tymczasowy i pobytu oraz który z nich był wskazany, jako
adres do korespondencji.

Zakładka Adres zamieszkania jest zawsze widoczna. 
Dotychczasowa opcja,  pozwalająca  na  wskazanie,  że  dany  adres  jest  adresem  do  korespondencji,
została zastąpiony przyciskiem:

jeżeli  adres  zamieszkania jest  równocześnie adresem do korespondencji,  to przycisk  na  zakładce
Adres zamieszkania nie jest aktywny i zawiera tekst Jest to adres do korespondencji;
jeśli  adres  zamieszkania  nie  jest  adresem  do  korespondencji,  to  przycisk  na  tej  zakładce  jest
aktywny i zawiera tekst Ustaw jako adres do korespondencji.

Zakładka Adres zameldowania również jest zawsze widoczna zawsze i zawiera dwie nowe opcje:
osoba j est zameldowana w miej scu zamieszkania;
j est to zameldowanie na pobyt stały.

Jeżeli  osoba jest  zameldowana w  miejscu  zamieszkania,  to  po  zaznaczeniu  opcji  nie  ma  potrzeby
wprowadzania adresu zameldowania. Jest to zaznaczenie domyślne, dla nowo zarejestrowanej  osoby,
chyba że zaznaczono inaczej na wcześniejszym oknie (danych rodziny lub dopasowania osoby).

Po  odznaczeniu  opcji  osoba  j est  zameldowana  w  miej scu  zamieszkania,  pojawi  się  miejsce  na
wpisanie adresu zameldowania. 



72Sygnity S. A.

Rodziny dotknięte przemocą

POMOST Std 3-32.0

Uwaga: Wpisanie adresu zameldowania nie jest  konieczne. Jeśli  posiadamy  jedynie  wiedzę,  że
osoba  nie  jest  zameldowana  w  miejscu  zamieszkania,  lecz  nie  znamy  adresu  zameldowania,
możemy nie podawać tego adresu. Podanie adresu zameldowania jest  natomiast  konieczne, jeśli
wskażemy że adres zameldowania jest adresem do korespondencji.

Opcję j est to zameldowanie na pobyt stały należy zaznaczyć w przypadku zameldowania stałego, a
odznaczyć w przypadku zameldowania czasowego. Domyślnie, dla nowo rejestrowanej  osoby, opcja ta
jest  zaznaczona, chyba że wcześniej  na oknie danych rodziny  lub  dopasowaniu  osoby  zaznaczono
inaczej.

Zakładka Adres do korespondencji jest widoczna tylko po wybraniu innego adresu do korespondencji
na  pierwszej  zakładce  okna  danych  osobowych.  Zakładka  ta  wygląda  i  działa  tak  samo  jak  adres
zamieszkania, z wyjątkiem braku przycisku do ustawiania adresu do korespondencji.
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Konsekwencją przekształcenia struktury adresów, są zmiany na oknie dopasowania osoby.
Na zakładce Adres,  informacja Jest to: została  zastąpiona  informacją  Zameldowanie.  Jest  to  lista
rozwijana, z której można wybrać:

w miej scu zamieszkania na pobyt stały;
w miej scu zamieszkania na pobyt czasowy;
poza miej scem zamieszkania.



74Sygnity S. A.

Rodziny dotknięte przemocą

POMOST Std 3-32.0

Domyślnie jest wybrana pozycja w miej scu zamieszkania na pobyt stały, chyba że okno dopasowania
wywołano za pomocą przycisku Dodaj  z okna danych rodziny i przed wybraniem przycisku w adresie
rodziny wskazano adres tymczasowy lub tymczasowe miej sce pobytu.

Po wyborze przycisku Rejestruj  jako  nową  osobę,  adres  podany  na  oknie  dopasowania  zostanie
przepisany: 

do adresu zamieszkania osoby i adresu do korespondencji - zawsze;
do adresu zameldowania osoby  –  jeśli  wskazano zameldowanie w miejscu zamieszkania na pobyt
stały  lub  czasowy,  z  odpowiednim  ustawieniem  opcji  j est  to  zameldowanie  na  pobyt  stały,
natomiast opcja osoba j est zameldowana w miej scu zamieszkania będzie zaznaczona;
jeśli wskazano zameldowanie poza miejscem zamieszkania, to adres zameldowania osoby nie będzie
przepisany, a opcja osoba j est zameldowana w miej scu zamieszkania będzie odznaczona.

Powyższe działania nie wykluczają dokonania zmian adresu już na samym oknie danych osobowych.
Po wyborze przycisku Wybierz osobę wskazaną na liście, system POMOST Std porówna wcześniej
podane adresy osoby z adresem podanym na oknie dopasowania. Zasady  porównania są takie same
jak  zasady  przepisania adresu do nowo rejestrowanej  osoby,  opisane  wyżej.  Jeżeli  wprowadzone  w
oknie "Dopasowanie osoby" dane osoby, różnią się od danych tej osoby w systemie, to pojawi się okno
"Aktualizacja  danych  osobowych",  w  którym  zaznaczając/odznaczając  opcje  w  kolumnie  "Czy
zastąpić" decydujemy, które dane wskazanej  osoby (spośród widocznych na liście) chcemy uaktualnić
 (domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone).
Ewentualne różnice będą uwidocznione w postaci zilustrowanej niżej.
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Jeśli zaproponowane zmiany adresów częściowo są zgodne z naszymi intencjami, to można: 
wybrać przycisk Zastąp wszystkie, powodujący, że wszystkie dane osoby  zostaną aktualizowane,
niezależnie od zaznaczeń w kolumnie "Czy zastąpić".

Jeśli  zaproponowane zmiany  adresów częściowo nie są  zgodne  z  naszymi  intencjami,  to  można  w
oknie "Aktualizacja danych osobowych"  zaznaczając/odznaczając  opcje  w  kolumnie  "Czy  zastąpić"
zdecydować,  które  dane  wskazanej  osoby  (spośród  widocznych  na  liście)  chcemy  uaktualnić
 (domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone): 

wybrać  przycisk  Zastąp  wybrane,  powodujący,  że  zostaną  zaktualizowane  tylko  te  dane,  które
zostały oznaczone w ostatniej kolumnie "Czy zastąpić".

Jeśli zaproponowane zmiany adresów w całości nie są zgodne z naszymi intencjami, to można: 
wybrać  przycisk  Anuluj  i  wróć  do  dopasowania  ,  a  następnie  w  oknie  "Dopasowanie  osoby"
zmienić informacje na zakładce Adres, po czym ponowić wybór osoby wskazanej na liście; 
albo  wybrać  przycisk  Nie  zastępuj  niczego  ,  powodujący,  że  żadne  dane  nie  zostaną
zaktualizowane, niezależnie od ustawień w ostatniej  kolumnie "Czy  zastąpić"; a stosowne  zmiany
wprowadzić już na oknie danych osobowych wybranej osoby.

Podobna zasada prezentacji różnic w adresach, została zastosowana na oknie historii  zmian danych
osobowych,  przy  czym  zmiany  dokonane  przed  aktualizacją  do  wersji  3-31.0  pozostaną  w
niezmienionej postaci.

Na oknie danych rodziny pozostała dotychczasowa postać zakładki Adres. Podczas rejestracji nowych
osób, za pomocą przycisku  Dodaj  lub  Dodaj  z  listy,  adres  rodziny  zawsze  będzie  przepisany  do
adresu zamieszkania osoby i adresu do korespondencji, a przepisanie do adresu zameldowania osoby
zależy od ustawienia listy rozwijanej Jest to: 

jeśli wybrano adres stały lub tymczasowy, to adres zameldowania osoby będzie przepisany z adresu
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rodziny, wraz z odpowiednim ustawieniem opcji j est to zameldowanie na pobyt stały, a opcja osoba
j est zameldowana w miej scu zamieszkania będzie zaznaczona;
jeśli wybrano tymczasowe miejsce pobytu, to adres  zameldowania osoby  nie będzie przepisany, a
opcja osoba j est zameldowana w miej scu zamieszkania będzie odznaczona.

Także  i  w  tym  przypadku,  powyższe  działania  nie  wykluczają  zmiany  danych  adresowych  już  na
samym oknie danych osoby.

Podczas  weryfikacji  danych  osobowych  w  rejestrze  PESEL,  zawsze  będzie  porównywany  adres
zameldowania, gdyż tylko on jest przechowywany w tym rejestrze.

Podczas wnioskowania o kartę przedpłaconą, lista rozwijana  Adres użytkownika karty  po zmianach
zawiera pozycje: zamieszkania, zameldowania, do korespondencj i.

Nowa struktura danych kontaktowych osób jest dostępna podczas tworzenia własnych raportów. 
Adresy  zamieszkania, zameldowania i  do korespondencji  występują w postaci całego tekstu, jak  i
informacji składowych. 
Stara struktura adresów nadal pozostaje dostępna w raportach. 

Zmiana składu rodziny

Po pozyskaniu informacji o zmianie składu rodziny - dołączeniu kogoś nowego, odejściu osoby do innej
rodziny, zgonie, urodzeniu dziecka itp. należy zaktualizować listę członków rodziny.
W tym celu w oknie
"Lista  rodzin"
wybieramy  ikonę
Modyfikuj  i
przechodzimy  na
zakładkę
Członkowie.

Usunięcie (wyrejestrowanie) osoby z rodziny wykonujemy poprzez wskazanie jej  na liście, a następnie
wybieramy przycisk Usuń.
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Podajemy  datę  wyrejestrowania  oraz  powód.
Opcję utwórz  nową rodzinę  j ednoosobową
zaznaczamy,  gdy  wyrejestrowywana  osoba
ma następnie tworzyć  nową rodzinę.  System
pozwoli  nam  na  podanie  nazwy  tej  rodziny.
Opcję  dodaj  osobę  do  j uż  istniej ącej
rodziny  zaznaczamy  gdy  przenosimy  osobę
pomiędzy  dwoma  rodzinami.  W  polu  Nazwa
rodziny będziemy wówczas mogli wskazać tę
drugą rodzinę.

W pozostałych przypadkach pozostawiamy zaznaczoną opcję pozostaw osobę bez rodziny.

Uwaga: Podczas  przenoszenia osoby  do innej  rodziny  przenoszone są również  informacje  o  jej
sytuacji zawodowej i zdrowotnej.

Uwaga:  W  momencie  wyrejestrowania  osoby  z  rodziny  z  powodu  zgonu  (w  polu  Powód
wyrej estrowania  wybrano  wartość  zgon)  po  akceptacji  danych  pojawi  się  pytanie  czy  chcemy
zapisać datę zgonu do danych osobowych. Wybranie przycisku Tak spowoduje, że wprowadzona
data wyrejestrowania  osoby  z  rodziny  zostanie  zapisana  jako  data  zgonu  w  oknie  "Rejestracja
informacji o śmierci osoby".

Dodanie  do  rodziny  nowej  osoby  możemy  wykonać  na  dwa  sposoby:  poprzez  wybranie  przycisku
Dodaj  lub poprzez  wybranie przycisku Dodaj  z  listy. Pierwszą opcję wybieramy  gdy  rejestrujemy  w
systemie dane zupełnie nowej  osoby, a drugą gdy osoba była już wcześniej  w  innej  rodzinie i  jest  na
liście wszystkich osób zarejestrowanych w systemie.

Jeśli  chcemy  zmienić  udział  osoby  we  wspólnym
gospodarstwie  rodziny,  w  oknie  "Rodzina"  na
zakładce  Członkowie  dwukrotnie  klikamy  w
kolumnie Wspólnie gospodaruj e  i  w  oknie  "Data
zmiany"  wprowadzamy  odpowiednią  datę  zmiany
udziału osoby we wspólnym gospodarstwie rodziny.

Po zmianie  udział  danej  osoby  we  wspólnym  gospodarstwie  rodziny  i  oznaczeniu  jako  niewspólnie
gospodarującej, będzie to również widoczne na liście członków rodziny widocznej pod listą rodzin, gdzie
członkowie wspólnego gospodarstwa i niewspólnie gospodarujący są rozdzieleni grubszą poziomą linią.
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Przypisanie rodziny z aplikacji Pomoc Społeczna do aplikacji Zespół
Interdyscyplinarny

Jeżeli instalacja systemu POMOST jest z aplikacją Pomoc  społeczna, to pracując  w aplikacji  Zespół
Interdyscyplinarny mamy możliwość przypisania rodziny zarejestrowanej  w aplikacji  Pomoc  społeczna
do aplikacji  Zespół  Interdyscyplinarny  jako  kolejnej  (rodzina  będzie  przypisana  jednocześnie  do  obu
komórek).

Uwaga: Czynność tę może wykonać Użytkownik aplikacji Zespół Interdyscyplinarny, który posiada
uprawnienie Przypisanie rodzin z innych komórek do swoj ej  komórki. 

Aby  dokonać  przypisania  rodziny  z  aplikacji  Pomoc  społeczna,  na  liście  rodzin  menu  Komórki
organizacyjne ustawiamy w pozycji odpowiadającej  pierwszej  komórce - pomoc społeczna (Użytkownik
musi mieć dostęp do przeglądania danych z tej  komórki), następnie na liście rodzin z aplikacji "Pomoc
społeczna"  zaznaczamy  rodzinę,  którą  chcemy  przenieść  do  swojej  komórki  i  wybieramy  z  menu
Komórki organizacyjne pozycję Przypisz rodzinę do swojej  komórki organizacyjnej  j ako kolejnej . 

Potwierdzamy chęć przypisania wskazanej  rodziny, zarejestrowanej  w  komórce organizacyjnej  pomoc
społeczna, do komórki organizacyjnej Zespół Interdyscyplinarny.
W oknie "Przypisanie rodziny do komórki organizacyjnej" podajemy datę, od której  rodzina znajduje się
pod opieką naszej komórki. 

Uwaga: Data, od której następuje przeniesienie, nie może być późniejsza niż data bieżąca.

Po  wykonaniu  przypisania  wskazana  rodzina  będzie  dostępna  na  liście  rodzin  w  aplikacji  "Zespół
Interdyscyplinarny".  Rodzina  ta  będzie  znajdować  się  jednocześnie  w  dwóch  komórkach  (Pomoc
społeczna i Zespół Interdyscyplinarny). W każdej z nich ma osobne dokumenty oraz może mieć innego
pracownika prowadzącego. 

Uwaga: Czynność  Przypisz  rodzinę do swojej  komórki  organizacyjnej  j ako kolejnej  nie przenosi
niebieskich kart zarejestrowanych dla tej rodziny. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może tego dokonać
użytkownik  aplikacji  Pomoc  społeczna,  przekazując  niebieską  kartę  do  Zespołu
Interdyscyplinarnego  (wybierając  na  liście  niebieskich  kart  menu  Zespoły
Interdyscyplinarne>Przekaż  do  Zespołu  Interdyscyplinarnego).  Szczegółowy  opis  wykonania  tej
czynności znajduje się w rozdziale "Przekazanie niebieskiej  karty z aplikacji Pomoc społeczna do
Zespołu Interdyscyplinarnego".
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Niebieskie karty

"Niebieska  karta"  zawiera  informacje  o  przemocy  występującej  w  rodzinie.  W  jednej  karcie  można
wprowadzić  informacje  dotyczące  sprawcy  oraz  jego  ofiar.  Istnieje  możliwość  rejestracji  zarówno
niebieskich  kart  wszczynających  procedurę  jak  i  kolejnych  wynikające  z  wystąpienia  kolejnych
przypadków przemocy w rodzinie, złożonych ponownie w trakcie trwania procedury. 
Aby zarejestrować niebieską kartę, w głównym oknie systemu na zakładce Zespół Interdyscyplinarny,
 wybieramy  przycisk  Rodziny  dotknięte  przemocą.  Po  odszukaniu  rodziny  na  liście  wybieramy

przycisk  . Otworzy  się  okno  "Niebieskie  Karty  (numer  i  nazwa
rodziny)", zawierające niebieskie karty zarejestrowane do tej pory dla wybranej rodziny. 

Aby zarejestrować nową niebieską kartę, wybieramy ikonę Dodaj. Otworzy się okno "Niebieska karta -
A", umożliwiające rejestrację nowej karty dla wskazanej rodziny.

Uwaga: Niebieską kartę możemy  również  wprowadzić  do systemu wybierając  w głównym oknie
systemu  menu  Zespół  Interdyscyplinarny>Niebieskie  karty.  Zostanie  otwarte  okno  "Niebieskie
karty",  gdzie  wybierając  ikonę  Dodaj,  otwieramy  okno  "Niebieska  karta  -  A"  umożliwiające
rejestrację nowej karty dla dowolnej rodziny.



80Sygnity S. A.

Rodziny dotknięte przemocą

POMOST Std 3-32.0

W  oknie
"Niebieska  karta  -
A"  na stronie  I-III  -
Dane  osób
uzupełniamy  datę
karty,  wskazujemy
osobę wobec której
istnieje
podejrzenie, że jest
dotknięta
przemocą  w
rodzinie  oraz
osobę, co do której
istnieje podejrzenie
że  stosuje  tę
przemoc.
Podajemy  również
informację o osobie
zgłaszającej.

Uwaga:  Wskazywanie  wszystkich  osób,  wymienionych  w  niebieskiej  karcie  (ofiar,  sprawców,
świadków,  członków  rodziny),  realizowane  jest  na  zasadzie  dopasowania  osoby  do  osób  już
zarejestrowanych w systemie POMOST Std (analogicznie jak podczas dodawania członków rodziny
podczas rejestracji rodziny). Szczegółowy opis działania tego mechanizmu znajduje się w rozdziale
"Dopasowanie osoby/rodziny".
Jeżeli niebieską kartę rejestrujemy z listy niebieskich kart konkretnej  rodziny, to wówczas  osobę,
wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wskazujemy bezpośrednio
z listy członków rodziny. 
Jeżeli niebieską kartę rejestrujemy z teczki konkretnej  rodziny lub jako ofiarę przemocy wskazano
osobę, która przynależy do zarejestrowanej  w  systemie rodziny, to wówczas  osobę, co do której
istnieje  podejrzenie  że  stosuje  przemoc  w  rodzinie,  możemy  wskazać  bezpośrednio  z  listy

członków rodziny, wybierając ikonę .

Uwaga: W trakcie rejestracji nowej  niebieskiej  karty, po wskazaniu osoby, co do której  istnienie
podejrzenie,  że  jest  dotknięta  przemocą,  system  sprawdza  czy  w  tym  samym  Zespole
Interdyscyplinarnym  nie  ma  już  wcześniejszej  niebieskiej  karty,  dotyczącej  tej  samej  osoby
dotkniętej  przemocą i rodziny  (jeśli  jest  więcej  niż  jedna taka niebieska karta, to brana jest  pod
uwagę ostatnia) i pyta czy skopiować informacje ze znalezionej karty do nowo rejestrowanej. Dzięki
temu  możliwe  jest  przyspieszenie  wprowadzania  kolejnych  niebieskich  kart,  dotyczących  tych
samych osób i rodzin.

Dla osoby, co do której  istnieje podejrzenie że stosuje przemoc w rodzinie możemy  zaznaczyć  opcję
osoba pozostaj e we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której  istniej e podej rzenie, że j est
dotknięta przemocą. Zaznaczenie tej  opcji spowoduje, że w chwili  akceptacji  okna Niebieskiej  Karty
system POMOST Std spróbuje dołączyć automatycznie tę osobę oraz osoby wskazane na stronie XVI-
XVII - Policj a, rodzina jako "Inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą wobec której
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie"  do wspólnego gospodarstwa rodziny. Jeśli  się to
nie  uda  (np.  kiedy  wskazana  osoba  w  tym  samym  dniu  prowadzi  wspólne  gospodarstwo  w  innej
rodzinie), system poinformuje o tym komunikatem i po usunięciu przyczyny będzie można dołączyć te
osoby samodzielnie, w oknie "Rodzina" na zakładce Członkowie. Pozostawienie odznaczonej  tej  opcji
oznacza,  że  system  POMOST  Std  nie  podejmie  żadnych  działań,  a  ewentualne  wyrejestrowanie
odpowiednich osób z rodziny należy wykonać samodzielnie.
Z rozwijanej  listy pod polem Stopień pokrewieństwa z osobą, co do której  istniej e podej rzenie, że
j est dotknięta przemocą w rodzinie użytkownik może określić  stopień pokrewieństwa osoby, co do
której  istnieje  podejrzenie,  że  stosuje  przemoc  z  osobą,  co  do  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest
dotknięta przemocą w rodzinie.

Przechodzimy do następnej  strony wybierając ikonę  lub kolejną wartość w polu znajdującym
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się na środku okna .

Wybieramy  właściwy  sposób  zachowania  osoby
stosującej  przemoc

 i
wprowadzamy  do  tabelki  formy  stosowanej
przemocy  w  rodzinie  (zaznaczamy  odpowiednie
pozycje  i  uzupełniamy  dane  w  kolumnie  Wobec
kogo).

Przechodzimy na kolejną stronę: V - VII Zachowanie.
Wprowadzamy  informację
o  tym  od  jak  dawna
stosowana jest przemoc  i
jak  zachowują się osoby:
dotknięta  przemocą  i
stosująca ją.

Przechodzimy na kolejną stronę: VIII - XIV Świadkowie.
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Korzystając  z  ikony
Dodaj, wprowadzamy na
listę  informację  o
świadkach  przemocy.
Zaznaczamy  również
odpowiednie  opcje
dotyczące  informacji
znajdujących  się  w
dolnej części okna.

Przechodzimy na stronę: XV Działania.
Zaznaczamy  odpowiednie
opcje  dotyczące  działań
zastosowanych  w
związku z przemocą.

Przechodzimy do kolejnej strony: XVI - XVII Policj a, rodzina.
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Zaznaczamy
odpowiednie
opcje
dotyczące
działań  Policji
oraz
wprowadzamy
na  listę  dane
dotyczące
rodziny.

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której  istnieje podejrzenie, że stosuje
przemoc  możemy  dodać  na listę za pomocą przycisków Dodaj  osobę  spośród  członków  rodziny
(przycisk  widoczny  jeśli  Niebieska Karta jest  uzupełniania z  teczki rodziny  lub jako ofiarę  przemocy
wskazano osobę, która przynależy do zarejestrowanej w systemie rodziny) oraz Dodaj  osobę spośród
wszystkich osób. Na liście tej  możemy  uzupełnić  pokrewieństwo ze sprawcą przemocy, wiek  osoby
oraz zaznaczyć osoby w stosunku do których: również istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
(w kolumnie Istnieje podej rzenie,  że j est  dotknięta  przemocą)   albo  istnieje  podejrzenie,  że  stosują
przemoc  (w  kolumnie  Istnieje  podej rzenie,  że  stosuje  przemoc).  Możemy  też  uzupełnić  informacje

dotyczące niepełnosprawności poszczególnych członków rodziny zaznaczając ten fakt   w kolumnie
 Osoba niepełnosprawna.
Przechodzimy na stronę: XVIII Zdrowie.
Wybieramy  z  rozwijalnej
listy  właściwą  wartość  a
następnie  uzupełniamy
dane  w  tabelce
znajdującej się poniżej.

Przechodzimy na stronę: XIX Interwencj a.
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Zaznaczając  właściwe
opcje  określamy
działania  podjęte  w
ramach interwencji.

Przechodzimy na stronę: XX - XXI Wnioski.
Wprowadzamy  wnioski,
dodatkowe  informacje,
numer  niebieskiej  karty
(jeżeli nie mamy  włączonej
autonumeracji),
wskazujemy  instytucję  lub
inną  Jednostkę  Pomocy
Społecznej, która przesłała
Niebieską  Kartę,  podmiot
wypełniający  formularz
(niebieską  kartę),
przedstawiciela  podmiotu
wypełniającego  kartę  oraz
datę wpływu formularza  do
przewodniczącego  zespołu
interdyscyplinarnego.

Jeżeli mamy włączoną autonumerację dla Niebieskich Kart, to numer niebieskiej  karty zostanie nadany
po  jej  zatwierdzeniu.  Numer  niebieskiej  karty  będzie  wymagany  do  uzupełnienie,  jeżeli  parametr
"Wymagany  numer  Niebieskiej  Karty"  jest  ustawiony  na  "Tak".  Numer  niebieskiej  karty  musi  być
unikalny w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego, dla którego jest rejestrowana karta. 

Uwaga:  Autonumerację  dla  Niebieskich  Kart  możemy  włączyć/wyłączyć  z  poziomu  aplikacji
Pomoc Społeczna.

Podczas  wskazywania instytucji,  która przesłała Niebieską Kartę, mamy  możliwość  rejestracji  nowej
instytucji.
Pola  Podmiot  wypełniaj ący  formularz  oraz  Data  wpływu  formularza  do  przewodniczącego
zespołu interdyscyplinarnego są wymagane do uzupełnienia.
Jeżeli  przedstawiciel podmiotu wypełniającego formularz  nie  jest  Użytkownikiem  systemu  POMOST
Std,  to  odznaczamy  opcję  użytkownik  systemu  POMOST  Std,  wówczas  osobę,  będącą
przedstawicielem,  wskazujemy  z  listy  wszystkich  osób  działających  na  rzecz  przeciwdziałania
przemocy. 
Przechodzimy  na ostatnią  stronę:  Procedura  Niebieskiej  Karty,  gdzie  określamy  czy  rejestrowana
Niebieska  Karta  jest  kartą  wszczynaj ącą  procedurę,  czy  założoną  ponownie  w  toku  trwania
procedury.
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W  przypadku
rejestracji  kolejnej
niebieskiej  karty
dla  rodziny,
założonej
ponownie  w  toku
trwania procedury
,  należy  wskazać
Niebieską  Kartę
wszczynaj ącą
procedurę,  oraz
Datę  ponownego
wystąpienia
przemocy. 

Obecnie  jako  Niebieską  kartę  wszczynającą  procedurę  można  wskazać  nie  tylko  spośród  kart
dotyczących tej  samej  rodziny  ale  także  spośród  wszystkich  kart  dotyczących  tych  samych  osób
dotkniętych przemocą.
W sekcji Niebieskie Karty założone ponownie w toku trwania procedury wszczętej  niniej szą Kartą
dla  niebieskiej  karty  wszczynającej  procedurę,  zostaną  wyświetlone  niebieskie  karty,  założone

ponownie w toku trwania procedury. Za pomocą ikony możemy  przeglądać dane tych kart. 
Jeżeli  Niebieska Karta została założona dla  dziecka,  to  wówczas  na  tej  stronie  zaznaczamy  opcję
Niebieska Karta założona dla dziecka.
Dla  karty  wszczynającej  procedurę  Adres,  pod  którym  wszczęto  procedurę  automatycznie
podpowiada się z adresu rodziny, z możliwością zmiany.
Dla kart  założonych ponownie w toku  trwania  procedury  Adres,  pod  którym  wszczęto  procedurę,
przepisuje się z karty wszczynającej procedurę, bez możliwości zmiany.
W sekcji Liczba dni od ostatniego działania, po upływie których należy ostrzegać o bezczynności
w procedurze możemy wprowadzić liczbę dni po jakiej  ma się pojawiać ostrzeżenie o bezczynności w
prowadzonej  procedurze Niebieskiej  Karty. Wprowadzenie wartości zero oznacza brak  ostrzeżenia dla
tej  procedury. Liczba dni jest  odliczana od ostatniego wykonanego działania, a jeśli  nie  ma  jeszcze
działań  w  procedurze,  to  od  daty  wpływu  Niebieskiej  Karty  wszczynającej  procedurę  do  Zespołu
Interdyscyplinarnego. 
Ostrzeżenie  o  bezczynności  w  prowadzonych  procedurach  Niebieskich  Kart  pojawia  się  w  postaci
raportu od razu po zalogowaniu do aplikacji "Zespoły Interdyscyplinarne", jeśli przez określoną liczbę dni
nie  wykonano  żadnego  działania  Zespołu  Interdyscyplinarnego  lub  grupy  roboczej.  Ostrzeżenie  nie
pojawi się dla zakończonych procedur.
Dane  na  stronie  Procedura  Niebieskiej  Karty  możemy  modyfikować  (nawet  po  zatwierdzeniu
niebieskiej karty), korzystając z przycisku Procedura Niebieskiej Karty.
Po zakończeniu wprowadzania danych niebieskiej karty, akceptujemy je.
Niebieska karta pojawi się na liście. Możemy ją zatwierdzić wybierając przycisk Zatwierdź Niebieską
Kartę.
Wybierając  menu  Operacje>Cofnij  zatwierdzenie  możemy  cofnąć  zatwierdzenie  niebieskiej  karty.
Cofnięcie zatwierdzenia niebieskiej karty nie będzie możliwe, jeżeli:
-  zarejestrowano  dla  niej  działania  Zespołu  Interdyscyplinarnego.  W  celu  cofnięcia  zatwierdzenia
niebieskiej karty należy najpierw usunąć te działania.
- zatwierdzona niebieska karta, jest kartą wszczynającą procedurę i dla tej  karty istnieje karta założona
ponownie w toku trwania procedury. 

Uwaga: Jeżeli  dla osób wymienionych  w  Niebieskiej  Karcie  zaistnieje  potrzeba  zarejestrowania
informacji  dotyczącej  niepełnosprawności  (np.  na  potrzeby  raportu  "Analiza  osób  dotkniętych
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przemocą  i  osób  stosujących  przemoc"),  to  wówczas  informacje  te  uzupełniamy  w  oknie
prezentującym  listę  Niebieskich  Kart,  w  sekcji  Szczegóły,  korzystając  z  przycisków  Osoby
dotknięte przemocą lub Osoby stosujące przemoc.

Wybranie przycisku spowoduje otwarcie okna "Osoby wymienione w Niebieskiej  Karcie", w którym
prezentowana  jest  lista  osób  wymienionych  w  Niebieskiej  Karcie  i  oznaczonych  jako  osoby
dotknięte przemocą  lub jako osoby stosujące przemoc. Lista osób jest  uzależniona od wybranej
opcji w górnej części okna: osoby dotknięte przemocą lub osoby stosujące przemoc. Aby uzupełnić

informacje  dotyczącą  niepełnosprawności  należy  zmienić  oznaczenie  ( )  w  kolumnie  "Osoba
niepełnosprawna". Dodatkowo w oknie możemy określić wiek  lub dokładną datę urodzenia osoby.

Okno opuszczamy przy pomocy ikony .

Po zatwierdzeniu niebieskiej  karty  możemy  uzupełnić  w systemie informację o kolejnych działaniach
zespołu interdyscyplinarnego, wybierając  przycisk  Działania  Zespołu Interdyscyplinarnego  i  grup
roboczych.
Za pomocą przycisku Korespondencja  możemy zarejestrować wysłaną lub odebraną korespondencję
w sprawie niebieskiej karty.

Uwaga: Niebieskie karty  zarejestrowane w systemie, stanowiące zgodnie z  art.  77  par.  1 KPA
materiał dowodowy w procesie przyznawania świadczeń, nie mogą zostać usunięte z systemu. W
związku z tym próba usunięcia niebieskiej karty, spowoduje pojawienie się komunikatu:
Niniej szy dokument może stanowić materiał dowodowy w procesie przyznawania świadczeń (z art.
77 par. 1 KPA). Jeśli tak  j est, proszę nie usuwać dokumentu. Jeśli tak  nie j est,  dwie uprawnione
osoby  muszą  potwierdzić  ten  fakt,  wybierając  z  głównego  okna  systemu  POMOST  Std  menu
„Dokumenty przeznaczone do usunięcia”.
Po pojawieniu się tego komunikatu, niebieska karta nie zostanie usunięta, a jedynie umieszczona
na liście dokumentów przeznaczonych do usunięcia. Jeżeli  dany  dokument  nie stanowi materiału
dowodowego  w  procesie  przyznawania  świadczeń,  to  wówczas  dwie  uprawnione  osoby  muszą
potwierdzić  ten  fakt,  aby  można  było  usunąć  taki  dokument.  Szczegółowy  opis  wykonania  tej
czynności znajduje się w rozdziale "Dokumenty  rejestrowane w  systemie,  a  materiał  dowodowy
(art. 77 par. 1 KPA)".

Istnieje  możliwość  korekty  danych  zatwierdzonej  Niebieskiej  Karty,  bez  konieczności  cofania
zatwierdzenia, czy usuwania uprzednio zarejestrowanych działań Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grup
roboczych. W tym celu w oknie "Niebieskie Karty"  zaznaczamy  zatwierdzoną niebieską kartę, której
dane  chcemy  edytować  i  wybieramy  menu  Operacje>Koryguj  dane  zatwierdzonej  Karty.  W  trybie
korekty możemy zmienić wszystkie dane w Niebieskiej Karcie, poza osobą dotkniętą przemocą i osobą
stosującą przemoc. Nie można również usunąć innych osób wymienionych w Karcie, jeśli zostały one
wskazane w działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w  procedurze  dotyczącej  tej
karty.

Uwaga:  W  oknie  "Niebieskie  Karty"  istnieje  możliwość  wyszukania  Niebieskich  Kart,  według
nazwiska i imienia dowolnej  osoby wymienionej  w Karcie – niezależnie od tego, czy jest to ofiara,
sprawca, członek rodziny lub świadek przemocy. 

Uwaga: Zdarza się, że rodzina zmieniła miejsce zamieszkania i znalazła się na obszarze działania
innego  ZI.  Wówczas  w  systemie  POMOST  Std  także  została  przeniesiona  do  innej  komórki
organizacyjnej ZI. Jednak w poprzedniej jednostce ZI  rodzina miała zarejestrowaną Niebieską Kartę
oraz prowadzone w związku z tym działania ZI. Pracownik zajmujący się rodziną w nowej  jednostce
ZI bedzie mógł mieć wgląd zarówno do poprzednich Niebieskich Kart rodziny jak i dotychczasowych
działań  ZI  zarejestrowanych  w  poprzednim  miejscu  pobytu  rodziny,  jeśli  zostanie  mu  nadane
uprawnienie "Przegląd NK rodziny w innych ZI". Po jego nadaniu, na oknie listy  Niebieskich Kart
danej  rodziny  będzie  dostępne  menu  Karty  w  innych  Zespołach>Niebieskie  Karty  w  innych
Zespołach Interdyscyplinarnych. 
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Po jego nadaniu, na oknie listy  Niebieskich
Kart  danej  rodziny  będzie  dostępne  menu
Karty  w innych  Zespołach>Niebieskie  Karty
w innych Zespołach Interdyscyplinarnych. 

Po  wybraniu  tego  menu  zostaną
udostępnione  do  wglądu  zarejestrowane  w
poprzedniej  komórce  ZI:  Niebieskie  Karty
oraz  powiązane  z  nimi  Działania  Zespołu
Interdyscyplinarnego  i  grup  roboczych,
Procedura  Niebieskiej  Karty  i
Korespondencja tej rodziny. 

Uwaga: Wgląd do procedur NK prowadzonych w innych ZI obejmuje tylko przeglądanie danych,
bez  możliwości  ich  zmiany  i  jest  możliwy  jedynie  dla  rodzin  objętych  działaniami  Zespołu
Interdyscyplinarnego, do którego Użytkownik ma uprawnienia i jest zalogowany.

Dopasowanie osoby/rodziny

Wskazywanie  wszystkich  osób,  wymienionych  w  niebieskiej  karcie  (ofiar,  sprawców,  świadków,
członków rodziny), realizowane jest na zasadzie dopasowania osoby  do osób już  zarejestrowanych w
systemie  POMOST Std  (analogicznie  jak  podczas  dodawania  członków  rodziny  podczas  rejestracji

rodziny). Oznacza to, że po wybraniu ikony  pojawi się okno "Dopasowanie osoby", w którym
wprowadzamy podstawowe dane osoby, którą chcemy wskazać w karcie i aby zweryfikować, czy osoba
ta występuje w systemie POMOST, wybieramy przycisk Sprawdź występowanie osoby w  systemie
POMOST Std. 
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Aby  dodać  do niebieskiej  karty  osobę zarejestrowaną już  w systemie, wybieramy  przycisk  Wybierz
osobę wskazaną na liście. 
Aby dodać nową osobę, wybieramy przycisk Rejestruj jako nową osobę. 
Jeżeli chcemy zrezygnować z dodania osoby do karty, wybieramy przycisk Rezygnuj. 
Po wybraniu jednego z dwóch pierwszych przycisków osoba zostanie dodana do niebieskiej karty. 
W przypadku pierwszej  ofiary (osoby wobec której  istnieje podejrzenie, że jest  dotknięta przemocą w
rodzinie, wskazywanej  na pierwszej  zakładce) po dopasowaniu osoby  pojawi się okno "Dopasowanie
rodziny", w którym należy dopasować osobę, wskazaną jako ofiara, do rodziny, w której ona przebywa. 

Jeżeli osoba ta nie prowadzi wspólnego gospodarstwa w żadnej  rodzinie zarejestrowanej  w  systemie
Pomost,  to  pole  Rodzina,  w  której  aktualnie  osoba  prowadzi  wspólne  gospodarstwo  nie  jest
uzupełnione. Wówczas możemy:
- dołączyć tę osobę do zarejestrowanej już rodziny, wybierając przycisk Dołącz osobę do wspólnego
gospodarstwa  już  istniejącej  rodziny.  Po  wybraniu  tego  przycisku  na  liście  rodzin  wskazujemy
rodzinę,  do  której  chcemy  dołączyć  osobę  i  Akceptujemy  wybór.  Otworzy  się  okno  "Rodzina",  w
którym na liście członków rodziny pojawi się dodawany  członek rodziny. Akceptujemy  dane rodziny  i
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powracamy  do okna "Dopasowanie rodziny", gdzie wybieramy  przycisk  Wybierz  rodzinę,  w  której
aktualnie osoba prowadzi wspólne gospodarstwo.

- zarejestrować nową rodzinę, w której  ta osoba wspólnie gospodaruje, wybierając  przycisk  Rejestruj
nową rodzinę, w której wspólnie gospodaruje osoba. Po wybraniu tego przycisku otworzy się okno
"Rodzina", w którym na liście członków rodziny  pojawi się dodawany  członek rodziny. W  oknie  tym
należy  uzupełnić  nazwę  rodziny,  natomiast  adres  rodziny  podpowie  się  z  danych  członka  rodziny.
Szczegółowy opis rejestracji rodziny znajduje się w rozdziale "Rejestracja nowej  rodziny". Akceptujemy
wprowadzone dane rodziny  i  powracamy  do okna "Dopasowanie rodziny",  gdzie  wybieramy  przycisk
Wybierz rodzinę, w której aktualnie osoba prowadzi wspólne gospodarstwo.

Uwaga: Przyciski Dołącz  osobę  do  wspólnego  gospodarstwa  już  istniejącej  rodziny  oraz
Rejestruj  nową  rodzinę,  w  której  wspólnie  gospodaruje  osoba  dostępne  są  tylko,  jeżeli
dodawana osobanie należy do wspólnego gospodarstwa żadnej rodziny zarejestrowanej  w systemie
Pomost.

Jeżeli  dodawana osoba, należy  do wspólnego gospodarstwa rodziny, zarejestrowanej  w  systemie,  to
rodzina  ta  będzie  wyświetlona  w  polu  Rodzina,  w  której  aktualnie  osoba  prowadzi  wspólne
gospodarstwo. Wówczas możemy:
-  wskazać  tę  rodzinę,  jako  rodzinę,  której  członkiem  jest  dodawana  osoba,  wybierając  przycisk
Wybierz rodzinę, w której aktualnie osoba prowadzi wspólne gospodarstwo.
- wyrejestrować osobę z  rodziny  i  przenieść  ją do wspólnego gospodarstwa innej  rodziny, wybierając
przycisk Przenieś osobę do wspólnego gospodarstwa innej rodziny.
Po wybraniu tego przycisku otworzy się okno "Wyrejestrowanie osoby z rodziny", w którym określamy
datę i powód wyrejestrowania oraz  rodzinę, do której  chcemy  tę osobę przenieść. Szczegółowy  opis
wyrejestrowania  osoby  z  rodziny  znajduje  się  w  rozdziale  "Zmiana  składu  rodziny".  Akceptujemy
wprowadzone dane i powracamy do okna "Dopasowanie rodziny", gdzie wybieramy  przycisk  Wybierz
rodzinę, w której aktualnie osoba prowadzi wspólne gospodarstwo.

Uwaga:  Przyciski  Wybierz  rodzinę,  w  której  aktualnie  osoba  prowadzi  wspólne
gospodarstwo oraz Przenieś osobę do wspólnego gospodarstwa  innej  rodziny  dostępne są
tylko, jeżeli dodawany członek rodziny, prowadzi wspólne gospodarstwo z rodziną zarejestrowaną w
systemie Pomost.

Jeżeli chcemy zrezygnować z dopasowania rodziny, wybieramy  przycisk  Rezygnuj,  wówczas  proces
dodawania osoby do karty zostanie przerwany - osoba nie zostanie dodana.
Po  wybraniu  przycisku  Wybierz  rodzinę,  w  której  aktualnie  osoba  prowadzi  wspólne
gospodarstwo osoba, której dane wprowadziliśmy zostanie dodana do karty.

Uwaga:  Jeżeli   wskażemy  istniejącą  już  w  systemie  POMOST Std  rodzinę,  zarejestrowaną  w
aplikacji  "Pomoc  społeczna",  to  rodzina  ta  zostanie  automatycznie  objęta  opieką  w  komórce
organizacyjnej właściwej dla zespołu interdyscyplinarnego.

Uwaga: Jeżeli niebieską kartę rejestrujemy z listy niebieskich kart konkretnej  rodziny, to wówczas
osobę,  wobec  której  istnieje  podejrzenie,  że  jest  dotknięta  przemocą  w  rodzinie,  wskazujemy
bezpośrednio z listy członków rodziny. 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

Dla Zespołu Interdyscyplinarnego istnieje możliwość zarejestrowania jego działań zarówno w kontekście
zarejestrowanej Niebieskiej Karty, jak i działań skierowanych, np. do społeczności lokalnej. 
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Aby dla zatwierdzonej
niebieskiej  karty
uzupełnić w systemie
informację  o
kolejnych  działaniach
zespołu
interdyscyplinarnego i
grup  roboczych,  na
liście niebieskich kart
zaznaczamy
zatwierdzoną
niebieską  kartę  i
wybieramy  przycisk
Działania  Zespołu
Interdyscyplinarneg
o i  grup roboczych.
W  oknie  "Działania
Zespołu
interdyscyplinarnego i
grup  roboczych"  za
pomocą  ikony  Dodaj
wprowadzamy kolejne
działania. 
Dla każdego dodawanego działania na zakładce Ogólnie określamy Rodzaj  rej estrowanego działania,
Datę,  Status działania  (zaplanowane,  zrealizowane),  Pracownika  rej estruj ącego  działanie,  Osobę
wykonuj ącą rejestrowane działanie oraz Grupę roboczą lub podzespół Zespołu Interdyscyplinarnego,
który wykonuje to działanie. Dodatkowe informacje możemy zarejestrować na zakładce Uwagi.

Uwaga: Na liście osób wykonujących działanie dostępne są jedynie osoby wykonujące działania na
rzecz przeciwdziałania przemocy, która w swoich danych mają zaznaczoną opcję osoba aktualnie
działa.

Uwaga: W ramach jednej procedury Niebieskiej Karty istnieje możliwość zarejestrowania kolejnego
działania o tym samym rodzaju i  z  tą samą  datą,  Przy  próbie  zapisu  takiego  działania  system
wyświetli  ostrzeżenie informujące o występowaniu w systemie takiego działania. Powtórny  wybór
ikony  akceptacji  okna  (bez  konieczności  zamknięcia  komunikatu)  spowoduje  dodanie  takiego
działania.  

Uwaga: Dla dowolnego zarejestrowanego działania Zespołu Interdyscyplinarnego data działania nie
może  być  wcześniejsza  niż  data  Niebieskiej  Karty  wszczynającej  procedurę,  w  przeciwnym
wypadku  podczas  akceptacji  Użytkownik  otrzyma  stosowny  komunikat:  „Podano  datę  działania
Zespołu Interdyscyplinarnego,  wcześniej szą niż  data  Niebieskiej  Karty  wszczynającej  procedurę,
 zarejestrowanie działania  z taką datą nie będzie możliwe.

Wyjątek stanowi rodzaj  działania inne działania (oraz  jego rozszerzenia lokalne), dla którego data
działania  może  być  wcześniejsza  od  daty  NK  wszczynającej  procedurę;  wówczas  podczas
akceptacji  Użytkownik  otrzyma powyższy  komunikat  (ostrzeżenie),  ale  zarejestrowanie  działania
będzie możliwe.

Uwaga: Dla dowolnego zarejestrowanego działania Zespołu Interdyscyplinarnego data działania nie
może być wcześniejsza niż data wpływu przekazanej Niebieskiej Karty wszczynającej procedurę do
Zespołu Interdyscyplinarnego, w przeciwnym wypadku Użytkownik  otrzyma  stosowny  komunikat:
„Podano  datę  działania  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  wcześniej szą  niż  data  wpływu  Niebieskiej
Karty  wszczynającej  procedurę  do  Zespołu.,   zarejestrowanie  działania   z  taką  datą  nie  będzie
możliwe.

Wyjątek stanowi rodzaj  działania inne działania (oraz  jego rozszerzenia lokalne), dla którego data
działania  może  być  wcześniejsza  od  daty  wpływu  NK  wszczynającej  procedurę  do  Zespołu
Interdyscyplinarnego;  wówczas  podczas  akceptacji  Użytkownik  otrzyma  powyższy  komunikat
(ostrzeżenie), ale zarejestrowanie działania będzie możliwe.

W  polu Spotkanie możemy  wskazać  konkretne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego,  podzespołu
lub grupy roboczej, które dotyczy danego działania lub dodać nowe. Jedno spotkanie można przypisać
kilku działaniom z tej samej procedury Niebieskiej Karty, jednak nie ma możliwości przypisania jednego
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spotkania  jednocześnie  do  działań:  „spotkanie  z  osobą,  co  do  której  istnieje  podej rzenie,  że  j est
dotknięta przemocą w rodzinie”  i  „spotkanie  z  osobą,  co  do  której  istnieje  podej rzenie,  że  stosuje
przemoc w rodzinie”.
Podczas wskazywania osoby wykonującej działanie, mamy możliwość rejestracji nowej osoby.
Podczas  wskazywania  grupy  roboczej  lub  podzespołu,  który  wykonuje  działanie,  mamy  możliwość
zmiany składu grupy lub podzespołu oraz rejestracji nowej grupy lub podzespołu.
Jeżeli jako rodzaj działania wskażemy 
- spotkanie z osobą, co do której  istnieje podej rzenie, że j est dotknięta przemocą w rodzinie,
- spotkanie z osobą, co do której  istnieje podej rzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
- odebranie dziecka z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
-  zapewnienie  schronienia  w  ośrodku  wsparcia  lub  specjalistycznym  ośrodku  wsparcia  dla  ofiar
przemocy w rodzinie,
to w  oknie  dostępne  będzie  pole  Działanie  dotyczy,  w  którym  wskazujemy  osobę,  której  dotyczy
działanie (w oknie "Osoby, których dotyczy działanie" dla tej  osoby należy zaznaczyć opcję Działanie
dotyczy osoby). Dla działania spotkanie z osobą, co do której  istnieje podej rzenie, że stosuje przemoc
w  rodzinie,  wskazujemy  osoby  spośród  sprawców  przemocy.  W  przypadku  pozostałych  działań
wskazujemy osoby spośród ofiar przemocy.

Uwaga: Jeżeli  w  polu Rodzaj  działania  nie ma działania, które chcemy  wprowadzić, to  istnieje
możliwość  rozszerzenia  lokalnego  pozycji  "inne  działanie"  w  słowniku  "Rodzaj  działania  w
Niebieskiej Karcie". Dodane w ten sposób nowe pozycje będą dostępne w polu Rodzaj  działania.

Uwaga: Rodzaj  działania "przydzielenie prowadzenia procedury grupie roboczej  lub podzespołowi"
możliwe jest do wprowadzenia jedynie przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Jeżeli jako rodzaj działania wskażemy zakończenie procedury, to w oknie dostępne będzie pole Powód
zakończenia, w którym należy wskazać właściwy powód zakończenia niebieskiej  karty. Uzupełnienie
tego pola jest wymagane do zakończenia procedury Niebieskiej Karty.

Uwaga: Jeżeli  wartość  parametru "Czy  można  przenieść  procedurę  NK"  zostanie  ustawiona  na
"Nie" to w polu Powód zakończenia na liście wartości nie będą dostępne powody: przekazanie do
innego Zespołu Interdyscyplinarnego bez wszczęcia procedury oraz przekazanie do innego Zespołu
Interdyscyplinarnego w trakcie procedury.  

Uwaga:  Po  wprowadzeniu  zrealizowanego  działania  zespołu  interdyscyplinarnego  zakończenie
procedury niebieska karta zostanie zakończona otrzyma status "zakończona".

Z okna "Działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych" za pomocą menu Podgląd Niebieskiej
Karty,  możemy  wyświetlić  dane  niebieskiej  karty  wszczynającej  procedurę,  w  ramach  której
rejestrujemy działania.

Wybierając  w menu Wydruki  odpowiednią  opcję  możemy  wydrukować  informacje  dotyczące  działań
Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczących NK. Szczegółowy  opis  znajduje się  w  rozdziale  "Wydruki
dokumentów".

Aby  zarejestrować  działania Zespołu Interdyscyplinarnego, które  nie  są  związane  z  Niebieską  Kartą
należy  w  oknie  "Zespoły  Interdyscyplinarne",  "Podzespoły  Zespoły  Interdyscyplinarnego"  lub  "Grupy
robocze", wybierać  przycisk  Działania. Otworzy  się  okno  "Działania  Zespołu  Interdyscyplinarnego  /
podzespołu /grupy roboczej", W którym podajemy datę działania, rodzaj działania zespołu /podzespołu /
grupy  roboczej,  osobę przeprowadzającą działanie  oraz  opis  działania,  a  w  przypadku  działania  już
zakończonego zaznaczamy opcję zrealizowane.

Uwaga:  Rodzaj  działania  zespołu,  podzespołu  ZI  lub  grupy  roboczej  uzupełnia  Administrator
poprzez zdefiniowanie elementów w słowniku "Rodzaj działania Zespołu Intrerdyscyplinarnego".

Wydruki dokumentów

Informacje dotyczące działań Zespołu Interdyscyplinarnego możemy  wydrukować, wybierając  w oknie
"Działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych" w menu Wydruki odpowiednią pozycję: 

Prośba do pomiotu o oddelegowanie reprezentanta na spotkanie, 
Zaproszenia na spotkanie dla reprezentantów innych podmiotów, 
Zaproszenia na spotkanie dla osób dotkniętych przemocą, 
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Wezwanie na spotkanie osoby stosującej  przemoc,
Protokół ze spotkania.

Po wybraniu danego rodzaju wydruku, można edytować jego treść w celu wprowadzenia ewentualnych
korekt lub uzupełnienia informacji. Istnieje możliwość zapisania tych zmian w formie wydruku gotowego.
Dostęp do zapisanych wydruków gotowych jest możliwy z głównego okna systemu, menu Dane>Lista
wydruków gotowych.  Ze  względu  na  wrażliwość  danych,  lista  ta  daje  dostęp  tylko  i  wyłącznie  do
wydruków gotowych utworzonych przez zalogowanego Użytkownika.

Uwaga: Wydruki gotowe z aplikacji "Zespołu Interdyscyplinarne" nie są widoczne z poziomu innych
aplikacji  systemu  POMOST Std  (pomocy  społecznej,  wsparcia  rodziny,  pieczy  zastępczej),  w
przypadku wspólnej instalacji tych aplikacji z aplikacją dla Zespołów Interdyscyplinarnych.

Wydruk  Prośba  do  pomiotu  o  oddelegowanie  reprezentanta  na  spotkanie  powinien  być
stosowany podczas działania "przydzielenie prowadzenia procedury grupie roboczej  lub podzespołowi" w
celu  wysłania  do  odpowiedniego  podmiotu  przeciwdziałającego  przemocy  (np.  Policji),  której
przedstawiciel powinien uczestniczyć w pracach.
Wybierając  ten  wydruk  system  wyświetli  komunikat  z  prośbą  wyboru  instytucji,  do  której  ma  być
skierowana prośba o oddelegowanie reprezentanta na spotkanie. Po akceptacji komunikatu otworzy się
okno  "Lista instytucji", w którym wybieramy z listy zarejestrowaną w systemie instytucję lub dodajemy
nową. Wybór instytucji  zatwierdzamy  za pomocą ikony  Akceptuj. Zostanie otworzone okno wydruku
szablonu w trybie edycji.

Wydruk  Zaproszenia  dla  reprezentantów  innych podmiotów  można zastosować, kiedy  wiadomo
kto  ma  być  reprezentantem  podmiotu  przeciwdziałającego  przemocy  i  osoba  ta  została  uprzednio
wskazana jako zaproszona na oknie danych zaplanowanego spotkania. Szczegółowy opis zaproszenia
osoby na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego znajduje się w rozdziale "Spotkania".
Wybierając  ten  wydruk  system  sprawdzi  czy  w  danych  osób  przeciwdziałających  przemocy,
zaproszonych na spotkanie, wskazano instytucje, będące reprezentowanymi przez nie podmiotami, jeśli
nie, to wyświetli komunikat "W danych żadnej  z zaproszonych osób przeciwdziałających przemocy nie
wskazano instytucj i, będącej  reprezentowanym podmiotem.". W przeciwnym wypadku dla każdej  grupy
osób reprezentujących tę samą instytucję zostanie  otworzone  okno  z  wydrukiem  szablonu  w  trybie
edycji.  Jeśli  podmiotów  jest  więcej  niż  jeden,  wydruk  zawierać  będzie  na  kolejnych  stronach
zaproszenia dla poszczególnych podmiotów i można je wydrukować w jednym kroku.

Wydruk Zaproszenia  na  spotkanie  dla  osób dotkniętych przemocą  jest  dostępny  dla działania "
spotkanie z osobą, co do której  istnieje podej rzenie, że j est dotknięta przemocą w rodzinie", w którym
wskazano  konkretne  spotkanie  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  podzespołu  lub  grupy  roboczej.
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Wybierając ten wydruk system sprawdzi, czy w danych działania wskazano osobę dotkniętą przemocą,
jeśli  nie,  to  wyświetli  komunikat  "W  danych  działania  nie  ma  informacj i  o  zaproszonych  osobach
dotkniętych przemocą.". W przeciwnym wypadku dla każdej wskazanej osoby zostanie otworzone okno
z  wydrukiem szablonu  w  trybie  edycji.  Jeśli  osób  jest  więcej  niż  jedna,  wydruk  zawierć  będzie  na
kolejnych stronach wezwania dla poszczególnych osób i można je wydrukować w jednym kroku. 

Wydruk Wezwanie na spotkanie osoby stosującej przemoc jest dostępny dla działania "spotkanie z
osobą, co do której  istnieje podej rzenie, że stosuje przemoc w rodzinie", w którym wskazano konkretne
spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego, podzespołu lub grupy roboczej. Wybierając ten wydruk system
sprawdzi, czy w danych działania wskazano osobę stosującą przemoc, jeśli nie, to wyświetli komunikat
"W danych działania nie ma informacj i o wezwanych osobach stosujących przemoc.". Jeśli  tak, to dla
każdej wskazanej osoby zostanie otworzone okno z wydrukiem szablonu w trybie edycji. Jeśli osób jest
więcej  niż jedna, wydruk zawierć będzie na kolejnych stronach zaproszenia dla poszczególnych osób,
dlatego można je wydrukować w jednym kroku. 

Wydruk Protokół ze spotkania  jest dostępny dla dowolnego działania, w którym wskazano konkretne
spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Wybór  powoduje  otworzenie  okna  z  wydrukiem  szablonu  w
trybie edycji.

Aby skorzystać z wymienionych wyżej  wydruków, należy zarejestrować  w oprogramowaniu informacje
uzupełniające dotyczące osób przeciwdziałających przemocy oraz spotkań (posiedzeń). Wszystkie te
informacje,  możliwe  są  do  uzupełnienia  zarówno  podczas  rejestracji  nowych  danych,  jak  i  na  już
wprowadzonych wcześniej danych (jeśli zaistnieje potrzeba ich wydruku). 

W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane osób przeciwdziałających przemocy, reprezentujących
inne podmioty, poprzez wskazanie w oknie "Osoby działające na rzecz  przeciwdziałania przemocy"
reprezentowanej  instytucji. Szczegółowy opis  wykonania tych czynności znajduje się w rozdziale "
Osoby  przeciwdziałające przemocy".  Przy  okazji  wprowadzenia  danych  instytucji,  można  również
wprowadzić  informacje  dotyczące  porozumień  z  tymi  instytucjami  o  współpracy  w  Zespole
Interdyscyplinarnym.  Dokonujemy  tego  wybierając  w  głównym  oknie  aplikacji  menu  Zespół
Interdyscyplinarny>Umowy i porozumienia. Dzięki temu odpowiedni fragment zostanie automatycznie
umieszczony  na  wydrukach  zaproszeń  skierowanych  do  tej  instytucji.  Zalecane  jest  wpisać  ten
fragment  w  polu  Umowa  dotyczy.  Szczegółowy  opis  wykonania  tych  czynności  znajduje  się  w
rozdziale "Umowy i porozumienia".

W  oknie  "Spotkanie"  można  uzupełnić  szczegółowe  miejsce  spotkania  (np.  pokój,  piętro)  oraz
wskazać,  która  osoba  będzie  organizatorem  spotkania.  Dzięki  temu  informacje  te  będą
automatycznie umieszczone  na  wydrukach  zaproszeń  lub  wezwań  na  to  spotkanie.  Na  zakładce
Uwagi  możemy  wprowadzić  ustalenia  potrzebne  do  wydruku  protokołu  ze  spotkania  (możemy  je
również  uzupełnić  podczas  edycji  samego  wydruku  protokołu).  Szczegółowy  opis  wykonania  tych
czynności znajduje się w rozdziale "Spotkania".  

Do  wydruku  powyższych  dokumentów  konieczne  jest  wskazanie  konkretnego  spotkania  Zespołu
Interdyscyplinarnego, podzespołu lub grupy  roboczej. Dokonujemy  tego w oknie "Działania Zespołu

Interdyscyplinarnego i grup roboczych", za pomocą ikony  ,  dostępnej  dla  pola  Spotkanie,
z możliwością  rejestracji  nowego  spotkania  z  tego  miejsca.  Szczegółowy  opis  wykonania  tych
czynności znajduje się w rozdziale "Działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych". 

Wszystkie  wydruki  oparte  są  o  szablony,  które  można  dostosować  do  własnych  potrzeb,  według
ogólnych zasad zarządzania szablonami  wydruków  w  systemie  POMOST Std.  Do  każdego  rodzaju
wydruków  można  stworzyć  w  razie  takiej  potrzeby  więcej  niż  jedną  wersję  szablonu  i wybierać
konkretną  wersję  w  zależności  od  potrzeb.  Do  szablonów  można  dodać  również  obrazy  np.  logo
Ośrodka Pomocy Społecznej itp. Szablony są dostępne w roli Administratora z głównego okna aplikacji,
przez przycisk Szablony wydruków. 
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Korespondencja ws. niebieskiej karty

W  systemie  istnieje  możliwość  zarejestrowania  korespondencji  jaka  została  wysłana  lub  jaką
otrzymaliśmy w sprawie zarejestrowanej niebieskiej karty.
W  celu  zarejestrowania  korespondencji,  dotyczącej  niebieskiej  karty,  na  liście  niebieskich  kart
odszukujemy niebieską kartę, dla której  chcemy zarejestrować korespondencję i  wybieramy  przycisk  
Korespondencja. W oknie "Korespondencja w sprawie Niebieskiej Karty" wybieramy ikonę Dodaj.

Uaktywni się dolna część okna, w której  uzupełniamy dane korespondencji. W zależności od tego czy
jest  to  korespondencja  wychodząca  czy  przychodząca  zaznaczamy  jedną  z  opcji  Wysłana  lub
Odebrana.  Wprowadzamy  Nr  korespondencj i.  W  polu  Data  uzupełniamy  datę  wystawienia
korespondencji. W sekcji  Adresat wprowadzamy  Osobę lub Instytucj ę lub JOPS,  będącą adresatem
korespondencji. Ustawiamy  przełącznik  w  odpowiedniej  pozycji  Osoba  /  Instytucj a  /  JOPS.   Imię  i
nazwisko osoby lub nazwę instytucji lub JOPS możemy wpisać bezpośrednio do pola lub korzystając z

ikony , wybrać z listy osób lub listy instytucji lub JOPS zarejestrowanych w systemie.
W polu Treść korespondencj i wprowadzamy treść rejestrowanej korespondencji. 
W sekcji Dołącz dokument możemy dołączyć  załącznik  do korespondencji. W  tym celu wybieramy

ikonę  i  w  oknie "Otwórz  plik"  wskazujemy  właściwy  plik. Jeżeli  dołączony  dokument  jest  w

formacie  PDF,  to  wówczas  dostępna  będzie  ikona  ,  umożliwiająca  podgląd  załączonego
dokumentu. 

Wprowadzonego adresata lub dołączony załącznik możemy usunąć za pomocą ikony . 
Po wprowadzeniu wszystkich danych potrzebnych do zarejestrowania korespondencji wybieramy ikonę
Akceptuj. 

Zarejestrowaną korespondencję możemy  modyfikować  (ikona ),  wydrukować  (ikona  )

lub usunąć (ikona ).
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Przekazanie niebieskiej karty z aplikacji Pomoc społeczna do Zespołu
Interdyscyplinarnego

Jeżeli instalacja systemu POMOST jest z aplikacją Pomoc społeczna, to Użytkownik aplikacji Pomoc
społeczna ma możliwość przekazania niebieskiej karty zarejestrowanej w aplikacji Pomoc społeczna do
aplikacji Zespół Interdyscyplinarny (niebieska karta będzie przypisana jednocześnie do obu aplikacji).

Uwaga: Czynność tę można wykonać  w aplikacji  Pomoc  społeczna, jeśli  system POMOST Std
pracuje w instalacji posiadającej aplikację "Zespół Interdyscyplinarny".

Aby  dokonać  przekazania  niebieskiej  karty  do  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  w  aplikacji  Pomoc
społeczna, na liście wszystkich niebieskich kart zaznaczamy niebieską kartę, którą chcemy przekazać
do Zespołu  Interdyscyplinarnego  i  wybieramy  menu  Zespoły  Interdyscyplinarne>Przekaż  do  Zespołu
Interdyscyplinarnego. Otworzy się okno "Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego", w którym wskazujemy
Zespół Interdyscyplinarny, do którego chcemy przekazać niebieską kartę. 

Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 
Wskazana niebieska karta zostanie przekazana do Zespołu Interdyscyplinarnego i jej  obsługa będzie
dostępna z poziomu aplikacji "Zespół Interdyscyplinarny". 

Uwaga: Podczas przekazywania niebieskiej  karty do Zespołu Interdyscyplinarnego, jeżeli rodzina,
której  dotyczy karta nie jest  przypisana do aplikacji  "Zespół  Interdyscyplinarny", to zostanie ona
automatycznie objęta opieką w komórce organizacyjnej właściwej dla zespołu interdyscyplinarnego.
Okres  objęcia opieką rodziny  w tej  komórce jest  ustawiany  automatycznie - od  daty  niebieskiej
karty.

Jeżeli chcemy  cofnąć  przekazanie niebieskiej  karty  do Zespołu Interdyscyplinarnego, zaznaczamy  te
kartę  i  wybieramy  menu  Zespoły  Interdyscyplinarne>Cofnij  przekazanie  do  Zespołu
Interdyscyplinarnego. Cofnięcie przekazania nie będzie możliwe, jeżeli:
-  przekazana  Niebieska  Karta  została  już  dołączona  do  procedury  prowadzonej  przez  Zespół
Interdyscyplinarny;
-  w  toku  trwania  procedury  wszczętej  przez  przekazaną  Niebieską  Kartę  ponownie  złożono  inną
Niebieską Kartę A.

Korespondencja dotycząca rodziny

W systemie POMOST Std istnieje możliwość zarejestrowania korespondencji jaka została wysłana lub
jaką otrzymaliśmy w sprawie rodziny dotkniętej przemocą. 
W celu zarejestrowania nowej  korespondencji dotyczącej  rodziny dotkniętej  przemocą, na liście rodzin
odszukujemy  rodzinę,  dla  której  chcemy  zarejestrować  korespondencję  i  wybieramy  menu
Czynności>Korespondencja. W oknie "Korespondencja dotycząca rodziny" wybieramy ikonę Dodaj.
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Uaktywni się dolna część okna, w której  uzupełniamy dane korespondencji. W zależności od tego czy
jest  to  korespondencja  wychodząca  czy  przychodząca  zaznaczamy  jedną  z  opcji  Wysłana  lub
Odebrana.  Wprowadzamy  Nr  korespondencj i.  W  polu  Data  uzupełniamy  datę  wystawienia
korespondencji. W  sekcji  Adresat/Nadawca przełącznik  ustawiamy  w  odpowiedniej  pozycji  Osoba  /
Instytucj a  /  JOPS  i  w  zależności od ustawień przełącznika wprowadzamy  Osobę  lub  Instytucj ę  lub
JOPS  będącą  adresatem/nadawcą  korespondencji.  Imię  i  nazwisko  osoby  lub  nazwę  instytucji  lub

JOPS możemy wpisać bezpośrednio do pola lub korzystając z ikony , wybrać z listy członków
rodziny, listy  instytucji  lub listy  Jednostek  Organizacyjnych Pomocy  Społecznej  zarejestrowanych  w
systemie.
W polu Treść korespondencj i wprowadzamy treść rejestrowanej korespondencji. 
W sekcji Dołącz dokument możemy dołączyć  załącznik  do korespondencji. W  tym celu wybieramy

ikonę  i  w  oknie "Otwórz  plik"  wskazujemy  właściwy  plik. Jeżeli  dołączony  dokument  jest  w

formacie  PDF,  to  wówczas  dostępna  będzie  ikona  ,  umożliwiająca  podgląd  załączonego
dokumentu. 

Wprowadzonego adresata lub dołączony załącznik możemy usunąć za pomocą ikony . 
Po wprowadzeniu wszystkich danych potrzebnych do zarejestrowania korespondencji wybieramy ikonę
Akceptuj. 

Zarejestrowaną korespondencję możemy  modyfikować  (ikona ),  wydrukować  (ikona  )

lub usunąć (ikona ).
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Usuwanie duplikacji rodzin

Niniejszy  dokument  opisuje sposób usunięcia duplikacji  rodzin, mającej  miejsce kiedy  jedna  rodzina
została wprowadzona dwukrotnie do systemu POMOST Std. Przed skorzystaniem z  przedstawionych
tu narzędzi, zalecamy  dokładne zapoznanie się z  niniejszym opisem oraz  dokładną analizę każdego
przypadku zdublowanych rodzin, przed podjęciem decyzji  o usunięciu  ich  duplikacji.  Skorzystanie  z
narzędzi  jest  możliwe  jedynie  przez  Użytkownika,  któremu  Administrator  nada  uprawnienie  do
czynności ogólnej „Usuwanie duplikacji rodzin” - domyślnie nikt nie ma tego uprawnienia. 

Uwaga: Począwszy od aktualizacji 3-24.0 systemu POMOST Std na potrzeby usuwania duplikacji
rodzin najpierw możemy  wykonać  raport  ułatwiający  łączenie rodzin, który  możemy  wykonać  dla
zaznaczonej rodziny po wybraniu z menu Specjalne pozycji Raport łączenia rodzin.

Raport ten prezentuje: 

 - każdą osobę, która kiedykolwiek przebywała w rodzinie;

 - każdy okres przynależności tej osoby do rodziny;

 - każdy wniosek, wywiad i decyzję z datą zawierającą się w tym okresie, numerem dokumentu oraz
komórką organizacyjną, której dotyczą.

Sposób postępowania – ogólny dla wszystkich przypadków 

W poniższym opisie przyjęto oznaczenia: 
R1 – rodzina która ma pozostać w systemie POMOST (zastępująca); 
R2 – zdublowana rodzina, która ma zostać usunięta z systemu POMOST (zastępowana). 

Lp. Działanie

1. Powiadamiamy Pomost, którą rodzinę uznajemy za R1, a którą za R2 oraz jakie są odpowiedniki
osób z obu rodzin. W tym celu:

Odnajdujemy rodzinę R2 na liście rodzin i z menu Specjalne wybieramy pozycję Wskaż
rodzinę j ako duplikację danych.

W oknie, które się pojawi, wybieramy ikonę  dostępną przy polu Rodzina, która
ma zastąpić wskazaną rodzinę i  wskazujemy rodzinę R1 z listy rodzin.

W tym samym oknie zostanie wyświetlona lista osób, które kiedykolwiek były w rodzinie
R1 i w rodzinie R2. Dla każdej z nich, dwukrotnie klikamy w wierszu odpowiadającym tej
osobie i wybieramy odpowiednik osoby w drugiej rodzinie. System POMOST nie pozwoli
zaakceptować okna, dopóki pozostanie choćby jedna osoba w R1 bez  odpowiednika w
rodzinie R2 albo osoba w R2 bez odpowiednika w R1.

Jeśli nie jest to możliwe, bo w jednej  albo w drugiej  rodzinie brakuje osoby, to należy
anulować  okno i wykonać  niżej  opisane punkty  2 lub 3.  Po  wykonaniu  tych  punktów
wracamy do punktu 1. 

Akceptujemy okno. System POMOST będzie pamiętał przypisanie rodzin R1 i R2 oraz
przypisania osób.

Uwaga: Jeżeli po zaznaczeniu rodziny  R1 lub R2 wybierzemy  z  menu Specjalne  pozycję
Raport łączenia rodzin, wówczas zostanie otwarte okno "Łączenie rodzin", przez ustawienie
przełącznika w odpowiedniej  opcji  (zastępowana/zastępuj ąca)  pozwalające  na  określenie,
dla której rodziny chcemy wykonać raport.

2. Jeśli w rodzinie R1 brakuje osoby, znajdującej się w rodzinie R2, to należy 

zarejestrować  w  Pomoście  nową  osobę,  taką  samą  jak  osoba  w  rodzinie  R2,  której
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brakuje  w  rodzinie  R1.  Nie  przejmujmy  się,  że  tworzymy  duplikację  tej  osoby  –
oryginalną  osobę  usuniemy  w  sposób  opisany  w  punkcie  6.  Jeśli  w  Ośrodku  jest
włączona  wymagalność  numeru  PESEL,  można  ją  wyłączyć  na  czas  wykonania  tej
czynności, ustawiając parametr systemowy o nazwie „Wymagany  PESEL” na wartość
„0”. 

dodać  tę  osobę  do  rodziny  R1  z  datą  „od”,  taką  jak  najwcześniejsza  data  „od”
odpowiadającej  osoby  w  rodzinie  R2  (jest  to  nowa  osoba,  więc  mamy  swobodę
podawania dat okresów przynależności).

Uwaga: Zawsze musimy dodać nowo zarejestrowaną osobę, ponieważ jeśli dodamy do
rodziny  R1 tę samą osobę, która  znajduje  się  w  rodzinie  R2,  to  nie  będzie  możliwe
usunięcie duplikacji rodzin. 

3. Jeśli wystąpi sytuacja odwrotna – czyli w rodzinie R2 brakuje osób w stosunku do rodziny R1, to
należy wykonać czynności opisane w p. 2 ale w odniesieniu do rodziny R2, czyli zarejestrować
nową osobę i dodać ją do rodziny R2 z odpowiednią datą przynależności.

4. Wracamy do listy rodzin, ustawiamy ją na rodzinie R2 i z  menu Specjalne  wybieramy  pozycję
Przenieś wszystkie dokumenty do rodziny zastępującej . 

System POMOST dokona sprawdzenia wszystkich dokumentów zastępowanej rodziny.
Podczas wykonywania operacji przenoszenia wszystkich dokumentów do rodziny  zastępującej
system  POMOST  próbuje  automatycznie  uzgodnić  okresy  przynależności  osób  do  rodziny
zastępującej, ze składem rodziny, wynikającym z przenoszonego dokumentu. Dopiero kiedy się
kiedy  się to nie uda, pojawia  się  komunikat  o  niezgodności  składu  rodziny  z  przenoszonym
dokumentem.

Ewentualne niezgodności w składach rodzin na dzień konkretnego dokumentu, nie przerywają
procesu, lecz są sygnalizowane w oknie, zatem od razu otrzymujemy  informację o wszystkich
niezbędnych zmianach, aby  dało się usunąć  duplikację  rodzin.  Powstały  raport  można  także
zapisać  lub  wydrukować  i  kierować  się  nim  przy  uzgodnieniu  składów  rodzin.  W  przypadku
wystąpienia jakiejkolwiek  niezgodności  żaden  dokument  nie  jest  przenoszony,  o  czym  mówi
ostatni wiersz ww. raportu przebiegu procesu. 
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Uzgodnienia składów rodzin dokonujemy  korzystając  z  dostępnych w systemie POMOST Std
narzędzi, w tym z  wspomnianego wyżej  menu Informacje o rodzinie > Historia przynależności
osób  do  rodzinie  na  oknie  listy  rodzin.  Po  uzgodnieniu  należy  ponownie  wykonać  operację
Przenieś wszystkie dokumenty do zastępującej  rodziny. 

Jeśli poprawnie uzgodniliśmy składy rodzin, to sprawdzanie wszystkich dokumentów powinno się
powieść,  po  czym  system  POMOST  automatycznie  przeniesie  wszystkie  z  rodziny
zastępowanej R2, do zastępującej rodziny R1. Można to sprawdzić, wchodząc do teczki rodziny
R1 oraz do okna prac socjalnych dotyczących tej rodziny – oba okna powinny być puste. 

Uwaga:  Począwszy  od  wersji  3-22.0  systemu  POMOST  Std  podczas  przenoszenia
wszystkich  dokumentów,  gdy  przenoszona  jest  decyzja  dotycząca  świadczenia
realizowanego  na  konto  bankowe,  sprawdzany  jest  numer  konta  bankowego  odbiorcy
świadczenia;  jeżeli  osoba  (odbiorca  świadczenia)  z  rodziny  zastępującej  nie  ma  konta
bankowego  lub  ma  konto  o  innym  numerze  niż  osoba  będąca  odbiorcą  w  rodzinie
zastępowanej, to zostanie jej dodane nowe konto o odpowiednim numerze.

Uwaga:  Począwszy  od  wersji  3-16.1  systemu  POMOST  Std  została  zablokowana
możliwość  przenoszenia  wszystkich  dokumentów  z  teczki  rodziny  zastępowanej  do
zastępującej, jeśli rodzina zastępowana ma zlecenie przeprowadzenia wywiadu na terminalu
mobilnym  lub  wywiad  został  przeprowadzony,  lecz  nie  został  wczytany  do  systemu
POMOST  Std.  Jeśli  w  teczce  rodziny  zastępowanej  znajduje  się  wywiad  wczytany  z
terminalu  mobilnego  przy  przenoszeniu  wszystkich  dokumentów  teczki,  razem  z  tym
wywiadem przeniesie się rekord wywiadu przesłanego z terminalu mobilnego.

5. Począwszy  od  wersji  3-16.2  systemu  POMOST  Std  została  udostępniona  funcjonalność
umożliwiająca jednoczesne przenoszenie wszystkich dokumentów danej  rodziny we wszystkich
komórkach jednocześnie.
W przypadku gdy  rodzina zastępowana posiada teczki w kilku komórkach organizacyjnych to
Użytkownik  może  skorzystać  z  menu  Specjalne  wybierając  pozycję  Przenieś  dokumenty  z
wszystkich komórek do zastępującej  rodziny. 

Funkcjonalność  ta  przenosi  wszystkie  dokumenty  kolejno  z  poszczególnych  teczek  danej
rodziny  zastępowanej  (zlokalizowanych  w  różnych  komórkach  organizacyjnych)   do
odpowiednich teczek rodziny zastępującej. 



100Sygnity S. A.

Rodziny dotknięte przemocą

POMOST Std 3-32.0

Począwszy  od  wersji  3-17.1 systemu  POMOST Std  podczas  przenoszenia  dokumentów  ze
wszystkich komórek  uwzględniane są także dokumenty  nie znajdujące się  w  teczce  rodziny,
takie jak: korespondencja rodziny, zlecenia i  wywiady  z  terminali  mobilnych, zlecenia  i  prace
socjalne z WYWIAD Plus, zaświadczenia, kontrakty.

6.
Na liście rodzin za pomocą ikony  usuwamy rodzinę R2. 

Uwaga:  Począwszy  od  aktualizacji  3-19.1  systemu  POMOST  Std  podczas  usuwania
rodziny  usuwane  są  także  zlecenia  przeprowadzenia  wywiadu  na  terminalu  mobilnym,  o
statusie  anulowany oraz usunięty po wczytaniu. Wówczas Użytkownik otrzymuje komunikat:
  

"W systemie zarejestrowane są wywiady ze statusem "anulowany" lub "usunięty po
wczytaniu", czy na pewno chcesz usunąć rodzinę wraz z wywiadem?" 

Po zaakceptowaniu  powyższego  komunikatu  przyciskiem  Tak  rodzina  zostanie  usunięta.
Jeśli nie decydujemy się na usunięcie rodziny wybieramy przycisk Nie.  

 

7. Na liście osób odnajdujemy  wszystkie osoby, które były  członkami rodziny  R2 i usuwamy  te
osoby – jest to możliwe ponieważ w punkcie 6 usunęliśmy rodzinę, a więc te osoby nie są już
członkami rodziny. 

Uwaga: Wybierając w menu Specjalne pozycję Odwróć kierunek  zastępowania możemy  odwrócić
kierunek zastępowania rodzin, czyli zmienić rodzinę wskazaną, jako zastępowana, na zastępującą.
Nie można odwrócić  kierunku zastępowania,  jeżeli  rodzina  wskazana,  jako  zastępująca  jest  już
wskazana jako zastępowana lub jeżeli rodzina ta została już usunięta.
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Sprawozdania

W celu wykonania sprawozdania w głównym oknie systemu na zakładce Zespół  Interdyscyplinarny
wybieramy  przycisk  Sprawozdania.  Otworzy  się  okno  "Sprawozdania  dotyczące  działań  Zespołu
Interdyscyplinarnego", zawierające wygenerowane wcześniej sprawozdania. 

Aby  obliczyć  nowe  sprawozdanie  wybieramy  przycisk  Dodaj.  Otworzy  się  okno  "Sprawozdanie
dotyczące działań Zespołu Interdyscyplinarnego", w którym określamy  parametry  sprawozdania, które
chcemy wykonać.

W polu Formularz z rozwijalnej listy wybieramy rodzaj formularza:
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych;
Sprawozdanie z pracy Zespołów Interdyscyplinarnych;
Sprawozdanie  merytoryczne  z  działalności  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie;
Udział osób w spotkaniach Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych;
Osoby powołane do grup roboczych;
Karta monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie.

W polu Za okres od do określamy za jaki okres ma być liczone sprawozdanie. 

W polu Data wykonania system automatycznie wprowadzi bieżącą datę.

W polu Osoba wykonuj ąca wybieramy pracownika, który wykonuje sprawozdanie.

W polu Pracownik rej estruj ący wybieramy pracownika, który generuje sprawozdanie.

Uwaga: Jeżeli instalacja obejmuje więcej niż jeden Zespół Interdyscyplinarny w ramach jednej  bazy
danych (tzn. że w ramach jednej  bazy istnieją co najmniej  dwie komórki organizacyjne, dotyczące
aplikacji  "zespół  interdyscyplinarny",  np.  w  przypadku  miast,  które  posiadają  osobne  Zespoły
Interdyscyplinarne w dzielnicach, lecz  jedną  instalację  systemu  POMOST Std  z  aplikacją  "ZI"),
możliwe  jest  wykonanie  sprawozdania  z  jednego  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  jak  również
sprawozdania  zbiorczego,  obejmującego  dane  ze  wszystkich  Zespołów,  do  których  zalogowany
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Użytkownik  ma  dostęp.  Wówczas  aktywna  będzie  sekcja  Sprawozdanie,  w  której  przez
zaznaczenie odpowiedniej opcji określamy czy chcemy wykonać sprawozdanie, dotyczące jednego
Zespołu, w którym aktualnie pracujemy  (opcja dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego [nazwa
zespołu]),  czy  sprawozdanie  zbiorcze.  Sprawozdanie  merytoryczne  z  działalności  Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie można wykonać tylko dla jednego
Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Uwaga:  Jeżeli  użytkownik  wybierze  formularz  Udział  osób  w  spotkaniach  Zespołów
Interdyscyplinarnych  i  Grup  Roboczych  w  oknie  "Sprawozdanie  dotyczące  działań  Zespołu
Interdyscyplinarnego" zostanie udostępniona sekcja Sprawozdanie dotyczy.

Uzupełniając odpowiednie pola, generowane sprawozdanie można ograniczyć do:
konkretnego Zespołu Interdyscyplinarnego, podzespołu lub grupy roboczej;
konkretnego podmiotu przeciwdziałającego przemocy, z  możliwością ograniczenia do instytucji
będącej tym podmiotem; 
konkretnej osoby przeciwdziałającej przemocy.

Po uzupełnieniu wszystkich danych wybieramy przycisk Akceptuj. Rozpocznie się proces przeliczania
sprawozdania.

Po pomyślnym zakończeniu obliczania sprawozdania system w nowym oknie przeglądarki internetowej
zaprezentuje  wynik  obliczeń,  a  nowo  utworzone  sprawozdanie  pojawi  się  w  oknie  "Sprawozdania
dotyczące działań Zespołu Interdyscyplinarnego".

Mając obliczone sprawozdanie można dokonać jego wizualizacji w przeglądarce internetowej  (w HTML),
wybierając przycisk Prezentuj. Zaprezentowane sprawozdanie w HTML możemy wydrukować.

Uwaga: W przypadku sprawozdania Karta monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie pkt VI.2 oraz
pkt-y VII. 1-3 należy uzupełnić na wydruku.

Obliczone sprawozdanie możemy zapisać do pliku w formacie XLS, XML lub CSV, wybierając przycisk
Zapisz do XLS,  Zapisz  do XML lub Zapisz  do CSV  (w przypadku sprawozdania Karta monitoringu
zjawiska przemocy w rodzinie dostępny jest jedynie przycisk  Zapisz do XML).
Aby  móc  ponownie wykonać  sprawozdanie, należy  usunąć  z  systemu poprzednie lub  przeliczyć  je
wybierając przycisk Przelicz ponownie.
Dla  sprawozdania  merytorycznego  z  działalności  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie dostępny  jest  przycisk  Uzupełnij  punkty  17 i  19,  umożliwiający  uzupełnienie
punktów: "17. Czy  były  podejmowane inne działania przez  Zespół  zgodnie z  ustawą"  oraz  "19.  Inne
informacje"  dla tego sprawozdania. Po jego wybraniu pojawi się okno "Uzupełnienie punktów 17  i  19
sprawozdania merytorycznego", w którym wprowadzamy odpowiednie dane.
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Po akceptacji wprowadzonych danych, uzupełnione informacje zostaną zapisane w sprawozdaniu. 

Schemat wykonania sprawozdania

1.  W  głównym  oknie  wybieramy  zakładkę  Zespół  Interdyscyplinarny,  następnie  przycisk
Sprawozdania;

2. W  oknie "Sprawozdania dotyczące działań Zespołu Interdyscyplinarnego"  wybieramy  ikonę  Dodaj
dane;

3.  W  oknie  "Nowe  sprawozdanie"  wprowadzamy  dane  do  pól:  Formularz,  Obliczone  wg,  Cykl
wykonania, Początek okresu, Koniec okresu, Utworzył;

4.  Akceptując  dane  rozpoczynamy  proces  obliczania  sprawozdania  i  przechodzimy  do  okna
przeglądarki internetowej, w której prezentowany jest wynik obliczeń;

5.  Zamykamy  okno  przeglądarki  powracając  do  okna  "Sprawozdania  dotyczące  działań  Zespołu
Interdyscyplinarnego";

6. Wskazujemy na liście sprawozdanie i wybieramy przycisk Zapisz do XLS lub Zapisz do XML;
7. W oknie "Wybierz  plik  do zapisu"  wskazujemy  miejsce na dysku, gdzie ma zostać  zapisany  plik

sprawozdania oraz podajemy jego nazwę;
8.  W  oknie  "Wybierz  plik  do  zapisu"  akceptujemy  wprowadzoną  informację  rozpoczynając  proces

eksportu sprawozdania do  pliku  i  powracamy  do  okna  "Sprawozdania  dotyczące  działań  Zespołu
Interdyscyplinarnego".
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Rejestr instytucji

Możemy ewidencjonować różne typy instytucji. 

Aby  zarejestrować  instytucję,  np.  szkołę  podstawową,  w  głównym  oknie  wybieramy  menu  Zespół
Interdyscyplinarny>Instytucje. Otworzy się okno "Lista instytucji”.

W  celu dodania nowej  instytucji  wybieramy  ikonę  Dodaj.  W  oknie  "Dane  instytucji"  w  polu  Nazwa
wpisujemy pełną nazwę rejestrowanej instytucji, a w polu Skrócona nazwa wpisujemy skróconą nazwę
rejestrowanej instytucji. Nazwa instytucji nie może przekraczać 250 znaków.

W  polu  Możliwe  typy  instytucj i  zaznaczamy  typ  instytucji,  którą  chcemy  zarejestrować.  Po

zaznaczeniu typu instytucji  wybieramy  przycisk   w celu dołączenia danego typu instytucji  do
rejestrowanej placówki. 

Uwaga: W  przypadku  niektórych  instytucji  istotne  jest  podanie  rodzaju  świadczonej  opieki,  co

możemy  zrobić,  wybierając  ikonę   i  w  oknie  "Dodatkowe  informacje  o  typie  instytucji"
podając właściwy Rodzaj  świadczonej  opieki.
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W  przypadku  gdy  wybrany  typ  instytucji  dzieli  się  jeszcze  na  rodzaje  instytucji,  pojawia  się
dodatkowa  zakładka,  na  której  możemy  określić  ten  rodzaj  oraz  podać  między  innymi  rodzaj
świadczonej opieki.

Następnie w sekcji  Inne dane,  z  listy  wyboru przy  polu  Rodzaj  założyciela/właściciela  wybieramy
założyciela/właściciela rejestrowanej  instytucji. W polu Oddział NFZ  wybieramy właściwy oddział NFZ
(wybór  z  rozwijalnej  listy  wartości).  W  polu  NIP  możemy  wpisać  numer  identyfikacji  podatkowej  w
formacie xxx-xxx-xx-xx, a w polu REGON -  numer REGON danej  instytucji  xxxxxxxxx. Ponadto w polu
Instytucj a o zasięgu zaznaczamy jedną z opcji ponadlokalnym lub lokalnym.

W polach Data od, Data do możemy odnotować daty rozpoczęcia i zakończenia działalności danej
instytucji.  Jeśli  zaznaczymy  opcję  czy  podmiot  współpracuj ący,  to  w  polach  Współpraca  od,
Współpraca do będziemy mogli wprowadzić daty rozpoczęcia i zakończenia współpracy. 

Jeśli  rejestrowana instytucja  jest  filią,  to  zaznaczamy  opcję  j est  filią  i  w  polu  Filia  wskazujemy
odpowiednią filie.

Jeśli rejestrowana instytucja jest Centrum Integracji Społecznej, to należy zaznaczyć opcję Czy CIS.

Przechodząc na zakładkę Adres uzupełniamy  dane adresowe rejestrowanej  instytucji. Na zakładce
tej polami obowiązkowymi do zarejestrowania są Miej scowość oraz Kod pocztowy. 

Uwaga:  Jeśli  miejscowość  znajduje  się  za  granicą  kraju,  to  w  polu  Kod  pocztowy  możemy
wprowadzić 12 dowolnych znaków, a jeśli nie, to 6 znaków i dopuszczalne tylko znaki 1234567890-.

Wybierając  przycisk  Konta  (lub menu Pozostałe dane>Konta),  w  oknie "Konta  bankowe  instytucji
[nazwa]" uzupełniamy dane kont bankowych rejestrowanej instytucji. 
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Wprowadzenie tych danych jest potrzebne jeżeli będziemy chcieli realizować przelewy dla instytucji.
Konta instytucji  można przypisać  konkretnym osobom - np. gdy  wprowadzamy  konta  dla  Zakładu
Energetycznego  możemy  wprowadzić  tyle  kont  ilu  osobom  przelewamy  część  świadczenia  jako
opłatę  za  prąd.  Dzięki  temu  podczas  tworzenia  planu  wypłat,  gdy  realizatorem  świadczenia  jest
instytucja, system podpowiada to konto instytucji, które jest związane z odbiorcą decyzji (domyślnym
odbiorcą decyzji jest jej podmiot).
Nowe konto bankowe dopisujemy wybierając ikonę Dodaj, po czym, w sekcji Dane konta podajemy
nazwę i numer konta bankowego. 

W polu Nazwa Banku, przez wybranie przycisku  otwieramy okno "Lista banków", w którym po
zaznaczeniu, wybór banku  zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 
Jeśli obsługa konta jest przypisana do konkretnej  osoby, to zaznaczamy  opcję dotyczy  osoby  i  w

polu Osoba wybieramy przycisk , a następnie w oknie "Lista osób" wskazujemy tę osobę. 

Uwaga:  Istnieje  możliwość  rejestracji  identycznych  numerów  kont  bankowych  instytucji,
dotyczących różnych osób. Chodzi o sytuację, w której, np. dwoje osób (konkubinat  -  ten sam
adres, inne nazwiska) posiada przypisany w tej instytucji identyczny numer konta. Osoby te mają
niezależnie przyznaną pomoc.

Uwaga: Konto bankowe możemy ustawić jako główne przez  wybór w sekcji  Dane konta  opcji
j est  wskazane  j ako  główne  lub  z  listy  kont  bankowych  wybierając  przycisk  Ustaw  jako
główne,  co  będzie  uwidocznione  na  liście  kont  bankowych  przez  zaznaczenie  w  kolumnie
Główne. 

Dla konta, które nie będzie już używane przez  instytucję, w sekcji  Dane konta  zaznaczamy  opcję
przestało być używane lub z listy kont bankowych wybierając  przycisk  Ustaw  jako nieużywane,
co zostanie uwidocznione na liście kont przez odznaczenie w kolumnie Używane.
Dane  dotyczące  konta  bankowego  zapisujemy,  wybierając  w  oknie  "Konta  bankowe  instytucji
[nazwa]", ikonę Akceptuj. Konto bankowe pojawi się na liście kont  bankowych. Okno opuszczamy
korzystając z ikony Wyjście i powracamy do okna "Dane instytucji". 

Przez wybranie menu Pozostałe dane>Dodatkowe dane,
 w  oknie  "Pozostałe  dane"  możemy  zaznaczyć
następujące  opcje:  Czy  wspiera  ofiary  przemocy  w
rodzinie?, Czy pomoc ofiarom handlu ludźmi?.

Przycisk  Definicja  nazw  do  wydruku  otwiera  okno  "Nazwa  instytucji  na  wydruku".  W  oknie  tym
możemy  wpisać  nazwę  instytucji  w  poszczególnych  przypadkach,  która  będzie  umieszczana  na
wydrukach, np decyzji.  

W celu zamieszczenia na wydruku nazwy instytucji w odpowiednich przypadkach należy do szablonu
wydruku, np. decyzji wstawić odpowiednie znaczniki. 
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Uwaga:  Do  prezentowania  na  wydruku  np.  na  decyzji,  nazwy  instytucji  (np.  realizatora
świadczenia) w odpowiednim przypadku, służą znaczniki dostępne na liście znaczników. Są to
następujące  znaczniki:  "Nazwa/Dopełniacz",  "Nazwa/Celownik",  "Nazwa/Biernik",  "Nazwa/
Narzednik",  "Nazwa/Miejscownik".  Ponadto  podznaczniki  te  znajdują  się  w  znaczniku  "Dane
Realizatora Świadczenia".

Po uzupełnieniu wszystkich danych dotyczących rejestrowanej instytucji, wybieramy ikonę Akceptuj
. Rejestrowana instytucja pojawi się w oknie "Lista instytucji".

Uwaga: W przypadku, gdy podczas rejestrowania instytucji w polu Typ instytucj i wybierzemy: 
-  j ednostka  poradnictwa  specjalistycznego,  to  dostępna  będzie  zakładka  Jedn.  spec.
poradnictwa,  gdzie  możemy  wprowadzić  informację  o  Rodzaj u  j ednostki  specj alistycznego
poradnictwa,  a  także  w  sekcji  Dane  j ednostki,  informację  o  liczbie  miejsc,  liczbie  osób
korzystających, stawce za dzień pobytu oraz rodzaju świadczonej opieki.

- mieszkanie chronione, to dostępna będzie dodatkowa zakładka Mieszkanie chronione,  gdzie
możemy  wskazać  rodzaj  mieszkania  chronionego,  w  sekcji  Dane  rodzaj ów  mieszkań
chronionych: liczbę miejsc, liczbę osób korzystających, stawkę  za  dzień  pobytu,  stawkę  za
miesiąc  pobytu i  rodzaj  świadczonej  opieki. Przez  ustawienie przełącznika Prowadzone  j ako:
należy  określić  cel  w  jakim  dane  mieszkanie  jest  prowadzone  oraz  wskazać  typ  jednostki
prowadzącej  mieszkanie  (wybór  z  rozwijanej  listy,  słownik  "KOD  Prowadzącego  Mieszkanie
Chronione").
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Uwaga: Możemy zaznaczyć tylko jeden rodzaj mieszkania chronionego.

Uwaga: Mieszkanie chronione każdego rodzaju może być prowadzone jako mieszkanie chronione
treningowe lub jako mieszkanie chronione wspierane.

Uwaga:  Jednostką  prowadzącą  mieszkanie  tylko  o  zasięgu  lokalnym  (gminnym)  może  być:
ośrodek pomocy społecznej. Jednostką prowadzącą mieszkanie o zasięgu lokalnym (gminnym) lub
ponadlokalnym  (powiatowym)  może  być:  dom  pomocy  społecznej,  ośrodek  wsparcia,  inna
jednostka. Jednostką prowadzącą mieszkanie tylko o zasięgu ponadlokalnym (powiatowym) może
być:  powiatowe  centrum  pomocy  rodzinie,  ośrodek  interwencji  kryzysowej,  placówka
specjalistycznego poradnictwa.  

Jeżeli  dla Instytucji  o zasięgu ponadlokalnym (powiatowym), zostanie wybrana gminną jednostkę
prowadzącą mieszkanie, to Użytkownik otrzyma stosowny komunikat (miękka walidacja). Jeżeli dla
Instytucji o zasięgu lokalnym (gminnym), wybrano powiatową jednostkę prowadzącą mieszkanie, to
także Użytkownik otrzyma stosowne ostrzeżenie (miękka walidacja).

- ośrodek  adopcyjno-opiekuńczy, to dostępna będzie dodatkowa zakładka  Ośrodek  adopcyj no-
opiek., gdzie  możemy wprowadzić informację o rodzaju prowadzonej działalności, liczbie miejsc,
liczbie osób korzystających, stawce za dzień pobytu i rodzaju świadczonej opieki;

- ośrodek  interwencj i kryzysowej , to dostępna będzie dodatkowa zakładka Ośrodek interwencj i-
kryzys., gdzie możemy wprowadzić informację o liczbie miejsc i liczbie osób korzystających;
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-  placówka  opiekuńczo-wychowawcza,  to  dostępna  będzie  dodatkowa  zakładka  Plac.
opiekuńczo-wychow.,  gdzie   możemy  wprowadzić  informację  o  rodzaju  prowadzonej
działalności, liczbie miejsc i liczbie osób korzystających, stawce za dzień pobytu oraz  rodzaju
świadczonej opieki.

Za pomocą przycisku Wydatki możemy zdefiniować miesięczne wydatki placówki. 

Aby  zarejestrować  konsultacje, porady,  zajęcia  dla  instytucji  typu  punkt  konsultacyjny,  j ednostka
poradnictwa  specjalistycznego  lub  klub  osiedlowy/pracy/seniora/środowiskowy,  na  liście  instytucji
wybieramy przycisk Konsultacje/Porady/Zajęcia. 

Za pomocą filtrów, znajdujących się w oknie "Lista instytucji", listę instytucji możemy ograniczyć do
instytucji  tylko aktywnych (opcja  tylko  aktywne),  do  konkretnego  rodzaju  instytucji  (pole  Rodzaj
instytucj i) lub do instytucji,  która posiada konkretny  numer konta bankowego (pole Szukaj  wg nr
konta). Jeżeli chcemy wyszukać daną instytucję po numerze konta bankowego, wprowadzamy  ten
numer  do  bezpośrednio  pola  Szukaj  wg  nr  konta  lub  wskazujemy  go  z  listy  kont  bankowych

instytucji,  wybierając  ikonę  .  Następnie  wybieramy  ikonę  Wyszukaj.  Jeżeli  chcemy
zrezygnować z filtru, wybieramy ikonę Wyczyść filtr.

Uwaga: W oknie "Lista instytucji", otwieranym bezpośrednio z głównego okna systemu POMOST
Std, domyślnie widoczne są wszystkie instytucje. We wszystkich miejscach,  gdzie  wybiera  się
instytucję  ze  słownika  instytucji  (np.  podczas  wskazania  miejsca  pracy  lub  nauki)  na  liście
widoczne są tylko aktywne instytucje, tj. mające niewypełnioną "datę do".
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Dane adresowe instytucji

Począwszy  od  aktualizacji  3-25.4  systemu  POMOST  Std  funkcjonalność  wprowadzania  adresu
instytucji zawiera nowy sposób wpisywania adresów.

Miejscowość tak jak dotychczas, można wpisać bezpośrednio w polu Miej scowość albo wybrać z listy
otwieranej ikoną ze strzałką z prawej strony miejscowości. 

Jeśli  wpisana nazwa pasuje tylko do jednej  miejscowości,  to zostanie automatycznie  uzupełniona  w
momencie opuszczenia pola Miej scowość. Jeśli  wpisana nazwa miejscowości  pasuje  do  więcej  niż
jednej  miejscowości,  to  pojawi  się  okno  "Czy  chodzi  o  miejscowość?"  umożliwiające  wskazanie
właściwej. Wybór właściwej  miejscowości akceptujemy przyciskiem Tak, to miejscowość wskazana
z  listy.  W  celu  opuszczenia  okna  bez  dokonania  wyboru  miejscowości  wybieramy  przycisk  Nie,
dziękuję.

Uwaga: Wcześniejsze wpisanie kodu pocztowego spowoduje, że w momencie opuszczenia pola
Miej scowość,  zostanie  wyszukana  miejscowość  pasująca  do  tego  kodu  i  wówczas  okno
umożliwiające wskazanie właściwej  miejscowości nie pojawi się. Okno to nie pojawi się również,
jeśli  tylko jedna miejscowość  z  obszaru  działania  Jednostki  Organizacyjnej  Pomocy  Społecznej
będzie pasować do wpisanej nazwy. 

W przypadku wybrania ikony ze strzałką z prawej  strony pola Miej scowość, pojawi się nowe okno do
wyboru miejscowości.
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Okno prezentuje nie tylko nazwę miejscowości, ale również województwo, powiat i klasę miejscowości.
Można wyszukiwać miejscowości za pomocą każdej z tych informacji.

Zaznaczając  w  sekcji  Pokaż  tylko  miejscowości  odpowiednie  opcje  można  ograniczyć  listę
wyszukiwanych  miejscowości.  Zaznaczenie  opcji  z  terenu  działania  Jednostki  Organizacyj nej
Pomocy Społecznej  spowoduje ograniczenie listy tylko do miejscowości z terenu objętego działaniem
tej Jednostki. 

Czynności  dodawania  i  modyfikacji  miejscowości  są  dostępne,   jeśli  zalogowany  Użytkownik  ma
nadane uprawnienie dodawania nowych wpisów w słowniku ulic. 
Zarówno  wpisanie  poprawnej  nazwy  miejscowości,  jak  i  wybór  miejscowości  z  listy,  powoduje
automatyczne  wypełnienie  informacji  w  polach  Woj ewództwo  i  Powiat,  a  także  przepisanie
miejscowości  (zamieniając  wszystkie  litery  na  duże)  w  polu  Miej scowość  przypisana  do  kodu
pocztowego  (dawniej  poczta)  –  zgodnie  z  nowymi  zasadami  Poczty  Polskiej.  Zawartość  pola
Miej scowość przypisana do kodu pocztowego (dawniej  poczta) pozostaje jednak modyfikowalna, ze
względu na zgodność z danymi historycznymi, kiedy istniało jeszcze pojęcie poczty w adresie. 
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Uwaga: Wpisanie kodu pocztowego, w przypadku gdy miejscowość i ulica nie są jeszcze wpisane,
spowoduje podpowiedź miejscowości i ewentualnie ulicy pasującej do wpisanego kodu, jeśli słownik
kodów pocztowych zawiera odpowiednie informacje. 
Analogicznie,  wpisanie  miejscowości  i  ewentualnie  ulicy,  w  przypadku  gdy  nie  został  jeszcze
wpisany kod pocztowy, spowoduje jego podpowiedź. 
Jeżeli uprzednio wpisany kod pocztowy nie będzie pasować do wpisanej miejscowości i ewentualnie
ulicy, to kod pocztowy zostanie wyróżniony  na czerwono, a po umieszczeniu kursora myszki na
kodzie pocztowym zostanie wyświetlony sugerowany kod pocztowy. 

Czynności  dodawania  i  modyfikacji  miejscowości  są  dostępne,   jeśli  zalogowany  Użytkownik  ma
nadane uprawnienie dodawania nowych wpisów w słowniku ulic.

Wpisanie kodu pocztowego nie występującego w słowniku jest  możliwe jeśli  zalogowany  Użytkownik
ma nadane uprawnienie do dodawania nowych wpisów w słowniku kodów pocztowych. 

Jednak główna zmiana podczas wprowadzania adresu dotyczy wpisywania ulic. Po wpisaniu co
najmniej dwóch liter nazwy ulicy, system POMOST Std wyświetli od jednej do trzech najtrafniejszych
podpowiedzi nazw ulic ze słownika ulic. Wpisywanie kolejnych liter nazwy ulicy będzie na bieżąco
zmieniać prezentowane podpowiedzi.
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Wybór  dowolnego  z  trzech  przycisków  podpowiedzi  spowoduje  wpisanie  całej  nazwy  ulicy.  Jeśli
dostępny będzie tylko jeden przycisk podpowiedzi, to opuszczenie informacji z nazwą ulicy (np. przez
klawisz TAB lub ENTER) spowoduje również wpisanie całej nazwy ulicy. 

Jeśli  dana  ulica  posiada  więcej  niż  jeden  kod  pocztowy,  to  po  jej  wpisaniu  pojawią  się  również
podpowiedzi kodów pocztowych w postaci przycisków. 

Wybór odpowiedniego przycisku podpowiedzi spowoduje uzupełnienie właściwego kodu pocztowego.

Użytkownik  posiadający  uprawnienie  do  dodawania  nowych  wpisów  w  słowniku  ulic  ma  możliwość
wpisania ulicy nie występującej dotychczas w słowniku ulic.
Bezpośrednio po wpisaniu nazwy ulicy, system POMOST Std będzie wyróżniał na czerwono ulicę, która
nie występuje w słowniku ulic wskazanej uprzednio miejscowości. 

Do  akceptacji  okna  z  danymi  adresowymi,  konieczne  jest  podanie  przynajmniej  miejscowości  oraz
numeru domu. 
W  przypadku  wprowadzenia  ulicy  i  kodu  pocztowego  przez  Użytkownika  nie  posiadającego
wymaganych w tym celu uprawnień, konieczna będzie także ich zgodność ze słownikami ulic i kodów
pocztowych. W  przypadku  Użytkownika  posiadającego  wymagane  w  tym  celu  uprawnienia,  system
POMOST Std doda wpisy w tych słownikach. 

Umowy i porozumienia

W systemie istnieje możliwość  zarejestrowania umów i porozumień dotyczących współpracy  Zespołu
Interdyscyplinarnego z różnymi podmiotami (JOPS, instytucjami i osobami).
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W celu zarejestrowania nowej  umowy  lub porozumienia w głównym oknie aplikacji  wybieramy  menu
Zespół Interdyscyplinarny>Umowy i porozumienia. 
W  oknie "Umowy
i  porozumienia"
wybieramy  ikonę
Dodaj. 

W oknie "Umowa z podmiotem" uzupełniamy pola:
- Nr urzędowy;
- Data zawarcia;
- Umowa dotyczy - wprowadzamy informację, czego dotyczy umowa;
- Obowiązuj e od, do - podajemy okres trwania umowy;
- Podmiot - wskazujemy Osobę, Instytucję lub JOPS, z którą zawarta jest umowa;
- Treść -  podajemy szczegółową treść umowy.

Wprowadzone dane zatwierdzamy
ikoną Akceptuj.
Zarejestrowaną  umowę/
porozumienie  możemy
wydrukować,  wybierając  menu
Wydruki>Wydruk umowy.

Raporty

Informacje zgromadzone w bazie danych możemy przedstawiać w formie raportów.
Aby  wygenerować  raport,  w  głównym  oknie  systemu  na  zakładce  Zespół  Interdyscyplinarny
wybieramy przycisk Raporty. Otworzy się okno "Lista raportów", w którym mamy możliwość wybrania
rodzaju raportu:
- Analiza Procedur NK;
- Analiza Niebieskich Kart;
- Analiza osób dotkniętych przemocą i osób stosujących przemoc;
- Analiza działań Zespołu Interdyscyplinarnego; 
- Analiza spotkań;
- Analiza podzespołów i grup roboczych;
- Zaplanowane oceny realizacji zadań;
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- Ostatnie działania w niezakończonych procedurach;
- Tworzenie własnych raportów.

Analiza procedur NK

Raport  "Analiza  procedur  NK"  prezentuje  liczbę  procedur  Niebieskich  Kart,  zarejestrowanych  w
wybranym okresie oraz  liczbę rodzin,  których  dotyczą  te  karty  i  liczbę  osób  wymienionych  w  tych
kartach,  z  możliwością  konfiguracji,  aby  jako  osoby  zliczać:  osoby  dotknięte  przemocą,  osoby
stosujące przemoc lub wszystkich członków rodziny. 
Raport możemy wygenerować z podziałem wg jednego lub więcej kryteriów:

procedura rozpoczęta w okresie raportu / kontynuowana;
procedura trwająca / zakończona;
powód zakończenia (wg słownika „Powód zakończenia Niebieskiej Karty”);
podmiot sporządzający kartę;
karta złożona dla dzieci / dorosłych;
miejscowość adresu, pod którym wszczęto procedurę;
ulica adresu, pod którym wszczęto procedurę;
nr domu adresu, pod którym wszczęto procedurę;
Zespół Interdyscyplinarny (w przypadku raportu zbiorczego).

Wybierając podział ze względu na miejscowość, ulicę i  numer domu z  adresu, pod którym wszczęto
procedurę Niebieskiej Karty możemy uzyskać raport prezentujący liczbę Niebieskich Kart, liczbę rodzin
i liczbę osób pod konkretnymi adresami. 
W celu wykonania raportu w oknie "Lista raportów" wybieramy przycisk Analiza procedur NK. Otworzy
się okno "Analiza procedur NK", w którym w sekcji Wybór okresu określamy okres, za który chcemy
wykonać raport.
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Raport możemy wykonać dla jednego z następujących okresów:
- Miesiąc – wybieramy miesiąc i rok z listy rozwijalnej;
- Kwartał – wybieramy kwartał (1 – 4) i rok z listy rozwijalnej;
- Półrocze – wybieramy półrocze 1 lub 2 i rok z listy rozwijalnej;
- Rok – wybieramy rok jako całość z listy rozwijalnej;
- Lata – wybieramy początkowy rok i końcowy rok  z listy rozwijalnej;
-  Inny  –  w  tym  przypadku  możemy  określić  dowolny  niestandardowy  okres  poprzez  podanie  daty
początku i daty końca okresu.

W  sekcji  Z  podziałem  wg  określamy  kryteria,  zgodnie  z  którymi  ma  być  zaprezentowany  wynik
obliczeń. Kryterium podziału wybieramy  przenosząc  odpowiednią  wartość  z  lewej  listy  na  prawą  za

pomocą przycisku . Za pomocą przycisku  rezygnujemy z wybranego podziału.
Klikając na wybrane kryterium podziału np. na podmiot sporządzający kartę możemy zmienić jego opis
na inny np. podmiot wypełniający formularz. Nowy opis będzie widoczny na wykonanym raporcie.

W sekcji Pozostałe ustalenia możemy zdecydować czy jako "osoby wymienione w niebieskiej  karcie"
należy traktować osoby dotknięte przemocą,  osoby stosuj ące przemoc lub wszystkich członków
rodziny (pole Jako osoby zliczaj ). Ponadto w tej  sekcji jest dostępna opcja procedury zakończone
w okresie raportu,  j eśli  w okresie raportu wszczęto ponownie procedurę w tej  samej  rodzinie,
domyślnie odznaczona. Jeśli opcja ta zostanie zaznaczona, to raport będzie zawierał jedynie procedury
zakończone w jego okresie, o ile w tym samym okresie w danej  rodzinie ponownie wszczęto procedurę
NK.  Wówczas  tytuł  raportu  będzie  zawierał  na  końcu  tekst  „  –  tylko  procedury,  które  zostały
zakończone w okresie raportu i w tej samej rodzinie wszczęto ponownie procedurę w okresie raportu”. 

Uwaga: W przypadku instalacji obejmującej  więcej  niż  jeden Zespół  Interdyscyplinarny  w ramach
jednej  bazy  danych  istnieje  możliwość  wykonania  raportu  z  pojedynczego  Zespołu
Interdyscyplinarnego,  jak  również  zbiorczego,  obejmującego  dane  ze  wszystkich  Zespołów
Interdyscyplinarnych, do których ma dostęp zalogowany Użytkownik. W takim przypadku domyślnie
raport  jest  wykonywany  dla  zespołu  interdyscyplinarnego,  do  którego  aktualnie  jest  zalogowany
Użytkownik.  Aby  wykonać  raport  dla  innego  zespołu  interdyscyplinarnego  lub  dla  wszystkich
zespołów  (raport  zbiorczy),  w  menu  Zespoły  Interdyscyplinarne  wybieramy  właściwy  zespół  lub
pozycję wszystkie.

Po  ustawieniu  wszystkich  parametrów  wybieramy  przycisk  Wykonaj  raport.  Raport  zostanie
zaprezentowany  w  nowym  oknie  przeglądarki  internetowej.  Gotowy  raport  możemy  przenieść  do
programu  MS  Word  lub  MS  Excel.  W  tym  celu  należy  zaznaczyć  raport,  skopiować  <Ctrl-C>,  a
następnie wkleić <Ctrl-V> do wybranego programu.
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Wybranie  przycisku  Wykonaj  raport  ze  szczegółami  spowoduje,  że  na  gotowym  raporcie  będą
dostępne linki pozwalające sprawdzić, które niebieskie karty zarejestrowane dla rodziny składają się na
otrzymany wynik. W szczegółach raportu prezentowana jest kolumna z adresem podanym na ostatniej
stronie okna Niebieskiej Karty.

Wybierając w menu Wyniki pozycję:
- Pokaż wyniki ostatniej  analizy możemy wyświetlić wyniki ostatnich wykonanych obliczeń.
- Zapisz  wyniki  ostatniej  analizy  do CSV możemy  zapisać  wyniki ostatnich wykonanych obliczeń do
pliku w formacie .csv.

Analiza Niebieskich Kart

Raport  "Analiza Niebieskich Kart"  prezentuje liczbę Niebieskich Kart,  zarejestrowanych  w  wybranym
okresie oraz  liczbę rodzin, których dotyczą te  karty  i  liczbę  osób  wymienionych  w  tych  kartach,  z
możliwością konfiguracji, aby jako osoby zliczać: osoby dotknięte przemocą, osoby stosujące przemoc
lub wszystkich członków rodziny. 
Raport możemy wygenerować z podziałem wg jednego lub więcej kryteriów:

podmiot sporządzający kartę (wg słownika „Rodzaj wypełniających Niebieskie Karty”);
karta wszczynająca procedurę / ponownie założona w toku procedury;
karta założona dla dzieci / dorosłych;
karta dotyczy sprawcy nadużywającego alkoholu / nie;
karta dotyczy sprawcy nadużywającego środków odurzających, substancji psychotropowych, leków /
nie;
karta dotyczy sprawcy, który był leczony psychiatrycznie / nie;
komórka organizacyjna, w której przeprowadzono NK;
Zespół Interdyscyplinarny (w przypadku raportu zbiorczego).

Wybierając podział ze względu na miejscowość, ulicę i  numer domu z  adresu, pod którym wszczęto
procedurę Niebieskiej Karty możemy uzyskać raport prezentujący liczbę Niebieskich Kart, liczbę rodzin
i liczbę osób pod konkretnymi adresami. 
W  celu wykonania raportu w oknie "Lista raportów"  wybieramy  przycisk  Analiza  Niebieskich  Kart.
Otworzy się okno "Analiza Niebieskich Kart", w którym w sekcji  Wybór okresu  określamy  okres, za
który chcemy wykonać raport.

Raport możemy wykonać dla jednego z następujących okresów:
- Miesiąc – wybieramy miesiąc i rok z listy rozwijalnej;
- Kwartał – wybieramy kwartał (1 – 4) i rok z listy rozwijalnej;
- Półrocze – wybieramy półrocze 1 lub 2 i rok z listy rozwijalnej;
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- Rok – wybieramy rok jako całość z listy rozwijalnej;
- Lata – wybieramy początkowy rok i końcowy rok  z listy rozwijalnej;
-  Inny  –  w  tym  przypadku  możemy  określić  dowolny  niestandardowy  okres  poprzez  podanie  daty
początku i daty końca okresu.

W  sekcji  Z  podziałem  wg  określamy  kryteria,  zgodnie  z  którymi  ma  być  zaprezentowany  wynik
obliczeń. Kryterium podziału wybieramy  przenosząc  odpowiednią  wartość  z  lewej  listy  na  prawą  za

pomocą przycisku . Za pomocą przycisku  rezygnujemy z wybranego podziału.
Klikając na wybrane kryterium podziału np. na podmiot sporządzający kartę możemy zmienić jego opis
na inny np. podmiot wypełniający formularz. Nowy opis będzie widoczny na wykonanym raporcie.

W sekcji Pozostałe ustalenia możemy zdecydować czy jako "osoby wymienione w niebieskiej  karcie"
należy traktować osoby dotknięte przemocą,  osoby stosuj ące przemoc lub wszystkich członków
rodziny  (pole  Jako  osoby  zliczaj ).   Ponadto  w  tej  sekcji  jest  dostępna  opcja  Niebieskie  Karty
założone ponownie w ramach procedur kontynuowanych,  domyślnie odznaczona.  Jeśli  opcja  ta
zostanie zaznaczona, to raport  będzie zawierał  jedynie  Niebieskie  Karty  założone  ponownie  w  toku
trwania procedury.  Wówczas tytuł  raportu będzie zawierał  na końcu tekst  „ –  tylko Niebieskie Karty
założone ponownie  w  ramach  procedur  kontynuowanych”.  Raport  uwzględni  jedynie  takie  procedury
kontynuowane,  dla  których,  data  karty  wszczynającej  procedurę  będzie  wcześniejsza  od  początku
okresu sporządzanego raportu.

Uwaga: W przypadku instalacji obejmującej  więcej  niż  jeden Zespół  Interdyscyplinarny  w ramach
jednej  bazy  danych  istnieje  możliwość  wykonania  raportu  z  pojedynczego  Zespołu
Interdyscyplinarnego,  jak  również  zbiorczego,  obejmującego  dane  ze  wszystkich  Zespołów
Interdyscyplinarnych, do których ma dostęp zalogowany Użytkownik. W takim przypadku domyślnie
raport  jest  wykonywany  dla  zespołu  interdyscyplinarnego,  do  którego  aktualnie  jest  zalogowany
Użytkownik.  Aby  wykonać  raport  dla  innego  zespołu  interdyscyplinarnego  lub  dla  wszystkich
zespołów  (raport  zbiorczy),  w  menu  Zespoły  Interdyscyplinarne  wybieramy  właściwy  zespół  lub
pozycję wszystkie.

Po  ustawieniu  wszystkich  parametrów  wybieramy  przycisk  Wykonaj  raport.  Raport  zostanie
zaprezentowany  w  nowym  oknie  przeglądarki  internetowej.  Gotowy  raport  możemy  przenieść  do
programu  MS  Word  lub  MS  Excel.  W  tym  celu  należy  zaznaczyć  raport,  skopiować  <Ctrl-C>,  a
następnie wkleić <Ctrl-V> do wybranego programu.
Wybranie  przycisku  Wykonaj  raport  ze  szczegółami  spowoduje,  że  na  gotowym  raporcie  będą
dostępne linki pozwalające sprawdzić, które niebieskie karty zarejestrowane dla rodziny składają się na
otrzymany wynik. W szczegółach raportu prezentowana jest kolumna z adresem podanym na ostatniej
stronie okna Niebieskiej Karty.

Wybierając w menu Wyniki pozycję:
- Pokaż wyniki ostatniej  analizy możemy wyświetlić wyniki ostatnich wykonanych obliczeń.
- Zapisz  wyniki  ostatniej  analizy  do CSV możemy  zapisać  wyniki ostatnich wykonanych obliczeń do
pliku w formacie .csv.

Analiza osób dotkniętych przemocą i osób stosujących przemoc

Raport "Analiza osób dotkniętych przemocą i osób stosujących przemoc" prezentuje liczbę rodzin/osób
dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc w wybranym okresie, z możliwością konfiguracji,
aby jako osoby zliczać: osoby dotknięte przemocą, osoby stosujące przemoc lub wszystkich członków
rodziny. 
Raport możemy wygenerować z podziałem wg jednego lub więcej kryteriów:

wiek;
płeć;
niepełnosprawność;
komórka organizacyjna, w której wprowadzono NK;
Zespół Interdyscyplinarny (w przypadku raportu zbiorczego).

W  celu wykonania raportu w oknie "Lista raportów"  wybieramy  przycisk  Analiza  osób  dotkniętych
przemocą  i  osób stosujących przemoc. Otworzy  się  okno  "Analiza  osób  dotkniętych  przemocą  i
osób stosujących przemoc", w którym w  sekcji  Wybór  okresu  określamy  okres,  za  który  chcemy
wykonać raport.
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Raport możemy wykonać dla jednego z następujących okresów:
- Miesiąc – wybieramy miesiąc i rok z listy rozwijalnej;
- Kwartał – wybieramy kwartał (1 – 4) i rok z listy rozwijalnej;
- Półrocze – wybieramy półrocze 1 lub 2 i rok z listy rozwijalnej;
- Rok – wybieramy rok jako całość z listy rozwijalnej;
- Lata – wybieramy początkowy rok i końcowy rok  z listy rozwijalnej;
-  Inny  –  w  tym  przypadku  możemy  określić  dowolny  niestandardowy  okres  poprzez  podanie  daty
początku i daty końca okresu.

W  sekcji  Z  podziałem  wg  określamy  kryteria,  zgodnie  z  którymi  ma  być  zaprezentowany  wynik
obliczeń. Kryterium podziału wybieramy  przenosząc  odpowiednią  wartość  z  lewej  listy  na  prawą  za

pomocą przycisku . Za pomocą przycisku  rezygnujemy z wybranego podziału.
Klikając  na wybrane kryterium podziału np. na wiek  możemy  zmienić  jego opis  na  inny.  Nowy  opis
będzie widoczny na wykonanym raporcie.
W sekcji Pozostałe ustalenia możemy:
- zdecydować  czy  jako "osoby  wymienione w niebieskiej  karcie"  należy  traktować  osoby  dotknięte
przemocą, osoby stosuj ące przemoc lub wszystkich członków rodziny (pole Jako osoby zliczaj ).
- zmienić zaproponowane przez system Przedziały wiekowe.

Po  wybraniu  przycisku   pojawi  się  okno  "Przedziały
wiekowe", w którym widoczna jest lista przedziałów. 
Zmiany  dokonujemy  poprzez  wpisanie  nowej
wartości do kolumny  Do.  System  automatycznie
przeniesie wpisaną przez nas zmianę do kolejnego
wiersza do kolumny  Od  i  w  ten sposób  zostanie
określona  dolna  granica  następnego  przedziału.
Przycisk  Podziel  przedział  stanie  się  aktywny,
gdy jako górną granicę wpiszemy wartość większą
niż  wartość  znajdująca się dwa wiersze niżej. Za
pomocą przycisku, istniejący przedział, podzielimy
na połowę tworząc dwa przedziały.

Uwaga: W przypadku instalacji obejmującej  więcej  niż  jeden Zespół  Interdyscyplinarny  w ramach
jednej  bazy  danych  istnieje  możliwość  wykonania  raportu  z  pojedynczego  Zespołu
Interdyscyplinarnego,  jak  również  zbiorczego,  obejmującego  dane  ze  wszystkich  Zespołów
Interdyscyplinarnych, do których ma dostęp zalogowany Użytkownik. W takim przypadku domyślnie
raport  jest  wykonywany  dla  zespołu  interdyscyplinarnego,  do  którego  aktualnie  jest  zalogowany
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Użytkownik.  Aby  wykonać  raport  dla  innego  zespołu  interdyscyplinarnego  lub  dla  wszystkich
zespołów  (raport  zbiorczy),  w  menu  Zespoły  Interdyscyplinarne  wybieramy  właściwy  zespół  lub
pozycję wszystkie.

Zaznaczenie opcji uwzględnij  tylko procedury rozpoczęte w okresie raportu oznacza, że w raporcie
mają być liczone tylko osoby z procedur wszczętych we wskazanym okresie raportu.
Zaznaczenie  opcji  pomiń  Niebieskie  Karty  przekazane  do  innego  Zespołu  bez  wszczęcia
procedury oznacza, że w raporcie zostaną pominięte Niebieskie Karty przekazane do innego Zespołu
bez wszczęcia procedury.
Zaznaczenie  opcji  uwzględnij  tylko  osoby  z  pierwszej  strony  Niebieskiej  Karty  oznacza,  że  w
raporcie mają być liczone tylko osoby wskazane na pierwszej stronie Niebieskiej Karty.

Po  ustawieniu  wszystkich  parametrów  wybieramy  przycisk  Wykonaj  raport.  Raport  zostanie
zaprezentowany  w  nowym  oknie  przeglądarki  internetowej.  Gotowy  raport  możemy  przenieść  do
programu  MS  Word  lub  MS  Excel.  W  tym  celu  należy  zaznaczyć  raport,  skopiować  <Ctrl-C>,  a
następnie wkleić <Ctrl-V> do wybranego programu.
Wybranie  przycisku  Wykonaj  raport  ze  szczegółami  spowoduje,  że  na  gotowym  raporcie  będą
dostępne linki pozwalające sprawdzić, które osoby  składają się na otrzymany  wynik. W  szczegółach
raportu prezentowana jest kolumna z adresem podanym na ostatniej stronie okna Niebieskiej Karty.

Wybierając w menu Wyniki pozycję:
- Pokaż wyniki ostatniej  analizy możemy wyświetlić wyniki ostatnich wykonanych obliczeń.
- Zapisz  wyniki  ostatniej  analizy  do CSV możemy  zapisać  wyniki ostatnich wykonanych obliczeń do
pliku w formacie .csv.

Analiza działań Zespołu Interdyscyplinarnego

Raport "Analiza działań Zespołu Interdyscyplinarnego" prezentuje liczbę działań podjętych przez Zespół
Interdyscyplinarny, liczbę procedur, w których wystąpiły  te działania, liczbę rodzin, których dotyczyły
działania  oraz  liczbę  osób,  których  dotyczyły  działania  (w  przypadku  działań:  odebranie  dziecka  z
rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zapewnienie schronienia
w ośrodku wsparcia lub specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, spotkanie z
osobą, co do której  istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, spotkanie z osobą, co
do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie).
Raport możemy wygenerować z podziałem wg jednego lub więcej kryteriów:

rodzaj działania (wg słownika „Rodzaj działania w Niebieskiej Karcie”);
podzespół / grupa robocza;
nazwa podzespołu lub grupy roboczej;
zaplanowane / zrealizowane;
komórka organizacyjna, w której wyprowadzono NK;
Zespół Interdyscyplinarny (w przypadku raportu zbiorczego).

W  celu  wykonania  raportu  w  oknie  "Lista  raportów"  wybieramy  przycisk  Analiza  działań  Zespołu
Interdyscyplinarnego. Otworzy się okno "Analiza działań Zespołu Interdyscyplinarnego", w którym w
sekcji Wybór okresu określamy okres, za który chcemy wykonać raport.
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Raport możemy wykonać dla jednego z następujących okresów:
- Miesiąc – wybieramy miesiąc i rok z listy rozwijalnej;
- Kwartał – wybieramy kwartał (1 – 4) i rok z listy rozwijalnej;
- Półrocze – wybieramy półrocze 1 lub 2 i rok z listy rozwijalnej;
- Rok – wybieramy rok jako całość z listy rozwijalnej;
- Lata – wybieramy początkowy rok i końcowy rok  z listy rozwijalnej;
-  Inny  –  w  tym  przypadku  możemy  określić  dowolny  niestandardowy  okres  poprzez  podanie  daty
początku i daty końca okresu.

W  sekcji  Z  podziałem  wg  określamy  kryteria,  zgodnie  z  którymi  ma  być  zaprezentowany  wynik
obliczeń. Kryterium podziału wybieramy  przenosząc  odpowiednią  wartość  z  lewej  listy  na  prawą  za

pomocą przycisku . Za pomocą przycisku  rezygnujemy z wybranego podziału.
Klikając  na wybrane kryterium podziału np. na rodzaj  działania  możemy  zmienić  jego  opis  na  inny.
Nowy opis będzie widoczny na wykonanym raporcie.

Uwaga: W przypadku instalacji obejmującej  więcej  niż  jeden Zespół  Interdyscyplinarny  w ramach
jednej  bazy  danych  istnieje  możliwość  wykonania  raportu  z  pojedynczego  Zespołu
Interdyscyplinarnego,  jak  również  zbiorczego,  obejmującego  dane  ze  wszystkich  Zespołów
Interdyscyplinarnych, do których ma dostęp zalogowany Użytkownik. W takim przypadku domyślnie
raport  jest  wykonywany  dla  zespołu  interdyscyplinarnego,  do  którego  aktualnie  jest  zalogowany
Użytkownik.  Aby  wykonać  raport  dla  innego  zespołu  interdyscyplinarnego  lub  dla  wszystkich
zespołów  (raport  zbiorczy),  w  menu  Zespoły  Interdyscyplinarne  wybieramy  właściwy  zespół  lub
pozycję wszystkie.

Po  ustawieniu  wszystkich  parametrów  wybieramy  przycisk  Wykonaj  raport.  Raport  zostanie
zaprezentowany  w  nowym  oknie  przeglądarki  internetowej.  Gotowy  raport  możemy  przenieść  do
programu  MS  Word  lub  MS  Excel.  W  tym  celu  należy  zaznaczyć  raport,  skopiować  <Ctrl-C>,  a
następnie wkleić <Ctrl-V> do wybranego programu.
Wybranie  przycisku  Wykonaj  raport  ze  szczegółami  spowoduje,  że  na  gotowym  raporcie  będą
dostępne linki pozwalające sprawdzić, które działania składają się na otrzymany wynik.

Wybierając w menu Wyniki pozycję:
- Pokaż wyniki ostatniej  analizy możemy wyświetlić wyniki ostatnich wykonanych obliczeń.
- Zapisz  wyniki  ostatniej  analizy  do CSV możemy  zapisać  wyniki ostatnich wykonanych obliczeń do
pliku w formacie .csv.
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Analiza spotkań

Raport "Analiza spotkań" prezentuje liczbę spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, jego podzespołów lub
grup roboczych oraz liczbę osób zaproszonych i obecnych na tych spotkaniach.
Raport możemy wygenerować z podziałem wg jednego lub więcej kryteriów:

zespół / podzespół / grupa robocza;
nazwa zespołu, podzespołu lub grupy roboczej;
powołany w okresie / wcześniej (umożliwia podział raportu na spotkania podzespołów/grup roboczych
powołanych w okresie raportu lub podzespołów/grup roboczych powołanych wcześniej)
Zespół Interdyscyplinarny (w przypadku raportu zbiorczego).

W celu wykonania raportu w oknie "Lista raportów" wybieramy przycisk Analiza spotkań. Otworzy się
okno "Analiza spotkań", w którym w sekcji Wybór okresu określamy okres, za który chcemy wykonać
raport.

Raport możemy wykonać dla jednego z następujących okresów:
- Miesiąc – wybieramy miesiąc i rok z listy rozwijalnej;
- Kwartał – wybieramy kwartał (1 – 4) i rok z listy rozwijalnej;
- Półrocze – wybieramy półrocze 1 lub 2 i rok z listy rozwijalnej;
- Rok – wybieramy rok jako całość z listy rozwijalnej;
- Lata – wybieramy początkowy rok i końcowy rok  z listy rozwijalnej;
-  Inny  –  w  tym  przypadku  możemy  określić  dowolny  niestandardowy  okres  poprzez  podanie  daty
początku i daty końca okresu.

W  sekcji  Z  podziałem  wg  określamy  kryteria,  zgodnie  z  którymi  ma  być  zaprezentowany  wynik
obliczeń. Kryterium podziału wybieramy  przenosząc  odpowiednią  wartość  z  lewej  listy  na  prawą  za

pomocą przycisku . Za pomocą przycisku  rezygnujemy z wybranego podziału.
Klikając na wybrane kryterium podziału np. na zespół  /  podzespół  /  grupa robocza możemy  zmienić
jego opis na inny. Nowy opis będzie widoczny na wykonanym raporcie.

Uwaga: W przypadku instalacji obejmującej  więcej  niż  jeden Zespół  Interdyscyplinarny  w ramach
jednej  bazy  danych  istnieje  możliwość  wykonania  raportu  z  pojedynczego  Zespołu
Interdyscyplinarnego,  jak  również  zbiorczego,  obejmującego  dane  ze  wszystkich  Zespołów
Interdyscyplinarnych, do których ma dostęp zalogowany Użytkownik. W takim przypadku domyślnie
raport  jest  wykonywany  dla  zespołu  interdyscyplinarnego,  do  którego  aktualnie  jest  zalogowany
Użytkownik.  Aby  wykonać  raport  dla  innego  zespołu  interdyscyplinarnego  lub  dla  wszystkich
zespołów  (raport  zbiorczy),  w  menu  Zespoły  Interdyscyplinarne  wybieramy  właściwy  zespół  lub
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pozycję wszystkie.

Po  ustawieniu  wszystkich  parametrów  wybieramy  przycisk  Wykonaj  raport.  Raport  zostanie
zaprezentowany  w  nowym  oknie  przeglądarki  internetowej.  Gotowy  raport  możemy  przenieść  do
programu  MS  Word  lub  MS  Excel.  W  tym  celu  należy  zaznaczyć  raport,  skopiować  <Ctrl-C>,  a
następnie wkleić <Ctrl-V> do wybranego programu.
Wybranie  przycisku  Wykonaj  raport  ze  szczegółami  spowoduje,  że  na  gotowym  raporcie  będą
dostępne  linki  pozwalające  sprawdzić,  które  spotkania  (numer  spotkania),  osoby  składają  się  na
otrzymany wynik oraz automatycznie obliczoną frekwencję poszczególnych spotkań.

Wybierając w menu Wyniki pozycję:
- Pokaż wyniki ostatniej  analizy możemy wyświetlić wyniki ostatnich wykonanych obliczeń.
- Zapisz  wyniki  ostatniej  analizy  do CSV możemy  zapisać  wyniki ostatnich wykonanych obliczeń do
pliku w formacie .csv.

Analiza podzespołów lub grup roboczych

Raport "Analiza podzespołów lub grup roboczych" prezentuje liczbę zarejestrowanych podzespołów lub
grup roboczych w wybranym okresie oraz liczbę ich członków.
Raport możemy wygenerować z podziałem wg jednego lub więcej kryteriów:

grupa robocza / podzespół;
powołane w okresie / wcześniej;
Zespół Interdyscyplinarny (w przypadku raportu zbiorczego).

W  celu wykonania raportu w oknie "Lista raportów"  wybieramy  przycisk  Analiza  podzespołów  lub
grup roboczych. Otworzy  się okno "Analiza  podzespołów  lub  grup  roboczych",  w  którym  w  sekcji
Wybór okresu określamy okres, za który chcemy wykonać raport.

Raport możemy wykonać dla jednego z następujących okresów:
- Miesiąc – wybieramy miesiąc i rok z listy rozwijalnej;
- Kwartał – wybieramy kwartał (1 – 4) i rok z listy rozwijalnej;
- Półrocze – wybieramy półrocze 1 lub 2 i rok z listy rozwijalnej;
- Rok – wybieramy rok jako całość z listy rozwijalnej;
- Lata – wybieramy początkowy rok i końcowy rok  z listy rozwijalnej;
-  Inny  –  w  tym  przypadku  możemy  określić  dowolny  niestandardowy  okres  poprzez  podanie  daty
początku i daty końca okresu.

W  sekcji  Z  podziałem  wg  określamy  kryteria,  zgodnie  z  którymi  ma  być  zaprezentowany  wynik
obliczeń. Kryterium podziału wybieramy  przenosząc  odpowiednią  wartość  z  lewej  listy  na  prawą  za

pomocą przycisku . Za pomocą przycisku  rezygnujemy z wybranego podziału.
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Klikając na wybrane kryterium podziału np. na grupa robocza / podzespół możemy zmienić jego opis na
inny. Nowy opis będzie widoczny na wykonanym raporcie.

Uwaga: W przypadku instalacji obejmującej  więcej  niż  jeden Zespół  Interdyscyplinarny  w ramach
jednej  bazy  danych  istnieje  możliwość  wykonania  raportu  z  pojedynczego  Zespołu
Interdyscyplinarnego,  jak  również  zbiorczego,  obejmującego  dane  ze  wszystkich  Zespołów
Interdyscyplinarnych, do których ma dostęp zalogowany Użytkownik. W takim przypadku domyślnie
raport  jest  wykonywany  dla  zespołu  interdyscyplinarnego,  do  którego  aktualnie  jest  zalogowany
Użytkownik.  Aby  wykonać  raport  dla  innego  zespołu  interdyscyplinarnego  lub  dla  wszystkich
zespołów  (raport  zbiorczy),  w  menu  Zespoły  Interdyscyplinarne  wybieramy  właściwy  zespół  lub
pozycję wszystkie.

Zaznaczenie  opcji  uwzględnij  w  szczegółach  raportu  skład  podzespołów  lub  grup  roboczych
spowoduje, że w raporcie ze szczegółami szczegóły, dostępne pod linkami poszczególnych wierszy,
zawierać  będą  nazwiska  i  imiona  członków,  reprezentowane  przez  nich  podmioty,  oraz  daty  ich
powołania i odwołania.
Po  ustawieniu  wszystkich  parametrów  wybieramy  przycisk  Wykonaj  raport.  Raport  zostanie
zaprezentowany  w  nowym  oknie  przeglądarki  internetowej.  Gotowy  raport  możemy  przenieść  do
programu  MS  Word  lub  MS  Excel.  W  tym  celu  należy  zaznaczyć  raport,  skopiować  <Ctrl-C>,  a
następnie wkleić <Ctrl-V> do wybranego programu.
Wybranie  przycisku  Wykonaj  raport  ze  szczegółami  spowoduje,  że  na  gotowym  raporcie  będą
dostępne  linki  pozwalające  sprawdzić,  które  podzespoły,  grupy  robocze,  osoby  składają  się  na
otrzymany wynik.

Wybierając w menu Wyniki pozycję:
- Pokaż wyniki ostatniej  analizy możemy wyświetlić wyniki ostatnich wykonanych obliczeń.
- Zapisz  wyniki  ostatniej  analizy  do CSV możemy  zapisać  wyniki ostatnich wykonanych obliczeń do
pliku w formacie .csv.

Zaplanowane oceny realizacji zadań

Raport  "Zaplanowane  oceny  realizacji  zadań"  prezentuje  trwające  procedury  Niebieskich  Kart,
posiadające zaplanowane oceny  realizacji  działań Zespołu Interdyscyplinarnego,  ułożone  rosnąco  wg
dat zaplanowanej oceny (najwcześniejsze u góry raportu).
W  celu  wykonania  raportu  w  oknie  "Lista  raportów"  wybieramy  przycisk  Zaplanowane  oceny
realizacji zadań. Wygenerowany raport zostanie zaprezentowany w oknie "Podgląd wydruku".
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Ostatnie działania w niezakończonych procedurach

Raport "Ostatnie działania w niezakończonych procedurach" prezentuje trwające procedury Niebieskich
Kart,  ułożone  rosnąco  wg  daty  ostatniego  wykonanego  działania  Zespołu  Interdyscyplinarnego
(najwcześniejsze u góry raportu).
W  celu  wykonania  raportu  w  oknie  "Lista  raportów"  wybieramy  przycisk  Ostatnie  działania  w
niezakończonych procedurach.  Wygenerowany  raport  zostanie  zaprezentowany  w  oknie  "Podgląd
wydruku".

Tworzenie własnych raportów

W  przypadku konieczności  utworzenia  raportu,  którego  nie  da  się  uzyskać  przy  pomocy  gotowych
raportów takich jak: analiza niebieskich kart,  analiza osób dotkniętych przemocą, analiza działań  ZI,
analiza spotkań lub analiza podzespołów lub grup  roboczych,  mamy  możliwość  tworzenia  własnych
raportów, według indywidualnie skomponowanych kryteriów. W tym celu na głównym oknie systemu z
zakładki  Zespół  Interdyscyplinarny  wybieramy  przycisk  Raporty  lub  z  menu  pozycję  Raporty.  W
oknie "Lista raportów" wybieramy przycisk Tworzenie własnych raportów. Otworzy się okno „Raport”,
przy pomocy którego możemy stworzyć i zapisać własny raport. 
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Pierwszym krokiem tworzenia  nowego  raportu  dotyczącego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  jest  wybór
informacji,  od  której  zamierzamy  rozpocząć  raport.  Wybieramy  tę  informację  z  listy  rozwijanej
umieszczonej  w  lewej  górnej  części  okna:

. 
Po wyborze pierwszej informacji, lista w postaci „drzewka” umieszczona po lewej  stronie okna wypełnia
się  dostępnymi  informacjami  w  zależności  od  tego,  co  wybraliśmy  jako  pierwszą  informację.  Na
początku  listy  widzimy  rozwiniętą  pierwszą  informację  („tabelę”),  którą  wybraliśmy,  np.  Zespoły
Interdyscyplinarne, a następnie pozostałe informacje („tabele”) powiązane z nią. W przypadku Zespołów
Interdyscyplinarnych,  są  to  m.in.  Grupy  robocze,  Niebieskie  Karty  w Zespole  Interdyscyplinarnym,
Podzespoły,  Spotkania  itd.  Każda  informacja  („tabela”)  zawiera  szereg  informacji  szczegółowych
(„kolumn”). Główne informacje (w przypadku Zespołów Interdyscyplinarnych: Data końca działalności,
Data początku działalności,  Nazwa,  Opis  (cel  powołania))  są  dostępne  bezpośrednio  pod  rozwiniętą
tabelą,  a  pozostałe  są  zgrupowane  tematycznie  (np.  w  przypadku  Niebieskich  kart  w  Zespole
Interdyscyplinarnym: Informacje z  części  A,  Informacje ze starego  szablonu)  i  dostępne  dopiero  po
rozwinięciu wybranej grupy. Rozwinięcie tabeli lub grupy kolumn następuje przez kliknięcie ikonki „+” z
lewej strony nazwy informacji. Tabele i kolumny są ułożone alfabetycznie.

Aby dodać dowolną informację (kolumnę) do raportu, dwukrotnie klikamy  w kolumnie ,  w  wierszu
odpowiadającym  tej  informacji  albo  korzystamy  z  ikony  Dodaj.  Dodanie  informacji  do  raportu  jest

sygnalizowane  pojawieniem  się  symbolu   w  odpowiednim  wierszu.  Dwukrotne  kliknięcie  na  ten
symbol w wybranym wierszu albo skorzystanie z ikony Usuń kolumnę  usuwa informację z  raportu. Z

kolei, dwukrotne kliknięcie w kolumnie  w wybranym wierszu spowoduje, że raport zostanie ułożony

rosnąco  wg  tej  informacji.  Fakt  ten  zostanie  zasygnalizowany  pojawieniem  się  symbolu   w
odpowiednim wierszu, a dwukrotne kliknięcie w ten symbol spowoduje, że raport nie będzie ułożony wg
tej informacji.

Dodanie do raportu dowolnej  informacji szczegółowej  (kolumny), pochodzącej  nie z pierwszej  informacji
(tabeli),  od  której  rozpoczęliśmy  tworzenie  raportu,  tylko  z  tabeli  powiązanej  z  nią,  powoduje
ograniczenie raportu do tych wierszy pierwszej tabeli, które mają powiązanie z wierszami kolejnej  tabeli.
Przykładowo: jeśli wybierzemy do raportu jedynie kolumny z tabeli Zespoły Interdyscyplinarne (np. Data
początku działalności, Nazwa), to raport wyświetli wszystkie Zespoły Interdyscyplinarne zarejestrowane
w bazie danych systemu. Jeśli  natomiast  dodamy  dowolną kolumnę z  tabeli  powiązanej  z  Zespołami
Interdyscyplinarnymi,  np.  Data  Niebieskiej  Karty  z  tabeli  Niebieskie  karty  w  Zespole
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Interdyscyplinarnym,  spowoduje  że  raport  wyświetli  tylko  te  zespoły,  dla  których  istnieją  niebieskie
karty.

Uwaga: Istnieje możliwość  umieszczenia w raporcie kolumn, zawierających jedynie samą liczbę
danych, bez informacji szczegółowych. W tym celu należy kliknąć w drzewku informacji w kolumnie

z ikoną , w wierszu odpowiadającym informacji grupującej  (tabeli), tak  aby  pojawił  się symbol

. Dzięki temu możliwe jest  uzyskiwanie raportów zawierających  jedynie  podsumowania,  bez
szczegółów. 

Wszystkie  informacje  wybrane  do  raportu  pojawiają  się  na  zakładce  Parametry  raportu  (jest  to
domyślnie wybrana zakładka po uruchomieniu okna).

Korzystając z tej  zakładki możemy  dostosować  postać  raportu do swoich potrzeb. W  szczególności
możemy zmienić nazwę (nagłówek) każdej z kolumn. Dokonujemy tego poprzez dwukrotne kliknięcie w
kolumnie  „Etykieta”  i  wpisanie  bezpośrednio  w  odpowiedni  wiersz  właściwej  nazwy,  jaka  ma  być
wyświetlona w gotowym raporcie. Z kolei w  kolumnie  „Format”  możemy  zmienić  sposób  prezentacji
poszczególnych  informacji.  W  szczególności,  dla  wszystkich  kwot  możemy  zdecydować,  czy
wyświetlamy pełną wartość, czy też zaokrąglenie. W kolumnie „Podsumowanie” możemy zdecydować,
że informacja liczbowa ma być podsumowana w raporcie. Wreszcie, za pomocą ikonek umieszczonych
z prawej  strony listy wybranych informacji, możemy zmienić kolejność prezentacji kolumn w gotowym
raporcie.

Nad  listą  informacji  wybranych  do  raportu  znajduje  się  przełącznik  układu  raportu.  Zalecanym
ustawieniem, dającym najlepsze efekty w większości przypadków jest  ustawienie z  zagnieżdżonymi
tabelami. Pozostałych ustawień (wierszowy,  wierszowy etykiety  do lewej ,  wierszowy etykiety  do
prawej ,  kolumnowy,  kolumnowy  z  tabelą)  zaleca  się  używać  jedynie  do  raportów,  do  których
wybraliśmy  informacje  pochodzące  tylko  z  jednej  tabeli  (np.  tylko  Osoby)  bez  żadnych  informacji
pochodzących z powiązanych tabel.

Pod listą informacji wybranych do raportu możemy wpisać tytuł raportu w polu Nazwa raportu oraz datę
wydruku  w  polu  Data  wydruku.  Domyślnie  podpowiada  się  bieżąca  data.  Ponadto  możemy  dodać
kolumnę z liczbą porządkową (zaznaczając opcję pole Lp.) oraz wybrać rodzaj  wydruku (zaznaczając
jedną z opcji: wydruk pionowo lub wydruk poziomo). Mamy też możliwość dopasowania szerokości
kolumn  do  strony  oraz  zebrania  w  jednym  miejscu  powtarzających  się  wartości,  odpowiednio
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zaznaczając opcje przy polach: dopasuj  szerokość kolumn do strony i grupuj  powtórzone wartości
. 

Uwaga: Opcje te nie są dostępne dla raportu z zagnieżdżonymi tabelami.

Jeśli chcemy, aby w raporcie były drukowane poziome linie, zaznaczamy opcję drukuj  poziome linie.
Możemy też określić ilość pozycji, jak ma się pojawić w raporcie, wprowadzając w polu Maksymalna
liczba pozycj i odpowiednią wartość. W polu Domyślny rozmiar czcionki możemy ustawić domyślny
rozmiar  czcionki  w  raporcie.  W  polu  Rozmiar  papieru  możemy  wybrać  domyślny  rozmiar  papieru
drukowanego raportu.
W  przypadku  gdy  wybraliśmy  opcję  z  zagnieżdżonymi  tabelami  (jest  to  zalecane  ustawienie),  w
sekcji pole Lp. zaznaczając odpowiednie opcje: liniowe,  hierarchiczne,  brak  możemy  określić  czy
liczba porządkowa ma być wyświetlana w postaci liniowej, hierarchicznej  czy ma być nie wyświetlana.
Jeżeli chcemy dopasować rozmiar czcionki dla każdej  zagnieżdżonej  tabeli raportu, zaznaczamy opcję
dopasuj  rozmiar  czcionki  dla każdej  tabeli. W  przypadku  tego  raportu  mamy  również  domyślnie
zaznaczoną opcję scalaj  tabele z powiązaniem  ‘1 do  1’.  Działanie  tej  opcji  wyjaśnimy  poniżej  na
przykładzie. 

Na zakładce Sortowanie znajduje się lista informacji, wg których ma być ułożony raport, wg ustawień w

kolumnie   (opisanych  wcześniej).  Na  tej  zakładce  możemy  zmienić  kolejność  sortowania  oraz
określić czy ułożenie ma być rosnące czy malejące.

Warunki, jakie muszą spełniać informacje uwzględniane w raporcie, określamy  na zakładce Warunek
zapytania. Jest to bardzo ważna zakładka, ponieważ przy jej  pomocy możemy określić np. okres, za
jaki wykonujemy raport, rodzaj niebieskich kart, które nas interesują i wiele innych ograniczeń informacji
wyświetlanych w naszym raporcie.

Aby dodać warunek, jaki musi spełniać wybrana informacja, najpierw ustawiamy się na liście po lewej
stronie okna na tej  informacji  (np.  kolumna  „Rodzaj  Niebieskiej  Karty”  w  tabeli  „Niebieskie  Karty  w
Zespole Interdyscyplinarnym”) po czym dwukrotnie klikamy na nazwie tej  informacji, albo korzystamy z
przycisku Dodaj kolumnę do warunku na zakładce Warunek zapytania. 

Uwaga: Nie musi być to informacja wyświetlana na raporcie. 

Wybrana  informacja  pojawi  się  na  zakładce  Warunek  zapytania.  Korzystając  z  listy  rozwijanej
wybieramy  czy  ta informacja ma być  równa (=), większa (>), mniejsza (<), większa lub  równa  (>=),
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mniejsza lub równa (<=) czy różna od (<>) wartości, którą wpisujemy w pole po prawej  stronie tej  listy.
W przypadku informacji o charakterze tekstowym możemy ponadto wybrać „zaczyna się” (np. nazwisko
osoby zaczyna się od „a” ). W przypadku informacji pochodzących ze słowników (np. rodzaj  niebieskiej
karty), zamiast wpisania wartości możemy również wybrać pozycję ze słownika za pomocą ikonki ze
strzałką po prawej stronie w/w pola.
Możemy  również  porównywać  wybraną informację, z  niewpisaną wartością, lecz  z  inną  informacją  z
bazy danych. W tym celu zaznaczmy opcję Pole i na rozwijalnej liście wskazujemy odpowiednie pole z
bazy danych.

Uwaga: Przy wyborze pól z  bazy  danych można posiłkować  się strukturą przetwarzania danych
osobowych  systemu  POMOST  Std,  dostępną  na  stronie   http://www.public.sygnity.pl  albo
skorzystać z odznaczenia opcji „logiczne nazwy tabel i kolumn” dostępnej w omawianym oknie. 

Jeśli  chcemy, aby  podczas  porównania  dwóch  informacji  system  ignorował  pisownie  (wielkie  i małe
litery), zaznaczamy opcję A/a.

Za pomocą ikony   możemy  dodać  kolejny  warunek dla wybranej  informacji  (kolumny), a użycie 
ikony spowoduje usunięcie warunku dla wskazanej kolumny. Dodane w ten sposób warunki łączymy ze

sobą, klikając na ikonie  lub . Połączenie dwóch warunków za pomocą ikony  oznacza, że
oba muszą być spełnione, aby dane pokazały  się w raporcie. W  ten sposób określamy  np. wszelkie

warunki na daty  od –  do np. Data Niebieskiej  Karty  >= 2014/01/01  Data  Niebieskiej  Karty  <=
2014/09/30 ograniczy nasz raport do niebieskich kart zarejestrowanych od stycznia do września 2014

roku. Połączenie dwóch warunków za pomocą ikony  oznacza, że wystarczy  aby  jeden z  dwóch
warunków był spełniony, aby dane pokazały się w raporcie. Tego sposobu łączenia używamy  np. jeśli
interesują nas zakończone niebieskie karty - przekazanie do innego Zespołu Interdyscyplinarnego bez
wszczęcia procedury albo w trakcie procedury: Powód zakończenia = przekazanie do innego Zespołu

Interdyscyplinarnego  bez  wszczęcia  procedury   Powód  zakończenia  =  przekazanie  do  innego
Zespołu Interdyscyplinarnego w trakcie procedury. 

Jeśli w jakiejś informacji ustawimy więcej  niż dwa warunki i połączymy w różny sposób, używając obu

ikonek, to podczas  wykonania raportu najpierw zostaną wykonane  warunki  połączone  przez  ,  a

dopiero potem, jeśli wynik połączenia będzie pozytywny – to .

W taki sam sposób łączymy ze sobą warunki dotyczące różnych informacji. 

Za pomocą przycisku Wyczyść warunek możemy całkowicie usunąć warunek z raportu.

Po  ustawieniu  wszystkich  potrzebnych  informacji  i  ich  warunków,  wykonujemy  raport  za  pomocą
przycisku  Generuj  raport.  W  oknie  „Podgląd  raportu”  pojawi  się  gotowy  raport,  który  możemy

wydrukować wybierając przycisk Drukuj albo zapisać do różnych formatów plików, poprzez ikonę .

Uwaga: Podczas zapisywania raportu do różnych formatów plików w oknie "Zapisz" dostępna jest
opcja  Zachowaj  podział  stron,  jej  zaznaczeni  oznacza,  że  raport  zostanie  zapisany  z
zachowaniem podziału  stron.  Opcja  nie  jest  dostępna  podczas  zapisywania  raportu  w  formacie
Single sheets xls (*.xls) dla raportu innego niż z zagnieżdżonymi tabelami oraz i CSV.

Uwaga: Podczas zapisywania raportu do pliku w formacie Single sheets xls (*.xls) i CSV, w oknie
"Zapisz"  mamy  możliwość  zdecydowania  czy  chcemy  zapisać  dane  raportu  czy  wydruk.
Dodatkowo dla formatu CSV możemy określić rodzaj kodowania i separatora.

Uwaga: Zapis  raportu do pliku w formacie CSV  nie jest  dostępny  dla raportu z  zagnieżdżonymi
tabelami.

Utworzoną  definicję  raportu  możemy  zapisać,  aby  wykorzystać  ją  do  wielokrotnego  wykonywania
raportu, bez konieczności każdorazowego składania. W tym celu wybieramy przycisk Zapisz. Otworzy
się  okno  „Zapisz  definicję  raportu”,  w  którym  możemy  zapisać  nowy  raport  lub  zmodyfikować  już
istniejący. 

http://www.public.sygnity.pl
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Aby zapisać nasz raport wybieramy ikonę Dodaj. Dolna część okna stanie się aktywna. Musimy podać
nazwę raportu w polu Nazwa, a w polu Opis możemy opisać jego ustawienia. Zaznaczając jedną z opcji
 Domyślny lub Domyślny dla użytkownika mamy możliwość  określenia czy  zdefiniowany  raport  ma
być  domyślnym  dla  wszystkich,  czy  tylko  dla  jednego  użytkownika.  Po  wprowadzeniu  wszystkich
danych wybieramy przycisk Akceptuj i wracamy do poprzedniego okna.

Zapisany raport możemy w dowolnej  chwili wczytać. W tym celu w oknie „Raport” wybieramy przycisk
Wczytaj. W oknie "Odczytaj definicję raportu" wyświetli się lista zdefiniowanych raportów. 

Po zaznaczeniu raportu w prawej części okna zostanie wyświetlona jego zawartość. Aby wczytać raport
zaznaczamy go na liście i wybieramy przycisk Odczytaj. Wybrany raport pojawi się w oknie "Raport”.
Zdefiniowany  raport  możemy  również  wysłać  poza  system,  korzystając  w  oknie  "Raport"  z  menu
Dane>Eksportuj .  Korzystając  z  menu  Dane>Importuj  możemy  wczytać  do  naszej  bazy  raport
otrzymany z innego JOPS.

Raporty z list

Istnieje również  możliwość  wygenerowania  raportu  z  listy,  np.  z  listy  rodzin  dotkniętych  przemocą,
niebieskich kart,  sprawozdań itd. Sposób wygenerowania  takiego  raportu  zostanie  przedstawiony  na
przykładzie raportu z listy niebieskich kart. 

Aby  utworzyć  raport  z  listy  niebieskich  kart  w  głównym  oknie  systemu  na  zakładce  Zespół
Interdyscyplinarny  wybieramy  przycisk  Niebieskie  karty  lub  menu  Zespół  Interdyscyplinarny
>Niebieskie karty. 
Na liście niebieskich  kart  klikamy  na  dowolną  niebieską  kartę  i  z  menu  kontekstowego  wybieramy
pozycję Raport lub wybieramy menu Czynności>Raport  z  listy.  Otworzy  się okno "Raport  z  listy",  w
którym możemy zdefiniować parametry raportu.
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Na zakładce Parametry raportu możemy  określić  układ raportu:  wierszowy,  wierszowy etykiety  do
lewa, wierszowy etykiety do prawej , kolumnowy, kolumnowy z tabelą.

Uwaga: Opcja z  zagnieżdżonymi  tabelami  podczas  wykonywania  raportu  z  listy  jest  zawsze
niedostępna.

W lewej  części okna zostanie wyświetlona lista dostępnych kolumn, które mogą być  uwzględnione w
raporcie. W prawej części okna zostanie wyświetlona lista domyślnie wybranych przez system kolumn.
Aby  dodać  do raportu nową informację (kolumnę)  z  listy  dostępnych  kolumn,  dwukrotnie  klikamy  w

kolumnie , w wierszu odpowiadającym tej  informacji albo korzystamy z ikony Dodaj. Przy dodanej

kolumnie pojawi się ikona . Aby usunąć kolumnę z raportu, dwukrotnie klikamy na ikonę  lub na

liście wybranych kolumn zaznaczamy kolumnę i wybieramy ikonę Usuń .

Aby  do  raportu  dodać  kolumnę,
zawierającą  informacje  niezwiązane
bezpośrednio  z  niebieską  kartą,  w
dolnej  części  listy  z  dostępnymi
kolumnami  rozwijamy  odpowiednią
nazwę  tabeli,  a  następnie  nazwy
poszczególnych  kolumn  tej  tabeli
dodajemy do raportu.

Uwaga: Jeśli zaznaczymy opcję kolumny wyświetlane w postaci drzewa, to wówczas wszystkie
kolumny  zostaną  wyświetlone  w  postaci  drzewa,  również  te  kolumny,  zawierające  informacje
niezwiązane bezpośrednio z niebieską kartą.

Przyciski ze strzałkami w górę i  w  dół  pozwalają na zmianę kolejności kolumn, dzięki czemu raport
przyjmuje inną postać.
W polu Nazwa raportu możemy wprowadzić tytuł raportu.
W  polu Data wydruku  możemy  wprowadzić  datę  wydruku  raportu.  Domyślnie  podpowiada  się  data
bieżąca.
Zaznaczając opcję pole Lp. możemy dodać do raportu kolumnę z liczbą porządkową.
Jeśli chcemy dopasować szerokość kolumn do strony, zaznaczamy opcję dopasuj  szerokość kolumn
do strony.
Jeśli chcemy grupować w raporcie powtarzające się wartości, zaznaczamy opcję grupuj  powtórzone



132Sygnity S. A.

Raporty

POMOST Std 3-32.0

wartości.
Jeśli chcemy, aby w raporcie były drukowane poziome linie, zaznaczamy opcję drukuj  poziome linie.
Opcje  wydruk  pionowo,  wydruk  poziomo  dają  możliwość  drukowania  raportu  w  pionie  lub  w
poziomie.
Możemy też określić ilość pozycji, jak ma się pojawić w raporcie, wprowadzając w polu Maksymalna
liczba pozycj i  odpowiednią wartość. W  polu Domyślny  rozmiar  czcionki  możemy  ustawić  rozmiar
czcionki w raporcie.
Domyślnie są wyświetlane logiczne nazwy kolumn i tabel, jeśli chcemy aby były wyświetlane fizyczne
nazwy, odznaczamy opcję logiczne nazwy tabel i kolumn.
Dane  zawarte  w  raporcie  możemy  posortować  według  zawartości  danej  kolumny.  W  tym  celu
przechodzimy  na zakładkę Sortowanie i  wybieramy  nazwę  tabeli.  Następnie,  w  lewej  części  okna,
dwukrotnie klikamy w prawej kolumnie przy nazwie kolumny według której będziemy sortować dane.  

Wybrana nazwa kolumny zostanie oznaczona ikoną  i pojawi się w tabeli "Sortowanie". Kliknięcie w
kolumnie Sortowanie spowoduje sortowanie listy rosnąco lub malejąco.

Aby usunąć kolumnę z warunku sortowania, dwukrotnie klikamy na ikonę  lub na liście zaznaczamy
kolumnę i wybieramy ikonę Usuń.

Wybierając  przycisk   mamy  możliwość  powrotu  do  ustawień
systemowych.

Uwaga: Jeśli w ustawieniach użytkownika zaznaczymy opcję Na listach pokazuj  zaawansowane
opcj e wyszukiwania,
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to  w  oknie
„Raport  z
listy”  pojawi
się
dodatkowo
zakładka
Warunek
zapytania,
umożliwiając
a
zaawansowa
ne
wyszukiwani
e  danych,
poprzez
zdefiniowani
e  warunku
wyszukiwani
a danych.

Warunek  zapytania  definiujemy  dla  poszczególnych  kolumn.  Aby  dodać  kolumnę  do  warunku,
zaznaczamy daną kolumnę w lewej części okna i wybieramy ikonę Dodaj kolumnę do warunku.

Dodana  kolumna  pojawi  się  na
zakładce  Warunek  zapytania  i
możemy  przystąpić  do
definiowania warunku dla niej.

W tym celu z rozwijalnej  listy wybieramy jedną z wartości: =, <>, <, <=, >, >=, ZACZYNA SIĘ, Z
LISTY,  PUSTA,  NIEPUSTA.  Następnie  w  polu  edycyjnym  wprowadzamy  odpowiednią  wartość
warunku. Jeżeli  chcemy  do pola edycyjnego  wstawić  pole  z  bazy,  zaznaczamy  opcję  Pole  i  z
rozwijalnej listy wskazujemy odpowiednie pole. Jeżeli chcemy, aby podczas wyszukiwania system

rozróżniał wielkie i małe litery, zaznaczamy opcję .
Za pomocą ikony  możemy dodać kolejny warunek dla wybranej kolumny.

Za pomocą ikony  możemy usunąć warunek dla wybranej kolumny.

Aby zmienić operator logiczny warunku, klikamy na ikonce  lub .
Za pomocą ikony Wyczyść warunek możemy całkowicie usunąć warunek zapytania.

Po uzupełnieniu wszystkich danych wybieramy przycisk . 
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W  oknie
"Podgląd
raportu"  pojawi
się
wygenerowany
raport,  który
możemy
wydrukować,
wybierając
przycisk Drukuj
,  a  także
zapisać do pliku
wybierając
ikonę  Zapisz

.

Aby zapisać ustawienia dotyczące danego raportu, w oknie "Raport z listy" wybieramy przycisk Zapisz

. Otworzy się okno "Zapisz definicję raportu", w którym możemy  zmodyfikować  istniejący
już raport lub zdefiniować nowy. Aby zmodyfikować dany raport, zaznaczamy go na liście i wybieramy
przycisk Modyfikuj dane.
 Aby  zdefiniować  nowy
raport  wybieramy  przycisk
Dodaj,  następnie  w  polu
Nazwa  wpisujemy  nazwę
raportu,  w  polu  Opis
opisujemy jego ustawienia. 
Zaznaczając  jedną  z  opcji
Domyślny  lub  Domyślny
dla  użytkownika  mamy
możliwość  określenia  czy
zdefiniowany raport ma być
domyślnym  dla
wszystkich,  czy  tylko  dla
użytkownika.

Po wprowadzeniu wszystkich danych wybieramy przycisk Akceptuj.
Domyślnie  zdefiniowany  raport  może  być  edytowany  tylko  przez  użytkownika,  który  go  utworzył
(zaznaczona  opcja  Edycj a  tylko  przez  właściciela).  Jeżeli  chcemy,  aby  zdefiniowany  raport  był
dostępny do edycji dla innych użytkowników, należy dla wybranego raportu odznaczyć tę opcję.

Zdefiniowany raport możemy wczytać do programu za pomocą przycisku Wczytaj . 
W  oknie  "Odczytaj
definicję  raportu"
wyświetli  się  lista
zdefiniowanych
raportów.  Po
zaznaczeniu raportu w
prawej  części  okna
zostanie  wyświetlona
jego zawartość.

Aby wczytać raport zaznaczamy go na liście i wybieramy przycisk Odczytaj  .  Wybrany
raport pojawi się w oknie "Raport z listy".
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Zmiana danych osobowych

Jeżeli chcemy dokonać zmian w danych osoby, dla której  nie jest to możliwe z innych miejsc aplikacji
(innej  niż  osoba,  która  jest  członkiem  rodziny  dotkniętej  przemocą  lub  osoba  przeciwdziałająca
przemocy), to w głównym oknie aplikacji wybieramy menu Zmiana danych osobowych.
Otworzy  się  okno  "Dopasowanie  osoby",  w  którym  należy  wskazać  osobę,  której  dane  chcemy
zmodyfikować.

W  tym celu wprowadzamy  podstawowe dane osoby  i  wybieramy  przycisk  Sprawdź  występowanie
osoby w systemie POMOST Std.
Jeżeli w systemie będzie osoba o podanych danych, to jej  dane zostaną wyświetlone na liście "Osoby
zarejestrowane w systemie POMOST".

Aby przejść do edycji danych wyszukanej  osoby, wybieramy przycisk Wybierz osobę wskazaną  na
liście. 

Jeżeli chcemy zrezygnować ze zmiany danych osoby, wybieramy przycisk Rezygnuj.

Po wybraniu przycisku Wybierz osobę wskazaną na liście otworzy się okno "Dane osoby", w którym
możemy dokonać modyfikacji danych wskazanej osoby.
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Po wprowadzeniu wszystkich zmian akceptujemy je ikoną Akceptuj.

Usunięcie danych osobowych

Jeżeli chcemy usunąć z systemu dane osoby, dla której nie jest to możliwe z innych miejsc aplikacji, to
w głównym oknie aplikacji wybieramy menu Usunięcie danych osobowych.
Otworzy się okno "Dopasowanie osoby", w którym należy wskazać osobę, której  dane chcemy usunąć
z systemu.

W  tym celu wprowadzamy  podstawowe dane osoby  i  wybieramy  przycisk  Sprawdź  występowanie
osoby w systemie POMOST Std.
Jeżeli w systemie będzie osoba o podanych danych, to jej  dane zostaną wyświetlone na liście "Osoby
zarejestrowane w systemie POMOST".



137 Sygnity S. A.

Usunięcie danych osobowych

POMOST Std 3-32.0

Aby usunąć wyszukaną osobę z systemu, wybieramy przycisk Wybierz osobę wskazaną na liście. 

Jeżeli chcemy zrezygnować z usunięcia osoby, wybieramy przycisk Rezygnuj.

Po wybraniu przycisku Wybierz osobę wskazaną na liście dane wskazanej  osoby zostaną usunięte
te z systemu Pomost po potwierdzeniu zamiaru wykonania tej operacji. 

Uwaga:  Nie  można  usunąć  danych  osobowych,  jeżeli  osoba  jest  wykorzystywana  w  systemie
POMOST Std.

Dokumenty rejestrowane w systemie, a materiał dowodowy
(art. 77 par. 1 KPA)

Dokumenty zarejestrowane w systemie, stanowiące zgodnie z art. 77 par. 1 KPA materiał dowodowy w
procesie przyznawania świadczeń, nie mogą zostać usunięte z systemu.
W związku z tym próba usunięcia dowolnego dokumentu, np. niebieskiej  karty, spowoduje pojawienie
się komunikatu:

Po pojawieniu się tego komunikatu, dokument nie zostanie usunięty, a jedynie umieszczony  na liście
dokumentów przeznaczonych do usunięcia. Jeżeli dany dokument nie stanowi materiału dowodowego w
procesie przyznawania świadczeń, to wówczas dwie uprawnione osoby muszą potwierdzić ten fakt, aby
można było usunąć taki dokument. 

Uwaga:  Usunięcie  dowolnego  dokumentu  nie  będzie  możliwe  z  żadnego  okna,  na  którym  ten
dokument  jest  widoczny,  np.  niebieskiej  karty  z  listy  wszystkich  niebieskich  kart  oraz  z  listy
niebieskich kart wybranej rodziny.

Aby przejść na listę dokumentów przeznaczonych do usunięcia, w głównym oknie systemu POMOST
Std wybieramy menu Dokumenty przeznaczone do usunięcia.

Uwaga: Aby  mieć  dostęp do listy  dokumentów przeznaczonych do usunięcia, Użytkownik  musi
mieć  nadane  uprawnienie  "Potwierdzenie,  że  dokument  nie  jest  materiałem  dowodowym".
Domyślnie,  żaden  Użytkownik  nie  ma  takiego  uprawnienia.  Administrator  powinien  nadać  to
uprawnienie przynajmniej dwóm Użytkownikom.

Okno  "Dokumenty  przeznaczone  do  usunięcia"  zawiera  listę  wszystkich  dokumentów,  dla  których
system zarejestrował fakt próby usunięcia.
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Jeżeli dokument umieszczony na liście dokumentów przeznaczonych do usunięcia:
nie stanowi materiału dowodowego  w  procesie przyznawania świadczeń, to wówczas  na liście
dokumentów  przeznaczonych  do  usunięcia  zaznaczamy  ten  dokument  i  wybieramy  przycisk
Potwierdzam,  że  dokument  NIE  jest  materiałem  dowodowym  w  procesie  przyznania
świadczeń (z art. 77 par. 1 KPA). Po potwierdzeniu, że dokument nie jest materiałem dowodowym
przez dwie uprawnione osoby, dokument może być usunięty w normalny sposób, z teczki rodziny lub
z innego okna, na którym dokument jest widoczny. Omyłkowe wybranie tego przycisku można cofnąć
za pomocą przycisku Cofam potwierdzenie, że dokument NIE jest materiałem dowodowym w
procesie  przyznania  świadczeń  (z  art.  77  par.  1  KPA).  Potwierdzenie,  jak  i  cofnięcie
potwierdzenia jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń. 
stanowi materiał dowodowy w procesie przyznawania świadczeń, to wybieramy dla niego przycisk
 Dokument nie powinien być przeznaczony do usunięcia, wówczas dla wskazanego dokumentu
zostanie anulowane przeznaczenie do usunięcia - dokument zostanie usunięty z listy dokumentów do
usunięcia. 

Jeżeli  dokument  zostanie potwierdzony  przez  dwóch uprawnionych do  tego  użytkowników,  wówczas
uaktywni  się  przycisk   Przejdź  do  teczki  rodziny,  aby  usunąć  dokument.  Po  jego  wybraniu
przejdziemy  do  teczki  rodziny,  gdzie  możemy  zweryfikować  czy  potwierdzony  dokument  powinien
zostać usunięty oraz usunąć wskazany dokument z systemu.

Pakiet dodatkowych usług

Wersja  3-15.0  jest  pierwszą  wersją  POMOST  Std  wprowadzającą  pakiet  dodatkowych  usług,
rozszerzający możliwości oprogramowania. W roku 2018, korzystanie z  dodatkowych usług nie wiąże
się z ponoszeniem dodatkowych opłat.
 
Wersja POMOST Std 3-15.0 w pakiecie dodatkowych usług wprowadza następujące dodatkowe usługi:

    rozszerzalny zakres informacji o beneficjentach;

Wersja systemu POMOST Std 3-16.2 w ramach pakietu usług dodatkowych umożliwia korzystanie z
następujących funkcjonalności: 

  zastosowanie logowania domenowego do systemu POMOST Std; w celu uzyskania dostępu do tej
funkcjonalności należy skontaktować się z serwisem POMOST Std. 
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Szczegółowy opis tej  usługi został umieszczony w oddzielnym dokumencie "Instrukcja konfiguracji
usługi  Active  Directory",  która  jest  dostępna  na  stronie:  http://public.sygnity.pl/sites/default/files/
aktualizacje/opis_konfiguracji_uslugi_active_directory.pdf. 

Rozszerzalny zakres informacji o beneficjentach

Począwszy od wersji systemu POMOST Std 3-15.0 została udostępniona funkcjonalność umożliwiającą
definiowanie  rozszerzalnego  zakresu  informacji  o  beneficjentach,  według  indywidualnych  potrzeb
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Obecnie  możliwe  jest  definiowanie  rozszerzonych  informacji  o  rodzinach.  Każdy  z  tych  zestawów
definiowany jest osobno. 

Uwaga: Do definiowania rozszerzonych  informacji  uprawniony  jest  użytkownik  z  uprawnieniami
administratora.

Definiowanie dodatkowych informacji

Aby  rozpocząć  definiowanie rozszerzonych informacji,  w  głównym  oknie  systemu  POMOST Std,  na
zakładce Administracj a należy z menu Słowniki wybrać pozycje: 
o  Dodatkowe informacj e o rodzinach - w celu zdefiniowania rozszerzonego zakresu informacji

dotyczących rodziny.

Zostanie otwarte okno "Definicje dodatkowych informacji dotyczących rodzin". Zawartość listy
prezentowanej w tym oknie zależy w całości od Administratora, który wprowadza definicje dodatkowych
informacji. Liczba informacji możliwych do zdefiniowania nie jest ograniczona. 

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu okna, lista będzie pusta.  

http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/opis_konfiguracji_uslugi_active_directory.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/aktualizacje/opis_konfiguracji_uslugi_active_directory.pdf
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Uwaga: Istnienie zdefiniowanych informacji w oknie "Definicje dodatkowych informacji dotyczących
rodzin" nie oznacza, że są one już dostępne dla pracowników merytorycznych. Zdefiniowane
dodatkowe informacje stają się dostępne dopiero po wykonaniu przez Administratora czynności
udostępnienia zestawu dodatkowych informacji.

Aby zdefiniować dodatkowe informacje o rodzinach należy w oknie "Definicje dodatkowych informacji

dotyczących rodzin" wybrać ikonę Dodaj . Zostanie otwarte okno "Definicja dodatkowej
informacji". 

W oknie "Definicja dodatkowej informacji" należy podać następujące informacje: 
Nazwa informacj i  –  jest  konieczna do podania i  powinna w zwięzły  sposób  opisywać  informację,
która  będzie  podawana  przez   pracownika  merytorycznego.  W  zestawie  dodatkowych  informacji
nazwy  informacji  nie  mogą  się  powtarzać  poza  sytuacją,  kiedy  występują  wewnątrz  różnych
informacji złożonych. Nazwa dodatkowej informacji może mieć do 40 znaków.

Opis  informacj i  –  dodatkowy  opis,  który  będzie  wyświetlony  u  dołu  formularza  dodatkowych
informacji  i  może  szerzej  opisywać  informację  lub  dawać  dodatkowe  wskazówki  pracownikowi
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merytorycznemu. Opis informacji może mieć do 100 znaków. 

Rodzaj  informacj i  –  należy  wybrać  stosownie  do  charakteru  gromadzonej  informacji,  przez
zaznaczenie jednej  z dostępnych opcji: tekst, liczba całkowita, kwota, data, opcja do zaznaczenia,
lista  rozwijana,  grupa  opcj i,  grupa  złożona  z  innych  informacj i,  nagłówek.  Poszczególne  rodzaje
informacji zostały opisane w dalszej części rozdziału. 

 
informacj a j est konieczna do podania – po zaznaczeniu tej  opcji nie będzie można zaakceptować
formularza dodatkowych informacji bez podania tej informacji. Opcja ta nie jest dostępna dla rodzajów
informacji: opcja do zaznaczenia oraz nagłówek. 

informacj e muszą się różnić dla różnych rodzin – po zaznaczeniu tej  opcji system POMOST Std
będzie kontrolował czy informacja podana dla konkretnej  rodziny, nie jest  taka sama jak  informacja
dotycząca innej  rodziny.   Opcja  jest  dostępna  dla  następujących  rodzajów  informacji:  tekst  oraz
liczba  całkowita.  Opcji  nie  można  zaznaczyć  dla  informacji  będących  składnikami  informacji
złożonych. 

W oknie "Definicja dodatkowej informacji" są dostępne następujące rodzaje informacji: 
  tekst  –  oznacza  tekst  o  długości  do  64  000  znaków.  Pracownikowi  merytorycznemu  będzie
prezentowany, jako pole tekstowe, poprzedzone etykietą wpisaną jako Nazwa informacji. 

liczba całkowita - oznacza informację w postaci liczb całkowitych. Pracownikowi merytorycznemu
będzie prezentowany, jako pole liczbowe, poprzedzone etykietą wpisaną jako Nazwa informacji. 

kwota - oznacza informację w postaci liczb z dwoma miejscami po przecinku w formacie od 0.0 do
9999999.99 . Pracownikowi merytorycznemu będzie prezentowany jako pole liczbowe, poprzedzone
etykietą wpisaną jako Nazwa informacj i. 

data - oznacza informację w postaci daty. Pracownikowi merytorycznemu będzie prezentowany,
jako pole daty, poprzedzone etykietą wpisaną jako Nazwa informacj i. 

opcj a do zaznaczenia – oznacza informację w postaci wyboru opcji przez zaznaczenie.
Pracownikowi merytorycznemu będzie prezentowana jako opcja do zaznaczenia, tekst wpisany jako 
Nazwa informacj i będzie umieszczony z prawej strony opcji. 

lista rozwij ana, do wyboru j ednej  pozycj i ze słownika - oznacza informacje dostępne do wyboru
z rozwijanej listy słownikowej. Po akceptacji okna definicji z taką informacją, na liście definicji

dodatkowych informacji będzie dostępny przycisk Zawartość  słownika . 
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Po wybraniu przycisk Zawartość  słownika , zostanie otwarte okno "Definicje
dodatkowych informacji dotyczących rodzin", w którym należy podać elementy słownika. Nazwa
słownika prezentowana jest w  polu Informacj e na liście są elementami słownika.

 W celu dodania elementu słownika należy wybrać ikonę Dodaj . W oknie "Definicja dodatkowej
informacji" w polu Nazwa informacj i należy podać nazwę elementu słownika oraz opcjonalnie Kod
elementu słownika.  Natomiast nazwa słownika prezentowana jest w  polu Niniej sza informacj a j est
elementem słownika. Wprowadzone dane należy zaakceptować przy użyciu ikony Akceptuj.

Uwaga: Podanie kodu elementu słownika nie jest wymagane. 
Kolejność dodanych elementów słownika, które będą prezentowane na liście rozwijanej, można określić

w oknie "Definicje dodatkowych informacji dotyczących rodzin" za pomocą ikon   i 
umieszczonych z prawej strony okna listy. Liczba elementów słownika nie może przekroczyć 99.
Po dodaniu wszystkich elementów słownika, należy zakończyć definiowanie korzystając z ikony Opuść
okno.
Informacja tego rodzaju będzie prezentowana pracownikowi merytorycznemu w następujący sposób:



143 Sygnity S. A.

Pakiet dodatkowych usług

POMOST Std 3-32.0

 
grupa opcj i, do wyboru wielu pozycj i ze słownika – oznacza informacje dostępne do wyboru

przez zaznaczenie na liście opcji. Każda pozycja słownika będzie prezentowana jako opcja do
zaznaczenia, dzięki czemu użytkownik będzie mógł wskazać więcej niż jedną pozycję. Nad opcjami
będzie prezentowany pogrubiony nagłówek, odpowiadający tekstowi podanemu jako Nazwa informacj i. 

Zawartość słownika i  kolejność  prezentowania należy  określić  tak  samo jak   w przypadku opcji  lista
rozwij ana, do wyboru j ednej  pozycj i ze słownika. Liczba elementów słownika nie może przekroczyć
99. 

grupa złożona z innych informacj i (grupa może się powtarzać wiele razy) – opcja służy do
grupowania informacji, które mogą się powtórzyć wielokrotnie dla pojedynczej rodziny. Jest to rodzaj
informacji, pozwalający rejestrować np. wszelkiego rodzaju działania lub usługi, których może być
podejmowanych wiele w odniesieniu do tej samej rodziny. Po akceptacji okna z taką informacją na liście
definicji dodatkowych informacji  pojawi się przycisk Zawartość informacji złożonej. 
Po wybraniu przycisku Zawartość informacji złożonej zostanie otwarte okno "Definicje dodatkowych
informacji dotyczących rodzin", w którym należy podać informacje będące elementami informacji
złożonej. Nazwa informacji złożonej prezentowana jest w  polu Informacj e na liście są częścią
informacj i złożonej .

Wewnątrz informacji złożonej korzystając z ikony Dodaj   można podać inne informacje, z
wyjątkiem informacji o rodzajach zaczynających się od słowa grupa (nie ma możliwości zagnieżdżania
informacji złożonych). W oknie "Definicja dodatkowej informacji" w polu Nazwa informacj i należy podać
nazwę informacji będącej składnikiem informacji złożonej. 

Jako Rodzaj  informacj i dostępne są: tekst, liczba całkowita, kwota, data, opcja do zaznaczenia, lista
rozwijana.  Nazwa informacji złożonej,  której dane są wprowadzane prezentowana jest u dołu okna w
polu Niniej sza informacj a j est częścią listy złożonej  z informacj i. Wprowadzone dane należy
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zaakceptować. 
Uwaga: Liczba składników informacji złożonej nie może przekroczyć 99. 

Dla co najmniej jednej informacji będącej składnikiem informacji złożonej, wymagane jest zaznaczenie
opcji informacj a j est konieczna do podania . Wymaganie to zapobiega podawaniu pustych powtórzeń
informacji przez pracownika wypełniającego formularz dodatkowych informacji. 
Informacja złożona, która może się powtarzać, będzie  prezentowana  na  formularzu,  jako  pogrubiony
nagłówek  (podana  Nazwa  informacj i  złożonej),  a  pod  nim  umieszczone  poszczególne  informacje  -
składniki informacji złożonej, w kolejności ustalonej przez Administratora.

Uwaga:  Kolejność  składników  informacji  złożonej  określana  jest  przez  Administrator  w  oknie
"Definicje  dodatkowych  informacji  dotyczących  rodzin"  zawierającym  listę  składników  informacji

złożonej, przy wykorzystaniu ikon  i .

Jeśli dla konkretnej rodziny nie zostanie podana żadna informacja z grupy, to wszystkie informacje w
grupie będą nieaktywne.

 

Wybranie ikony Dodaj  spowoduje ich uaktywnienie oraz pojawienie się numeru kolejnego
informacji. 

Przez ponowne wybranie ikony Dodaj  można podawać kolejne informacje. Omyłkowo podane

informacje można usuwać za pomocą ikony Usuń . 
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Liczba powtórzeń danej informacji złożonej nie może przekroczyć 99. 

nagłówek (do tematycznego zgrupowania informacj i) - sam w sobie nie stanowi informacji, ale
można go umieścić np. dla oznaczenia podobnych tematycznie informacji, następujących po tym
nagłówku, dla poprawienia czytelności formularza. Nagłówek będzie prezentowany na formularzu jako
tekst pogrubiony. 

Na  oknie  "Definicje  dodatkowych  informacji  dotyczących  rodzin",  jest  dostępny  przycisk  Podgląd

formularza dodatkowych informacji . 
Po jego wyborze, pojawi się okno "Formularz  dodatkowych informacji"  zawierające formularz  testowy,
na którym można sprawdzić wygląd formularza docelowego.  

Na formularzu testowym można podawać wszystkie informacje, według wprowadzonych definicji, w tym

także dodawać powtórzenia informacji  złożonych za pomocą ikony  Dodaj  .  Jednak testowego
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formularza nie można zapisać – ikona Akceptuj    oraz  menu akceptacji  okna są zablokowane
(nieaktywne). Okno "Formularz dodatkowych informacji" zawierające formularz testowy  należy  opuścić

przy pomocy ikony Anuluj .

Po sprawdzeniu poprawności i  kompletności formularza dodatkowych informacji,  zdefiniowany  zestaw
informacji dodatkowych należy udostępnić.

Udostępnianie dodatkowych informacji

W celu udostępnienia zestawu dodatkowych informacji pracownikom merytorycznym, należy wybrać
przycisk Udostępnienie zestawu dodatkowych informacji

 , dostępny u dołu okna "Definicje dodatkowych informacji
dotyczących rodzin". 

Wówczas Administrator otrzyma komunikat z prośbą o potwierdzenie zamiaru udostępnienia.

Uwaga: Po udostępnieniu zestawu dodatkowych informacji nie będzie możliwości modyfikacji
definicji informacji z tego zestawu. Dlatego przed wykonaniem operacji udostępnienia należy
sprawdzić poprawność wszystkich definicji informacji, w tym nazw i opisów, w czym pomocny staje
się podgląd testowego formularza. W przypadku konieczności, należy wybrać opcję Nie i dokonać
ewentualnych korekt. 

Uwaga: Po udostępnieniu informacji złożonej, nie można modyfikować jej elementów składowych.
Natomiast w przypadku  list rozwijanych oraz grup opcji możliwość modyfikacji elementów
słownikowych nadal jest dostępna, pod warunkiem, że  nie stanowią składnika informacji złożonej.

Po wybraniu odpowiedzi Tak, pojawi się okno "Udostępnienie zestawu dodatkowych informacji". 

Uwaga: Do udostępnienia zestawu dodatkowych informacji niezbędne jest potwierdzenie, że
gromadzenie wszystkich informacji w zestawie jest zgodne z celami działalności Jednostki
Organizacyjnej Pomocy Społecznej oraz obowiązującymi przepisami. 

W oknie "Udostępnienie zestawu dodatkowych informacji" podpowiadane są dane zalogowanego
użytkownika oraz data bieżąca. Dane te nie podlegają modyfikacji. W celu zarejestrowania
udostępnienia, po zaznaczeniu opcji potwierdzenia, należy opuścić okno wybierając ikonę Akceptuj

.



147 Sygnity S. A.

Pakiet dodatkowych usług

POMOST Std 3-32.0

 Informacje  o  dacie  udostępnienia  i  osobie  potwierdzającej  udostępnienie,  zostaną  zapisane  dla
wszystkich informacji w zestawie. 

Po udostępnieniu, przycisk Udostępnienie zestawu dodatkowych informacji, przestaje być
widoczny, aż do momentu ewentualnego dokonania zmian w zestawie informacji tj. archiwizacji
konkretnej informacji lub dodania nowej informacji. 

Wprowadzanie zmian w udostępnionych definicjach dodatkowych informacji

Administrator ma możliwość:
archiwizacji konkretnej definicji informacji dodatkowej;
dodania nowej definicji informacji dodatkowej.

Uwaga:  Dokonywane  zmiany,  nie  będą  widoczne  dla  pracowników  merytorycznych,  aż  do
udostępnienia zmian.

Archiwizacja dodatkowych informacji jest możliwa po wybraniu przycisku Ustawienie informacji jako

archiwalnej  ,  w odniesieniu  do  dowolnej  udostępnionej  definicji
informacji.

Po wykonaniu tej czynności, wybrana definicja informacji zostanie oznaczona jako do archiwizacj i. 
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Omyłkowe zakończenie, do momentu udostępnienia zmiany, można cofnąć  za pomocą przycisku Re

zygnacja z archiwizacji .

Dodawanie  nowych  definicji  informacji  odbywa  się  w  sposób  opisany  w  rozdziale  "Definiowanie
dodatkowych informacji". Nowo dodane definicje będą oznaczone jako do udostępnienia, w odróżnieniu
od definicji udostępnionych.

Wybór przycisku Podgląd formularza dodatkowych informacji. Spowoduje uruchomienie formularza
testowego,  w  którym  informacje  przeznaczone  do  archiwizacji  są  oznaczone  na  czerwono,  a
informacje nowo dodane i jeszcze nie udostępnione – na niebiesko.
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Zmiany  w  formularzu  nie  są  widoczne  dla  pracowników  merytorycznych.  Nadal  mogą  wprowadzać
informacje przeznaczone do archiwizacji oraz nie widzą nowo dodanych informacji. Zmiany w formularzu
staną  się  dla  nich  widoczne  dopiero  po  udostępnieniu  wprowadzonych  definicji  informacji,  czyli  po
wybraniu  przez  Administratora  przycisku  Udostępnienie  zmian  w  zestawie  dodatkowych

informacji . 

Uwaga:  Jeśli  zmiany  w  zestawie  obejmują  dodanie  nowych  informacji,  to  wymagane  będzie
potwierdzenie ich zgodności z  celami działalności  Jednostki  Organizacyjnej  Pomocy  Społecznej
i obowiązującymi przepisami.  Informacje kto i  kiedy  dokonał  potwierdzenia zostaną zapamiętane
dla nowo dodanych informacji.

Uwaga:  Jeśli  zmiany  w  zestawie  obejmują  tylko  zakończenie  udostępnienia  informacji,  to
potwierdzenie nie ma miejsca.

 Informacje, które były udostępnione już wcześniej, zachowują pierwotne informacje o tym, kto i kiedy
potwierdził ich udostępnienie.

Po  udostępnieniu  zmian  w  zestawie  informacji,  wprowadzone  zmiany  stają  się  widoczne  dla
pracowników merytorycznych. Mogą  oni  wprowadzać  nowo  dodane  informacje,  natomiast  informacje
zarchiwizowane  są  dostępne  jedynie  do  odczytu.  Nadal  można  wyszukiwać  rodziny  według
zarchiwizowanych informacji.

Administrator ma możliwość ponownego udostępnienia zarchiwizowanej  informacji. W tym celu należy
zaznaczyć  daną informację archiwalną i  wybrać  przycisk  Przywrócenie  wprowadzania  informacji

. 
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Informacja  zostanie  oznaczona  jako  do  przywrócenia.  Przed  udostępnieniem  zmian  w  formularzu,
omyłkowe  przywrócenie  można  cofnąć  za  pomocą  przycisku  Rezygnacja  z  przywrócenia

.

Przywrócenie  możliwości  podawania  tej  informacji  przez  pracowników  merytorycznych  nastąpi  po
kolejnym wybraniu przez Administratora przycisku Udostępnienie zmian w  zestawie  dodatkowych

informacji . 

Uwaga: Dla listy  rozwijanej,  grupy  opcji  albo  informacji  złożonej,  która  jest  oznaczona  jako  do
archiwizacj i albo archiwalna, przycisk Zawartość informacji  złożonej  albo Zawartość słownika
otwiera okno listy  składników informacji  złożonej/słownika  tej  informacji  tylko  do  przeglądu,  bez
możliwości  przestawiania  statusów  udostępnienia  składników,  dodania  nowych,  ani  zmiany
kolejności.

Uwaga: Nie można zarchiwizować listy rozwijanej, grupy opcji albo informacji złożonej  oznaczonej
jako udostępniona albo do przywrócenia, jeśli zawiera ona nowo dodany  składnik, oznaczony  jako
do  udostępnienia.  W  takiej  sytuacji  pojawi  się  komunikat:  "Nie  można  zmienić  statusu
udostępnienia wskazanej  informacj i,  ponieważ  istnieją j ej  informacje  składowe,  które  nie  zostały
jeszcze  udostępnione.".  Sytuacja  taka  będzie  miała  miejsce  także  wtedy,  jeśli  jednym  ze
składników informacji złożonej  będzie słownik, który  będzie miał  nowy, jeszcze nie udostępniony
element. Po otrzymaniu powyższego komunikatu, trzeba najpierw udostępnić  zmiany  w zestawie,
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albo usunąć nowy składnik. Dopiero wtedy będzie możliwe zakończenie udostępnienia. 

Uwaga: Podczas  udostępniania zmian w formularzu, system POMOST Std kontroluje, czy   dla
każdej   listy  rozwijanej,  grupy  opcji  albo  informacji  złożonej,  istnieje  choć  jeden  składnik  do
udostępnienia,  udostępniony  lub  do  przywrócenia  oraz  dodatkowo,  czy  dla  każdej  informacji
złożonej  istnieje choć  jeden  składnik  konieczny  do  podania.  Jeśli  te  warunki  nie  są  spełnione,
wyświetlany jest stosowny komunikat i udostępnienie nie jest możliwe.

Wykorzystanie dodatkowych informacji przez pracowników merytorycznych

W rozdziale zostało opisane wykorzystanie zestawów dodatkowych informacji.
Wprowadzone i udostępnione zestawy  dodatkowych informacji  mogą być  wykorzystywane  na  liście  
rodzin umożliwiając ewidencjonowanie szczegółowych informacji dla poszczególnych rodzin. 

Wprowadzanie dodatkowych informacji

Po udostępnieniu  przez  Administratora  zestawu  dodatkowych  informacji  dla  rodziny,  w  oknie  "Lista

rodzin" pojawi się ikona  dająca dostęp do dodatkowych informacji o rodzinie wybranej z listy.

Po zaznaczeniu rodziny oraz wybraniu ikony  ,  zostanie otwarte okno "Formularz  dodatkowych
informacji", umożliwiające wprowadzenie dodatkowych informacji dla tej rodziny.
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U  góry  formularza  dodatkowych  informacji  znajduje  się  informacja,  której  rodziny  dotyczy  dany
formularz.

Aplikacja  umożliwia  przechodzenie  do  formularzy  dla  kolejnych  rodzin  bez  opuszczania  okna  przy

pomocy  ikon  magnetofonu  ,  co  znacznie  ułatwia  wprowadzanie
dodatkowych informacji dla kolejnych rodzin.

Ikona   wskazuje aktualnie wypełnianą informację. U dołu formularza znajduje się dodatkowy opis
dotyczący  aktualnie wypełnianej  informacji,  o ile taki  opis  został  zdefiniowany.  Jeśli  opis  nie  został
dodany, to u dołu okna prezentowana jest nazwa informacji.

Uwaga: Kolejność prezentowania informacji zależy od kolejności informacji  ustalonej  podczas  ich
definiowania.

Do poruszania się między informacjami formularza służą klawisze i ikony: 
klawisz <TAB> - kolejna informacja 
klawisze <SHIFT-TAB> - poprzednia informacja, 

 ikony:  i .
jeżeli prezentowane informacje nie mieszczą się na jednym ekranie, to użytkownik może skorzystać
z dostępnej  nawigacji. Formularz jest automatycznie przewijany w dół po wybraniu klawisza <TAB>

lub ikony  na ostatniej informacji widocznej na ekranie, a także w górę, po wybraniu klawiszy <

SHIFT-TAB>  lub  ikony   na  pierwszej  informacji  widocznej  na  ekranie.  Osiągnięcie  końca
formularza  przywraca  normalne  działanie  klawisza  <TAB>,  podobnie  jak  osiągnięciu  początku
formularza przywraca działanie klawiszy <SHIFT-TAB>.  

jeśli liczba informacji jest wystarczająca duża, to dostępne są ikony  i   umożliwiające
przechodzenie o cały ekran w górę lub w dół. 
do  przechodzenia  między  informacjami  formularza,  wraz  z  jego przewijaniem  można  wykorzystać
kółko myszki. 

Jeśli informacją aktualnie wypełnianą jest informacja złożona, która może się powtórzyć więcej niż jeden
raz, to przy pierwszym wejściu do okna "Formularz dodatkowych informacji" dla rodziny, dla której  nie
podano wcześniej dodatkowych informacji, cała grupa jest nieaktywna.  

W celu dodania całej  grupy  należy  skorzystać  z  ikony  dodawania . Po wybraniu ikony  Dodaj
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 zostaną uaktywnione wszystkie informacje będące składnikami informacji złożonej, jak również
stanie się widoczny numer wystąpienia grupy.

Ponawiając wybór ikony dodawania , można dodać kolejne powtórzenia całej grupy (do 99).

Ewentualne omyłkowo podane powtórzenia grupy, można usunąć za pomocą ikony .

Jeśli bieżącą informacją jest informacja tekstowa, to można skorzystać z ikony , aby  pojawiło
się okno pozwalające wpisać w wygodniejszy sposób tekst o długości do 64 000 znaków.
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Wprowadzone informacje należy  zapisać  przez  wybranie ikony  Akceptuj. Od tego momentu dane te
stają się dostępne i mogą stanowić ułatwienie dla pracowników merytorycznych.

Powiadomienia SMS i E-mail

Aby ułatwić i  przyspieszyć  komunikację z  Klientami Jednostek  Organizacyjnych Pomocy  Społecznej
wprowadzono w aplikacji POMOST Std funkcjonalność elektronicznych powiadomień, w ramach której
możliwe jest informowanie Klientów w formie wiadomości SMS lub E-mail.

Uwaga: Aby  uzyskać  dostęp  do  funkcjonalności  powiadomień  SMS  i/lub  E-mail,  należy
złożyć  zamówienie  na  usługę,  poprzez  przesłanie  formularza  zamówienia.  Formularz
zamówienia  usługi,  jest  do  pobrania  na  stronie:  http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-
spoleczne/uslugi-dodatkowe/oferty. 

Uwaga: Aby możliwa była obsługa elektronicznych powiadomień w aplikacji, należy:

zainstalować  usługę  Sygnity  SmsService  i/lub  Sygnity  EmailService.  Szczegółowy  sposób
instalacji  tych  usług  został  opisany  w  oddzielnym  dokumencie  "Instrukcja  instalacji  usługi
komunikacji  z  beneficjentami za pomocą SMS"  i  "Instrukcja  instalacji  usługi  komunikacji  z
beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej".

włączyć funkcjonalność obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail. Aby  włączyć  funkcjonalność
obsługi powiadomień SMS i/lub E-mail, należy wprowadzić kod włączający tę funkcjonalność.
Aby wprowadzić otrzymany kod włączający obsługę powiadomień, w głównym oknie systemu
w menu Dane wybieramy pozycję Kody Licencyjne. Szczegółowy sposób wprowadzania kodu
włączającego został opisany w rozdziale "Główne okno aplikacji".

Funkcjonalność elektronicznych powiadomień umożliwia:

rejestrację zgody Klienta na otrzymywanie powiadomień SMS i/lub E-mail. Szczegółowy sposób
rejestracji zgody znajduje się w rozdziale "Rejestracja zgody”;

definiowanie  wzorców  tekstów  dla  powiadomień  SMS  i/lub  E-mail.  Szczegółowy  sposób
definiowania wzorców tekstów powiadomień znajduje się w rozdziale "Szablony powiadomień”;

„ręczne”  wysyłanie  powiadomień  SMS  i/lub  E-mail  –  szczegółowy  opis  ręcznego  wysyłania
powiadomień znajduje się w rozdziale "Wysyłanie powiadomień SMS/e-mail - ręcznie”.

Rejestracja zgody

Aby móc wysyłać powiadomienia do Klienta – osoby zarejestrowanej w aplikacji, osoba ta musi wyrazić
zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień elektronicznych. 

http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/uslugi-dodatkowe/oferty
http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/uslugi-dodatkowe/oferty
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
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Uwaga:  Parametr  "Forma  zgody  na  powiadomienia"  określa  formę  rejestrowania  zgody  na
otrzymywanie powiadomień. Domyślnie  parametr  jest  ustawiony  na  1,  co  oznacza,  że  podczas
rejestracji wczytanego wniosku elektronicznego zostanie automatycznie zarejestrowana zgoda na
otrzymywanie powiadomień sms i/lub e-mail dla osoby będącej  wnioskodawcą, pod warunkiem, że
we  wniosku  zostały  uzupełnione  dane  dotyczące  nr  telefonu  i/lub  adresu  e-mail.  W  przypadku
rejestracji tradycyjnego wniosku zgodę należy zarejestrować i wydrukować. 
Jeżeli  wartość  parametru  wynosi  2  to  oznacza,  że  zgoda  na  otrzymywanie  powiadomień  jest
rejestrowana dla wnioskodawcy podczas rejestrowania w systemie każdego rodzaju wniosku, pod
warunkiem, że we wniosku zostały uzupełnione dane dotyczące nr telefonu i/lub adresu e-mail. 
Jeżeli wartość parametru jest ustawiona na 0 to oznacza, że zgodę na otrzymywanie powiadomień
można zarejestrować w systemie tylko od strony danych osoby, czyli działanie jest takie jak sprzed
zmian wprowadzonych parametrem.

Aby  zarejestrować  fakt  wyrażenia  zgody  przez  osobę  na  kontakt  i  otrzymywanie  powiadomień
elektronicznych, na liście rodzin dotkniętych przemocą wybieramy odpowiednią rodzinę, a następnie w
sekcji  Szczegóły  widocznej  w  dolnej  części  listy  rodzin,  zaznaczamy  osobę,  dla  której  chcemy
zarejestrować zgodę. Następnie wykonując "dwuklik" na nazwisku członka rodziny, wywołujemy  okno
"Dane  osoby",  w  którym  możemy  modyfikować  dane  osobowe.  Wybierając  menu  Powiadomienia>
Rejestracja  zgody  na  powiadomienia  możemy  zarejestrować  zgodę  osoby  na  otrzymywanie
powiadomień. Otworzy się okno „Zgoda na powiadomienia – kontakt”.

W  sekcji  Zgoda na otrzymywanie powiadomień  z  Urzędu  należy  zaznaczyć  formę  kontaktu,  na
którą wyraziła zgodę dana osoba  oraz  podać  adres  e-mail  i/lub  numer  telefonu,  na  który  mają  być
wysyłane powiadomienia. 

Uwaga:  Adres  e-mail  oraz  nr  telefonu,  na  które  mają  być  wysyłane  powiadomienia  zostaną
podpowiedziane z danych osoby, jeżeli zostały uzupełnione w oknie danych osoby.

Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie tylko powiadomień e-mail,  zaznaczamy  opcję Adresat
wyraża zgodę na kontakt i otrzymywanie powiadomień e-mail na adres i wprowadzamy  w polu
obok podany przez osobę adres e-mail.
Jeżeli  osoba wyraziła zgodę  na  otrzymywanie  tylko  powiadomień  sms,  zaznaczamy  opcję  Adresat
wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS na nr telefonu  i  wprowadzamy  w polu obok
podany przez osobę nr telefonu.

Uwaga: Powiadomienia SMS do osoby, nie będą wysyłane, jeżeli wprowadzono numer stacjonarny
lub zagraniczny. 

Jeżeli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie powiadomień e-mail  i  sms, to zaznaczamy  dwie opcje,
wówczas powiadomienia będą wysyłane do osoby jednocześnie w dwóch formach - e-mail i sms.
Niezaznaczenie jednej  z opcji powoduje zablokowanie możliwości wysyłania do osoby  powiadomień w
tej formie.
W sekcji  Typy wiadomości  określamy  na otrzymywanie jakiego rodzaju wiadomości osoba wyraziła
zgodę. Oznacza to, że po zarejestrowaniu w systemie zdarzenia, dla typu którego wyrażono zgodę na
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wysyłanie powiadomienia Klient otrzyma powiadomienie.
Aby  zakończyć  rejestrację  zgody  Klienta  na  otrzymywanie  powiadomień  konieczne  jest  wykonanie
wydruku  zgody.  W  tym  celu  po  uzupełnieniu  wszystkich  informacji  dotyczącej  zgody  wybieramy
przycisk Wydrukuj  zgodę. Otworzy się okno wydruku oświadczenia Klienta w trybie edycji, w którym
możemy dokonać ewentualnej modyfikacji wydruku. 

Aby wydrukować zgodę, wybieramy przycisk Drukuj.

Uwaga: Wydruk nie jest nigdzie zapisywany! 

Aby opuścić okno edycji wydruku oświadczenia zgody, wybieramy ikonę .

Po  wydrukowaniu  oświadczenia  zgody  w  oknie  „Zgoda  na  powiadomienia  –  kontakt”  zostaną
zablokowane do edycji  opcje  dotyczące  zgody  oraz  zostanie  zmienione  zaznaczenie  w  sekcji  Czy
wydrukowano zgodę na powiadomienia z „Brak zgody” na „Wydrukowano/Wyrażono zgodę”.
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Uwaga: Opcje w sekcji Czy wydrukowano zgodę na powiadomienia są zablokowana do edycji
przez użytkownika na każdym etapie rejestracji zgody na otrzymywanie powiadomień.

Uwaga:  Jeżeli  zgoda  została  zarejestrowana  automatycznie  podczas  podczas  rejestracji
wczytanego wniosku elektronicznego, to w sekcji  Czy wydrukowano zgodę na powiadomienia
zaznaczona będzie opcja "złożono wniosek elektroniczny".

Aby cofnąć zgodę Klienta na otrzymywanie powiadomień z Jednostki, na liście osób wybieramy osobę,
dla której  mamy  zarejestrowaną zgodę, następnie wybieramy  menu Czynności>Rejestracja zgody  na
powiadomienia  i  w  oknie  „Zgoda  na  powiadomienia  -  kontakt”  wybieramy  przycisk  Anuluj  zgodę.
System wyświetli pytanie, czy na pewno anulować zgodę na otrzymywanie powiadomień dla Klienta. Po
wybraniu  TAK  w  oknie  „Zgoda  na  powiadomienia  -  kontakt”  zostaną  odblokowane  opcje  dotyczące
zgody oraz zostanie zmienione zaznaczenie w sekcji Czy wydrukowano zgodę na powiadomienia z
„Wydrukowano/Wyrażono zgodę” na „Brak zgody”, okno „Zgoda na powiadomienia - kontakt” zostanie
zamknięte.

Uwaga:  W  momencie  anulowania  zgody  anulowane  zostają  również  wszystkie  oczekujące  na
wysłanie powiadomienia do danej osoby.

Jeżeli  dla  danego  Klienta  zostało  utworzone  konto  w  Portalu  Beneficjenta,  to  w  sekcji  Portal
Beneficj enta będzie prezentowany login tej osoby jako użytkownika Portalu. 

Informacja ta zostanie przesłana z Portalu Beneficjenta po utworzeniu nowego konta Klienta

Wysłanie powiadomień SMS/e-mail - ręcznie

Aby  ręcznie  wysłać  do  Klienta  powiadomienie  należy  w  oknie  "Dane  osoby"  wybrać  w  menu
Powiadomienia>Wyślij  E-mail lub Wyślij  SMS. Jeżeli klient wyraził zgodę na wysyłanie powiadomień w
tej formie otworzy się okno wysyłania powiadomienia.
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Uwaga: W przypadku, gdy Klient nie wyraził zgody na kontakt w wybranej  w menu formie system
wyświetli komunikat informujący o tym fakcie.

Okno jest podzielone na dwie części: Dane adresata  oraz treść powiadomienia. Domyślnie adresatem
powiadomienia jest osoba dla której wysyłamy powiadomienie.
Po wprowadzeniu treści powiadomienia możemy  je wysłać, w  tym  celu  wybieramy  przycisk  Wyślij.
Utworzone  powiadomienie  zostanie  zapisane  na  liście  rejestru  powiadomień  i  otrzyma  status  "Do
wysłania"  jeżeli  nie  ma  dodatkowej  weryfikacji  lub  "Przygotowane"  do  wysłania  jeżeli  zdefiniowano
dodatkową weryfikację przez administratora rejestru powiadomień.

Uwaga:  Korzystając  z  przycisku  Pobierz  wzorzec  możemy  wskazać  szablon  ze  słownika
powiadomień, jeżeli w systemie zdefiniowano szablon wiadomości od pracownika.

Anonimizacja

Proces  anonimizacji  został  zdefiniowany  w  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (określanym  jako  RODO)  i  polega  na  nieodwracalnym
przekształceniu danych osobowych, w sposób skutkujący brakiem możliwości przypisania ich osobie,
której dotyczą.

Począwszy od aktualizacji 3-16.3, system POMOST Std umożliwia:

 wskazanie konkretnej osoby  do anonimizacji; Szczegółowy opis anonimizacji osoby został opisany
w rozdziale "Anonimizacja osoby na życzenie". 

 wskazanie konkretnego pracownika /  Użytkownika do anonimizacji. Szczegółowy  opis  anonimizacji
pracownika / Użytkownika został opisany w rozdziale "Anonimizacja pracownika na życzenie".

W  ramach  anonimizacji  system  POMOST  Std  wykonuje  następujące  przekształcenie  danych
wskazanej osoby:

numer  ewidencyjny  PESEL  zostaje  zmieniony  na  fikcyjny,  generowany  losowo,   z  nieprawidłową
sumą kontrolną, tak aby nie było ryzyka pokrycia się z rzeczywistym numerem innej osoby;

numery domów i lokali oraz kody pocztowe zostają zmienione na generowane losowo;

miejscowość,  data  urodzenia  i  płeć  pozostaną  bez  zmian;  miejscowość,  data  urodzenia,  płeć  i
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niektóre  inne  informacje  słownikowe,  pozostaną  bez  zmian  -  jest  to  potrzebne,  aby  liczby  osób
objętych  pomocą,  wykazywane  w  sprawozdawczości  resortowej  nie  uległy  zmianie,  nawet  po
ponownym przeliczeniu sprawozdań

konta bankowe są zmieniane na tekst złożony z 26 zer

NIP jest usuwany

jeśli  osoba jest  Użytkownikiem systemu POMOST Std, to jej  login zostaje zmieniony  na anonim_
[numer kolejny]

wszystkie  pozostałe  informacje  tekstowe  związane  z  osobą,  w  tym  imiona  i  nazwiska  zostają
zmienione na pierwsze litery tekstów wpisanych w te informacje;

wszystkie wydruki gotowe, zawierające dane osobowe wskazanej osoby zostają usunięte;

historia zmian danych osobowych zostaje usunięta.

Po wykonaniu anonimizacji:

osoba nie będzie dostępna do wyboru z listy osób, ani z listy pracowników / użytkowników;

w miejscach gdzie osoba  była  uwzględniona  (np.  na  oknach  wniosków,  wywiadów,  decyzji)  będą
widoczne dane osobowe przekształcone w w/w sposób, bez możliwości edycji tych danych;

liczby  osób  objętych  pomocą,  wykazywane  w  sprawozdawczości  resortowej  nie  ulegną  zmianie,
nawet po ponownym przeliczeniu sprawozdań. 

Uwaga!!! 

Przed wykonaniem anonimizacji, należy upewnić się, że wskazane dane
osobowe nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały
zebrane i nie ma już potrzeby przetwarzania tych danych, stosownie do

obowiązujących przepisów prawa.

Anonimizacja jest procesem nieodwracalnym. 

W  związku z  tym w  systemie  POMOST Std  wprowadzono  szereg  zabezpieczeń  pozwalających  na
zmniejszenie ryzyka omyłkowego wykonania operacji anonimizacji. 

W szczególności są to:

Uprawnienie  Wskazanie  osoby  lub  pracownika  do  anonimizacj i  -  j est  dostępne  na  oknie  "Dane
użytkownika/  pracownika", na  zakładce  Uprawnienia  użytkownika,  po  rozwinięciu  grupy  uprawnień
Ogólne czynności. Domyślnie nikt nie ma nadanego tego uprawnienia. Uprawnienie to nadaje dostęp
do pozycji Anonimizacja w menu Czynności  na oknie "Lista osób"  i  na oknie "Lista pracowników /
użytkowników". Szczegółowy opis nadawania uprawnień został opisany w rozdziale "Zarządzanie listą
pracowników i kontami użytkowników".

Uprawnienie Potwierdzenie anonimizacj i - j est dostępne na oknie "Dane użytkownika/  pracownika", na
zakładce Uprawnienia użytkownika, po rozwinięciu grupy uprawnień Ogólne czynności. Domyślnie nikt
nie ma nadanego tego uprawnienia. Uprawnienie to nadaje dostęp do nowych okien: "Dane osobowe
do anonimizacji" oraz "Dane pracowników do anonimizacji". Okna te są dostępnych po wybraniu z
głównego okna systemu POMOST Std na zakładce Administracj a w menu Administracja>Kontrola.
pozycji Dane osobowe do anonimizacj i  oraz  Dane pracowników do anonimizacj i. Szczegółowy  opis
nadawania  uprawnień  został  opisany  w  rozdziale  "Zarządzanie  listą  pracowników  i  kontami
użytkowników".

Parametr  Okres  przed  anonimizacją  –  beneficjent  -  Parametr  określa  liczbę  lat  od  ostatniej
aktywności beneficjenta (tj. osoby będącej podmiotem wniosku, decyzji, świadczenia bezdecyzyjnego
albo osoby będącej  świadczeniobiorcą), po upływie której  beneficjent może być objęty anonimizacją.
Domyślna wartość parametr wynosi 10 lat, z możliwością zmiany w zakresie od 1 roku do 10 lat.

Parametr  Okres  przed  anonimizacją  –  inna  osoba  -  Parametr  określa  liczbę  lat  od  ostatniej
aktywności osoby  zarejestrowanej  w  systemie POMOST Std, lecz  nie  będącej  beneficjentem  (np.
odbiorcy  lub realizatora  świadczenia),  po  upływie  której  ta  osoba  może  być  objęta  anonimizacją.
Domyślna wartość parametru wynosi 1 rok, z możliwością zmiany na 0.
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Konieczność  potwierdzenia  przez  dwie  osoby  mające  uprawnienie  Potwierdzenie  anonimizacj i,  że
wskazana  osoba  może  zostać  zanonimizowana  –  analogicznie  jak  w  przypadku  dokumentu
przeznaczonego do usunięcia. Wówczas  też  jest  wymagane  potwierdzenie  przez  dwie  osoby,  że
dokument przeznaczony do usunięcia nie stanowi materiału dowodowego.

Anonimizacja osoby na życzenie

W  celu wskazania osoby  do anonimizacji,  należy  z  głównego  okna  systemu  POMOST Std  wybrać
przycisk Osoby. Następnie w oknie"Lista osób", zawierającym listę wszystkich osób zarejestrowanych
w systemie POMOST Std, po wyszukaniu i zaznaczeniu właściwej osoby, którą chcemy anonimizować,
należy z menu Czynności wybrać pozycję Anonimizacja.

Uwaga: Czynność  ta jest  dostępna jedynie dla  uprawnionego  użytkownika,  czyli  posiadającego
nadane uprawnienie Wskazanie osoby lub pracownika do anonimizacj i.

Po wybraniu operacji Anonimizacja system POMOST STD przeprowadzi sprawdzenie:
czy wskazana osoba jest członkiem rodziny

Uwaga: Przed wskazaniem osoby  do anonimizacji,  należy  wskazywaną osobę wyrejestrować  ze
wszystkich rodzin, do których należy. Jeżeli dana osoba będzie jeszcze członkiem którejś rodziny
to Użytkownik zostanie o tym powiadomiony stosownym komunikatem a anonimizacja nie będzie
możliwa.
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Jeżeli wskazywana osoba nie jest członkiem żadnej rodziny to system wykona kolejne sprawdzenia.

czy zakończyła się aktywność danej osoby - uwzględniane będą:
1) trwające świadczenie dowolnego rodzaju tj. świadczenie bezterminowe albo świadczenia terminowe
z datą końca przyznania równą lub późniejszą od dzisiejszej,, w którym osoba jest podmiotem albo
świadczeniobiorcą, albo odbiorcą świadczenia,  albo  realizatorem  świadczenia.  Uwzględniane  będą
świadczenia niezatwierdzone.
2)  pozycje  planu  wypłat:  planowana,  do  realizacji,  w  realizacji,  częściowo  zrealizowana,  gdzie
podmiotem albo odbiorcą/kontrahentem jest wybrana osoba
3)  decyzje  o  statusie  projekt,  do  zatwierdzenia  lub  (  zatwierdzona  /doręczona  jeśli  od  daty
zatwierdzenia / doręczenia nie minął miesiąc), w której podmiotem jest wybrana osoba
4) wnioski o statusie innym niż  zakończony, anulowany, załatwiony  inaczej,  gdzie podmiotem  lub
wnioskodawcą jest wybrana osoba
czy  od  ostatniej  aktywności  minęły  okresy  podane  w  parametrach  systemowych:  Okres  przed
anonimizacją – beneficjent i/lub  Okres przed anonimizacją – inna osoba.

Jeśli sprawdzenie zostanie zakończone wynikiem negatywnym, czyli np. od zakończenia wniosku lub
od  zakończenia  okresu  przyznania  świadczenia  nie  minęła  wymagana  liczba  lat  (określona
parametrem),  to  zostanie  wyświetlony  stosowny  komunikat  i  wskazanie  osoby  do  anonimizacji  nie
będzie możliwe. 

Jeśli  sprawdzenie  zakończy  się  wynikiem  pozytywnym,  to  zostanie  otwarte  okno  "Ostrzeżenie"
umożliwiające rozpoczęcie procedury anonimizacji danych osobowych wskazanej osoby. 
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Po wybraniu przycisku  Przekaż  dyspozycję  anonimizacji  do potwierdzenia  przez  dwie  osoby
osoba  zniknie  z  listy  wszystkich  osób  zarejestrowanych  w  systemie  POMOST  Std  i  zostaje
umieszczona na liście danych przewidzianych do anonimizacji.  Użytkownik otrzyma o tym stosowny
komunikat.

Okno "Dane osobowe do anonimizacji"  zawierające listę osób,  których  dane  zostały  przekazane  do
zanonimizowania. zostanie otwarte po wybraniu z głównego okna aplikacji na zakładce  Administracj a
menu Administracja > Kontrola pozycji Dane osobowe do anonimizacj i.
W  oknie  "Dane  osobowe  do  anonimizacji"  przy  pomocy  przełącznika  pokaż  dane  osobowe:  do
anonimizacj i  /  zanonimizowane  Użytkownik  może  mieć  dostęp  do  listy  danych  osobowych
przeznaczonych do zanonimizowania oraz  już  zanonimizowanych. Domyślnie zaznaczona  jest  opcja
pokaż  dane  osobowe:  do  anonimizacj i  umożliwiająca  prezentację  danych  osobowych
przeznaczonych  i  przekazanych  do  zanonimizowania.  Po  zmianie  opcji  przełącznika  na
zanonimizowane prezentowane będą dane po anonimizacji.  
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Użytkownik  systemu  POMOST  Std,  posiadający  uprawnienie  Potwierdzenie  anonimizacj i,  może
potwierdzić dane osobowe do anonimizacji, cofnąć omyłkowe potwierdzenie, stwierdzić, że dane osoby
nie powinny zostać anonimizowane. 
Wybranie przycisku Potwierdzam, że dane osobowe mają być zanonimizowane  -   otwiera okno
 "Ostrzeżenie" umożliwiające wykonanie kolejnego kroku procedury anonimizacji - potwierdzenie danych
osobowych do anonimizacji.

Uwaga: Czynność  ta jest  dostępna  jedynie  dla  uprawnionego  użytkownika,  czyli  posiadającego
nadane uprawnienie Potwierdzenie anonimizacj i.

Po  wybraniu  przycisku  Potwierdzam,  że  dane  osobowe  można  zanonimizować,   informacje  o
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osobie, która złożyła potwierdzenie będzie prezentowane w polu Szczegóły. 
Użytkownik może też w uzasadnionych przypadkach opuścić  okno przy  użyciu przycisku Rezygnuj,
np, gdy dane wymagają wyjaśnienia przed podjęciem ostatecznej decyzji i  wydaniem potwierdzenia.
Po  wybraniu  przycisku  Dane  osoby  nie  powinny  być  anonimizowane  -  osoba  powróci  na  listę
wszystkich osób zarejestrowanych w systemie POMOST Std.
W  przypadku omyłkowego potwierdzenie, ten sam Użytkownik  może  je  cofnąć,  wybierając  przycisk
Cofam potwierdzenie, że dane osobowe mają być zanonimizowane.
Wybranie przycisku Dane osoby nie powinny być anonimizowane  powoduje przywrócenie danych
osobowych na listę osób.  
W polu Szczegóły prezentowane są informacje o tym czy dane osoby  zostały potwierdzone i kto tego
dokonał.

Aby  móc  zanonimizować  dane  osoby  wymagane  jest  potwierdzenie  przez  dwóch  uprawnionych
Użytkowników, że dane te mogą zostać zanonimizowane. Dopiero kiedy dwóch różnych uprawnionych
Użytkowników  potwierdzi,  że  dane  osobowe  mogą  być  zanonimizowane,  na  oknie  zostanie

udostępniony przycisk . 

Po  wybraniu  przycisku  ANONIMIZACJA  DANYCH  OSOBOWYCH,  pojawi  się  okno  zawierające
ostrzeżenie i umożliwiające wykonanie ostatniego kroku procedury anonimizacji:

Uwaga: Czynność  ta jest  dostępna  jedynie  dla  uprawnionego  użytkownika,  czyli  posiadającego
nadane uprawnienie Potwierdzenie anonimizacj i.
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Uwaga!!! 

Przed wykonaniem anonimizacji, należy upewnić się, że wskazane dane
osobowe nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały
zebrane i nie ma już potrzeby przetwarzania tych danych, stosownie do

obowiązujących przepisów prawa.

Anonimizacja jest procesem nieodwracalnym. 
Po  wybraniu  przycisku  Wykonaj  anonimizację  (NIEODWRACALNE)  zostanie  wykonany  proces
anonimizacji wskazanej osoby. 

Uwaga: Czynność  ta jest  dostępna  jedynie  dla  uprawnionego  użytkownika,  czyli  posiadającego
nadane uprawnienie Potwierdzenie anonimizacj i.

Osoba  ta  zniknie  z  listy  ustawionej  jako  pokaż  dane  osobowe  do  anonimizacj i  i  pojawi  się  w
ustawieniu pokaż dane osobowe zanonimizowane. 

W oknie "Dane osobowe do anonimizacji" po wybraniu  ikony Przegladaj prezentowane będą
zanonimizowane dane osobowe. 
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numer ewidencyjny PESEL zostaje zmieniony na fikcyjny, generowany losowo, z nieprawidłową sumą
kontrolną, tak aby nie było ryzyka pokrycia się z rzeczywistym numerem innej osoby;
numery domów i lokali oraz kody pocztowe zostają zmienione na wygenerowane losowo;
miejscowość, data urodzenia, płeć i niektóre inne informacje słownikowe, pozostaną bez zmian - jest
to potrzebne, aby  liczby  osób objętych pomocą, wykazywane w sprawozdawczości  resortowej  nie
uległy zmianie, nawet po ponownym przeliczeniu sprawozdań;
konta bankowe są zmieniane na tekst złożony z 26 zer;
NIP jest usuwany;
wszystkie  pozostałe  informacje  tekstowe  związane  z  osobą,  w  tym  imiona  i  nazwiska  zostają
zmienione na pierwsze litery tekstów wpisanych w te informacje.

Pod listą osób w polu Szczegóły pozostaną informacje, kto potwierdził, że można wykonać
anonimizację tych danych osobowych.
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Po wykonaniu anonimizacji:

osoba nie będzie dostępna do wyboru z listy osób,

w miejscach, gdzie osoba była uwzględniona (np. na  oknach  wniosków,  wywiadów,  decyzji)  będą
widoczne dane osobowe przekształcone w w/w sposób, bez możliwości edycji tych danych;

liczby  osób  objętych  pomocą,  wykazywane  w  sprawozdawczości  resortowej  nie  ulegną  zmianie,
nawet po ponownym przeliczeniu sprawozdań. 

wszystkie wydruki gotowe, zawierające dane osobowe wskazanej osoby zostają usunięte;

historia zmian danych osobowych zostaje usunięta.

Po wykonaniu anonimizacji, nie istnieje możliwość odzyskania danych
osobowych sprzed tego procesu, nawet drogą serwisową! 

Anonimizacja powoduje nieodwracalne zmiany w bazie danych systemu
POMOST Std.

Anonimizacja pracownika na życzenie

W oknie "Lista użytkowników/pracowników" dostępne jest menu Czynności>Anonimizacja.
W celu wskazania pracownika do anonimizacji, należy z głównego okna systemu POMOST Std wybrać
przycisk  Użytkownicy/pracownicy.  Następnie  w  oknie  "Lista  użytkowników/pracowników",
zawierającym  listę  wszystkich  użytkowników/  pracowników  zarejestrowanych  w  systemie  POMOST
Std,  po  wyszukaniu  i  zaznaczeniu  właściwej  osoby,  którą  chcemy  anonimizować,  należy  z  menu
Czynności wybrać pozycję Anonimizacja.

Uwaga: Czynność  ta jest  dostępna jedynie dla  uprawnionego  użytkownika,  czyli  posiadającego
nadane uprawnienie Wskazanie osoby lub pracownika do anonimizacj i.
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Po wybraniu operacji Anonimizacja system POMOST STD przeprowadzi sprawdzenie:
czy zakończyła się aktywność danej osoby - uwzględniane będą:

   - czy pracownik jest aktualnie zatrudniony (czy posiada otwarty okres zatrudnienia).
czy  od  ostatniej  aktywności  minął  okres  podany  w  parametrze  systemowym:   Okres  przed
anonimizacją – inna osoba.

W przypadku wskazania pracownika, warunkiem koniecznym do anonimizacji  jest  jego wcześniejsze
zwolnienie  oraz  upłynięcie  właściwego  okresu  od  daty  zwolnienia,  zgodnie  z  w/w  parametrem
systemowym.  Jeśli  sprawdzenie  zostanie  zakończone  wynikiem  negatywnym,  czyli  np.  trwa  okres
zatrudnienia, albo od zakończenia tego okresu nie minęła wymagana liczba lat (określona parametrem),
to  zostanie  wyświetlony  stosowny  komunikat  i  wskazanie  pracownika  do  anonimizacji  nie  będzie
możliwe (operacja zostanie przerwana). 

Przed wskazaniem użytkownika do anonimizacji, należy w danych użytkownika zaznaczyć opcję  Nie
może pracować w systemie. Jeżeli dany użytkownik będzie mógł pracować w systemie, to Użytkownik
wykonujący  anonimizację  tej  osoby  zostanie  o  tym  powiadomiony  stosownym  komunikatem  i
wskazanie tego użytkownika do anonimizacji nie będzie możliwe (operacja zostanie przerwana).

Jeśli  sprawdzenie  zakończy  się  wynikiem  pozytywnym,  to  zostanie  otwarte  okno  "Ostrzeżenie"
umożliwiające  rozpoczęcie  procedury  anonimizacji  danych  osobowych  wskazanego  użytkownika  /
pracownika. 
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Po wybraniu przycisku  Przekaż  dyspozycję  anonimizacji  do potwierdzenia  przez  dwie  osoby
osoba  zniknie  z  listy  wszystkich  osób  zarejestrowanych  w  systemie  POMOST  Std  i  zostaje
umieszczona na liście danych osobowych przewidzianych do anonimizacji.  Użytkownik otrzyma o tym
stosowny komunikat.

Okno  "Dane  pracownika  do  anonimizacji"  zawierające  listę  pracowników,  których  dane  zostały
przekazane do zanonimizowania. zostanie otwarte po wybraniu z głównego okna aplikacji na zakładce 
Administracj a menu Administracja > Kontrola > Dane pracowników do anonimizacj i.
W oknie "Dane pracowników do anonimizacji"  przy  pomocy  przełącznika pokaż  dane  osobowe: do
anonimizacj i  /  zanonimizowane  Użytkownik  może  mieć  dostęp  do  listy  danych  osobowych
pracowników przeznaczonych do zanonimizowania oraz już zanonimizowanych. Domyślnie zaznaczona
jest  opcja  pokaż  dane  osobowe:  do  anonimizacj i  umożliwiająca  prezentację  danych  osobowych
użytkowników/pracowników  przeznaczonych  i  przekazanych  do  zanonimizowania.  Po  zmianie  opcji
przełącznika na zanonimizowane prezentowane będą dane po anonimizacji.  
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Użytkownik  systemu  POMOST  Std,  posiadający  uprawnienie  Potwierdzenie  anonimizacj i,  może
potwierdzić  dane  osobowe  do  anonimizacji,  cofnąć  omyłkowe  potwierdzenie,  stwierdzić,  że  dane
osobowe pracownika nie powinny zostać anonimizowane. 
Wybranie przycisku Potwierdzam anonimizację  danych osobowych pracownika  -   otwiera okno
 "Ostrzeżenie" umożliwiające wykonanie kolejnego kroku procedury anonimizacji - potwierdzenie danych
osobowych pracownika do anonimizacji.

Uwaga: Czynność ta jest dostępna jedynie dla uprawnionego użytkownika, posiadającego nadane
uprawnienie Potwierdzenie anonimizacj i.

Po  wybraniu  przycisku  Potwierdzam,  że  dane  osobowe  można  zanonimizować,   informacje  o
osobie, która złożyła potwierdzenie będzie prezentowane w polu Szczegóły. 
Użytkownik może też w uzasadnionych przypadkach opuścić  okno przy  użyciu przycisku Rezygnuj,
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np, gdy dane wymagają wyjaśnienia przed podjęciem ostatecznej decyzji i  wydaniem potwierdzenia.
Po wybraniu przycisku Dane pracownika nie powinny zostać zanonimizowane  - osoba powróci na
listę wszystkich użytkowników / pracowników zarejestrowanych w systemie POMOST Std.
W  przypadku omyłkowego potwierdzenie, ten sam Użytkownik  może  je  cofnąć,  wybierając  przycisk
Cofam potwierdzenie anonimizacji danych osobowych pracownika.
Wybranie przycisku Dane osoby nie powinny być anonimizowane  powoduje przywrócenie danych
osobowych na listę użytkowników / pracowników.  
W  polu  Szczegóły  prezentowane  są  informacje  o  tym  czy  dane  osobowe  pracownika   zostały
potwierdzone i kto tego dokonał.

Aby  móc  zanonimizować  dane  osoby  wymagane  jest  potwierdzenie  przez  dwóch  uprawnionych
Użytkowników, że dane te mogą zostać zanonimizowane. Dopiero kiedy dwóch różnych uprawnionych
Użytkowników  potwierdzi,  że  dane  osobowe  mogą  być  zanonimizowane,  na  oknie  zostanie

udostępniony przycisk . 

Po  wybraniu  przycisku  ANONIMIZACJA  DANYCH  OSOBOWYCH,  pojawi  się  okno  zawierające
ostrzeżenie i umożliwiające wykonanie ostatniego kroku procedury anonimizacji.

Uwaga: Czynność  ta jest  dostępna jedynie dla  uprawnionego  użytkownika,  czyli  posiadającego
nadane uprawnienie Potwierdzenie anonimizacj i.
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Po  wybraniu  przycisku  Wykonaj  anonimizację  (NIEODWRACALNE)  zostanie  wykonany  proces
anonimizacji danych osobowych wskazanego pracownika. 

Uwaga: Czynność  ta jest  dostępna jedynie dla uprawnionego  Użytkownika,  czyli  posiadającego
nadane uprawnienie Potwierdzenie anonimizacj i.

Anonimizowana  osoba  zniknie  z  listy  użytkowników  /  pracowników  ustawionej  jako  pokaż  dane
osobowe: do anonimizacj i i pojawi się w ustawieniu pokaż dane osobowe: zanonimizowane. 
Po  wybraniu   ikony  Przegladaj,  w  oknie  "Dane  użytkownika  /  pracownika"  prezentowane  będą
zanonimizowane dane pracownika. 
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numer ewidencyjny PESEL zostaje zmieniony na fikcyjny, generowany losowo, z nieprawidłową sumą
kontrolną, tak aby nie było ryzyka pokrycia się z rzeczywistym numerem innej osoby;
numery domów i lokali oraz kody pocztowe zostają zmienione na wygenerowane losowo;
miejscowość, data urodzenia i płeć pozostaną bez zmian;
jeżeli osoba jest Użytkownikiem systemu POMOST Std, to jej  login zostaje zmieniony  na anonim_
[numer kolejny].
wszystkie  pozostałe  informacje  tekstowe  związane  z  osobą,  w  tym  imiona  i  nazwiska  zostają
zmienione na pierwsze litery tekstów wpisanych w te informacje.

Pod listą użytkowników / pracowników w polu Szczegóły pozostaną informacje, kto potwierdził, że
można wykonać anonimizację tych danych osobowych.
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Po wykonaniu anonimizacji:

osoba nie będzie dostępna do wyboru z listy użytkowników / pracowników,

w miejscach, gdzie osoba była uwzględniona (np. na  oknach  wniosków,  wywiadów,  decyzji)  będą
widoczne dane osobowe przekształcone w w/w sposób, bez możliwości edycji tych danych;

liczby  pracowników  wykazywane  w  sprawozdawczości  resortowej  nie  ulegną  zmianie,  nawet  po
ponownym przeliczeniu sprawozdań. 

wszystkie wydruki gotowe, zawierające dane osobowe użytkownika / pracownika zostają usunięte;

historia zmian danych osobowych zostaje usunięta.

Po wykonaniu anonimizacji, nie istnieje możliwość odzyskania danych
osobowych sprzed tego procesu, nawet drogą serwisową! 

Anonimizacja powoduje nieodwracalne zmiany w bazie danych systemu
POMOST Std.
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Komunikacja z CRD

Począwszy od wersji systemu POMOST Std 3-15.2 możliwe jest przesyłanie dokumentów do aplikacji
Centralne Repozytorium Dokumentów.  

Uwaga: Wymagana jest aplikacja Centralne Repozytorium Dokumentów w wersji 1.1.1

Integracja  systemu  POMOST  Std  z  aplikacją  CRD  jest  możliwa  po  złożeniu
zamówienia na licencję, zgodnie z ofertą dostępną pod adresem http://public.sygnity.
pl/zabezpieczenie-spoleczne/cyfrowe-repozytorium-dokumentow/osystemie
Każda Jednostka, która  złoży zamówienie  na  licencję  współpracy CRD  z  POMOST
Std,  zwrotnie  otrzyma  aktualizację,  aktywująca  konfigurację  połączenia  CRD  z
POMOST Std. 

Aby  wesprzeć  obsługę  teczek  akt  klientów  Jednostek  w  ramach  Systemów  Dziedzinowych,  firma
Sygnity  S.A.  udostępniła  aplikację  Cyfrowe  Repozytorium  Dokumentów  (CRD),  która  wspomaga
zarządzanie teczkami klientów przechowywanych w postaci elektronicznej  i papierowej  w Jednostkach
z obszaru Zabezpieczenia Społecznego oraz obsługę dokumentów zgromadzonych w tych teczkach. 

Cyfrowe Repozytorium Dokumentów  nie  zastępuje  fizycznego  miejsca  przechowywania  dokumentów
papierowych,  lecz  umożliwia  pełną  automatyzację  procesu  tworzenia  i  zarządzania  teczkami  akt
klientów,  dając  możliwość  szybkiego  dostępu  do  elektronicznej  wersji  dokumentów,  nie  dodając
nadprogramowych zadań Użytkownikowi.

Aplikacja Cyfrowe Repozytorium Dokumentów umożliwia:

gromadzenie  dokumentów  wprowadzanych  do  systemu  POMOST  Std  (systemów
źródłowych),  w  ramach obszarów  PS/PZ/WR/ZI/KP,  w  grupujących teczkach  akt  klientów
(rodzin)  -  system  źródłowy  może  automatycznie  wysyłać  dane  o  nowych  dokumentach
wprowadzanych w systemie (np. po rozpatrzeniu nowego wniosku, zatwierdzeniu decyzji  itp.),  jak
również  usuwać  błędnie  wprowadzone  dane  (np.  po  usunięciu  wniosku,  cofnięciu  zatwierdzenia
decyzji  itp.). W  ramach  procesu  przesyłania  dokumentów  z  systemu  źródłowego  tworzone  są  i
odpowiednio  numerowane  teczki  klientów  (rodzin);  Każda  teczka  oznaczona  jest:  numerem
kolejnym teczki, nazwą teczki zawierającą nazwę rodziny, nazwą rodziny, numerem rodziny, pod
jakim rodzina została zarejestrowana w systemie POMOST Std.

przesyłanie z systemu POMOST Std dokumentów:

   z aplikacji ZI:
innych dokumentów (wraz z wydrukami gotowymi), w tym: 

o niebieskie karty

zarządzanie teczkami klientów, w  tym ich numeracją, statusami, zawartością, jak również
informacjami o fizycznym miejscu przechowywania dokumentów  – w systemie udostępniono
możliwość  tworzenia  słownika  miejsc  przechowywania
dokumentów, z dokładnością do pomieszczenia/półki/regału.  Szczegółowy  sposób  zarządzania
teczkami akt  klientów znajduje się w oddzielnej  dokumentacji  użytkownika  dla  aplikacji  Cyfrowe
Repozytorium Dokumentów;

obsługę skanowania dokumentów z możliwością dołączenia skanów do dokumentu
elektronicznego w teczce akt, w postaci załącznika. Szczegółowy opis dotyczący  skanowania

oraz dołączania skanów do dokumentu znajduje się w oddzielnej dokumentacji użytkownika dla

aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów;
obsługę  procesu  wypożyczeń  i  zwrotów  teczek  akt.  Szczegółowy  sposób  obsługi  procesu
wypożyczeń i zwrotów teczek akt klientów znajduje się w oddzielnej  dokumentacji użytkownika dla
aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów;

szybki  dostęp  do  wersji  elektronicznej  wszystkich  dokumentów  znajdujących  się  w
rzeczywistych teczkach klientów  - użytkownik nie musi realizować  procesu wypożyczenia, aby
posiadać  dostęp do elektronicznej  wersji  dokumentów  klienta,  lecz  używa  aplikacji  jako  miejsca
dostępu do podglądu danych. Szczegółowy opis dostępu do teczek akt klientów znajduje się w w
oddzielnej dokumentacji użytkownika dla aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów.

Proces zasilania danymi z systemu źródłowego jest w pełni automatyczny oraz odporny na przerwy w
połączeniu, ze względu na samoczynne kolejkowanie i ponawianie wysyłania komunikatów, które nie
dotarły do Cyfrowego Repozytorium Dokumentów podczas pierwszej próby zasilania. 

http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/cyfrowe-repozytorium-dokumentow/osystemie
http://public.sygnity.pl/zabezpieczenie-spoleczne/cyfrowe-repozytorium-dokumentow/osystemie
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Aby możliwa była obsługa zasilenia CRD danymi z systemu POMOST Std, należy:

zainstalować aplikację. Szczegółowy opis instalacji i pierwszego uruchomienia aplikacji znajduje się
w oddzielnej instrukcji.

zarejestrować  dane  jednostki,  która  będzie  pracować  w systemie  oraz  dane  użytkownika  –
administratora systemu. 

wprowadzić  klucz  licencyjny.  Sposób  wprowadzania  klucza  licencyjnego  jest  analogiczny,  jak  w
przypadku  licencji  na  oprogramowanie  do  obsługi  świadczeń.  Szczegółowy  opis  znajduje  się  w
dokumentacji użytkownika do aplikacji CRD. 

Uwaga:  W  przypadku,  gdy  do  aplikacji  CRD,  nieposiadającej  aktualnego  kodu  licencyjnego
pozwalającego  na  obsługę  systemu  POMOST  Std,  zostały  przesłane  dokumenty  z  systemu
POMOST Std, to użytkownik systemu POMOST Std otrzyma stosowny komunikat: 
"Do  Cyfrowego  Repozytorium  Dokumentów przesłano  dane  z  systemu,  na  który  nie  zezwala
aktualnie wprowadzony klucz licencyjny."

Uwaga: W przypadku, gdy zostanie wyczerpany limit przesyłu dokumentów do aplikacji CRD,  to
przy próbie przesłania dokumentu do CRD użytkownik  systemu POMOST Std otrzyma stosowny
komunikat: 
"Do Cyfrowego Repozytorium Dokumentów została przesłana maksymalna liczba dokumentów jaką
obejmuje licencja. Należy wprowadzić nowy klucz licencyjny."

Aby automatycznie zasilać aplikację CRD dokumentami klientów wprowadzonymi w systemie POMOST
Std,  należy  jeszcze  poprawnie  skonfigurować  połączenie  komunikacji  systemu  POMOST  Std  z
aplikacją CRD. Szczegółowy sposób konfiguracji komunikacji został opisany w rozdziale "Konfiguracja
połączenia z CRD".

Zasilenie aplikacji  CRD dokumentami  z  systemu  POMOST Std  Użytkownik  może  dokonać  na  dwa
sposoby, poprzez:
a) zbiorowe wysyłanie dokumentów o wybranych parametrach (masowe wysyłanie). 
b) automatyczne wysyłanie dokumentów w tle

Zbiorowe wysyłanie dokumentów o wybranych parametrach (masowe wysyłanie) 

W  tym  celu  należy  na  liście  rodzin  wybrać  menu  Czynności>Masowe  wysyłanie  dokumentów  do
Cyfrowego Repozytorium Dokumentów. 

http://public.sygnity.pl/sites/default/files/o_systemie/instalacja_crd.pdf
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Otworzy  się  okno  „Masowe  wysyłanie  dokumentów  do  Cyfrowego  Repozytorium  Dokumentów”,  w
którym należy wskazać zakres danych - nazwy rodzin klientów i/lub dat rejestracji dokumentów, które
mają zasilić CRD. 

Zaznaczenie  opcji  tylko  policz  ilość  dokumentów  i  rodzin  oznacza,  że  po  akceptacji  okna
definiowania  parametrów  masowego  zasilenia  rozpocznie  się  proces  zliczania  danych  (dokumentów
oraz  rodzin  -  klientów),  które  spełniają  kryteria  (zakres  danych  wprowadzony  w  oknie  masowego
wysyłania  dokumentów)  i  nie  zostały  jeszcze  przesłane  do  CRD.  Użytkownik  w  ten  sposób  może
oszacować  ilość  dokumentów gotowych do wysłania do CRD. Zaznaczenie  opcji  tylko  policz  ilość
dokumentów i rodzin oznacza, że dane nie zostaną przesłane do CRD. 
Po akceptacji okna definiowania parametrów masowego wysyłania dokumentów, jeżeli nie zaznaczono
opcji tylko policz ilość dokumentów i rodzin, rozpocznie się proces  wysyłania dokumentów rodzin
spełniających kryteria wskazanego zakresu  danych.  Proces  ten  kończy  się  raportem,  informującym
o przebiegu wysłania dokumentów.
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Uwaga: W  przypadku zasilania CRD znaczną ilością danych z  systemu  źródłowego  (ponad  10
tysięcy), w celu zapewnienia dalszej prawidłowej pracy, po zakończeniu zasilenia zalecane jest:

ponowne  uruchomienie  serwera  aplikacyjnego  Jboss  systemu  źródłowego  -  pierwsze
uruchomienie JBoss może trwać znacząco dłużej, niż zazwyczaj;
wykonanie  przeładowania  bazy  danych  aplikacji  CRD  -  szczegółowe  informacje  dotyczące
przeładowania  bazy  są  dostępne  w  dokumentacji  dotyczącej  aplikacji  CRD  w  rozdziale
"Przeładowanie bazy".

Automatyczne wysyłanie dokumentów w tle
Automatyczne  wysyłanie  dokumentów  w  tle  wykonywane  jest  w  momencie,  gdy  dla  dokumentu
w systemie  zostanie  wykonana  czynność  powodująca  jego  przesłanie  do  CRD,  (np.  decyzje
są wysyłane do CRD po zatwierdzeniu). 
Aby  automatycznie  wysyłać  dokumenty  w  tle  konieczne  jest  zaznaczenie  opcji  Wysyłanie
dokumentów  w  tle,  dostępnej  w  oknie  „Konfiguracja  komunikacji  z  Cyfrowym  Repozytorium
Dokumentów”.  Szczegółowy  opis  uzupełniania  informacji  w  tym  oknie  znajduje  się  w  rozdziale  "
Konfiguracja połączenia z CRD".

Poniższa  tabela  zawiera  wykaz  rodzajów  dokumentów,  które  mogą  być  przesyłane  z  systemu
POMOST Std do aplikacji CRD wraz ze wskazaniem:

jaka  czynność  wykonana  w  systemie  POMOST  Std  na  dokumencie,  powoduje  automatyczne
wysłanie dokumentu do CRD (wysyłanie w tle), 
symbolu ikony, jaką otrzymuje dany dokument w CRD,
jaka czynność wykonana w systemie na dokumencie, powoduje automatyczne usunięcie
dokumentu z CRD.

Rodzaj dokumentu
wysyłanego do CRD

Czynność wykonana
na dokumencie,

powodująca wysłanie
dokumentu do CRD

Ikona dokumentu w
teczce klienta w CRD

Czynność wykonana na
dokumencie,

powodująca usunięcie
dokumentu z CRD
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Inny dokument
Dodanie  dokumentu
do teczki rodziny

Usunięcie dokumentu

Uwaga: Użytkownik  może  również  w aplikacji  CRD zdefiniować  własny  rodzaj  dokumentu,  np.
podczas ręcznego dodawania dokumentów do teczki akt rodziny , który zostanie oznaczony ikoną

. Szczegółowy sposób ręcznego rejestrowania dokumentów w teczce klienta został opisany
w dokumentacji dotyczącej aplikacji CRD w rozdziale „Dokumenty klienta w teczce akt”.

Wszystkie dokumenty przesłane z systemu POMOST Std są zapisywane w aplikacji CRD w teczkach
akt rodzin osób będących podmiotami przesłanego dokumentu, zachowując  swój  numer dokumentu,.
Teczki akt  są tworzone automatycznie w momencie przesłania z  systemu POMOST Std pierwszego
dokumentu klienta (członka rodziny będącego podmiotem dokumentu). Utworzone automatycznie teczki
akt otrzymują status „opracowywana”. 
Kolejne przesłanie dokumentu z  systemu POMOST Std dla tego samego  klienta,  powoduje  dodanie
przesłanego dokumentu do istniejącej  już teczki akt tego klienta lub do nowej  teczki (w zależności od
konfiguracji  ustawień  zdefiniowanych  w  systemie  POMOST Std  i  CRD -  sposób  konfiguracji  został
opisany w rozdziale "Konfiguracja połączenia z CRD").

Dokumenty  przesłane z  systemu  POMOST Std  otrzymują  w  CRD status  „dokument  j est  w trakcie
opracowania”. 

Uwaga: Jeżeli dla dokumentu zapiszemy/usuniemy aktualny wydruk gotowy innego dokumentu, to
wówczas dokument zostanie przesłany do CRD (zaktualizowany). W  CRD wydruk  gotowy  będzie
dostępny jako załącznik do przesłanego dokumentu.

Teczki  akt  tworzone  są  dla  rodziny  osoby  będącej  podmiotem  dokumentu  w  zależności  od
zdefiniowanych  w  obu  aplikacjach  kodów  teczek  dla  poszczególnych  aplikacji.  Oznacza  to,  że
wszystkie dokumenty  danej  rodziny  z  kilku  aplikacji  (np.  PS,  ZI)  mogą  trafiać  do  jednej  teczki  lub
dokumenty  z  każdej  aplikacji  mogą  trafiać  do  osobnych  teczek.  Jeżeli  CRD  zostanie  zasilone
dokumentami rodziny, pochodzącymi z różnych aplikacji, dla których zdefiniowano różne kody teczek,
to dokumenty  zostaną  umieszczone  w  teczkach  oddzielnych  dla  każdej  z  tych  aplikacji.  Sposób
definiowania kodów teczek dla aplikacji został opisany w rozdziale "Konfiguracja połączenia z CRD".

Cyfrowe Repozytorium Dokumentów nadaje każdej  teczce domyślny  numer, zależny  od zdefiniowanej
definicji autonumeru teczki, jednocześnie zachowując nazwę i numer rodziny.

Wszystkie teczki akt rodzin, tworzone automatycznie w CRD (podczas zasilenia z systemu POMOST
Std) są zapisywane w domyślnym miejscu przechowywania akt, które Użytkownik może zmienić.
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Administracja
Funkcje  i  operacje  dostępne  w  module  "Administracja"  umożliwiają  administrowanie/zarządzanie
systemem.  Rola  Administrator  pozwala  nam  na  ustalenie  różnego  rodzaju  parametrów
wykorzystywanych później w innych modułach systemu.

Zarządzanie listą pracowników i kontami użytkowników

Aby  rozpocząć  pracę  w  systemie,  musimy  utworzyć  konta  użytkownikom.  W  tym  celu  w  module

"Administracja" wybieramy przycisk . 
Zostanie  otwarte  okno  "Lista  użytkowników/pracowników",  w  którym  mamy  możliwość  dodawania,
modyfikowania i przeglądania danych zarówno pracowników jednostki jak i użytkowników systemu.

Uwaga:  Również  przez  wybranie  menu  Administracja>Użytkownicy/Pracownicy>Lista
użytkowników/pracowników zostanie otwarte okno "Lista użytkowników/pracowników" umożliwiające
ewidencjonowanie pracowników jednostki i użytkowników systemu.

Uwaga: Zarejestrowany pracownik nie musi być użytkownikiem systemu. Można też zarejestrować
użytkownika systemu, nie będącego pracownikiem jednostki. 
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Wyświetlaną  listę  możemy  ograniczyć,  przez  zaznaczenie  odpowiedniej  opcji,  do  pracowników
aktualnie zatrudnionych lub do pracowników zwolnionych. Jeśli wybierzemy opcję wszyscy, to na liście
będą widoczni zarówno aktualni jak i byli pracownicy. Analogicznie będzie w przypadku użytkowników -
listę możemy ograniczyć do użytkowników niezablokowanych (aktywnych) lub do zablokowanych (nie
mających możliwości pracy  w systemie), a przy  wybraniu opcji  wszyscy  -  zarówno do jednych  jak  i
drugich. 

Wybierając przycisk Dodaj  otwieramy  okno "Dane użytkownika/pracownika", gdzie mamy  możliwość
wprowadzania danych nowego pracownika/użytkownika. 



182Sygnity S. A.

Zarządzanie listą pracowników i kontami użytkowników

POMOST Std 3-32.0

Rejestrując  nową  osobę  na  zakładce  Wskazanie  czy  użytkownik/pracownik  przez  zaznaczenie
właściwej  opcji  określamy,  czy  rejestrowana  osoba  jest  pracownikiem  oraz  czy  jest  użytkownikiem
systemu. 

Uwaga:  Podczas  modyfikowania  danych  aktywnego  pracownika  będącego  użytkownikiem
Administrator  ma  możliwość,  w  zależności  od  potrzeb,  odznaczenia  opcji  Pracownik  lub  opcji
Użytkownik. 

Jeśli zaznaczymy opcję Pracownik, to - na zakładce Dane pracownika - musimy wypełnić pole Płeć,
a  także  -  w  oknie  "Okresy  zatrudnienia  pracownika"  otwartym  przez  wybranie  przycisku  Okresy
zatrudnienia  -  zaewidencjonować  okresy  zatrudnienia  (przynajmniej  jeden)  oraz  zajmowane
stanowisko wraz z wymiarem czasu pracy (% etatu). Ponadto na zakładce Dane pracownika możemy
jeszcze  wprowadzić  takie  dane  jak:  Data  urodzenia,  PESEL,  Nr  legitymacj i  służbowej ,
Wykształcenie,  a  na  zakładce  Wskazanie  czy  użytkownik/pracownik   -  Nazwisko,  Drugie
nazwisko, imiona. 

Uwaga: Zgodnie z kodeksem pracy rejestrowany pracownik powinien mieć ukończone 16 lat.

Jeżeli pracownik, którego dane rejestrujemy, jest uprawniony  do podpisywania decyzji,  to powinniśmy
zaznaczyć dla niego opcję Czy uprawniony do zatwierdzania decyzj i.

Uwaga:  Przycisk  Okresy
zatrudnienia  pozwala  na
modyfikację  danych
dotyczących  okresu
zatrudnienia i stanowiska, na
którym zatrudniona jest dana
osoba,  a  także  wymiaru
czasu pracy (Procent etatu).
Okres  zatrudnienia  możemy
również  usunąć  pod
warunkiem,  że  nie  jest  to
jedyny  okres  zatrudnienia
osoby,  nie  jest  to  okres
zatrudnienia  zalogowanego
pracownika  oraz  nie  został
on  wskazany  w  metryce
sprawy.

Na  zakładce  Pozostałe  dane  umieszczonej  za  zakładką  Wskazanie  czy  użytkownik/pracownik
możemy umieszczać inne dodatkowe informacje w formie tekstowej.
Natomiast  dane teleadresowe podajemy na zakładce Dane adresowe. Sposób wprowadzania danych
adresowych został opisany w rozdziale "Wprowadzanie danych adresowych".
Na podzakładce Pozostałe dane mamy możliwość zdefiniowania pieczątki pracownika, która pojawi się
na wydruku decyzji zamiast kropek na podpis pracownika zatwierdzającego decyzję. 

Jeżeli nie chcemy, aby rejestrowany pracownik był liczony w sprawozdaniu MRiPS-06 (Dział II) i zbiorze
centralnym, to odznaczamy  opcję Pracownik  liczony w sprawozdawczości  i  zbiorze  centralnym,
która jest domyślnie zaznaczona.

Uwaga:  Użytkownik  ośrodka  typu  "MOPR"  może  określić  czy  pracownik  zarejestrowany  w
systemie  wykonuje  zadania  powiatowe  czy  gminne,  widoczne  jest  wówczas  pole  Pracownik
wykonuj e zadania powiatowe/gminne.

Uwaga:  W  Jednostkach,  wykonujących  zarówno  gminne,  jak  i  powiatowe  zadania  z  zakresu
pomocy  społecznej,  aby  poprawnie  wykazać  pracownika  wykonującego  gminne  i  powiatowe  w
Dziale  II  sprawozdania  MRPiPS-06,  można  zarejestrować  dwa  różne  etaty  tego  samego
pracownika, jeden dotyczący zadań gminnych, a drugi powiatowych.
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Na  zakładce  Teksty  pracownika  możemy  wprowadzić  dowolne  teksty,  związane  z  konkretnym
pracownikiem,  np.  upoważnienia,  które  będą  drukowane  na  decyzji  po  wstawieniu  odpowiednich
znaczników: „Tekst pracownika 1”, „Tekst pracownika 2” i „Tekst pracownika 3”.

W  przypadku  zaznaczenia  jedynie  opcji  Użytkownik,  zakładka  Pracownik  nie  jest  widoczna,
natomiast  pojawią  się  zakładki:  Dane  użytkownika  oraz  Uprawnienia  użytkownika  umożliwiające
utworzenie i skonfigurowanie konta użytkownika. 
Na zakładce Dane użytkownika  nadajemy  użytkownikowi  unikalny  Identyfikator  (mogą  to  być  np.
inicjały osoby), którym pracownik będzie się posługiwał przy logowaniu do systemu (max  30 znaków)
oraz  przypisujemy  role,  w  których  będzie  pracować.  Role  przypisujemy  przez  przeniesienie
zaznaczonej  pozycji  z  kolumny  Role  dostępne  w  systemie  do  kolumny  Role  przypisane
użytkownikowi.

Uwaga: Identyfikator użytkownika podlega do modyfikacji.

Uwaga:  Administrator  systemu  ma  możliwość  definiowania  własnych  ról  dla  poszczególnych
użytkowników. Sposób definiowania ról został opisany w rozdziale "Definiowanie ról dla użytkownika
".

W  polu Godziny  pracy  od do  możemy  określić  dla  każdego  użytkownika  zakres  godzin  pracy,  w
których może się on zalogować do systemu. Jeśli chcemy ograniczyć logowanie danego użytkownika
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tylko w dni robocze, to należy  zaznaczyć  opcję  Tylko  dni  robocze.  Dni  robocze  określane  są  na
podstawie  kalendarza  systemowego.  Użytkownik,  który  będzie  próbował  zalogować  się  poza
wyznaczonymi godzinami i  dniami otrzyma stosowany  komunikat, że logowanie do systemu nie jest
możliwe.
Opcja  Czy  użytkownik  j est  zablokowany  jest  zaznaczona,  gdy  konto  użytkownika  zostało
zablokowane, na przykład po przekroczeniu dopuszczalnej ilości prób logowania do systemu.  
Zaznaczenie opcji Czy użytkownik  może tylko przeglądać dane spowoduje, że użytkownik  będzie
mógł tylko przeglądać dane w systemie.
Podczas modyfikacji danych użytkownika na zakładce Dane użytkownika dostępne będą opcje: Może
pracować  w  systemie,  Nie  może  pracować  w  systemie.  Jeżeli  chcemy  zabronić  użytkownikowi
dostępu do systemu, należy wybrać opcję Nie może pracować w systemie.

Uwaga: Odebranie praw użytkownikowi do pracy w systemie jest operacją odwracalną.

Po wprowadzeniu informacji,  że  użytkownik  nie  może  pracować  w  systemie,  nie  mamy  możliwości
modyfikowania  danych  użytkownika.  Jeżeli  użytkownik  ten  jest  również  pracownikiem,  to  mamy
wówczas możliwość modyfikowania tylko danych pracownika.

Na  zakładce  Wykonywane  zadania  określamy,  jakie  zadania  wykonuje  użytkownik.  Odznaczenie
jakiegoś  elementu spowoduje, że osoba nie będzie miała  możliwości  rejestrowania  i  modyfikowania
danych, dotyczących odznaczonego zadania. 

Zmianie  ulegnie  również  liczba  pozycji  menu  dostępna  dla  takiej  osoby.  Zawartość  listy  jest
zróżnicowana w zależności od poziomu instalacji.
Za  pomocą  przycisku  Komórki  organizacyjne,  do  których  ma  dostęp  użytkownik/pracownik
możemy  danemu  użytkownikowi  przypisać  komórki  organizacyjne,  w  których  może  pracować.
Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Komórki organizacyjne użytkownika/pracownika".

Na zakładce Uprawnienia użytkownika zaznaczamy dostępne dla danego użytkownika okna aplikacji,
funkcje oraz pozycje menu (przez zaznaczenie w kolumnie Posiada). 

Uwaga:  Na  zakładce  Uprawnienia  użytkownika  widoczne  są  wszystkie  okna  niezależnie  od
aplikacji, w której pracuje użytkownik. 

Domyślnie  użytkownik  posiada  uprawnienia  zgodne  z  przypisaną  rolą/rolami  (kolumna  "Posiada"
oznaczona  jako   -  użytkownik  dziedziczy  uprawnienia  po  roli  (rolach)).  Rolą  administratora  jest
ewentualne  ograniczenie  tych  uprawnień  (oznaczenie  kolumny  "Posiada"  jako   -  użytkownik  nie
posiada  uprawnienia  niezależnie  od  roli)  lub  przypisanie  nowych  uprawnień  niezależnie  od  roli
(oznaczenie kolumny "Posiada" jako  - użytkownik posiada uprawnienia niezależnie od roli).
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Jeżeli  zmodyfikowaliśmy  uprawnienia  użytkownika,  to  za  pomocą  przycisku

 możemy  je  przywrócić  do  domyślnych  uprawnień,  czyli  zgodnych  z
przypisaną użytkownikowi rolą/rolami.
Wprowadzone dane zatwierdzamy, wybierając ikonę Akceptuj. 

Podczas  zatwierdzania  danych  użytkownika
zostanie  otwarte  okno  "Ustawienie  hasła",  w
którym  wprowadzamy  hasło,  którym  użytkownik
będzie się posługiwał przy logowaniu do systemu. 

Zaznaczenie opcji Wymagana zmiana hasła spowoduje, że użytkownik podczas pierwszego logowania
po zmianie hasła przez administratora będzie musiał je zmienić.

Powracamy  do  okna  "Lista  użytkowników/pracowników",  gdzie  wybranie  przycisków  na  dole  okna
umożliwia zmianę hasła i ustawień użytkownika oraz blokowanie konta użytkownika. 

Przycisk   -  otwiera okno "Zmiana hasła", umożliwiając  administratorowi  dokonanie
zmiany hasła konta użytkownika;

Przycisk   -  otwiera  okno  "Okresy  zatrudnienia  pracownika",  umożliwia
przeglądanie, dodawanie i modyfikację okresów zatrudnienia pracownika.

Przycisk  - otwiera okno "Okres zablokowania
dostępu" umożliwiając zablokowanie konta użytkownika przez
podanie przynajmniej daty początku blokady. 
 

Przycisk   -  otwiera  okno  "Okresy  zablokowania  dostępu"  umożliwiając
przeglądanie  historii  zablokowań  konta  użytkownika,  a  także  dodawanie  i  usuwanie  okresów  jego
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zablokowania.

Uwaga: Kolejne okresy zablokowania dostępu nie mogą się pokrywać.

Informacja  o  zablokowaniu  konta  użytkownika,  zarówno  dokonana  przez  administratora  jak  i  w
przypadku błędnego logowania lub nieważności hasła, będzie widoczna:
- w oknie "Okresy zablokowania dostępu" w polu Data początku;
-  w  oknie "Dane użytkownika/pracownika"  na zakładce Dane użytkownika  przez  zaznaczenie  pola
Czy użytkownik j est zablokowany;
- w oknie "Lista użytkowników pracowników" przez zaznaczenie w kolumnie Zablokowany.

Administrator ma możliwość odblokowania konta użytkownika z okna "Dane użytkownika/pracownika",
wybierając przycisk Odblokuj (przycisk dostępny po zaznaczeniu zablokowanego użytkownika).

Uwaga: Jeśli w oknie "Okresy zablokowania dostępu" administrator usunie bieżące zablokowanie
dostępu, to konto zostanie odblokowane (zaznaczenia usunięte).

Parametry systemowe określające wymagania logowania:

"Liczba błędnych logowań" - określa liczbę błędnych logowań, po których ma zostać zablokowane konto
użytkownika określa parametr systemowy.

"Kod poziomu bezpieczeństwa" - określa minimalne wymagania stawiane hasłu Użytkownika. Wartości:
0 - brak wymagań (kontrola hasła wyłączona); 1 - poziom podstawowy (hasło musi mieć min 6 znaków i
musi być zmieniane, co 30 dni);  2 - poziom wysoki  (hasło musi mieć  min 8 znaków, składać  się z
trzech grup znaków i musi być  zmieniane co 30 dni);  3 -  poziom  wysoki  (hasło  musi  mieć  min  12
znaków, składać się z trzech grup znaków i musi być zmieniane co 30 dni); 4 - poziom wysoki (hasło
musi mieć min 8 znaków, składać się z trzech grup znaków, nie musi być zmieniane co 30 dni).

"Logowanie  po  okresie  ważności  hasła"  -  określa  dopuszczalność  logowania  po  upływie  terminu
ważności hasła.  Wartości: Tak/Nie.

Przycisk   -  otwiera  okno  "Ustawienia  użytkownika",  umożliwiając  zmianę
ustawień użytkownika. Szczegółowy opis konfiguracji ustawień użytkownika został opisany w rozdziale
"Logowanie i ustawienia".

Uwaga:  W  systemie  istnieje  możliwość  nie  tylko
przypisywania  ról  do  osoby,  ale  można  też  przypisywać
osoby do roli. 
Aby  tego  dokonać,  w  oknie  głównym  systemu  wybieramy

przycisk  . Otworzy  się okno
"Wybór  roli/użytkownika",  w  którym  mamy  dwie  opcje  do
wyboru: Rola oraz Użytkownik. 
W  celu  przypisania  roli  do  osoby  w  oknie  "Wybór  roli/
użytkownika", po wybraniu opcji Rola i wpisaniu jej  nazwy, a
następnie  opcji  Użytkownik  i  wpisaniu  jego  identyfikatora
 wybieramy  ikonę  Akceptuj.  Wówczas   przechodzimy  do
okna  "Dane  użytkownika/pracownika",  gdzie  mamy
możliwość  skonfigurowania  uprawnień  roli  dla  danego
użytkownika. 

Przypisując osobę do roli, wybieramy opcję Użytkownik  i wpisujemy jego identyfikator, a następnie
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wybieramy  opcję Rola  i  wpisujemy  jej  nazwę, a następnie wybieramy  ikonę Akceptuj.  Wówczas
przechodzimy  do  okna  "Dane  roli",  gdzie  mamy  możliwość  skonfigurowania  ról  dla  użytkownika
danej roli.

System POMOST Std umożliwia wyszukiwanie użytkowników po roli. Po wybraniu z głównego okna na
zakładce  Administracja  z  drzewka  funkcji  Administracja  >  Użytkownicy  /  Pracownicy  >  Role
użytkowników zostanie otwarte okno "Role". W  oknie tym po zaznaczeniu roli,  a następnie wybraniu
menu Pracownicy > Przypisani Pracownicy do roli otworzy się okno "Lista użytkowników /  pracowników"
,  w  którym  prezentowana  będzie  lista  użytkowników  /  pracowników  przypisanych  do  wskazanej
wcześniej  roli.  Dane  te  będą  dostępne  w  trybie  podglądu.  Okno  opuszczamy  przy  pomocy  ikony
Wyjście.

Wybierając  w  oknie  "Lista  użytkowników/pracowników"  menu  Pozostałe  dane>Lista  pracowników
innych  jednostek  organizacyjnych  (spr.  MRiPS-06),  otworzy  się  okno  "Zatrudnienie  w  jednostkach
organizacyjnych pomocy  społecznej",  w  którym mamy  możliwość  wprowadzenia informacji  o  liczbie
zatrudnionych  pracowników  oraz  w  przeliczeniu  na  etaty  w  innych  jednostkach  organizacyjnych
pomocy  społecznej,  które  wprowadzamy  na  poszczególnych  zakładkach,  pogrupowanych  wg  typu
jednostek:  Domy  pomocy  społecznej ,  Placówki  specjalistycznego  poradnictwa,  Ośrodki  interwencj i
kryzysowej ,  Ośrodki  wsparcia.  W  zestawieniu  należy  uwzględnić  wszystkich  pracowników
zatrudnionych w na podstawie umowy  o pracę na dzień 31 grudnia 2021r., bez  względu  na  wymiar
czasu pracy, zgodnie ze stanowiskami wyszczególnionymi w umowach o pracę.  

Dla każdego typu jednostek zasadniczo wprowadzany jest taki sam zestaw rekordów danych:
dyrektor/kierownik, zastępca dyrektora/zastępca kierownika, pracownicy socjalni ogółem, w tym
świadczący pracę socjalną w środowisku. 

Wprowadzona tu liczba pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach zostanie
automatycznie wykazana w sprawozdaniu MRiPS-06 Dział 2, wiersze od 54 do 125.

W celu prawidłowego wykazywania w Dziale 2 ZATRUDNIENIE W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ
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sprawozdania MRiPS-06, liczby osób, w przypadkach kiedy osoba pracująca w placówce wymienionej
w konkretnym wierszu tego Działu (od wiersza 54), jest równocześnie zatrudniona w OPS lub PCPR i z
tego tytułu zostanie uwzględniona w wierszu OGÓŁEM, w wierszach 2 i 3, została dodana kolumna "
Liczba osób do wiersza 1 "OGÓŁEM" i wierszy 2 i 3". 

W  kolumnie "Liczba osób  do wiersza 1 "OGÓŁEM" i  wierszy 2 i  3"  należy  podać  ile osób ma  być
wykazanych  w sprawozdaniu,  w  przedstawionej  powyżej  sytuacji;  w  praktyce  ilość  osób  należy
pomniejszyć tak, aby żadna osoba zatrudniona jednocześnie w OPS /  PCPR i w innej  Jednostce, nie
była wliczona dwukrotnie do wiersza 1 OGÓŁEM oraz  do wierszy  2 i  3 w kolumnie  1 sprawozdania
MRiPS-06. Także osoby zatrudnione np. w kilku ośrodkach wsparcia, do wiersza 1 OGÓŁEM oraz  do
wierszy 2 i 3 nie mogą być wliczone dwukrotne.

Uwaga: Podczas przepisywania liczby osób do kolumny "Liczba osób do wiersza 1 "OGÓŁEM" i
wierszy 2 i 3" można posłużyć sie przyciskiem Przepisz wartości z kolumny 1 do kolumny 2, a
następnie wymagające korekty pozycje zaktualizować w celu uniknięcia podwójnego liczenia.
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Uwaga: W kolumnie "Liczba osób do wiersza 1 "OGÓŁEM" i  wierszy 2 i  3" nie należy  podawać
osób, które są zatrudnione  w  OPS/MOPS/PCPR i  zostaną  policzone  z  rejestru  pracowników  w
wierszach od 4 do 53, aby wiersz 1 OGÓŁEM oraz wiersze 2 i 3 kolumna 1 DZIAŁU 2 sprawozdania
MRiPS-06  odzwierciedlały  rzeczywiste  zatrudnienie  w  jednostkach  organizacyjnych  pomocy
społecznej.

Komórki organizacyjne użytkownika/pracownika

Aby  użytkownikowi/pracownikowi,  którego  dane  dodajemy/modyfikujemy,  zdefiniować  komórki
organizacyjne,  w  których  może  pracować,  w  oknie  "Dane  użytkownika/pracownika"  na  zakładce
Wykonywane  zadania,  wybieramy  przycisk  Komórki  organizacyjne,  do  których  ma  dostęp
użytkownik/pracownik. 
Otworzy  się  okno  "Lista  komórek  organizacyjnych  użytkownika/pracownika",  w  którym  wskazujemy
komórki organizacyjne, do których użytkownik/pracownik ma dostęp. 
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Dla każdej komórki organizacyjnej, do której użytkownik ma dostęp, możemy określić datę początkową
i ewentualnie końcową dostępu oraz poziom dostępu (pełny dostęp lub tylko do odczytu lub możliwość
wyboru z list).
pełny dostęp - oznacza, że pracownik/użytkownik może logować się do komórki z pełnym dostępem do
funkcjonalności i może być wybierany z listy stanowisk pracy w tej komórce.
tylko do odczytu -  oznacza, że  pracownik/użytkownik  może  logować  się  do  komórki  tylko  w  trybie
przeglądania danych i może być wybierany z listy stanowisk pracy w tej komórce.
możliwość wyboru z list - oznacza, że pracownik nie może logować się do komórki/aplikacji, ale może
być wybierany z  listy  stanowisk  pracy  w tej  komórce, we wszystkich miejscach, gdzie dokonuje się
takiego wyboru (np. pracownik prowadzący rodzinę).

Komórki  organizacyjne,  które  chcemy  przypisać  danemu  użytkownikowi/pracownikowi,  wskazujemy

przez  przeniesienie ich za pomocą ikony   z  listy  Dostępne  komórki  organizacyj ne  na  listę
Wskazane komórki organizacyj ne. Jednorazowo możemy przenieść jedną zaznaczoną komórkę lub

kilka komórek, zaznaczonych za pomocą multiselekcji. Za pomocą ikony  możemy zrezygnować
ze wskazanej komórki organizacyjnej.

Lista  Dostępne  komórki  organizacyj ne  zawiera  wszystkie  dostępne  w  systemie  komórki
organizacyjne.  Wybierając  w  polu  Aplikacj a  odpowiednią  wartość  możemy  ograniczyć  tę  listę  do
komórek organizacyjnych, dotyczących wskazanej aplikacji.

Dla komórki organizacyjnej przeniesionej na listę Wskazane komórki organizacyj ne możemy od razu
określić  poziom  dostępu  Użytkownika/pracownika  do  tej  komórki  (domyślnie  podpowiada  się  pełny
dostęp, ale możemy go zmienić na inny) oraz daty obowiązywania dostępu do komórki. W tym celu dla
wybranej komórki wprowadzamy odpowiednie dane w kolumnach: "Poziom", "Data od", "Data do".
Jeżeli chcemy dla wybranych lub wszystkich komórek  organizacyjnych wprowadzić  taki sam poziom,
lub taką samą datę od lub datę do, to zaznaczamy te komórki na liście (<Ctrl>+wskazanie komórki), w
sekcji  Operacj e  grupowe  wybieramy  w  polu  Poziom  odpowiednią  wartość  lub  wprowadzamy

odpowiednią datę do pola Data od lub Data do i przy odpowiednim polu wybieramy ikonę .

Po wprowadzeniu dla wybranej  komórki organizacyjnej  końcowej  daty  dostępu, komórka ta przestaje
być widoczna na liście Wskazane komórki organizacyj ne, gdyż lista ta domyślnie jest  ograniczona
do bieżących komórek organizacyjnych, bez wprowadzonej  końcowej  daty dostępu (zaznaczona opcja
tylko bieżący). Aby wyświetlić na liście również komórki z wprowadzoną końcową datą dostępu, należy
odznaczyć opcję tylko bieżący.

Dane wprowadzone w oknie "Lista  komórek  organizacyjnych  użytkownika/pracownika"  zatwierdzamy
ikoną Akceptuj.

Uwaga:  W  przypadku  osoby,  której  nadajemy  ponownie  dostęp  do  tej  samej  komórki
organizacyjnej,  data  początku  powtórnego  dostępu  nie  może  być  wcześniejsza  od  daty  końca
poprzedniego dostępu.

Uwaga: Jeśli  osoba,  której  przypisaliśmy  nową  komórkę  organizacyjną,  nie  wykonuje  zadań  z
zakresu tej komórki (w danych użytkownika/pracownika na zakładce Wykonywane zadania nie jest
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zaznaczone zadanie, dotyczące zakresu tej  komórki),  to system zapyta czy  chcemy  zaznaczyć
dla  tej  osoby,  że  wykonuje  te  zadania.  Odpowiedź  twierdząca  spowoduje  automatycznie
zaznaczenie  dla  tej  osoby  zadań  z  zakresu  tej  komórki  na  zakładce  Wykonywane  zadania.
Odpowiedź  negatywna spowoduje powrót  do  okna  "Lista  komórek  organizacyjnych  użytkownika/
pracownika".

Wskazane  komórki  organizacyjne  zostaną  przypisane  do  danego  użytkownika/pracownika,  którego
dane modyfikujemy.

Definiowanie ról dla użytkownika

Aby  zdefiniować  nową  rolę  dla  użytkownika,  w  głównym  oknie  systemu  wybieramy  menu
Administracja>Użytkownicy/Pracownicy>Role użytkowników. Zostanie otwarte okno "Role", zawierające
role zdefiniowane w systemie, które możemy jedynie przeglądać.

Aby zdefiniować nową rolę, którą będziemy mogli przypisać poszczególnym użytkownikom, wybieramy
ikonę Dodaj. Otworzy się okno "Dane Roli", w którym w polu Nazwa roli wprowadzamy  nazwę nowej
roli oraz w tekstowym polu Opis roli wprowadzamy opis danej  roli.  W sekcji Uprawnienia określamy
jakie uprawnienia nowa rola ma posiadać.

Domyślnie nowa rola posiada wszystkie uprawnienia (w kolumnie Posiada zaznaczona opcja ). Jeśli
dla definiowanej  roli chcemy pozostawić domyślnie przypisane uprawnienie pozostawiamy  w kolumnie
Posiada  zaznaczoną  opcję  .  Jeśli  definiowana  rola  ma  nie  posiadać  domyślnie  przypisanego
uprawnienia,  należy  odznaczyć  przy  danym  uprawnieniu  w  kolumnie  Posiada  opcję  .  Jeżeli  nie
chcemy przypisać do definiowanej roli uprawnień całego modułu np. modułu Administracja, to wystarczy
dla tego uprawnienia odznaczyć w kolumnie Posiada opcję .
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Wówczas wszystkie uprawnienia dotyczące menu głównego i funkcji głównych z modułu Administracja
nie będą dostępne dla użytkownika. 

Jeżeli  chcemy  przypisać  do definiowanej  roli  część  uprawnień z  danego modułu, to należy  rozwinąć
listę uprawnień danego modułu  i  w  kolumnie  Posiada  odznaczyć  poszczególne  opcje.  Wówczas  w
wybranym module będą dostępne dla użytkownika tylko te pozycje z  menu i funkcje/przyciski,  które
pozostawimy zaznaczone.

Nową rolę możemy również utworzyć na podstawie istniejącej  roli, poprzez skopiowanie jej  uprawnień.
W tym celu zaznaczamy na liście rolę, na podstawie której  chcemy  utworzyć  nową rolę i  wybieramy

przycisk . Rozpocznie się proces przepisywania
uprawnień. Po jego zakończeniu otworzy się okno "Dane roli", w którym w polu Nazwa roli  podpowie
się nazwa Kopia -  [nazwa  roli  kopiowanej ],  nazwę  tę  możemy  zmodyfikować  na  inną,  natomiast  w
tekstowym polu Opis roli wprowadzamy opis danej roli. W sekcji Uprawnienia możemy zmodyfikować
uprawnienia jakie ma posiadać nowa rola, w sposób opisany powyżej.

Role zdefiniowane przez  Administratora możemy  usunąć  z  listy, pod warunkiem,  że  rola  ta  nie  jest
powiązana z żadnym użytkownikiem.

Zdefiniowane przez Administratora role można wyeksportować, a następnie wczytać  w innym ośrodku
(na innej  bazie). Czynność  tę wykonujemy  po wybraniu pozycji  Eksport  ról  znajdującej  się  w  menu
Czynności.  W  oknie które się pojawi wskazujemy  role, które chcemy  przesłać  i  wybieramy  przycisk
Eksportuj. Plik zapisujemy na dysku komputera.

Uwaga: Wszystkie uprawnienia nadane użytkownikowi, możemy  wydrukować  w postaci raportu,
wybierając  w oknie "Lista użytkowników/pracowników"  menu Pozostałe dane>Wydruk  uprawnień.
Otworzy się okno podglądu wydruku. 

Archiwum użytkowników/pracowników

Nieaktywnych pracowników oraz użytkowników systemu można przenieść do archiwum. W tym celu na
liście użytkowników/pracowników zaznaczamy właściwego użytkownika/pracownika i wybieramy  menu
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Archiwum > Przenieś do archiwum.

Uwaga: Operacja przeniesienia użytkownika/pracownika do archiwum jest odwracalna. 

Uwaga: Pozycja  Przenieś  do  archiwum  jest  dostępna  zarówno  dla  użytkowników  (zaznaczona
opcja  w  kolumnie  Użytkownik)  jak  i  tylko  dla  pracowników  (zaznaczona  opcja  w  kolumnie
Pracownik)  .  Od  wersji  3-14.1   można  przenieść  do  archiwum  pracownika,  niebędącego
użytkownikiem. 

Uwaga:   Nie  można  przenieść  do  archiwum  pracownika  oraz  Użytkownika,  będącego
pracownikiem, z  aktywnym okresem zatrudnienia. W  takiej  sytuacji  przed przeniesieniem zaleca
się uzupełnienie w danych pracownika daty "Zatrudniony do". 

Wskazany użytkownik/pracownik zostanie przeniesiony do archiwum.
Aby zobaczyć listę użytkowników przeniesionych do archiwum, wybieramy  menu Archiwum > Pokaż
archiwum.  Na  liście  użytkowników/pracowników,  przeniesionych  do  archiwum,  możemy  jedynie
przeglądać dane użytkownika/pracownika, jego historię blokowań i okresy zatrudnienia.
Aby  przywrócić  użytkownika/pracownika z  archiwum  na  listę  aktywnych  użytkowników/pracowników,
wybieramy menu Archiwum > Przywróć z archiwum.
Aby  powrócić  do  listy  aktywnych  użytkowników/pracowników,  wybieramy  menu  Archiwum  >  Pokaż
zawartość  bieżącą. Pozycja ta dostępna tylko, jeśli  jesteśmy  na liście użytkowników/pracowników z
archiwum.

Kontrola systemu

Aby było możliwe śledzenie operacji wykonywanych w systemie musimy lokalny parametr systemowy
"Śledzenie systemu" ustawić na Tak (patrz rozdział "Pielęgnacja słowników").
W  celu włączenia śledzenia, czyli  rejestracji  operacji  wykonanych  w  systemie  (np.  rejestrowane  są
udane  i  nieudane  próby  logowania  do  systemu,  z  głównego  okna  systemu)  wybieramy  menu:
Administracja>Kontrola>Śledzenie zmian.  Otworzy  się okno "Śledzenie zmian"  zawierające  zakładki,
które pozwalają na zdefiniowanie operacji przeznaczonych do śledzenia.
Zakładka  Śledzenie  akcj i  -  zawiera  listę  akcji.  W  kolumnie  Śledzenie  zaznaczamy  akcje,  które
chcemy śledzić.
Zakładka Śledzenie ról  -  zawiera listę ról. W  kolumnie  Śledzenie  zaznaczamy  role,  które  chcemy
śledzić.
Zakładka Śledzenie użytkowników - zawiera listę użytkowników, bez użytkowników przeniesionych do
archiwum. W kolumnie Śledzenie zaznaczamy użytkowników, których chcemy śledzić.
Zakładka  Śledzenie  tablic  -  zawiera  listę  tablic  bazy  danych.  Przez  zaznaczenie  w  kolumnach:
Przegląd,  Dodawanie,  Modyfikacj a,  Usuwanie -  mamy  możliwość  określenia,  dla  każdej  tablicy  z
osobna, operacji, które chcemy śledzić.  
Zakładka Śledzenie zdarzeń - zawiera listę zdarzeń, które mogą być śledzone. W kolumnie Śledzenie
zaznaczamy zdarzenia, które chcemy śledzić.
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Aby sprawdzić, co zostało zapisane w dzienniku zdarzeń, z głównego okna systemu wybieramy menu:
Administracja>Kontrola>Dziennik zdarzeń. 
Otworzy się okno "Dziennik zdarzeń”, zawierające operacje wykonane w systemie od czasu ostatniej
archiwizacji, które możemy przeglądać, wyszukiwać wg zadanych kryteriów oraz archiwizować.

W  prawej  części  okna  dostępna  jest  lista  operacji  wykonanych  w  systemie.  Operacje  te  są
pogrupowane wg ich rodzaju i  prezentowane w osobnych kolumnach (Wykonanie akcj i,  Operacje  na
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tablicach, Dostęp do systemu, Lista zdarzeń). Za każdy dzień jest generowany jeden plik .xml, a w jego
nazwie znajduje się data dnia, którego dotyczy. Najaktualniejszy plik znajduje się w pierwszej  pozycji
od góry i nie zawiera daty (dotyczy dnia bieżącego). 

Pod  każdą  kolumną  znajduje  się  przycisk  Podgląd   umożliwiający  przeglądanie
zawartości  wybranego  pliku.  Otwiera  on  okno  "Przegląd  zawartości  pliku",  prezentujące  zawartość

wybranego uprzednio logu oraz przez wybranie przycisku Zapisz   umożliwia jego zapis na
dysku komputera.

Listę dostępnych operacji możemy ograniczać za pomocą filtrów znajdujących się w lewej  części okna.
Zdarzenia możemy wyszukiwać wg okresu, w którym miały miejsce (wypełniając pola Data od, Data do
),  a  także  wg  następujących  kryteriów  dostępnych  w  zależności  od  wybranego  Rodzaj u  raportu  (
Wykonanie akcj i, Operacje na tablicach, Dostęp do systemu, Lista zdarzeń):
Użytkownik  -  wybór z  okna "Lista użytkowników/pracowników"  -  dla  raportów  "Wykonanie  akcj i",  "
Operacje na tablicach", "Lista zdarzeń";
Nazwa roli - wybór z okna "Role" - dla raportu "Wykonanie akcj i";
Nazwa akcj i - wybór z okna "Lista akcji" - dla raportu "Wykonanie akcj i";
Nazwa tablicy - wybór z okna "Lista tablic bazy danych" - dla raportu "Operacje na tablicach";
Nazwa zdarzenia - wybór z okna "Lista zdarzeń" - dla raportu "Lista zdarzeń";
Operacj a - lista wartości: logowanie poprawne, logowanie niepoprawne, zablokowanie konta - dla raportu
"Dostęp do systemu";
Szukaj : osoba, rodzina, instytucj a, nr dokumentu -  wybór z  okna "Lista osób/rodzin/instytucji"  lub
wprowadzenie numeru dokumentu bezpośrednio do pola edycji - dla raportu "Operacje na tablicach".
W  przypadku  raportu  "Operacje  na  tablicach"  możemy  zaznaczyć  interesujący  nas  Typ  operacj i:
przeglądanie, dodawanie, modyfikacja, usuwanie. 

Za pomocą ikony  możemy wyczyścić wybrane kryterium.  
Po ustawieniu kryteriów wyszukiwania wybieramy przycisk Wyszukaj. 

Zostanie otwarte okno "Przegląd wyników wyszukiwania". Teraz wyszukane operacje możemy zapisać
wybierając przycisk Zapisz. 
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Wybrane pliki logów zapisujemy na dysku komputera.
W przypadku wyszukiwania zdarzeń otworzy się okno "Przegląd listy wyników wyszukiwania zdarzeń",
w  którym  możemy  zobaczyć  szczegóły  wyszukanych  zdarzeń,  oraz  dla  wybranego  zdarzenia
wyświetlić historię danych (przycisk Pokaż historię danych). 
W celu zarchiwizowania dziennika zdarzeń w oknie "Dziennik zdarzeń" wybieramy przycisk Archiwizuj
. Zostaje otwarte okno "Parametry archiwizacji". 

W  polu  Logi  procesów
starsze  niż  (dni)  określamy
liczbę dni,  powyżej  której  logi
zostaną  zarchiwizowane.
Jeżeli wprowadzimy wartość 0,
zostaną  zarchiwizowane
wszystkie logi. W  polu Nazwa
pliku  archiwum  określamy
nazwę  pliku  archiwizującego.
Format  nazwy  tego  pliku  jest
podpowiadany  przez  system:
Archiwum_$P{data}_$P
{godzina}.zip, ale może zostać
zmodyfikowany. 

Ponadto  możemy  wybrać  przez  zaznaczenie  rodzaje  logów,  które  chcemy  zarchiwizować:  Log
wykonanych akcj i, Log operacj i na tablicach, Log dostępu do systemu, Log listy zdarzeń. 
Możemy  też  określić,  czy  pliki  dodane  do  archiwum  mają  być  usuwane.  Jeśli  zaznaczymy  opcję
Usuwanie plików dodanych do archiwum, to po wykonaniu archiwizacji pliki zarchiwizowane nie będą
dostępne w oknie "Dziennik zdarzeń".
Zdefiniowane  parametry  archiwizacji  zatwierdzamy  przez  wybranie  ikony  Akceptuj.  Plik  zostanie
zapisany na dysku komputera w katalogu Jboss\server\all\Archiwum. 

Dostęp  do  zdarzeń  prezentowanych  w  Dzienniku  Zdarzeń  możemy  mieć  także  z  głównego  okna
systemu wybierając menu: Administracja>Kontrola>Lista zdarzeń. 
Otwarte  zostanie  okno  "Lista  zdarzeń”,  umożliwiające  alternatywny  sposób  przeglądania  Dziennika
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Zdarzeń.
W oknie tym prezentowane są wszystkie zdarzenia zapisane w Dzienniku Zdarzeń zawierające się w
okresie wskazanym w polach  Zakres zdarzeń od - do. Domyślnie w obydwu polach podpowiadana
jest data bieżąca. Prezentowana jest wówczas lista zdarzeń z bieżącego dnia.  

Po wprowadzeniu nowego kryterium Zakres zdarzeń: Od - Do (obie daty muszą być wypełnione, a data
 Od musi być mniejsza lub równa dacie Do) wybieramy przycisk Zastosuj. W  oknie prezentowane są
zdarzenia zgodne z zastosowanym kryterium, domyślnie posortowane malejąco według daty i godziny. 
W przypadku gdy zakres zdarzeń przekroczy 3 dni pojawi się komunikat  z  pytaniem o potwierdzenie
podanego zakresu.

Jeżeli zdefiniowany zakres zdarzeń będzie obejmował wiele dni i dużą liczbę zdarzeń, to przeładowanie
listy może trwać bardzo długo. Może też - z przyczyn wydajnościowych - zabraknąć pamięci dla stacji
klienckiej. Wówczas należy zawęzić zakres zdarzeń.  
Aby  tego  dokonać  korzystamy  z  zakładki  Filtr,  na  której  nowe  kryterium  możemy  wprowadzić
korzystając z następujących pól: 
 - Użytkownik - wybór użytkownika z rozwijalnej listy wartości;
 - Data od - wprowadzenie daty przy pomocy dostępnego kalendarza lub ręcznie; 
 - Data do - wprowadzenie daty przy pomocy dostępnego kalendarza lub ręcznie; 
 - Godzina od - wprowadzenie godziny ręcznie, z dokładnością do sekundy; 
 - Godzina do - wprowadzenie godziny ręcznie, z dokładnością do sekundy;
 - Zdarzenie - wybór zdarzenia z rozwijalnej listy wartości; 
 - Zawartość informacj i - pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie fragmentu tekstu informacji.
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Wprowadzone  kryterium  zatwierdzamy  przyciskiem  Zastosuj.  Jeśli  chcemy  usunąć  wprowadzone
kryterium to stosujemy  przyciski: najpierw Zeruj,  a następnie Zastosuj. Po każdorazowym  wybraniu
przycisku  Zastosuj  zostajemy  przeniesieni  na  zakładkę  Lista  okna  "Lista  zdarzeń",  którego
prezentowana zawartość została zawężona zgodnie ze zdefiniowanymi  przez nas warunkami. 

Wybierając w głównym oknie menu Administracja>Kontrola>Aktywne sesje otworzymy okno "Aktywne
sesje".

W  oknie tym dostępna jest  lista aktywnych sesji. Każda sesja  opisana  jest  następującymi  danymi:
Identyfikator użytkownika, Data i czas otwarcia sesj i,  Adres IP komputera, Identyfikator  sesj i  oraz
Nazwa komórki,  do której  zalogowany  jest  użytkownik. Mamy  możliwość  wykonania następujących
operacji:

 - przerwania wybranej sesji za pomocą przycisku ;

 - przerwania wszystkich sesji za pomocą przycisku ;

 - sprawdzenia blokad za pomocą przycisku  - otwiera okno "Lista blokad". 

W oknie "Lista blokad" dostępna jest lista zablokowanych rekordów lub akcji.

Uwaga:  Okno  "Lista  blokad"  możemy  otworzyć,  wybierając  w  głównym  oknie  menu
Administracja>Kontrola>Lista blokad.
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O  każdej  blokadzie  otrzymujemy  następujące  informacje:  Identyfikator  użytkownika,  Data  i  czas
założenia  blokady  (rozpoczęcia  modyfikacji),  Nazwa  tabeli  (dla  akcji  będzie  to  Nazwa  akcj i),
Identyfikator rekordu oraz Identyfikator sesj i. 

Uwaga: Rekord pojawia się na liście blokad, jeśli  jest  modyfikowany  przez  innego użytkownika.
Wówczas pojawi się komunikat, informujący o blokadzie.

Komunikat  ten  zawiera  informację  o  nazwie  zablokowanej  tabeli,  identyfikator  rekordu,  dane
użytkownika (identyfikator) oraz  czas  blokady. Na podstawie tych danych możemy  wyszukać  na
liście blokad wybraną blokadę, którą chcemy przerwać.

Wybraną blokadę możemy  przerwać  wybierając  przycisk  . Możemy  też  przerwać

wszystkie blokady wybierając przycisk . 

Aby przyspieszyć generowanie raportów, zbiorów centralnych i sprawozdań, należy odbudować indeksy
na bazie. W tym celu w głównym oknie systemu wybieramy menu Administracja>Kontrola>Odbudowa
indeksów na bazie. Pojawi się komunikat:

 Po wybraniu przycisku Tak rozpocznie się proces odbudowy indeksów na bazie.
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Ustawienia systemowe

Wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka  funkcji  Administracja>Kontrola>Ustawienia
systemowe>Wszystkie otworzymy okno "Ustawienia systemowe".

W  oknie tym w sekcji  Wydruki  edytowalne możemy  określić  Format  daty  aplikacj i  i  za  pomocą
przycisku Przypisz  wszystkim znacznikom format aplikacji  przypisać  go  wszystkim  znacznikom
typu data.

Okno "Ustawienia systemowe" zawiera wszystkie zakładki dotyczące ustawień systemowych systemu
POMOST Std: 
Ustawienia  sieciowe  -  umożliwia  wprowadzenie  adresu  serwera  liveupdate,  serwera  Emp@tia  oraz
ustawień serwera proxy - opis znajduje się w rozdziale "Ustawienia sieciowe";
Emp@tia  -  umożliwia  wczytania  certyfikatu  systemu  Emp@tia  oraz  skonfigurowanie  ustawień
komunikacji z systemem Emp@tia - opis znajduje się w rozdziale "Emp@tia";
Automatyczne pobieranie poczty Emp@tia - umożliwia skonfigurowanie automatycznego pobierania
poczty Emp@tia - opis znajduje się w rozdziale "Automatyczne pobieranie poczty Emp@tia";
ePUAP - umożliwia wczytania certyfikatu systemu ePUAP - opis znajduje się w rozdziale "ePUAP";
Wykorzystanie  pamięci  -  umożliwia  skonfigurowanie  ustawień  pamięci  systemu  POMOST  -  opis
znajduje się w rozdziale "Wykorzystanie pamięci";
Pozostałe opcj e - umożliwia określenieić adresów IP klientów, od których będzie pobierana aplikacja
oraz maksymalny czas oczekiwania na odebranie plików od innych klientów, a także sposób prezentacji
dokumentów - opis znajduje się w rozdziale "Pozostałe opcje";
Logowanie  -  umożliwia  skonfigurowanie  parametrów  logowania  -  opis  znajduje  się  w  rozdziale  "
Logowanie";
WAW - umożliwia skonfigurowanie ustawień dla Wartości Automatycznie Wyliczanych (WAW) - opis
znajduje się w rozdziale "WAW";
Active  Directory  -  umożliwia  skonfigurowanie  połączenia  z  Active  Directory  -  opis  znajduje  się  w
rozdziale "Active Directory".

Uwaga: Ponadto każda z  zakładek jest  dostępna  w  osobnym  dedykowanym  oknie  "Ustawienia
systemowe",  otwieranym  po  wybraniu  w  głównym  oknie  systemu  z  drzewka  funkcji
Administracja>Kontrola>Ustawienia systemowe>[nazwa pozycj i zgodna z nazwą zakładki].

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Ustawienia sieciowe

Wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka  funkcji  Administracja>Kontrola>Ustawienia
systemowe>Wszystkie  lub  Administracja>Kontrola>Ustawienia  systemowe>Ustawienia  sieciowe
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otworzymy okno "Ustawienia systemowe" zawierające tylko zakładkę Ustawienia sieciowe.

Na  zakładce  Ustawienia  sieciowe  w  polu  Adres serwera  liveupdate  mamy  możliwość  ustawienia
adresu serwera, z którego pobierane będą informacje o aktualizacjach i same aktualizacje.
W  polu Adres serwera Emp@tia  mamy  możliwość  ustawienia  adresu  serwera  Emp@tia,  z  którym
będziemy się komunikować.
Zaznaczenie  opcji  Używaj  serwera  proxy  informuje  usługę,  że  wszystkie  połączenie  z  serwerem
liveupadate lub Emp@tia mają być realizowane przez serwer proxy. Po zaznaczeniu tej  opcji uaktywnią
się pola Serwer proxy, Port. Pole Serwer proxy  pozwala na ustawienie adresu serwera proxy. Pole
Port pozwala na ustawienie portu, na którym nasłuchuje serwer proxy.  Jeżeli  serwer  proxy  wymaga
logowania, wówczas  zaznaczenie opcji  Logowanie do proxy  umożliwi użytkownikowi  wprowadzenie
danych logowania do proxy.

Za  pomocą  przycisku  Sprawdź  połączenie  mamy  możliwość  sprawdzenia  poprawności  ustawień
połączenia do serwera. Wynik sprawdzenia zostaje wyświetlony w okienku "Test połączenia".

Uwaga:  Połączenie  z  serwerem  aktualizacji  jest  sprawdzane  także  podczas  zatwierdzania
ustawień systemowych.

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Emp@tia

Wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka  funkcji  Administracja>Kontrola>Ustawienia
systemowe>Wszystkie  lub Administracja>Kontrola>Ustawienia systemowe>Emp@tia otworzymy  okno
"Ustawienia systemowe" zawierające zakładkę Emp@tia.
Na zakładce Emp@tia mamy możliwość wczytania certyfikatu systemu Emp@tia oraz zarejestrowania
w  systemie  Emp@tia  systemu  dziedzinowego  POMOST  Std,  zainstalowanego  w  danej  Jednostce
Terenowej.  Szczegółowy  opis  wykonania  tych  czynności  znajduje  się  w  rozdziale  "Konfiguracja
ustawień dla Emp@tii" podręcznika systemu POMOST Std - Pomoc Społeczna.
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W  polu  Godzina  codziennego  importu  słowników  terytorialnych  z  terenu  działania  Jednostki
domyślnie ustawione jest 00:00, co oznacza brak codziennego importu. Zalecane jest, aby wykonywać
import  tylko  w  sposób  ręczny,  i  tylko  po  powzięciu  informacji,  że  zaszła  zmiana  w  podziale
terytorialnym kraju wg GUS, powstała lub zmieniła nazwę ulica itp. Automatyczne pobieranie słowników
terytorialnych nie jest zalecane, ale możliwe, pod warunkiem podania godziny  nocnej,  późniejszej  niż
21:00 i wcześniejszej  niż  7:00 dnia następnego. W  takim przypadku należy  zapewnić  pracę serwera
systemu POMOST Std w tych godzinach. Import słowników opisany w rozdziale "Słowniki z  systemu
Emp@tia" podręcznika systemu POMOST Std - Pomoc Społeczna.

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Automatyczne pobieranie poczty Emp@tia

Wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka  funkcji  Administracja>Kontrola>Ustawienia
systemowe>Wszystkie  lub  Administracja>Kontrola>Ustawienia  systemowe>Automatyczne  pobieranie
poczty  Emp@tia  otworzymy  okno  "Ustawienia  systemowe"  zawierające  zakładkę  Automatyczne
pobieranie poczty Emp@tia.

na  zakładce  Automatyczne  pobieranie  poczty  Emp@tia  możemy  skonfigurować  automatyczne
odbieranie przesyłów poczty systemu Emp@tia. 

Aby włączyć automatyczne odbieranie przesyłów pocztowych z systemu Emp@tia należy  zaznaczyć
opcję  czy  włączone  automatyczne  pobieranie  poczty  Emp@tia.  Następnie  w  polu  Pobieraj
automatyczne pocztę Emp@tia w godzinach od: do: należy  określić  przedział  czasowy, w którym
będzie  następowało  automatyczne  odbieranie  poczty.  W  polu  Częstotliwosść  automatycznego

mailto:Emp@tia. 
mailto:Emp@tia. 
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pobierania poczty Emp@tia - należy podać  co ile minut  poczta ma być  odbierana (minimum co 60
min; maximum co 24 godziny czyli 1440 min).

Uwaga! W trakcie automatycznego pobierania poczty serwer aplikacyjny JBoss musi być
uruchomiony. 

Wyłączenie serwera w tracie pobierania poczty może spowodować utratę aktualnie
pobieranej wiadomości!

Po skonfigurowaniu wszystkich  ustawień,  wybieramy  ikonę  Akceptuj.  Szczegółowy  opis  wykonania
wszystkich  ustawień  dotyczących  komunikacji  z  systemem  Emp@tia  znajduje  się   w  rozdziale
"Konfiguracja ustawień dla Emp@tii" podręcznika systemu POMOST Std - Pomoc Społeczna.

Uwaga: W celu uruchomienia automatycznego pobierania poczty Emp@tia konieczny  jest  restart
serwera aplikacji.

Aby otrzymywać powiadomienia o odebranej poczcie, należy w oknie "Lista komunikatów", na
zakładce Konfiguracja powiadomień zaznaczyć pozycję Nowa wiadomość z Emp@tii odebrana
automatycznie.

ePUAP

Wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka  funkcji  Administracja>Kontrola>Ustawienia
systemowe>Wszystkie  lub  Administracja>Kontrola>Ustawienia  systemowe>ePUAP  otworzymy  okno
"Ustawienia systemowe" zawierające zakładkę ePUAP.
Na zakładce ePUAP mamy  możliwość  skonfigurować  ustawienia systemu  POMOST Std,  dotyczące
komunikacji  z  elektroniczną  Platformą  Usług  Administracji  Publicznej  (ePUAP).  Szczegółowy  opis
wykonania tych czynności znajduje się w rozdziale "Konfiguracja  ustawień  dla  ePUAP"  podręcznika
systemu POMOST Std - Pomoc Społeczna.

Na  zakładce  ePUAP  możemy:  wczytać  certyfikat  systemu  ePUAP,  wczytać  certyfikat  systemu
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dziedzinowego POMOST Std oraz podać Identyfikator podmiotu ePUAP.

Certyfikat systemu ePUAP - to certyfikat z kluczem publicznym do weryfikacji  odpowiedzi z  serwera

Profilu Zaufanego  (WS1.cer), który należy pobrać z portalu PZ (https://pz.gov.pl/WS1.zip).

Certyfikat  systemu  dziedzinowego  -  to  certyfikat  niekwalifikowany  serwerowy  z  rozszerzeniem
"uwierzytelnianie klienta", który należy pozyskać z Ministerstwa Cyfryzacji. 
Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Wykorzystanie pamięci

Wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka  funkcji  Administracja>Kontrola>Ustawienia
systemowe>Wszystkie  lub  Administracja>Kontrola>Ustawienia  systemowe>Wykorzystanie  pamięci
otworzymy okno "Ustawienia systemowe" zawierające zakładkę Wykorzystanie pamięci.
Na  zakładce  Wykorzystanie  pamięci  możemy  określić  oddzielnie  dla  klienta  i  serwera  (JBoss-a)
minimalną i maksymalną wartość pamięci RAM przeznaczoną dla środowiska Java (-Xms i -Xmx).

Wartości tych parametrów należy  ustawić  odpowiednio do posiadanej  na  komputerze  pamięci  RAM.
Ponadto  możemy  tu  podać  wartość  parametru  MaxPermSize,  który  jest  wykorzystywany  podczas
uruchamiania aplikacji w JVM (Java Virtual Machine). Dotyczy on alokacji (rezerwacji) rozmiaru pamięci
trwałej  (odpowiedzialnej  za przechowywanie klas, metod) dla  odpalanej  aplikacji.  Zalecaną  wartością
tego parametru jest 128MB.

Uwaga: Zmiany  ustawień zostaną uwzględnione po ponownym uruchomieniu aplikacji  klienta lub
ponownym starcie serwera. W przypadku problemów ze startem serwera po zmianie parametrów,
należy uruchomić plik "Przywrócenie konfiguracji" z głównego katalogu Jboss\Bin\. 

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Pozostałe opcje

Wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka  funkcji  Administracja>Kontrola>Ustawienia
systemowe>Wszystkie lub Administracja>Kontrola>Ustawienia systemowe>Pozostałe opcje otworzymy
okno "Ustawienia systemowe" zawierające zakładkę Pozostałe opcj e.
Na  zakładce  Pozostałe  opcj e  możemy  określić  maskę  adresów  IP  klientów,  od  których  będzie
pobierana aplikacja oraz maksymalny czas oczekiwania na odebranie plików od innych klientów. 
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Rozproszone pobieranie aplikacji  dotyczy  instalacji  sieciowych i ma za zadanie zmniejszyć  potrzebę
pobierania danych aplikacji przez sieć Internet przez wielu klientów, pobierających nową wersję aplikacji
w tym samym czasie. 
Pole Maska adresów IP klientów, od których będzie pobierana aplikacj a określa liczbę bitów maski
adresu  IP,  która  będzie  wykorzystywana  do  sprawdzania  adresów  IP  klientów,  podczas  pobierania
zasobów aplikacji.
W polu Ilość dni po której  usuwane są pliki logów podajemy liczbę dni, oznaczającą, że pliki logów
starsze niż podana wartość mają być usuwane.

Uwaga: Wszystkie archiwalne pliki są zawsze zipowane, natomiast usuwane z dysku są wszystkie
pliki starsze niż liczba dni podana w polu (brana pod uwagę jest data modyfikacji pliku, a nie jego
nazwa).

Za  pomocą  przycisków  Przywróć  domyślne  możemy  przywrócić  domyślne  wartości  w
poszczególnych polach.
W  polu  Sposób  prezentacji  dokumentów  decydujemy  o  sposobie  prezentacji  dokumentów  XML,
HTML,  PDF  w  programach  zewnętrznych.  Z  pola  tego  korzystamy  w  przypadku  problemów  z
otwieraniem dokumentów XML, HTML, PDF w programach zewnętrznych.
Zaznaczając  opcję  aplikacj a  testowa  możemy  określić,  że  aplikacja  (serwer  i  baza),  na  której
pracujemy  to  wersja  testowa.  Praca  w  trybie  aplikacji  testowej  oznacza,  że  do  Centralnej  Bazy
Beneficjentów nie są wysyłane żadne dane wprowadzone do aplikacji. Należy  pamiętać, że pobranie
poczty w trybie aplikacji testowej jest nieodwracalne. Oznacza to, że można pobrać pocztę jedynie raz,
więc odebrana i zapisana poczta w trybie aplikacji testowej nie będzie mogła być pobrana ponownie ani
nie zostanie przeniesiona do bazy danych w normalnym trybie pracy. Po zaznaczeniu tej  opcji system
poprosi o potwierdzenie oznaczenia aplikacji jako testowej.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w głównym oknie aplikacji zostanie wyświetlona informacja o pracy
w trybie aplikacji testowej ("Aplikacja testowa - JBoss: Tak Baza: Tak").

Uwaga:  Ponadto  przy  zaznaczonej  opcji  aplikacj a  testowa  aktualizacja  danych  JOPS  w  MZT
CSIZS Emp@tia  nie następuje.

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Logowanie

Wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka  funkcji  Administracja>Kontrola>Ustawienia
systemowe>Wszystkie lub Administracja>Kontrola>Ustawienia systemowe>Logowanie otworzymy okno
"Ustawienia systemowe" zawierające zakładkę Logowanie.
Na  zakładce  Logowanie  możemy  określić  maksymalną  jednoczesną  liczbę  logowań  jednego
Użytkownika do systemu POMOST Std. Domyślnie brak jest ograniczeń.
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Wybranie przycisku Przywróć domyślne powoduje przywrócenie domyślnego ustawienia systemu.
Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

WAW

Wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka  funkcji  Administracja>Kontrola>Ustawienia
systemowe>Wszystkie  lub  Administracja>Kontrola>Ustawienia  systemowe>WAW  otworzymy  okno
"Ustawienia systemowe" zawierające zakładkę WAW.
Na  zakładce  WAW  mamy  możliwość  wprowadzenia  ustawień  dla  Wartości  Automatycznie
Wyliczanych (WAW). 

W polu Godzina codziennego sprawdzania czy są nowe WAW możemy określić, o której  godzinie
ma  następować  codzienne  sprawdzenie  czy  są  nowe  Wartości  Automatycznie  Wyliczane  (WAW).
Domyślnie podpowiada się godzina 10.00.
W polu Godzina codziennego obliczania i wysyłania WAW możemy określić, o której  godzinie ma
następować  codzienne  obliczanie  i  wysyłanie  Wartości  Automatycznie  Wyliczanych  (WAW).
Domyślnie podpowiada się godzina 16.00.

Uwaga: Godzina sprawdzania czy są nowe WAW musi być wcześniejsza przynajmniej  o godzinę
od godziny obliczania i wysyłania WAW. 

Uwaga: Z uwagi na to, że obliczenie zestawu WAW  w przypadku dużych Jednostek  może być
czynnością obciążającą serwer bazy  danych, zaleca się ustawienie tej  godziny  poza  godzinami
największego natężenia pracy Ośrodka. 

Szczegółowy  opis  obsługi  Wartości  Automatycznie  Wyliczanych  znajduje  się  w  rozdziale  "Zestawy
WAW"  podręcznika systemu POMOST Std - Pomoc Społeczna.
Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Active Directory

Wybierając  w  głównym  oknie  z  drzewka  funkcji  Administracja>Kontrola>Ustawienia
systemowe>Wszystkie lub Administracja>Kontrola>Ustawienia systemowe>Active Directory otworzymy
okno "Ustawienia systemowe" zawierające zakładkę Active Directory.
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Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Wykonane przekodowania

W  celu  zweryfikowania  wykonania  pakietów  przekodowań  zewnętrznych  należy  z  głównego  okna
systemu POMOST Std w roli Administrator z drzewka funkcji: Administracja>Kontrola wybrać  pozycję
Wykonane przekodowania.
Otworzy  się  okno  "Wykonane  przekodowania"  prezentujące  listę  wszystkich  wykonanych  pakietów
przekodowań zewnętrznych (posortowanych malejąco wg kolumny "Czas startu"). 

Dla  każdego  przekodowania  z  listy  prezentowane  są  następujące  informacje:  nazwa  pakietu  (kol.
"Nazwa") oraz opis (ko. "Opis") wykonanego przekodowania, a także data oraz  godzina uruchomienia
pakietu  przekodowania  (kol.  "Czas  startu").  Natomiast  w  kolumnie  "Czy  udana"  prezentowana  jest
informacja o poprawnym wykonaniu tego przekodowania.

Raport pracy użytkowników

Raport pracy użytkowników prezentuje liczbę rodzin i dokumentów (niebieskich kart,  działań zespołów
interdyscyplinarnych,  itp),  zarejestrowanych  w  systemie  przez  poszczególnych  użytkowników  w
wybranym okresie. 
W celu wykonania raportu w menu Kontrola wybieramy pozycję:
- Raport pracy użytkowników, jeżeli chcemy wykonać raport z pracy użytkowników, w ramach całego
systemu. 
- Raport pracy w ramach komórki organizacyjnej , jeżeli chcemy wykonać raport z pracy użytkowników,
 w ramach komórki  organizacyjnej,  w  której  aktualnie  jest  zalogowany  użytkownik,  który  wykonuje
raport. 
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Otworzy  się  okno  "Wybór  okresu",  w  którym
podajemy  okres, za  jaki  chcemy  wykonać  raport.
Możemy  również  zdecydować  czy  raport  ma
dotyczyć  jednego  wybranego  użytkownika,  czy
wszystkich lub czy  aktualnych użytkowników, czy
wszystkich.

Uwaga:  Jeżeli  wybierzemy  konkretnego  użytkownika,  to  opcje  aktualni,  wszyscy  nie  będą
dostępne.

Wybór okresu akceptujemy  ikoną Akceptuj. Wygenerowany  raport  pojawi się w oknie "Raport  pracy
użytkowników".

Raport  zawiera informację  o  użytkownikach  oraz  w  poszczególnych  kolumnach  informację  o  liczbie
zarejestrowanych:  Niebieskich  Kart,  Działań  Zespołów  Interdyscyplinarnych  lub  Grup  Roboczych,
Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych lub podzespołów, Spotkań, Osób przeciwdziałających
przemocy. 
Wiersz RAZEM zawiera podsumowanie zarejestrowanych danych.
Zaznaczając  opcję  Tylko  aktywni  użytkownicy  możemy  ograniczyć  raport  tylko  do  aktywnych
użytkowników.
Za pomocą przycisku Podgląd HTML możemy wyświetlić raport w przeglądarce internetowej.

Szablony wydruków

Wszystkie  wydruki  oparte  są  o  szablony,  które  można  dostosować  do  własnych  potrzeb,  według
ogólnych zasad zarządzania szablonami wydruków w systemie POMOST Std. 
Do każdego rodzaju wydruków  można  stworzyć  w  razie  potrzeby  więcej  niż  jedną  wersję  szablonu
i wybierać konkretną wersję w zależności od potrzeb. 
Aby przejść na listę szablonów wydruków w głównym oknie aplikacji,  wybieramy  przycisk  Szablony
wydruków. Otworzy się okno "Lista szablonów". 
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W oknie będą widoczne domyślnie szablony wydruków. Szablony te przydzielone są do odpowiednich
grup (kolumna "Grupa szablonów"). 

Wybrany  szablon  możemy  modyfikować,  wybierając  ikonę  Modyfikuj.  Otworzy  się  okno  "Definicja
szablonu". 

Uwaga:  Modyfikacji  szablonu  wydruku  możemy  dokonać  także  podczas  edycji  wydruku  jeśli
posiadamy uprawnienia do ich modyfikacji.

Na  liście  zawsze  widoczny  jest  szablon  podstawowy,  przygotowany  przez  dostawcę,  którego  nie
możemy  modyfikować  i  szablony  przygotowane  przez  administratora,  które  można  zmieniać.  Nową

wersję szablonu tworzymy  wybierając  przycisk  . Utworzoną wersję  szablonu,

będziemy mogli zmodyfikować , podglądnąć ,  ustawić  jako

domyślną ,  wyeksportować  do  pliku   lub  usunąć  

. 
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Podczas tworzenia nowego szablonu pojawia się
pytanie  widoczne  na  rysunku  obok.  Jeżeli
chcemy  aby  tworzony  szablon  był  kopią
istniejącego, wybieramy odpowiedź Tak.

Zostaje otwarte okno "Wygląd szablonu", w którym mamy możliwość modyfikacji wyglądu wydruku. W
polu Nazwa  wersj i  szablonu  wpisujemy  nazwę  nowego  szablonu.  W  sekcji  Marginesy  ustawiamy
wielkość marginesów, natomiast w sekcji Rozmiar papieru wybieramy format oraz orientację strony.

Uwaga: Jeśli w polu Format strony nie ma rozmiaru papieru, jaki chcemy wykorzystać do wydruku
decyzji, to możemy dodać na listę rozmiarów własny niestandardowy rozmiar papieru. W tym celu

wybieramy  przycisk  ,  widoczny  obok  pola  Format  strony.  Otworzy  się  okno  "Lista
dostępnych rozmiarów papieru", w którym wybieramy ikonę Dodaj.
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Uaktywni się dolna część okna, w której wprowadzamy Nazwę  nowego rozmiaru oraz Szerokość i
Wysokość  papieru.  Wprowadzone  dane  akceptujemy,  wybierając  ikonę  Akceptuj.  Zdefiniowany
rozmiar pojawi się na liście dostępnych rozmiarów. W oknie "Lista dostępnych rozmiarów papieru"
możemy  modyfikować  tylko  rozmiary  zdefiniowane  przez  użytkownika.  Zdefiniowany  rozmiar
papieru  będzie  mógł  być  wykorzystany  do  wydruków  decyzji,  list  wypłat,  dokumentów
rozliczeniowych oraz innych dokumentów.

W  sekcji  Nagłówek  i  stopka  przez  zaznaczenie  odpowiednich  opcji  decydujemy,  czy  wydruk  ma
zawierać nagłówek lub stopkę. Wygląd nagłówka i stopki możemy modyfikować.
Korzystając z pozycji dostępnych w menu możemy między innymi zmieniać czcionkę wykorzystywaną
na szablonie (dostępne są tylko czcionki obsługiwane przez bibliotekę JasperReports).
W polu edycji szablonu wydruku widoczne są niebieskie i zielone "cegiełki”, z których zbudowany jest
wydruk. Każda taka "cegiełka” to jeden znacznik, tekst pomiędzy nimi to tekst stały, zawsze drukujący
się na dokumencie. Podczas  modyfikacji  szablonów możemy  korzystać  z  listy  istniejących  w  bazie
znaczników  lub  dodać  nowy  znacznik:  tekstowy  lub  drukujący  zawartość  pola  z  bazy.  Znaczniki
pozwalają  nam  na  modyfikację  szablonów  wydruków  i  dostosowanie  wydruku  do  potrzeb  ośrodka.
Wstawienie znacznika spowoduje, że na wydruku pojawi się informacja, określona najczęściej  nazwą
znacznika, np. jeśli  wstawimy  do szablonu wydruku znacznik  ZI  Data NK,  to system wyszuka  taką
informację w bazie i jeśli w dokumencie była określona data rejestracji Niebieskiej Karty to zostanie ona
wydrukowana. Możemy wstawić do szablonu wydruku nowy  znacznik  jak  i  zmodyfikować  lub usunąć
istniejący, a także przenosić znaczniki w inne miejsce na szablonie. 

Uwaga:  Podczas  modyfikacji  zawartości  znacznika  zmiany  nanoszone  są  na  ogólnej  postaci
znacznika.  Jeśli  chcemy,  aby  zmiany  były  widoczne  tylko  na  wydruku  wersji  szablonu,  którą
modyfikujemy, to w komunikacie, który pojawi się po akceptacji wprowadzonych zmian, wybieramy
przycisk  Tak.  Jeśli  chcemy,  aby  zmiany  były  widoczne  na  wydruku  wszystkich  szablonów,  to
wybieramy przycisk Nie.

Modyfikację zawartości znacznika rozpoczynamy  poprzez  dwukrotne kliknięcie na nim. Zielony  kolor
znacznika oznacza, że jest to znacznik złożony z innych znaczników i można edytować jego postać. N
iebieski kolor znacznika oznacza, że jest to znacznik podstawowy i nie zawiera innych znaczników (do
takiego znacznika możemy jedynie dodać tekst drukowany przed nim i za nim - prefix i sufix). 

W  celu  dodania  w  szablonie  nowego  znacznika,  ustawiamy  kursor  w  miejscu,  gdzie  znacznik  ma
zostać wstawiony. W polu Dostępne znaczniki wybieramy wartość na liście i akceptujemy przyciskiem

 . Możemy  też  wybrać  przycisk  ,  wówczas  zostanie otwarte okno
"Lista znaczników", w którym mamy listę wszystkich znaczników możliwych do dodania do szablonu
wydruku.
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Istniejące znaczniki możemy  przeglądać    i  modyfikować  .  Możemy  też  tworzyć  własne

znaczniki: nowe - ikona  lub na podstawie już istniejących - ikona .

Kolumna Nazwa znacznika zawiera nazwy znaczników jakie będziemy widzieć wstawiając znacznik do
szablonu wydruku. Kolumna Grupa  informuje nas, jakiego typu dane zostaną wydrukowane przy  ich
zastosowaniu. Natomiast zaznaczenie w kolumnie Czy użytkownika informuje nas, że dany znacznik
został utworzony przez użytkownika. W sekcji Szczegóły znajduje się opis informacji  jaką uzyskamy
na wydruku  po  dodaniu  znacznika  do  szablonu.  Istnieje  również  możliwość  zdefiniowania  własnego
znacznika. 

Dla znaczników typu: Data, Logiczny  możemy  w polu  Format  zmienić  format  wyświetlania  danych,
mamy  możliwość  określenia formatu tekstu: bez  zmiany,  małe litery,  wielkie litery,  wielkie  pierwsze
litery wyrazów, zamień pierwszą literę zdania na wielką.
Dla znaczników typu Data istnieje możliwość  ustawienia formatu daty  aplikacji.  Format  daty  aplikacji
określamy w ustawieniach systemowych. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Kontrola systemu
".
Dla znaczników w  formacie  liczby  z  dwoma  miejscami  dziesiętnymi,  istnieje  możliwość  określenia,
żeby na wydruku zera występujące po przecinku, nie były wyświetlane, poprzez zaznaczenie opcji nie
wyświetlaj  zer po przecinku. 

Po wskazaniu na liście znacznika, który chcemy umieścić na szablonie, wybieramy  ikonę Akceptuj  i
powracamy do okna "Wygląd szablonu". Znacznik został wstawiony do edytowanego szablonu. Zarówno
znaczniki jak i teksty stałe możemy usuwać i ustawiać w dowolnej kolejności. 

Uwaga:  Edytor  HTML  traktuje  odstępy  pomiędzy  znacznikami  jako  osobne  elementy  (nie  jako
zwykłą spację). Odstępy  te wstawiane  są  automatycznie  podczas  wstawiania  znacznika.  Jeżeli
użytkownik skasuje je podczas edycji i wpisze zwykłą spację, to edytor HTML po przeanalizowaniu
treści usuwa te spacje. Aby dodać taki odstęp pomiędzy znacznikami, należy użyć twardej  spacji
<Ctrl+Shift+Spacja>.

Do szablonu wydruku możemy też wstawiać elementy graficzne, np. logo Ośrodka Pomocy Społecznej
(zapisane w postaci plików graficznych w formacie: .jpg, .jpeg, .gif,  .png). Aby  wstawić  taki element,
ustawiamy kursor w miejscu, w którym chcemy go umieścić i wybieramy menu Wstaw>Wstaw obrazek
. Zostanie otwarte okno "Lista obrazów"  zawierające Wykaz  plików  graficznych  pobranych  w  celu
wstawienia  do  szablonów.  Jeśli  zaznaczymy  dany  element  wykazu,  to  w  prawej  części  okna
otrzymamy jego Podgląd wraz z informacją o rozmiarach (wysokość, szerokość) zarówno w pikselach
jak i milimetrach. Po wskazaniu elementu listy  wybieramy  ikonę Akceptuj. Wybrany  element  zostaje
wstawiony do szablonu wydruku. 
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Uwaga: Element  graficzny  jest  drukowany  w  nowej  linii.  W  przypadku  umieszczenia  w  tabeli,
będzie drukowany sam element graficzny, bez tekstu.

Aby dodać  nowy  element  graficzny  do listy  obrazów, w oknie "Lista szablonów"  wybieramy  przycisk

. W oknie "Lista obrazów" wybieramy ikonę Dodaj. Zostanie otwarte okno
"Otwórz" umożliwiające nam wybranie pliku z dysku komputera. 

Uwaga:  Wskazany  plik  nie  powinien  zawierać  w  nazwie  polskich  znaków,  spacji  i  znaków
specjalnych (zostaną zastąpione). Należy również zwrócić uwagę na rozmiar danego elementu, tak
aby nie był on większy od strony wydruku.

Po zaznaczeniu pliku wybieramy  przycisk  Otwórz,  co spowoduje zapisanie wybranego  elementu  na
Wykazie plików graficznych.  Aby usunąć plik graficzny z listy obrazów, wybieramy ikonę Usuń.

Uwaga: Tylko administrator systemu może dodać  nowy  element  graficzny  do  listy  obrazów  lub
usunąć go z listy.

Wybierając menu Czynności>Drukuj  szablon, możemy wydrukować sam szablon.
Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych nam zmian w szablonie możemy wyświetlić podgląd wydruku
dokumentu  na  podstawie  zdefiniowanego  szablonu  wydruku.  W  tym  celu  wybieramy  przycisk

, następnie odpowiednią Niebieską Kartę i działanie Zespołu Interdyscyplinarnego, które
mają znaleźć się na podglądzie wygenerowanego wydruku. 
W oknie "Podgląd wydruku" mamy możliwość zobaczyć gotowy dokument, jak również dokonać zmian
związanych z ustawieniami drukowania.
Kończymy edycję szablonu wybierając ikonę Akceptuj. 

Eksport i import szablonów i znaczników oraz obrazów

Użytkownik  o  uprawnieniach  administracyjnych  ma  możliwość  dokonania  eksportu  lub  importu
szablonów  i  znaczników.  Aby  wykonać  eksport  szablonu,  w  głównym  oknie  systemu  wybieramy

przycisk  .  Następnie  w  oknie  "Lista  szablonów",  po  zaznaczeniu  szablonów
przeznaczonych do eksportu wybieramy  przycisk  Eksportuj  szablony  i  znaczniki  lub  odpowiednią
opcję w menu Znaczniki. 

Uwaga: Szablony mogą być eksportowane pojedynczo lub wiele szablonów jednocześnie, w trybie
mulltiselekcji.

Aby  wykonać  eksport  określonej  wersji  danego  szablonu  (innej  niż  domyślna),  w  oknie  "Lista
szablonów" zaznaczamy szablon i wybieramy ikonę Modyfikuj. W otwartym oknie "Definicja szablonu"

zaznaczamy odpowiednią wersję szablonu i wybieramy przycisk  lub menu
Operacje>Eksportuj  szablon. Następnie wskazujemy  lokalizację, w której  plik  chcemy  zapisać. Jako
nazwę  pliku  system  podpowie  np.:  SzablonWersja_2_02_20090402.szw.  (nazwę  pliku  możemy
zmienić).  Plik  zapisujemy  wybierając  przycisk  Zapisz.  Zapisany  plik  zawiera  szablony  wraz  z
zawartymi w nich znacznikami.

Aby wykonać import szablonów, w oknie "Lista szablonów"  wybieramy  przycisk  Importuj  szablony i
znaczniki, co powoduje otwarcie okna umożliwiającego wskazanie pliku .szw zawierającego szablony
oraz znaczniki, który  chcemy  zaimportować. Po wybraniu przycisku Otwórz  pojawi się okno "Import
szablonów i znaczników", w którym określamy  co system ma zrobić  w przypadku istnienia  w  bazie
szablonu/znacznika o takiej samej nazwie.
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Dla szablonu możemy wybrać jedną z opcji: nadpisz, pomiń lub zmień nazwę. Wybór opcji nadpisz
spowoduje  zapisanie  szablonu  importowanego  w  miejsce  istniejącego  w  bazie.  Po  wybraniu  opcji
pomiń  szablony  o tej  samej  nazwie zostaną pominięte. Po wybraniu opcji  zmień nazwę  stanie  się
aktywne pole umożliwiające wpisanie nowej nazwy wersji szablonu. 
W przypadku znaczników o kolidującej nazwie możemy wybrać jedną z opcji:
nadpisz wszystkie - po zatwierdzeniu wyboru tej opcji  znaczniki zapisane w bazie zostaną nadpisanie
zaimportowanymi znacznikami;
pomiń wszystkie zmiany - po zatwierdzeniu wyboru tej opcji wszystkie zmiany zostaną pominięte;
pytaj  za  każdym  razem  -  po  zatwierdzeniu  wyboru  tej  opcji  pojawi  się  okno  "Import  szablonów  i
znaczników"  umożliwiające  porównanie  znaczników  o  tej  samej  nazwie  (znacznika  aktualnego  w
systemie oraz  znacznika z  pliku aktualizującego). Po dokonaniu porównania, w sekcji  Co zrobić ze
znacznikiem?  przez  zaznaczeni  jednej  z  opcji:  nadpisz,  nadpisz  wszystkie,  pomiń,  pomiń
wszystkie, zmień nazwę określamy, co chcemy zrobić ze znacznikiem.
Po zaznaczeniu opcji zmień nazwę staje się aktywne pole Nowa nazwa znacznika umożliwiając nam
podanie nazwy, pod jaką chcemy znacznik zapisać. 
Po zakończeniu procesu importu szablony i znaczniki ze wskazanego pliku zostaną zaimportowane do
systemu.

Jeśli  chcemy  wyeksportować  lub  zaimportować  same  znaczniki,  to  w  oknie  "Lista  szablonów"
wybieramy  przycisk  Lista  znaczników  lub  menu  Znaczniki>Lista  znaczników.  Wówczas  zostanie
otwarte okno "Lista znaczników".
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Wybierając menu Znaczniki lub wybierając odpowiednie przyciski w sekcji Czynności mamy możliwość
eksportu oraz importu znaczników.

W celu wyeksportowania znaczników najpierw zaznaczamy te, które chcemy wyeksportować. Możemy
eksportować je pojedynczo lub wiele naraz korzystając z multiselekcji. Następnie wybieramy  przycisk
Eksportuj znaczniki (lub menu Znaczniki>Eksportuj  znaczniki).  
W  otwartym  oknie  wskazujemy  lokalizację,  w  której  będziemy  zapisywać  wyeksportowany  plik
znaczników  w  formacie  .szw  oraz  podajemy  nazwę  pliku.  Jako  nazwę  pliku  system  podpowie  np.:
Znaczniki_20090402.szw (nazwę pliku możemy  zmienić). Po wybraniu przycisku Zapisz  plik  zostaje
zapisany. Zapisany plik zawiera znaczniki wraz z wstawionymi w nich znacznikami, ich powiązaniami
do innych znaczników jak i szablonów. 

W  celu  zaimportowania  wybieramy  przycisk  Importuj  znaczniki  (lub  menu  Znaczniki>Importuj
znaczniki).  W  otwartym  oknie  wskazujemy  plik  w  formacie  .szw,  który  będziemy  importować  i
wybieramy przycisk Otwórz.Pojawi się okno "Import szablonów i znaczników", w którym określamy co
system ma zrobić w przypadku zaistnienia znacznika o takiej samej nazwie. 

Możemy wybrać jedną z opcji:
nadpisz  wszystkie  -  po  zatwierdzeniu  wyboru  tej  opcji  pojawi  się  ostrzeżenie:  "Wybranie  tej  opcji
spowoduje nadpisanie wszystkich znaczników. Czy chcesz  kontynuować?"  umożliwiając  nam zmianę
decyzji; potwierdzenie przez wybór opcji  Tak spowoduje zastąpienie znaczników zapisanych w bazie
znacznikami zaimportowanymi; w  przypadku  wybrania  opcji  Nie  spowoduje  powrót  do  okna  "Import
szablonów i znaczników - szablon z grupy [nazwa grupy]";
pomiń wszystkie zmiany - po zatwierdzeniu wyboru tej opcji wszystkie zmiany zostaną pominięte;
pytaj  za  każdym  razem  -  po  zatwierdzeniu  wyboru  tej  opcji  pojawi  się  okno  "Import  szablonów  i
znaczników"  umożliwiające  porównanie  znaczników  o  tej  samej  nazwie:  znacznika  aktualnego  w
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systemie oraz znacznika z pliku aktualizującego.

Po dokonaniu porównania w sekcji Co zrobić ze znacznikiem? zaznaczamy jedną z  opcji: nadpisz,
nadpisz wszystkie, pomiń, pomiń wszystkie, zmień nazwę. 
Po zaznaczeniu opcji zmień nazwę staje się aktywne pole Nowa nazwa znacznika umożliwiając nam
podanie nazwy, pod jaką chcemy znacznik zapisać. 

Uwaga: Zaimportowany  znacznik  zapisany  z  nazwą  nadaną  przez  użytkownika  pojawia  się  na
liście znaczników jako znacznik użytkownika.

Po  zaimportowaniu  wszystkich  znaczników  zawartych  w  pliku  pojawia  się  zapytanie  umożliwiające
zapis lub rezygnację z zapisu wprowadzonych danych. Po zatwierdzeniu zapisu pojawia się komunikat:
"Import zakończył się powodzeniem". 

Uwaga: Szablonów/znaczników wyeksportowanych z wersji nowszej  nie można zaimportować  do
wersji starszej.

System POMOST Std umożliwia import oraz eksport obrazów. W tym celu w oknie "Lista szablonów"
wybieramy  przycisk  Lista  obrazów,  co powoduje otwarcie okna "Lista obrazów"  zawierającego  listę
plików graficznych., W oknie "Lista obrazów" poprzez wskazanie odpowiedniej  pozycji menu Czynności
możemy wykonać zarówno eksport jak i import obrazów. 

Aby wykonać eksport obrazów, po zaznaczeniu na liście plików obrazów przeznaczonych do eksportu
 w oknie "Lista obrazów"  z  menu Czynności  wybieramy  pozycję  Eksportuj  obrazy.  Zostanie  otwarte
okno umożliwiające wskazanie miejsca, w którym zostanie zapisany eksportowany plik  oraz  ustalenie
nazwy  tego  pliku.  Po  potwierdzeniu  przyciskiem  Wybierz  plik  zostanie  zapisany  we  wskazanej
lokalizacji  pod nadaną nazwą jako plik  z  rozszerzeniem  .zip.  Po  zakończeniu  eksportu  Użytkownik
otrzyma komunikat "Eksport zakończony sukcesem." 
                                                                                                                    
Aby wykonać import obrazów, w oknie "Lista obrazów" z menu Czynności wybieramy pozycję Importuj
obrazy. Zostanie otwarte okno umożliwiające wskazanie lokalizacji,  w  której  został  umieszczony  plik
przeznaczony do zaimportowania; wskazujemy lokalizację oraz  podajemy  nazwę importowanego pliku
(wskazujemy plik z rozszerzeniem .zip).

Uwaga: Importowane mogą być  pliki (zawierające obrazy)  w  formacie  "jpg",  "jpeg",  "gif",  "png".
Jednak zawsze muszą być  spakowane w postaci pliku typu zip. Dopiero wówczas  mogą zostać
zaimportowane  do  systemu  POMOST Std.  Ponadto  wskazane  jest  aby  nazwy  tych  plików  nie
zawierały liter polskich, spacji ani znaków specjalnych.   

Po potwierdzeniu wyboru zostanie otwarte okno "Nadpisywanie obrazów", zawierające opcję Czy jeśli
istnieje j uż obraz o tej  samej  nazwie to nadpisać go? (domyślnie odznaczona). Po zaznaczeniu opcji i
wybraniu  przycisku  Akceptuj  ewentualny  plik  o  identycznej  nazwie  zostanie  nadpisany.  Po
zakończeniu importu Użytkownik otrzyma komunikat "Import zakończony sukcesem." .  W  przypadku
pozostawienia opcji bez zaznaczenia i wybrania przycisku Akceptuj  jeśli plik ma identyczną nazwę z
już  istniejącym to podczas  importu zostanie  pominięty,  a  Użytkownik  otrzyma  stosowny  komunikat
zawierający  nazwę  pominiętego  pliku.  Zaimportowany  plik/pliki  zostanie  dodany  do  wykazu  plików
graficznych. Aby zrezygnować z wykonywanej operacji należy w oknie "Nadpisywanie obrazów" wybrać
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przycisk Anuluj.
Jeśli podczas importu w przypadku przynajmniej jednego pliku wystąpi problem, to użytkownik otrzyma
stosowny komunikat o błędzie informujący, którego pliku problem ten dotyczy.

Powiadomienia SMS i E-mail

Aby możliwa była obsługa elektronicznych powiadomień w aplikacji, należy:

zainstalować  usługę  Sygnity  SmsService  i/lub  Sygnity  EmailService.  Szczegółowy  sposób
instalacji  tych  usług  został  opisany  w  oddzielnym  dokumencie  "Instrukcja  instalacji  usługi
komunikacji  z  beneficjentami  za  pomocą  SMS"  i  "Instrukcja  instalacji  usługi  komunikacji  z
beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej".

włączyć  w  aplikacji  funkcjonalność  obsługi  powiadomień  SMS  i/lub  E-mail.  Aby  włączyć
funkcjonalność  obsługi powiadomień SMS  i/lub  E-mail,  należy  wprowadzić  kod  włączający  tę
funkcjonalność. Aby  wprowadzić  otrzymany  kod włączający  obsługę powiadomień, w głównym
oknie  systemu  w  menu  Dane  wybieramy  pozycję  Kody  Licencyjne.  Szczegółowy  sposób
wprowadzania kodu włączającego został opisany w rozdziale "Główne okno aplikacji".

poprawnie skonfigurować połączenie aplikacji  z  usługą SMS i/lub E-mail. Szczegółowy  sposób
konfiguracji usług znajduje się w rozdziale „Konfiguracja połączenia z usługami”.

Konfiguracja połączenia z usługami

Aby  skonfigurować  połączenie  Oprogramowania  z  zainstalowanymi  usługami  Sygnity  SmsService  i
Sygnity  EmailService,  w  głównym  oknie  systemu,  na  zakładce  Administracj a  wybieramy  menu
Administracja>Usługi>Konfiguracja  usług.  Otworzy  się  okno  "Konfiguracja  usług",  w  którym  na
zakładkach  Usługa  e-mail  i/lub  Usługa  SMS  wprowadzamy  adres  serwera,  na  którym  została
zainstalowana usługa oraz numery portów, z których korzysta usługa Sygnity EmailService oraz usługa
Sygnity  SmsService.  W  zależności  od  rodzaju  wykupionych  kluczy  aktywacyjnych  do  usług,
uzupełniamy dane na jednej lub obu dostępnych zakładkach.

Uwaga: Domyślnie system jako Adres serwera  podpowiada adres: http://localhost. Jeżeli  usługa
została zainstalowana na tym samym serwerze co serwer aplikacji, to nie ma potrzeby zmieniania
domyślnego adresu serwera. Jeżeli  usługa została zainstalowana na  innym  serwerze  niż  serwer
aplikacji, to konieczne jest wprowadzenie adresu serwera, na którym została zainstalowana usługa.

Uwaga: Dane wprowadzane w polach Port usługi, i Port konsoli  powinny  być  zgodne z  danymi
wprowadzonymi  podczas  instalacji  usług  zewnętrznych  (usługi  Sygnity  SmsService  i  Sygnity
EmailService).

Uwaga: Domyślnie system podpowiada numery portów:
9182 (Port usługi), 9183 (Port konsoli) – dla usługi e-mail;
9184 (Port usługi), 9185 (Port konsoli) - dla usługi SMS.

Jeżeli podczas  instalacji  danej  usługi pozostawione zostały  domyślne porty, to nie ma potrzeby
zmiany domyślnych portów. Jeżeli zainstalowane usługi korzystają z innych portów, to konieczne
jest wprowadzenie właściwych portów.

http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_smsservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/oferty/instrukcja_instalacji_uslugi_sygnity_emailservice.pdf
http://localhost
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Za pomocą przycisku Sprawdź  połączenie  mamy  możliwość  sprawdzenia poprawności  konfiguracji
połączenia  z  usługą.  Wynik  sprawdzenia  zostaje  wyświetlony  w  polu  "Test  usługi".  W  przypadku
poprawnego  połączenia  z  platformą  usług  zewnętrznych  w  polu  Test  usługi  zostaną  wyświetlone
informacje dotyczące połączenia z zainstalowaną usługą. Jeżeli zostaną wykryte błędy w połączeniu, to
w polu Test usługi zostanie wyświetlona informacja o niepowodzeniu.
W  przypadku konfiguracji  ustawień dla usługi e-mail  (na zakładce Usługa e-mail) możemy  wykonać
próbę połączenia z serwerem SMTP. W tym celu wybieramy przycisk Ping serwera SMTP.
W  przypadku  konfiguracji  ustawień  dla  usługi  SMS  (na  zakładce  Usługa  SMS)  należy  dokonać
rejestracji  klienta (Jednostki) na platformie obsługującej  przesyłanie  powiadomień  SMS.  W  tym  celu
wprowadzamy  Login  i  Hasło  dla klienta usługi,  a następnie  wybieramy  przycisk  Rejestruj  Klienta.
Informacja o tym, czy rejestracja klienta przebiegła prawidłowo zostanie wyświetlona w polu Test usługi
.

Uwaga:  Przeprowadzenie  rejestracji  klienta  (Jednostki)  na  platformie  obsługującej  przesyłanie
powiadomień SMS konieczne jest, aby było możliwe wysyłanie powiadomień SMS. 

Uwaga: Jeżeli zmieniono serwer z zainstalowaną usługą Sygnity SmsService,  lub zmieniono jego
konfigurację sprzętową, rejestrację klienta należy ponowić! 

Wprowadzone zmiany w konfiguracji usług zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Konfiguracja powiadomień

Administrator aplikacji ma możliwość konfiguracji powiadomień, tzn. zdecydowania dla których zdarzeń
rejestrowanych  w  systemie  mają  być  wysyłane  powiadomienia.  Aby  rozpocząć  konfigurację
powiadomień,  w  głównym  oknie  systemu  na  zakładce  Administracj a  wybieramy  menu
Administracja>Usługi>Konfiguracja  powiadomień.  Otworzy  się  okno  „Konfiguracja  powiadomień",
prezentujące listę wszystkich zdarzeń powodujących wysłanie powiadomienia. 

Dla  każdego  zdarzenia  Administrator  ma  możliwość  określenia  czy  powiadomienia  dotyczące  tego
zdarzenia mają być  wysłane przez  e-mail  i/lub przez  SMS, poprzez  zaznaczenie opcji  w  kolumnach
Wysyłanie e-mail i Wysyłanie SMS). Jeżeli dla danego zdarzenia ma nie być  wysyłane powiadomienie
do Klienta, to należy dla danego zdarzenia odznaczyć opcję w kolumnach Wysyłanie e-mail i Wysyłanie
SMS.
Domyślnie  opcje  w  kolumnach  Wysyłanie  e-mail  i  Wysyłanie  SMS  są  odznaczone  dla  wszystkich
zdarzeń (oprócz  „Wiadomość  od pracownika”), co oznacza, że dla tych  zdarzeń  nie  będą  wysyłane
powiadomienia zarówno SMS jak i E-mail tzn. po zarejestrowaniu tych zdarzeń w systemie dla osoby,
która posiada zgodę na otrzymywanie powiadomień, nie zostaną wysłane żadne powiadomienia e-mail i
SMS.

W kolumnie Weryfikacja powiadomienia  Administrator ma możliwość  określenia, które powiadomienia
muszą być przed wysłaniem dodatkowo zweryfikowane, a które mogą zostać wysłane bez dodatkowej
kontroli. W  tym  celu  w  kolumnie  „Weryfikacja  powiadomień”  dla  każdego  zdarzenia  należy  ustawić
odpowiednią wartość. 
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Możliwe do ustawienia wartości to:
-  Brak  –  oznacza,  że  powiadomienia  dla  danego  zdarzenia  będą  wysyłane  bez  dodatkowej
weryfikacji;
- Tylko SMS – oznacza, że dodatkowej weryfikacji podlega powiadomienie wysyłane w formie SMS;
- Tylko e-mail  –  oznacza, że dodatkowej  weryfikacji  podlega powiadomienie wysyłane w formie e-
mail;
- E-mail i SMS – oznacza, że dodatkowej  weryfikacji podlegają wszystkie powiadomienia w ramach
danego zdarzenia.

Domyślnie wszystkie zdarzenia muszą być dodatkowo weryfikowane przed wysłaniem, czyli wszystkie
mają ustawioną w kolumnie Weryfikacja powiadomienia wartość „E-mail i SMS”
Wszystkie powiadomienia, dla których zdefiniowana zostanie konieczność  dodatkowej  weryfikacji  są
zapisywane na liście rejestru powiadomień, gdzie Administrator może dokonać weryfikacji powiadomień
i po dokonaniu weryfikacji wysłać powiadomienie lub anulować wysyłanie powiadomienia. Szczegółowy
sposób weryfikacji powiadomień w rejestrze powiadomień znajduje się w rozdziale „Rejestr powiadomień
”.

Jeżeli w Jednostce jest skonfigurowana komunikacja z Portalem Beneficjenta, to dla każdego zdarzenia
Administrator  może  dodatkowo  określić,  czy  powiadomienia  dotyczące  tego  zdarzenia  mają  być
wysłane do Portalu Beneficjenta. Należy tego dokonać poprzez poprzez zaznaczenie opcji w kolumnie
"Wysyłanie do Portalu Beneficjenta".

W oknie konfiguracji powiadomień dla każdego zdarzenia (za wyjątkiem Wiadomości od pracownika)
istnieje możliwość zaznaczenia, dla których modułów aplikacji mają być generowane powiadomienia.
W tym celu w oknie „Konfiguracja powiadomień" należy wskazać zdarzenie, a następnie wybrać menu
Operacje>Konfiguracja. Pozycja dostępna przy niepustej liście, dla zdarzeń innych, niż Wiadomość od
pracownika. Otwiera ona nowe okno, w którym osobno dla SMS, E-mail oraz Portalu beneficjenta
można ustawić, z jakich modułów ma być wysyłane powiadomienie. Widoczne są tylko te moduły, które
są dostępne w danej instalacji, wg obowiązujących kodów licencyjnych.

Domyślnie wszystkie opcje są zaznaczone, co oznacza, że powiadomienia są generowane z
wszystkich modułów. Zmiana domyślnych ustawień spowoduje niegenerowanie powiadomień dla
zdarzenia w odznaczonym module aplikacji.
Wprowadzone zmiany w konfiguracji powiadomień zatwierdzamy ikoną Akceptuj.
Wprowadzone zmiany w konfiguracji powiadomień zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Szablony powiadomień

W  systemie  udostępniono  domyślne  szablony  tekstów  wysyłanych  powiadomień  SMS  oraz  E-mail,
które możemy dowolnie modyfikować oraz dodawać nowe. W tym celu w głównym oknie systemu, na
zakładce Administracj a  wybieramy  menu Administracja>Usługi>Słownik  powiadomień  e-mail  i  SMS.
Otworzy  się  okno  „Słownik  powiadomień”,  prezentujące  szablony  dla  wszystkich  rodzajów  zdarzeń
powiadomień SMS oraz E-mail.
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Na  liście  po  lewej  stronie  widoczne  są  wszystkie  elementy  słownika,  tj.  wszystkie  szablony
zdefiniowane dla poszczególnych powiadomień/zdarzeń. Szablony  istniejące w słowniku powiadomień
są tzw. szablonami podstawowymi, czyli nie przypisanymi do żadnego modułu. Szczegóły  wybranego
szablonu widzimy  po  prawej  stronie  okna.  Powyżej  listy  wzorców  znajdują  się  ikony  umożliwiające
dodawanie  nowych  szablonów  do  słownika,  modyfikację  istniejących  i  usuwanie  szablonów  –  tylko
szablonów  dodanych  przez  Użytkownika.  Poniżej  listy  szablonów  znajduje  się  filtr  umożliwiający
wyszukiwanie szablonów powiadomień - podstawowych  (filtr  -  Podstawowe)  oraz  utworzonych  przez
Użytkownika, dedykowanych dla poszczególnych modułów (filtr dostępnych modułów).

Uwaga: Szablony do zmiany decyzji są używane, jeśli decyzja ma wskazaną decyzję zmienianą.
Natomiast szablony dla decyzji  odmownej  są używane dla rodzajów decyzji:  odmowa przyznania
świadczenia, odmowa wznowienia postępowania, odmowa uchylenia decyzji,  odmowa odstąpienia
od  ustalenia  opłaty,  odmowa  wstrzymania  wykonania  decyzji,  odmowa  umorzenia  należności,
odmowa podjęcia postępowania.

Uwaga:  Modyfikacja  domyślnych  szablonów  powiadomień  dedykowanych  dla  powiadomień
automatycznych możliwa jest w zakresie zmiany treści powiadomienia. 

Każdy  wzorzec,  znajdujący  się  na  liście,  jest  przypisany  do  określonego  zdarzenia  i  rodzaju
powiadomienia (SMS/E-mail/Portal Beneficjenta). 
Po wybraniu ikony Modyfikuj  uaktywni się prawa część okna, w której  uzupełniamy  nazwę szablonu,
rodzaj  powiadomienia (SMS/E-mail/Portal Beneficjenta), temat w przypadku wiadomości wysyłanych w
formie E-mail oraz treść powiadomienia..

Uwaga:  Podczas  modyfikacji  szablonu  podstawowego  powiadomienia  pole  Zdarzenie  jest
niedostępne do edycji przez użytkownika.



221 Sygnity S. A.

Powiadomienia SMS i E-mail

POMOST Std 3-32.0

Po wybraniu ikony  Dodaj   uaktywni się  prawa  część  okna,  w  której  uzupełniamy  nazwę  szablonu,
rodzaj  zdarzenia,  rodzaj  powiadomienia  (SMS/E-mail/Portal  Beneficjenta),  temat  w  przypadku
wiadomości wysyłanych w formie E-mail oraz treść powiadomienia, zaznaczamy  moduł/y, dla których
 szablon powiadomienia ma być dedykowany .

Uwaga: Podczas dodawania szablonu użytkownika powiadomienia pole Zdarzenie jest  dostępne
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do edycji przez użytkownika, w którym z dostępnej listy wartości należy wskazać jeden z rodzajów
powiadomienia.

Szablony  istniejące  w  słowniku  powiadomień  są  tzw.  szablonami  podstawowymi,  czyli  nie
przypisanymi do żadnego modułu  (na  dole  dodano  filtr  -  Podstawowe  i  oraz  dostępne  moduły).
Istnieje możliwość  tworzenia kilku wersji  dla tego  samego  szablonu.  System  umożliwia  dodanie
nowego  szablonu  dla  zdarzeń  innych,  niż  wiadomość  od  pracownika  (dla  tego  rodzaju
powiadomienia nie  można  wskazać  modułu),  przy  zachowaniu  unikalności  dla  modułu  -  w  polu
Tekst  dla  modułów  wymagane  jest  zaznaczenie  przynajmniej  jednego  modułu,  w  którym  to
powiadomienie wg tego wzorca będzie stosowane. Jeśli dla danego modułu, np. PZ dodajemy jakiś
szablon, to przy  generowaniu powiadomienia dla zdarzenia w komórkach modułu PZ szablon ten
zostanie użyty. Jeśli nie istnieje szablon dedykowany dla danego modułu, to zostanie uwzględniony
szablon podstawowy. Jeżeli dla danego szablonu zostanie zaznaczonych kilka modułów, to szablon
ten będzie obowiązywał we wszystkich zaznaczonych modułach.

Uwaga:  Dla  danego  rodzaju  powiadomienia,  typu  wiadomości  i  konfiguracji  (modułu/modułów)
można utworzyć tylko jeden szablon! Ponadto wymagana jest unikalność nazwy szablonu.

Treść szablonów powiadomień może zawierać  gotowe znaczniki,  które wstawiamy, wybierając  z  listy
dostępnej  w  dolnej  części  okna  odpowiedni  znacznik,  a  następnie  przycisk  Wstaw.  Możliwe  do
wstawienia znaczniki:

DATA_BIEZACA – znacznik wstawia bieżącą datę na chwilę utworzenia powiadomienia;
ROK_BIEZACY – znacznik wstawia bieżący rok na chwilę utworzenia powiadomienia;
MIESIAC_BIEZACY – znacznik wstawia bieżący miesiąc na chwilę utworzenia powiadomienia;
DZIEN_BIEZACY – znacznik wstawia bieżący dzień na chwilę utworzenia powiadomienia;
DATA_PLUS_X_DNI – znacznik wstawia bieżącą datę powiększoną o liczbę dni zdefiniowaną w
parametrze systemowym ILE DNI OD DATY BIEŻĄCEJ na chwilę utworzenia powiadomienia;

Uwaga: Parametr systemowy  ILE DNI OD DATY  BIEŻĄCEJ domyślnie ustawiony  jest  na  „7”,  z
możliwością zmiany.

NAZWA_JEDNOSTKI  -  znacznik  wstawia  nazwę  ośrodka  zdefiniowaną  w  parametrze
systemowym NAZWA OŚRODKA W ZNACZNIKU POWIADOMIEŃ;

Uwaga:  Przed  przystąpieniem  do  wysyłania  powiadomień  należy  uzupełnić  parametr
systemowy NAZWA OŚRODKA W ZNACZNIKU POWIADOMIEŃ właściwą nazwą jednostki!

PLANOWANA_DATY_WYPLATY  - znacznik  wstawia  datę  planowanej  wypłaty  zatwierdzanej
listy  wypłat. Znacznik  dostępny  dla  powiadomień  dotyczących  zdarzenia  zatwierdzenia  listy
wypłat.

Uwaga: W słowniku nie można skojarzyć  kilku szablonów z  jednym rodzajem zdarzenia, oprócz
szablonów dla zdarzeń rodzaju „Wiadomość od pracownika”.

Wprowadzone dane zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Jeżeli dodawany był nowy szablon powiadomienia,
to na liście słownika powiadomień dostępna będzie nowa pozycja.

Rejestr powiadomień

Powiadomienia przeznaczone do  wysłania (wygenerowane po zarejestrowaniu w systemie zdarzenia
lub utworzone ręcznie) zapisywane są na liście rejestru powiadomień. 
Okno  "Rejestr  powiadomień"  jest  podzielone  na  trzy  sekcje:  Powiadomienia,  Adresaci
powiadomienia oraz Treść powiadomienia. 
Sekcja Powiadomienia prezentuje wszystkie wygenerowane przez system powiadomienia. 
Sekcja  Adresaci  powiadomienia  prezentuje  szczegóły  dotyczące  danych  kontaktowych  Klienta  –
odbiorcy powiadomienia.
Sekcja Treść powiadomienia prezentuje zawartość powiadomienia, bez możliwości edycji.

Powiadomienia te otrzymują status:

„Do wysłania”, jeżeli dla powiadomienia nie zdefiniowano dodatkowej weryfikacji;

„Przygotowane”, jeżeli dla powiadomienia zdefiniowano dodatkową weryfikację.

Aby  przejść  na listę  rejestru  powiadomień,  w  głównym  oknie  systemu,  na  zakładce  Administracj a
należy  wybrać  menu  Administracja>Usługi>Rejestr  powiadomień.  Otworzy  się  okno  „Rejestr
Powiadomień”, w którym możemy  przeglądać  wszystkie powiadomienia wygenerowane z  systemu, w
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tym powiadomienia: 

Oczekujące na wysłanie (status „Do wysłania”);

Przygotowane  do  wysłania  (status  „Przygotowane”),  dla  których  konieczna  jest  weryfikacja
konieczności wysłania powiadomienia przez Administratora (konieczne potwierdzenie wysłania
powiadomienia lub anulowanie wysyłania powiadomienia);

Wysłane  (status  „W  trakcie  wysyłania"),  dla  których  serwer  usługi  nie  potwierdził  wysłania
powiadomienia; 

Użytkownik ma możliwość ponownego wysłania powiadomień o statusie „W trakcie wysyłania". 

W  tym  celu,  w  oknie  „Rejestr  Powiadomień”  należy  wybrać  menu  Operacje>Wyślij  ponownie
powiadomienia o statusie w trakcie wysyłania. 

Użytkownik  otrzymuje  stosowny  komunikat,  po  którego  potwierdzeniu  dla  wszystkich
powiadomień,  o  statusie  „W  trakcie  wysyłania",  które  zostały  wysłane  wcześniej,  niż  w  dniu
wykonania operacji, zostanie zmieniony status na wartość  „Do ponownego wysłania". Użytkownik
otrzyma komunikat informujący o ilości powiadomień przywróconych do ponownego wysłania.

System automatycznie podejmie próbę ponownego wysłania takiego powiadomienia.

Wysłane  (status  „Wysłane  -  potwierdzone”),  dla  których  serwer  usługi  potwierdził  wysłanie
powiadomienia;

Wysłane (status  „Wysłane - doręczone"),  dla  których  serwer  usługi  potwierdził  dostarczenie
powiadomienia;

Niewysłane z powodu wystąpienia błędów w komunikacji z serwerem usługi,  np. w przypadku
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braku  połączenia  internetowego  (status  "Do  ponownego  wysłania").  W  przypadku
wyeliminowania błędów system automatycznie podejmie próbę wysłania takiego powiadomienia;

W  celu wyświetlenia informacji  o szczegółach błędu należy  dla  powiadomienia  o  statusie  „Błąd
wysyłania”  wybrać  menu  Czynności>Szczegóły  błędu.  Otworzy  się  okno  „Szczegóły  błędu”,
umożliwiające  diagnozę  problemu  i  wyeliminowanie  występowania  błędów.  Po  wyeliminowaniu
ewentualnych błędów można przystąpić do ponownego wysyłania wielu powiadomień (korzystając
z multiselekcji).

Użytkownik ma możliwość anulowania wysyłania powiadomienia o statusie „Błąd wysyłania”. 

W  tym  celu,  w  oknie  „Rejestr  Powiadomień”  należy  wybrać  menu  Operacje>Anuluj  błędne
powiadomienia  starsze  niż...,  a następnie  wskazać  odpowiedni  okres.  Można  anulować  błędne
powiadomienia starsze niż: miesiąc; dwa tygodnie; tydzień; trzy dni; j eden dzień. 

Użytkownik otrzymuje stosowny komunikat, po którego potwierdzeniu wszystkie powiadomienia o
statusie „Błąd wysyłania”, które są starsze, niż wybrany okres zostaną automatycznie przeniesione
do  widoku  powiadomień  anulowanych.  Po  wykonaniu  operacji  przeniesienia  potwierdzeń
Użytkownik  otrzyma komunikat  informujący  o ilości anulowanych powiadomień.  Oznacza  to,  że
powiadomienie nie zostanie wysłane do Klienta. 
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Uwaga: Należy pamiętać, że operacja ta jest nieodwracalna. 

Anulowane (status „Anulowane”).

Parametr systemowy CZY  POLSKIE ZNAKI DIAKRYTYCZNE W  TREŚCI SMS określa, czy  podczas
wysyłaniu  powiadomień  SMS  mają  być  używane  polskie  znaki  diakrytyczne.  Parametr  domyślnie
ustawiony  na „Tak”.  Występowanie  znaków  diakrytycznych  ma  znaczenie  podczas  zliczania  ilości
SMS. Jeśli  SMS będzie zawierał  polskie znaki, to może mieć  maksymalnie 70 znaków, powyżej  tej
ilości zostanie podzielony na dwie wiadomości SMS.

Po ustawieniu parametru na „NIE” w rejestrze powiadomień są widoczne polskie  znaki,  natomiast  w
SMS’ie dostarczonym do klienta znaki nie będą uwzględnione.

Uwaga: Znak specjalny, to dowolny znak poza:
@ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å _ ^ { } \ [ ~ ] | Æ æ ß É ! " # ¤ % & ' ( ) * + , - . / 0 – 9 : ; < =>?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v
w x y z Ä Ö Ñ Ü § ¿ a – z ä ö ñ ü à <enter>
W  przypadku wysyłania wiadomości bez  znaków specjalnych znaki: ^  {  }  [  ]  ~  \  |  €  <enter>
liczone są podwójnie ze względu na wymogi specyfikacji GSM.

Korzystając z widocznych u dołu listy powiadomień opcji Pokaż wysłane lub Pokaż anulowane można
wyświetlić  na liście tylko powiadomienia, które zostały  wysłane  do  Klienta  lub  tylko  powiadomienia,
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których wysyłanie zostało anulowane przez Administratora.

Powiadomienia  wygenerowane  automatycznie  oczekujące  na  wysłanie  (status  powiadomienia  „Do
wysłania”)  zostaną  wysłane  po  upływie  zdefiniowanego  w  parametrze  ILE  GODZIN  OPÓŹNIENIA
AUTOMATYCZNEGO WYSYŁANIA POWIADOMIEŃ czasu opóźnienia. System wyśle powiadomienie
po uprzednim zweryfikowaniu czy status zdarzenie nie uległ zmianie, wówczas powiadomienie otrzyma
status „W trakcie wysyłania". 
Powiadomienia  wygenerowane  ręcznie  oczekujące  na  wysłanie  (status  powiadomienia  „W  trakcie
wysyłania")  zostaną  wysłane  bezpośrednio  po  wybraniu  przycisku  Wyślij  w  oknie  rejestracji
powiadomienia. Powiadomienie zostanie wysłane pod warunkiem, że nie została dla niego zdefiniowana
dodatkowa weryfikacja. 
Wysłane powiadomienia otrzymują status  „W trakcie wysyłania" (oznacza, że powiadomienie zostało
wysłane, jednak brak  potwierdzenie odpowiedzi z  serwera poczty  elektronicznej  STMP  lub  platformy
obsługującej  wysyłanie  SMS)  lub  „Wysłane  -  potwierdzone”  (oznacza,  że  powiadomienie  zostało
wysłane  i  serwer  poczty  elektronicznej  STMP  lub  platformy  obsługującej  wysyłanie  SMS  przesłał
potwierdzenie odpowiedzi).

Uwaga:  W  praktyce  wysyłanie  powiadomień  odbywa  się  z  dodatkowym  opóźnieniem
spowodowanym zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. W pierwszej  kolejności aplikacja
przesyła  powiadomienia  do  usługi  co  15  minut  (status  powiadomienia  „W  trakcie  wysyłania"),
następnie, w zależności od rodzaju usługi:

Sygnity  EmailService  wysyła powiadomienia do serwera poczty  elektronicznej  STMP  co
minutę. Wysyłanie powiadomień e-mail do serwera poczty elektronicznej  STMP domyślnie
jest możliwe całą dobę.

Sygnity SmsService wysyła powiadomienia do platformy  obsługującej  wysyłanie SMS do
Klientów jednostek co 15 minut. Wysyłanie powiadomień SMS do platformy  obsługującej
wysyłanie SMS do Klientów domyślnie jest możliwe między godziną 8:00 a 20:00. 

Jeżeli  aplikacja  otrzyma  z  serwera  poczty  elektronicznej  STMP  lub  platformy  obsługującej
wysyłanie  SMS  potwierdzenie  odpowiedzi,  to  status  powiadomienia  zostanie  zmieniony  na  „
Wysłane – potwierdzone”.
W przypadku powiadomień e-mail  nie ma możliwości potwierdzenia dostarczenia powiadomienia.
Użytkownik  może  to  zweryfikować  jedynie  logując  się  bezpośrednio  do  skrzynki  poczty
elektronicznej  Jednostki, która jest wykorzystywana do połączenia z usługą Sygnity  EmailService
(wysłana wiadomość dostępna będzie w folderze wiadomości wysłanych).
W  przypadku  powiadomień  SMS,  jeżeli  platforma  obsługująca  wysyłanie  SMS  do  Klientów
potwierdzi dostarczenie powiadomienia do klienta, to  status  zostanie  zmieniony  na  „Wysłane  –
doręczone”.
Konfigurację  komunikacji  usług  Sygnity  EmailService  i  Sygnity  SmsService  z  serwerami
obsługującymi  wysyłanie  powiadomień  do  Klientów  można  modyfikować  w  pliku  config.yml  (w
katalogu,  w  który  zainstalowano  usługę).  Szczegółowa  instrukcja  konfiguracji  pliku  config.yml
zostanie udostępniona w późniejszym terminie.

Jeżeli w trakcie oczekiwania na wysłanie powiadomienia automatycznego, rejestracja zdarzenia, które
wygenerowało  powiadomienie  zostanie  cofnięta,  to  powiadomienie  dla  tego  zdarzenia  nie  zostanie
wysłane  do  Klienta  i  powiadomienie  zostanie  usunięte  z  rejestru  powiadomień.  Powiadomienie  to
zostanie usunięte z  rejestru powiadomień po upływie zdefiniowanego czasu opóźnienia w parametrze
ILE  GODZIN  OPÓŹNIENIA  AUTOMATYCZNEGO  WYSYŁANIA  POWIADOMIEŃ.  Do  momentu
usunięcia  powiadomienia  z  rejestru  powiadomień,  powiadomienie,  dla  którego  cofnięto  rejestrację
zdarzenia, dostępne jest na liście powiadomień ze statusem „Do wysłania”. 

W  oknie  „Rejestr  powiadomień”,  dla  powiadomień,  dla  których  zdefiniowana  została  konieczność
dodatkowej  weryfikacji  (powiadomień  o  statusie  „Przygotowane”)  Administrator  musi  zweryfikować
powiadomienie,  a  następnie  potwierdzić  wysłanie  powiadomienia  (za  pomocą  przycisku  Wyślij
powiadomienie) lub anulować powiadomienie (za pomocą przycisku Anuluj powiadomienie). 
Powiadomienie  wygenerowane  automatyczne,  dla  którego  Administrator  wybrał  przycisk  Wyślij
powiadomienie otrzymuje status:

„Do  wysłania”  -  jeżeli  Administrator  potwierdzi  wysłanie  powiadomienia  przed  upływem
zdefiniowanego  w parametrze  ILE  GODZIN  OPÓŹNIENIA  AUTOMATYCZNEGO  WYSYŁANIA
POWIADOMIEŃ okresu opóźnienia. Oznacza to, że powiadomienie zostanie wysłane dopiero po
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upływie tego okresu. 

„Wysłane”  -  jeżeli  Administrator  potwierdzi  wysłanie  powiadomienia  po  zakończeniu
zdefiniowanego  w parametrze  ILE  GODZIN  OPÓŹNIENIA  AUTOMATYCZNEGO  WYSYŁANIA
POWIADOMIEŃ okresu opóźnienia. Oznacza to, że powiadomienie zostanie wysłane od razu po
potwierdzeniu (po wybraniu przycisku Wyślij powiadomienie). 

 „Anulowane”  -  jeżeli  Administrator  potwierdzi  wysłanie  powiadomienia  po  zakończeniu
zdefiniowanego  w  parametrze ILE  GODZIN  OPÓŹNIENIA  AUTOMATYCZNEGO  WYSYŁANIA
POWIADOMIEŃ okresu opóźnienia i w trakcie oczekiwania na wysłanie powiadomienia zostanie
cofnięta  rejestracja  zdarzenia,  które  wygenerowało  to  powiadomienie.  Oznacza  to,  że
powiadomienie nie zostanie wysłane do Klienta.

Powiadomienie  wygenerowane  ręcznie,  dla  którego  Administrator  wybrał  przycisk  Wyślij
powiadomienie otrzymuje status „W trakcie wysłania", a następnie "Wysłane - potwierdzone".

Powiadomienie, dla którego Administrator wybrał  przycisk  Anuluj  powiadomienie  otrzymuje  status
„Anulowane”. Oznacza to, że powiadomienie nie zostanie wysłane do Klienta.

Uwaga: Dla powiadomień informujących o przyznaniu świadczenia dobry  start  istnieje możliwość
wygenerowania  zaległych  lub  anulowanych  powiadomień.  W  tym  celu  należy  w  oknie  "Rejestr
powiadomień"  wybrać  menu  Operacje>Generowanie  zaległych  powiadomień  o  przyznaniu
Świadczenia Dobry Start.
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Konfiguracja połączenia z CRD

Aby możliwe było zasilenie aplikacji Cyfrowe Repozytorium Dokumentów danymi z systemu POMOST
Std należy poprawnie skonfigurować połączenie systemu z aplikacją CRD. 

Uwaga: Wymagana jest aplikacja Centralne Repozytorium Dokumentów w wersji 1.1.0

W tym celu w głównym oknie systemu POMOST Std, na zakładce Administracj a  wybieramy  menu
Administracja>Usługi>Konfiguracja usług. Otworzy się okno "Konfiguracja usług", w którym na zakładce
 Cyfrowe Repozytorium Dokumentów wprowadzamy:
o  Adres serwera, na którym została zainstalowana aplikacja CRD, 

o  Port  usługi  -  domyślnie  podpowiadany  jest  numer  portu:  8380;  jest  to  port,  na  którym  pracuje

aplikacja CRD i w związku z tym zalecane jest pozostawienie domyślnie podpowiedzianego portu. 

Następnie, przed uzupełnieniem danych identyfikujących system POMOST Std w aplikacji CRD, należy
 skonfigurować  pozostałe dane dotyczące  komunikacji  systemu  POMOST Std  z  CRD.  W  tym  celu
należy wybrać przycisku Konfiguracja komunikacji. 
Otworzy  się okno „Konfiguracja komunikacji  z Cyfrowym  Repozytorium  Dokumentów”,  podzielone  na
cztery zakładki: Ogólne, Dane do CRD, Kody Dokumentów oraz Kody teczek.

Na zakładce Ogólne definiujemy parametry komunikacji systemu POMOST Std z aplikacją CRD.
Zaznaczenie opcji Wysyłanie dokumentów w tle oznacza, że dokumenty  z  systemu POMOST Std
będą  wysyłane  automatycznie  do  CRD,  bez  angażowania  Użytkownika,  czyli  bezpośrednio  po
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zarejestrowaniu dokumentu lub zmianie statusu dokumentu, na status, z  którym dokument  może być
wysłany  do  CRD.  Np.  jeżeli  w  systemie  POMOST Std  zostanie  zatwierdzona  decyzja  przyznająca
świadczenie, to przy  zaznaczonej  opcji  Wysyłanie  dokumentów  w  tle  dokument  zostanie  wysłany
automatycznie „w tle” do CRD - dokument zasili teczkę rodziny osoby będącej  podmiotem dokumentu
(jeżeli  rodzina  będzie  wysyłana  po  raz  pierwszy  –  w  CRD  zostanie  utworzona  teczka  dla  rodziny
podmiotu dokumentu wraz z przesłanym dokumentem).
Odznaczenie  opcji  Wysyłanie  dokumentów  w  tle  oznacza,  że  dokumenty  nie  będą  wysyłane
automatycznie (w tle) do CRD. Zostaną wysłane do CRD tylko w przypadku, gdy  Użytkownik  dokona
ręcznego  wysłania  dokumentów  z systemu,  wybierając  na  liście  rodzin  menu  Operacje>Masowe
wysyłanie dokumentów do Cyfrowego Repozytorium Dokumentów. Szczegółowy  sposób zasilania CRD
danymi z systemu POMOST Std został opisany w rozdziale "Komunikacja z CRD".

Zaznaczenie  opcji  Automatyczne  pobieranie  numerów  teczki  oznacza,  że  po  automatycznym
wysłaniu  dokumentu  zarejestrowanego  w  systemie  POMOST  Std  do  CRD  zostanie  wyświetlony
komunikat informujący o numerze teczki, którą zasilił dokument.

Uwaga: Jeżeli z jakiegoś powodu dokument nie będzie mógł zostać natychmiast wysłany do CRD (
np.  gdy  CRD jest  wyłączone),  to  zostanie  on  dodany  do  kolejki  i  wysłany  później.  W  takim
przypadku  Użytkownikowi  nie  wyświetli  się  żaden  komunikat.  Jeżeli  natomiast  CRD  odbierze
komunikat, ale nie zdąży  obsłużyć  wysyłania zapytania w czasie, określonym  wartością  w  polu
Opóźnienie odpowiedzi CRD, to wówczas, podczas wykonywania operacji pobierania numeru dla
teczki wyświetli się komunikat z informacją o tym, że przetwarzanie dokumentu jest w toku. 

Wówczas zaleca się zmianę czasu opóźnienia odpowiedzi z CRD, określaną w polu Opóźnienie
odpowiedzi CRD. Szczegółowy sposób deklarowania czasu opóźnienia odpowiedzi z  CRD został
opisany poniżej.

Odznaczona  opcja  Automatyczne  pobieranie  numerów  teczki  oznacza,  że  po  automatycznym
wysłaniu nowego dokumentu do CRD, informacja o numerze teczki nie będzie pobierana z  CRD - nie
pojawi się komunikat informujący o numerze teczki, którą zasilił dokument.

Uwaga: Jeżeli Użytkownikowi nie zależy na szybkim pobraniu numeru teczki lub gdy  Użytkownik
zauważy, że czas operacji generujących komunikaty do CRD, takich jak np. zatwierdzenie decyzji,
znacząco się zwiększył zaleca się odznaczenie opcji Automatyczne pobieranie numerów teczki.
 

Uwaga: Użytkownik  może również  ręcznie sprawdzić  numer teczki dla  wszystkich  dokumentów
wysłanych do CRD, wybierając  na liście wszystkich dokumentów, wniosków, wywiadów, decyzji,
odwołań,  lub  z  teczki  rodziny,  menu  Czynności>Pobierz  numer  teczki  CRD  (po  uprzednim
zaznaczeniu właściwego dokumentu). Informacja o tym, w jakiej  teczce znajduje się dokument  w
CRD, zostanie zaprezentowana w postaci komunikatu.
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W  polu Opóźnienie odpowiedzi  CRD  określamy  czas  opóźnienia  odpowiedzi  z  CRD,  wyrażony  w
milisekundach (możliwy  zakres  od 0 do 999 ms). System źródłowy  oczekuje na  odpowiedź  z  CRD,
zawierającą informację o numerze teczki, do której przekazano dokument.

W oknie „Konfiguracja komunikacji z Cyfrowym Repozytorium Dokumentów” na zakładce Ogólne należy
również określić Nazwę systemu źródłowego oraz dane Administratora danych osobowych, w tym
jego dane kontaktowe (Numer telefonu i Adres e-mail).

Uwaga:  Informacja  o  nazwie  systemu  źródłowego  oraz  administratorze  danych   pojawią  się  w
aplikacji CRD po przesłaniu pierwszego dokumentu z danego systemu źródłowego. Nazwa systemu
źródłowego służy do identyfikowania systemu, z którego pochodzi dany dokument.

Na zakładce Dane do CRD poprzez  zaznaczenie  odpowiedniej  opcji  Wysyłaj  dane  z  aplikacj i  (…)
określamy z jakich aplikacji systemu źródłowego mają być  wysyłane dokumenty  do CRD. Domyślnie
wysyłane są dokumenty z wszystkich aplikacji systemu POMOST Std: PS/PZ/WR/ZI/KP..

Uwaga: Odznaczenie jednej  z opcji spowoduje, że dokumenty powiązane z odznaczoną aplikacją
nie będą przesyłane do CRD. 

Na zakładce Kody dokumentów Użytkownik  może zmienić  kody  dokumentów przesyłanych do CRD.
Domyślne kody są zgodne z kodami zdefiniowanymi w CRD i nie zaleca się ich zmiany. 
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Uwaga: Jeżeli Użytkownik zmodyfikuje domyślne kody dokumentów w systemie źródłowym to, aby
dane prawidłowo zasilały  CRD należy  dodać  kody  po  stronie  aplikacji  CRD w  słowniku  rodzaju
dokumentu archiwalnego. 

Na zakładce Kody teczek  dla każdej  z  aplikacji  dostępnej  w  ramach systemu POMOST Std można
zdefiniować kod teczki, do której  mają trafiać dokumenty dotyczące danej  aplikacji. Domyślne kody są
zgodne z kodami zdefiniowanymi w CRD. Użytkownicy  mogą dowolnie zmieniać  kody  teczek  według
konwencji  numeracji  przyjętej  w  Jednostce, np. jeżeli  dokumenty  mają  trafiać  do  osobnej  teczki  dla
każdej z aplikacji.

Uwaga: Jeżeli Użytkownik zmodyfikuje domyślne kody teczek w systemie POMOST Std to, aby
dane prawidłowo zasilały  CRD należy  dodać  kody  po  stronie  aplikacji  CRD w  słowniku  rodzaju
teczki. 

Po  skonfigurowaniu  danych  dotyczących  komunikacji  systemu  POMOST  Std  z  aplikacją  CRD  na
zakładkach  okna  „Konfiguracja  komunikacji  z Cyfrowym  Repozytorium  Dokumentów”  należy  wybrać
ikonę Akceptuj w celu zapisania wprowadzonych zmian.

Następnie Użytkownik może przystąpić  do rejestracji  systemu POMOST Std w CRD. W  tym celu w
oknie „Konfiguracja usług”, na zakładce Cyfrowe Repozytorium Dokumentów należy wprowadzić w polu
Identyfikator  SD  unikalny  identyfikator  systemu  źródłowego  POMOST  Std  -  dowolną  wartość
z przedziału  od  11 do 98.  Następnie  na  podstawie  identyfikatora  SD  należy  wygenerować  unikalny
identyfikator UUID SD. W tym celu należy wybrać przycisk Generuj UUID.
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Uwaga: Identyfikator SD i UUID SD są ze sobą powiązane i zależne. Dla danego Identyfikatora SD
można  wygenerować  jeden  unikalny  UUID.  Po  wygenerowaniu  UUID  SD  nie  ma  możliwości
ponownego  wygenerowania  UUID  SD  ani  zmiany  identyfikatora  SD.  Na  podstawie  wartości
uzupełnionych w polach Identyfikator SD i UUID SD, aplikacja CRD dokonuje identyfikacji systemu
POMOST Std.

Za pomocą przycisku Sprawdź  połączenie  mamy  możliwość  sprawdzenia poprawności  konfiguracji
połączenia systemu POMOST Std z aplikacją CRD. Wynik  sprawdzenia zostaje wyświetlony  w  polu
Test  usługi.  W  przypadku  poprawnego  połączenia  z aplikacją  CRD,  w  polu  Test  usługi  zostaną
wyświetlone informacje dotyczące połączenia z zainstalowaną aplikacją CRD. 

WAŻNE: Użycie przycisku „Sprawdź połączenie” jest konieczne do uruchomienia komunikacji,
co  oznacza,  że  gdy  w  polu  „Test  usługi”  zostanie  wyświetlony  komunikat,  z  informacją  o
poprawnym  przebiegu  komunikacji,  można  przystąpić  do  zasilenia  CRD danymi  z  systemu
POMOST Std.

Uwaga: Jeżeli do CRD ma być podłączony więcej  niż  jeden system źródłowy  (system POMOST
Std),  to  Identyfikator  SD  trzeba  ustalić  z  administratorem  aplikacji  CRD.  Wprowadzenie
jednakowego Identyfikatora SD dla dwóch różnych systemów spowoduje, że CRD będzie odbierało
komunikaty i zasilenia z  SD, który  skomunikował  się (połączył) z  CRD jako pierwszy, natomiast
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komunikaty pochodzące z SD, który połączył się z CRD, jako drugi będą odrzucane.

Po  prawidłowym  skomunikowaniu  obu  aplikacji  konieczne  jest  przelogowanie  Użytkownika  systemu
POMOST Std.  Dopiero  wówczas  można  przystąpić  do zasilania  aplikacji  CRD  danymi  z  systemu
POMOST  Std.  Szczegółowy  opis  zasilenia  CRD  danymi  z  systemu  POMOST  Std  znajduje  się
w rozdziale "Komunikacja z CRD".

Pielęgnacja słowników i parametrów

Słowniki

Słowniki są podstawą działania systemu. Zawierają ogół informacji  wykorzystywanych we wszystkich
modułach  systemu.  W  niniejszym  rozdziale  zostaną  opisane  tylko  najważniejsze,  najczęściej
wykorzystywane funkcjonalności związane z  wprowadzaniem zmian w  słownikach.  Poniżej  zostanie
podany sposób wprowadzania zmian do słowników centralnych, wprowadzenie rozszerzenia lokalnego
oraz  modyfikacja  parametrów  systemowych.  Przedstawimy  także  sposób  modyfikacji  elementów
słownika lokalnego.

W słownikach centralnych nie możemy wprowadzać modyfikacji. Jedyną możliwością zmodyfikowania
słownika  centralnego  jest  dodanie  rozszerzenia  lokalnego  do  istniejącego  elementu  słownika.
Rozszerzenie  będzie  można  później  wykorzystać  w  systemie  (miejsce  wykorzystania,  zależy  od
elementu, do którego dodano rozszerzenie). Rozszerzenia lokalne możemy wprowadzać do słowników
centralnych systemowych.
W  celu  dodania  rozszerzenia  lokalnego  wybieramy  w  głównym  oknie  systemu  przycisk

 lub  menu  Administracja>Słowniki>Centralne  systemowe.  Otworzy  się
okno "Lista słowników".

W oknie tym widzimy listą słowników. Aby przeglądnąć dane słownika, zaznaczamy wybrany słownik i
wybieramy  ikonę  Przeglądaj.  Otworzy  się  okno  "Słownik  [nazwa  słownika]",  zawierające  Nazwę
słownika, Opis słownika, Numer wersj i, Typ słownika, Rodzaj  słownika.
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Rozszerzenia lokalne będziemy mogli dodawać tylko dla niektórych słowników. W celu wprowadzenia
rozszerzenia  lokalnego  do  słownika  zaznaczamy  go  na  liście  i  wybieramy  przycisk  Elementy

. Otworzy się okno "Lista elementów słownika [Nazwa słownika]". 

W oknie tym widzimy listę elementów zawartych w słowniku. Jeśli jest to słownik, do którego można
dodać rozszerzenie lokalne to, po zaznaczeniu elementu pojawi się przycisk  Rozszerzenia  lokalne

.

Uwaga: Istnieją słowniki, w  których rozszerzenie lokalne wprowadza się nie dla wszystkich, ale
tylko  dla  niektórych  elementów.  Przykładem  takiego  słownika  jest  słownik  "KOD  Rodzaju
Świadczenia”, gdzie po wejściu na  listę  elementów  przycisk  Rozszerzenia  lokalne  pojawi  się
dopiero po zaznaczeniu niektórych elementów, np. "210090 Zasiłek celowy na zaspokojenie innych
potrzeb".
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Po  wybraniu
przycisku
Rozszerzeni
a  lokalne
otworzy  się
okno "Lokalne
rozszerzenie
słownika:
[nazwa
słownika]",  w
którym
wybieramy
ikonę Dodaj  i
przechodzimy
do  okna
"Element
lokalnego
rozszerzenia
słownika".

W oknie tym na zakładce
Dane  Elementu  musimy
uzupełnić  pola:  Kod
elementu  i  Opis
elementu,  gdzie
wprowadzamy  opis,  który
będzie wykorzystywany  w
systemie.  Np.  po
wprowadzeniu
rozszerzenia  do  słownika
"KOD  Rodzaju
świadczenia" rozszerzenie
będziemy  mogli
wykorzystać  podczas
wydawania decyzji. 
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Na  zakładce  Wartości
dodatkowe  możemy
wprowadzić  wartość
dodatkową,  dla  wybranego
elementu, np. dla słownika
"KOD  Rodzaju
świadczenia"  wartością
dodatkową  jest  np.  Opis
świadczenia  na  wydruku
decyzj i, dla słownika "KOD
Sposobu  Reali  Wypłaty"  -
Opis dodatkowy sposobu
realizacj i,  dla  słownika
"KOD  Rodzaju  Pomocy
Rzeczowej"  -  Cena  za
sztukę.  Aby  wprowadzić
właściwą  wartość
dodatkową,  wybieramy
ikonę  Modyfikuj  i  w  polu
Wartość  wprowadzamy
odpowiedni  tekst.
Wprowadzoną  wartość
zatwierdzamy  ikoną
Akceptuj. 

Po uzupełnieniu danych opuszczamy okno, wybierając ikonę Akceptuj.
Dodane rozszerzenie pojawi się w oknie "Lokalne rozszerzenie słownika [nazwa słownika]". Będziemy
mogli je modyfikować i usuwać, ale tylko do momentu wykorzystania w systemie.
Po dodaniu rozszerzenia, w kolejnych oknach wybieramy ikonę Akceptuj i wracamy do głównego okna
systemu. 

Uwaga: W sytuacji, gdy wprowadzimy taką kategoryzację wybranego rodzaju świadczenia, która
całkowicie  wyczerpuje  wszystkie  możliwości  przyznania  tego  rodzaju  świadczenia,  możemy
zablokować  główny  rodzaj  świadczenia. W  tym celu modyfikujemy  główny  rodzaj  świadczenia  i
zaznaczamy opcję można przyznać tylko rozszerzenia lokalne. 

Dzięki temu można zapewnić, że wszystkie przyznawane w Ośrodku  świadczenia  tego  rodzaju
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będą należeć do jednej z podgrup, określonych przez rozszerzenia lokalne, a nie do głównej  grupy.
Przykład: Świadczenie posiłek z programu dożywiania rozszerzyliśmy lokalnie, dzieląc go na dwie
kategorie: posiłek dla osób do 150% kryterium dochodowego oraz posiłek dla osób powyżej  150%
kryterium  dochodowego.  Zaznaczając  dla  głównego  elementu  "290501 -  posiłek"  opcję  można
przyznać  tylko  rozszerzenia  lokalne,  uzyskamy  pewność,  że  wszystkie  nowo  wydawane
decyzje będą należeć  do jednej  z  ww. dwóch podgrup,  a  nikt  nie  wybierze  głównego  elementu
"290501 - posiłek" podczas przyznawania świadczenia.

Jeśli  w  oknie  "Lista  słowników"  w  polu  Rodzaj  słowników  zaznaczymy  tylko  opcję  Lokalne,  to
dostępna  będzie  lista  słowników  lokalnych,  których  elementy,  w  przeciwieństwie  do  elementów
słowników centralnych, możemy modyfikować i dodawać.

Po zaznaczeniu słownika na liście wybieramy przycisk Elementy. Otworzy się okno "Lista elementów
słownika:[nazwa słownika]".

W  oknie widzimy  listę dodanych elementów wraz  z  datami ich obowiązywania. Po  dodaniu  nowego
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elementu  słownika  (ikona  Dodaj)  przycisk  Cofnij  zatwierdzenie  bieżącej  wersji  zmieni  się  na
Zatwierdź nową wersję słownika. Dopiero po zatwierdzeniu, wprowadzone zmiany będą widoczne w
pozostałych miejscach systemu, gdzie są wykorzystywane.

Dodając  nowy  element  słownika
uzupełniamy wartości w polach Kod
elementu  i  Kod  sprawozdawczy,
Opis elementu oraz Data od. 

Uwaga:  Datę  końca
obowiązywania uzupełniamy, gdy
będziemy  chcieli,  aby  system
przestał  wykorzystywać  ten
element.

W  sekcji  Wartości  dodatkowe  uzupełniamy  poszczególne  wartości  dodatkowe  dla  dodawanego
elementu. Po wprowadzeniu wszystkich danych wybieramy ikonę Akceptuj.

Uwaga:  Podczas  modyfikacji  elementu  słownika  lokalnego,  pola  Kod  elementu  oraz  Kod
sprawozdawczy  nie  są  dostępne  do  modyfikacji,  jeżeli  element  ten  został  wykorzystany  w
systemie.

Uwaga:  Cofnięcie  zatwierdzenia  bieżącej  wersji  słownika  lokalnego  jest  możliwe  nawet,  jeśli
elementy tego słownika zostały wykorzystane w systemie.  W systemie są dostępne następujące
słowniki lokalne: 

"Instytucje" - zawiera listę wszystkich instytucji.

"Miejscowości" - zawiera listę wszystkich miejscowości wraz ze słownikiem ulic i kodów pocztowych.

"Osoby" - zawiera listę wszystkich osób zarejestrowanych w systemie.

"Rodzaj Stanowiska w pracy" - dodatkowe stanowiska wykorzystywane w okresach zatrudnienia.

Modyfikacja słownika JOPS

Począwszy  od aktualizacji  3-25.2 systemu POMOST Std możliwa jest  aktualizacja  nazw  JOPS  na
potrzeby  wydruków.  W  tym  celu  należy  w  głównym  oknie  systemu  na  zakładce  Administracj a  z
drzewka funkcji Słowniki wybrać pozycję Jednostki organizacyjne pomocy społecznej . 
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Zostanie otwarte okno "Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej", w którym dla wybranej  jednostki
należy wybrać ikonę Modyfikuj . Następnie w oknie "Dane jednostki" w polu Nazwa dla potrzeb okien
i  wydruków  systemu  POMOST  Std  mamy  możliwość  zmiany  nazwy  tej  jednostki  na  potrzeby
systemu POMOST Std. Wprowadzone zmiany akceptujemy.

Oryginalna nazwa jednostki  nadana  na  poziomie  centralnym  pozostaje  bez  zmian  w  górnej  części
okna. Zmieniona nazwa jednostki będzie stosowana w całym systemie POMOST Std (na wszystkich
oknach oraz wydrukach). 
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Uwaga:  Zaimportowanie  kolejnej  wersji  słowników  centralnych  nie  spowoduje  zmiany  nazwy
ustalonej dla potrzeb okien i wydruków systemu POMOST Std.

Miejscowości

Modyfikując lub dodając nowe dane adresowe możemy skorzystać z zawartości słownika zawierającego
listę  miejscowości  wraz  z  ulicami.  Użytkownik  może  uporządkować  zawartość  słownika  lub  ją
zaktualizować.  W  tym  celu  w  głównym  oknie  na  zakładce  Administracja  wybieramy  menu
Administracja>Słowniki>Miej scowości. 
Zostanie  otwarte  okno  "Lista  miejscowości",  w  którym  możemy  dodać  nową  miejscowość,
zmodyfikować lub usunąć dane istniejącej. 
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Bezpośrednio  po  wejściu  do  okna  widzimy  tylko  miejscowości  znajdujące  się  na  terenie  działania
naszego Ośrodka (mają odpowiedni kod terytorialny) - jest zaznaczona opcja Miej scowości na terenie
działania ośrodka. Aby zobaczyć wszystkie pozycje jakie znajdują się w słowniku, należy zaznaczyć
opcję Wszystkie miej scowości. 

Dodanie nowej  miejscowości następuje po wybraniu ikony Dodaj, po czym stają się dostępne pola w
prawej  części  okna:  Miej scowość,  Kod  terytorialny,  Klasa  miej scowości,  Kody  pocztowe,
zagranica oraz przyciski Ulice i Dzielnice. 

Pole Klasa miej scowości wypełniamy, wybierając odpowiednią daną z rozwijalnej listy wartości.
Kod  terytorialny
wybieramy  za  pomocą

przycisku  .  Zostaje
otwarte  okno  "Jednostki
Administracyjne",  w
którym  zaznaczamy
jednostkę  według
właściwości
terytorialnych,  a  wybór
zatwierdzamy  ikoną
Akceptuj. 

W przypadku, gdy rejestrowana miejscowość jest spoza granic kraju, zaznaczamy opcję zagranica. 
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Uwaga: Jeżeli dla miejscowości z zagranicy wprowadzono zagraniczny kod pocztowy, to wówczas
nie  można  odznaczyć  opcji  "zagranica"  dla  tej  miejscowości.  Należy  wówczas  usunąć  kody
zagraniczne.

W  przypadku,  gdy  nie  znamy  kodu  terytorialnego  miejscowości,  zaznaczamy  opcję  nieznany.
Zaznaczenie  tej  opcji  spowoduje  zablokowanie  możliwość  wyboru  kodu  terytorialnego  z  listy  i
przypisanie  miejscowości  kodu  "0000000".  Miejscowości  z  ustawionym  kodem  "0000000"  zostaną
wyświetlone na liście, gdy wybierzemy opcję Wszystkie miej scowości. 
Wprowadzone dane zatwierdzamy poprzez wybranie ikony Akceptuj.
Jeżeli  miejscowość,  której  dane  dodajemy  nie  ma  żadnej  ulicy,  to  uzupełniamy  jedynie  pole  Kody
pocztowe za pomocą ikony Dodaj . 

Uwaga: Jeśli miejscowość znajduje się za granicą kraju (zaznaczona opcja zagranica), to w polu
Kod pocztowy możemy wprowadzić 12 dowolnych znaków, a jeśli nie, to 6 znaków i dopuszczalne
tylko znaki 1234567890-. 

W  przypadku, gdy  na  terenie  miejscowości  są  ulice,  to  aby  je  wpisać,  wybieramy  przycisk  Ulice.
Pojawi się okno "Lista ulic [nazwa miejscowości]", w którym wybieramy ikonę Dodaj.
Nazwę  ulicy  wpisujemy  w  polu
Ulica, a w polu Kody pocztowe na
ulicy  wpisujemy  związany  z  tą
ulicą kod pocztowy. Jeżeli  z  daną
ulicą związany jest więcej niż jeden
kod,  to  kolejne  wartości
wprowadzamy  za  pomocą
przycisku Dodaj. Obok pola Ulica
znajduje  się  opcja  aktualna
(domyślnie  zaznaczona).
Wprowadzone  dane  zatwierdzamy
wybierając ikonę Akceptuj.

Uwaga: Jeżeli miejscowość ma
jeden kod pocztowy, to kod ten
podpowie  się  od  razu  bez
konieczności  wybierania  ikony
Dodaj.

Pobranie elementów słownika terytorialnego ulic systemu Emp@tia powoduje aktualizację listy ulic oraz
odpowiednie zaznaczenie/odznaczenie opcji zawartości kolumny "Aktualna" z możliwością aktualizacji
przez Użytkownika. 

Listę  ulic  prezentowaną  w  oknie  "Lista  ulic:  [nazwa  miejscowości]"  możemy  ograniczyć  do  ulic
zawierających określony ciąg znaków, np. wpisanie do pola Ograniczenie listy do ulic zawieraj ących
wartości  Słowackiego  wyświetli  ulice:  Słowackiego,  ul.  Słowackiego,  J.  Słowackiego,  Juliusza
Słowackiego itd. (w kol. Aktualna będą prezentowane aktualne ustawienia tej  opcji dla prezentowanych
ulic).  

Uwaga:  Jeżeli  dana  ulica  jest  nieaktualna,  to  należy  odznaczyć  zaznaczenie  opcji  aktualna;
wówczas taka ulica nie będzie podpowiadana podczas wprowadzania adresów.

Jeżeli w słowniku ulic danej  miejscowości wpisane są błędne dane tzn. ta sama ulica została wpisana
dwukrotnie,  to  możemy  takie  wpisy  skorygować,  wybierając  w  oknie  "Lista  miejscowości"  menu
Czynności>Usunięcie duplikatów ulic. Szczegółowy opis tej  funkcjonalności został opisany w rozdziale
"Usuwanie duplikatów ulic".

W  przypadku, gdy  na terenie miejscowości są dzielnice, to aby  je  wprowadzić,  wybieramy  przycisk
Dzielnice. Pojawi się okno "Dzielnice miejscowości [nazwa miejscowości]", w którym wybieramy ikonę
 Dodaj.
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Wprowadzamy  Nazwę  dzielnicy
oraz  za pomocą przycisku Ulice  w
dzielnicy  ulice  związane  z
dodawaną dzielnicą.

Po wybraniu przycisku Ulice  w  dzielnicy  otworzy  się okno "Ulice w dzielnicy  [nazwa dzielnicy]",  w
którym za pomocą ikony Dodaj wprowadzamy kolejne ulice związane z dzielnicą.

Ulice  danej  dzielnicy  wskazujemy  spośród  wszystkich  ulic  miejscowości.  Ulicę  możemy  również
przypisać do dzielnicy w zakresie wybranych numerów domów. W tym celu w prowadzamy dany zakres
w polach Nr domu od,  Nr domu do,  jednocześnie określając  przez  wybór  opcji,  czy  mają  to  być
wszystkie numery  z  tego zakresu, czy  tylko numery  parzyste lub nieparzyste . Do jednej  dzielnicy
możemy przypisać kilka różnych zakresów numeracji, z uwzględnieniem zaznaczonych opcji.
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Uwaga: Każdy numer domu danej ulicy może zostać przypisany tylko raz. 

Ulice  można  przypisywać  także  grupowo  do  dzielnicy.  W  tym  celu  w  oknie   "Lista  ulic  [nazwa
miejscowości]"  zaznaczamy  ulice,  które  chcemy  przypisać  do  dzielnicy,  i  wybieramy  menu
Dzielnice>Przypisz  zaznaczone  ulice  do  dzielnicy.  Następnie  w  oknie  "Dzielnice  miejscowości"
wskazujemy dzielnicę, do której  chcemy  przypisać  zaznaczonej  wcześniej  ulice. Po zaakceptowaniu
wyboru dzielnicy, wskazane ulice zostaną do niej przypisane.
Po  wprowadzeniu  słownika  dzielnic  i  przypisaniu  ulic,  każda  rodzina  zarejestrowana  w  systemie
POMOST Std jest przypisywana automatycznie do dzielnicy, do której należy podana w adresie rodziny
ulica.

Wprowadzone dane miejscowości zatwierdzamy wybierając ikonę Akceptuj.
W  celu zmodyfikowania danych, w tym  również  zawartości  słownika  ulic,  zaznaczamy  odpowiednią
pozycję na liście i wybieramy ikonę Modyfikuj. Dostępne staną się pola znajdujące się w prawej  części
okna:  Miej scowość,  Kod  terytorialny,  Klasa  miej scowości,  Kody  pocztowe,  zagranica  oraz
przyciski Ulice, Dzielnice.

W  przypadku  próby  usunięcia  miejscowości,  którą  użyto  w  danych  adresowych  możemy  otrzymać
raport z informacją o elementach zawierających tę miejscowość. Przed usunięciem ulicy  ze słownika
musimy ją usunąć z tych danych adresowych.

Uwaga: Jeżeli mamy  włączony  parametr systemowy  "Śledzenie systemu"  oraz  w administracji  (
Administracja>Kontrola>Śledzenie  zmian  zakładka  Śledzenie  zdarzeń)  zaznaczymy  śledzenie
zdarzenia  Usunięcie  ulicy,  to  w  przypadku  usunięcia  pozycji  ulicy  ze  słownika  odpowiednia
informacja zostanie zapisana do dziennika zdarzeń.
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Parametry

Rola Administrator pozwala nam na ustalenie różnego rodzaju parametrów wykorzystywanych później
w innych modułach systemu. 

Przez  wybranie  w  głównym  oknie  przycisku   otwieramy  okno  "Parametry
systemowe".

Okno w górnej  części zawiera listę parametrów systemowych, które możemy przeglądać z podziałem
na typy i grupy.
Aby  wybrać  typ prezentowanych parametrów,  w  polu  Typ  parametrów  zaznaczamy  jedną  z  opcji:
centralne, lokalne lub wszystkie.
Możemy też przeglądać poszczególne grupy parametrów, w polu Grupy parametrów wybierając z listy
wartości:  Bezpieczeństwo  systemu,  Harmonogram  planowanych  realizacj i,  Należności,  Kalendarz
planowanych wypłat, Zakres kontroli decyzj i lub wszystkie.
Jeżeli chcemy przeglądać tylko otwarte parametry, to w polu Pokaż  należy wybrać wartość "otwarte".
Domyślnie są wyświetlane wszystkie parametry.
W  dolnej  części  okna  jest  prezentowana  lista  wartości  zaznaczonego  parametru.  Tutaj  mamy
możliwość dodawania, przeglądania i modyfikacji wartości danego parametru. 

Ikona   umieszczona po prawej  stronie pola Grupy parametrów umożliwia wydruk  aktualnie
ustawionych wartości wszystkich parametrów.

Aby  dodać  do listy  nową  wartość,  wybieramy  ikonę  Dodaj.  Aby  zmodyfikować  wartość  istniejącą,
wybieramy ikonę Modyfikuj. 

Uwaga: Wybranie funkcji  dodawania nowej  wartości  parametru  lub  modyfikowania  jest  możliwe
tylko  wtedy,  gdy  nie  jest  określona  Data  obowiązywania  do  dla  modyfikowanego  parametru
systemowego.
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Zostanie  otwarte  okno  "Wartość
parametru systemowego". W oknie tym
uzupełniamy  datę  początku
obowiązywania  parametru  oraz
wartość.

 

Wprowadzone  dane  zatwierdzamy  wybierając  ikonę  Akceptuj.  Nowa  wartość  pojawi  się  na  liście
wartości parametru. 
Za pomocą ikony Usuń możemy usunąć, wartość danego parametru, tylko wtedy, gdy dla wartości tej
nie jest określona Data obowiązywania do.

Uwaga: Nie można usunąć wartości, która jest jedyną wartością swojego parametru.

Parametry  systemowe  centralne  są  słownikiem  należącym  do  słowników  centralnych  przysyłanych
przez Ministerstwo. Jednak mamy w nim większą możliwość wprowadzania zmian niż  w pozostałych
słownikach centralnych.
Mamy tu listę parametrów, wg których system wylicza wysokość przyznanych kwot pomocy dla wielu
świadczeń wydawanych w programie. Jeśli zmienią się przepisy, a my nie otrzymaliśmy jeszcze nowej
wersji słowników, to możemy sami wprowadzić nową wartość parametru. 

Parametry lokalne

W systemie mamy ponadto następujące lokalne parametry systemowe:

1. "Adres - sprawozdania" - Za jego pomocą możemy określić, który z rodzajów adresów osoby ma być
brany  pod uwagę do ustalania informacji  czy  osoba ma być  liczona  do  kolumn  "w  tym  na  wsi".
Parametr ma pięć ustawień rodzajów adresów branych pod uwagę podczas liczenia sprawozdań: 0 -
pierwszeństwo  ma  adres  zamieszkania;  1  -  pierwszeństwo  ma  adres  zameldowania;  2  -
pierwszeństwo ma adres do korespondencji.

2. "Adres eDok" - Jako wartość tego parametru należy podać adres internetowy, pod którym znajduje
się aplikacja eDOK.

3. "Adres serwera ePUAP"- Określa adres serwera ePUAP.

4. "Adres  zamieszkania  na  kartach  przedpłaconych  PKO  BP"  -  Parametr  określa,  jaki  adres
użytkownika  karty  ma  być  umieszczany  na  kartach  przedpłaconych  wydawanych  beneficjentom
banku PKO BP. Możliwe wartości parametru: 1 - zamieszkania; 2 - wskazany  na wniosku o kartę
przedpłaconą. Wartością domyślną  parametru  jest  "1",  co  oznacza,  że  przy  domyślnej  wartości
parametru  na  karcie  umieszczany  jest  adres  zamieszkania  użytkownika  karty.  Przy  wartości
parametru wynoszącej "2" na karcie umieszczany jest adres wskazany przez użytkownika karty we
wniosku o kartę przedpłaconą.    

5. "AdresOpcja"  -  Decyduje o sposobie drukowania i wyświetlania adresu gdy miejscowość i  poczta
są takie same.

6. "Ankieta  POMOST  Std  3-0.0"  -  Określa  czy  z  wersji  POMOST  Std  3-0.0  utworzono  ankietę
dotyczącą gotowości do skorzystania z nowych usług CSIZS Emp@tia.

7. "Brak aktualizacji odbiorców i kwoty" - decyduje o aktualizacji liczby  odbiorców i kwoty  w terminie
kalendarza wypłat podczas tworzenia harmonogramu (zapobiega blokowaniu danych).

8. "Brak  osoby  w  rejestrze  PESEL"  -  Parametr  określa  czy  system  ma  zgłaszać  brak  osoby  w
rejestrze  PESEL  podczas  grupowego  sprawdzania  odbiorców  list  wypłat.  Domyślna  wartość
parametru: "Nie". Przy wartości parametru przestawionej na "Tak" Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie
"Osoba nie występuje w rejestrze PESEL".

9. "Całkowita  blokada  terminu"  -  Parametr  wykorzystywany  dla  funkcjonalności  kalendarza
planowanych wypłat,  decyduje o tym czy  użytkownik  ma  możliwość  ustawienia  daty  planowanej
wypłat świadczenia na termin, który został zablokowany w kalendarzu planowanych wypłat.

10."CIS  Posiadacza"  -  parametr  określa  numer  CIS  Posiadacza,  który  jest  drukowany  na  wydruku
formularza karty przedpłaconej.
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11."Czy automatycznie tworzyć harmonogram planowanych realizacji"  -  Decyduje, czy  harmonogram
planowanych realizacji  ma być  tworzony  automatycznie w chwili  wejścia  na  okno  "Harmonogram
realizacji".

12."Czy  cała  rodzina  w  zasiłku  okresowym"  -  Parametr  określa  czy  podczas  przyznawania
świadczenia  zasiłek  okresowy  system  ma  podpowiadać  wszystkich  członków  rodziny  jako
świadczeniobiorców. Jeżeli  wartość  parametru jest  ustawiona  na  'Tak',  to  jako  świadczeniobiorcy
zasiłku okresowego są podpowiadani wszyscy członkowie rodziny w oparciu o ostatni wywiad, a w
przypadku jego braku, na podstawie sytuacji bieżącej. 

13."Czy  czekać  na nadanie numeru"  - Określenie,  czy  po  rejestracji  dokumentu  POMOST Std  ma
czekać na nadanie numeru w systemie obiegu dokumentów eDOK.

14."Czy dodawać tylko liczbę dni roboczych przy podpowiedzi daty blokady" - Parametr określa, czy
przy  podpowiedzi daty  blokady, do  daty  bieżącej  ma  być  dodawana  tylko  liczba  dni  roboczych.
Domyślnie parametr jest ustawiony na 'Nie'. Jeśli parametr jest  ustawiony  na 'Tak' to wyznaczając
datę blokady, z dni dodawanych brane są pod uwagę tylko dni robocze. Dni robocze są wyznaczane
na podstawie kalendarza systemowego.

15."Czy dostępna komunikacja z MOUS" - Parametr po przestawieniu na "Tak" umożliwia współpracę z
oprogramowaniem MOUS. 

16."Czy  drukować  dodatkowe  informacje  świadczenia"  -  Określa,  czy  automatycznie  drukować
znacznik "Dodatkowe informacje świadczenia" w ramach listy świadczeń. Po ustawieniu parametru
na  'Nie'  znacznik  "Dodatkowe  informacje  świadczenia"  nie  jest  drukowany  automatycznie  dla
przyznania świadczenia DPS i dla zmian świadczeń.

17."Czy  drukować  napis  niezatwierdzona  zamiast  numeru  urzędowego  projektu  decyzji"  -  Parametr
określa,  czy   dla  decyzji  o  statusie  'projekt',  znacznik  'Numer  decyzji'  ma  drukować  tekst
'NIEZATWIERDZONA' zamiast  numeru urzędowego.

18."Czy drukować powtórzone wartości w analizach" - Określa, czy w analizach danych w podziałach
drukować trzykropek - Nie, czy powtórzone dane - Tak. Parametr domyślnie ustawiony jest na "Nie".

19."Czy  dzień początku świadczenia dniem miesiąca planowanej  realizacji"   -   Jeśli  dzień miesiąca
planowanej  realizacji wypada przed dniem początku świadczenia to: TAK - ustawia dzień początku
świadczenia jako dzień planowanej  realizacji;  NIE  -  ustawia  dzień  miesiąca  planowanej  realizacji
pomimo, że wypada on przed dniem początku świadczenia.

20."Czy  informować  o  ponownym  wydruku  listy  wypłat"  -  określa,  czy  system  ma  informować  o
ponownym wydruku listy  wypłat. Wartość  "0"  oznacza,  że  system  nie  informuje,  że  lista  wypłat
została już  wydrukowana. Wartość  "1"  oznacza, że system ostrzega, że lista wypłat  została  już
wydrukowana.  Wartość  "2"  oznacza,  że  ponowny  wydruk  listy  wypłat  jest  niemożliwy  i  system
informuje o tym komunikatem.

21."Czy komunikacja z eDok włączona" - Określa, czy komunikacja z systemem obiegu dokumentów
eDOK jest włączona.

22."Czy  komunikat  o nieprzypisanych wywiadach"  - Parametr określa, czy   wyświetlać  komunikat  o
wywiadach z terminali mobilnych nieprzypisanych do żadnej komórki organizacyjnej.

23."Czy kopiować Dodatkowe informacje dla świadczenia" - Określa czy  podczas  tworzenia decyzji  z
decyzji  dane  z  pola  "Dodatkowe  informacje  dla  świadczenia"  mają  być  kopiowane  z  decyzji
pierwotnej. Wartość 'Tak' - kopiuje dane, 'Nie' - pozostawia puste pole.

24."Czy kopiować dokumenty dołączone do wywiadu" - Określa czy kopiować dokumenty dołączone do
wywiadu, podczas tworzenia nowego wywiadu

25."Czy  kopiować  parametry  harmonogramu realizacji  z  poprzedniego  roku"  -  Określa,  czy  podczas
tworzenia  harmonogramu  planowanych  realizacji  w  kontynuacji  planów  system  ma  kopiować
parametry pozycji z grudnia poprzedniego roku.

26."Czy  kopiować  pracownika z  wywiadu do rodziny"  - Określa czy  ma być  kopiowany  pracownik  z
ostatniego wywiadu do pracownika prowadzącego rodzinę?  Wartość  'Tak' -  kopiuje pracownika do
teczki rodziny oraz rodziny jeżeli teczka domyślna, 'Nie' - nie kopiuje.

27."Czy kopiować przyczyny zgłoszenia" - Określa czy podczas tworzenia kolejnego wywiadu mają być
kopiowane przyczyny zgłoszenia z ostatniego wywiadu. Parametr domyślnie ustawiony na “Tak”.
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28."Czy  kwota  harmonogramu  porozumienia  wg  dni"  -  Parametr  określa,  czy  podczas  generowania
pozycji harmonogramu dla porozumień, kwota ma być obliczana na podstawie ilości dni w miesiącu.
Parametr domyślnie ustawiony na "Nie". 

29."Czy  kwota odsetek spłacana w pierwszej kolejności" - Parametr określa czy kwota odsetek ma być
w całości spłacana w pierwszej kolejności.

30."Czy  miejsce  realizacji  odbiorcą  świadczenia"  -  Określa  czy  podczas  tworzenia  harmonogramu
realizacji dla niefinansowego świadczenia Zasiłek celowy i w naturze (210) system ma automatycznie
ustawiać, jako odbiorcę świadczenia instytucję, będącą miejscem realizacji  świadczenia.  Wartość
''Tak'' - ustawia miejsce realizacji jako odbiorcę, ''Nie'' - standardowo świadczeniobiorca jest odbiorcą.
Wartość domyślna "Nie". 

31."Czy możliwa realizacja świadczenia osobie zmarłej"  -  Określa, czy  w systemie ma być  możliwa
realizacja świadczenia osobie zmarłej. Parametr domyślnie ustawiony na “Tak”.

32."Czy możliwe zwolnienie z należności za usługi opiekuńcze" - Parametr określa czy dla świadczeń
dotyczących usług opiekuńczych (204) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (20406, 112) jest
możliwe zwolnienie z należności – częściowe lub całkowite. Parametr domyślnie ustawiony na “Nie”.
Wartość  "Tak"  oznacza,  że  można  wprowadzić  kwote  odpłatności  po  zwolnieniu  z  odpłatności.
Wartość "Nie" - oznacza, że zwolnienie z odpłatności nie będzie możliwe.

33."Czy  można  przenieść  procedurę  NK"  -  Parametr  określa  czy  można  zakończyć  procedurę
"Niebieska Karta", podając jako powód przeniesienie do innego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przy
parametrze ustawionym ,a "Nie" powody te są niedostępne. Domyślnie parametr jest  ustawiony  na
"Tak".

34."Czy obowiązkowe uzasadnienie" - Określa, czy w decyzji  przyznającej  świadczenie obowiązkowe
jest  uzupełnienie  uzasadnienia.  W  niektórych  przypadkach,  np.  wówczas  gdy  decyzja  spełnia  w
całości  żądania  strony,  decyzja  nie  musi  zawierać  uzasadnienia.  W  zależności  od  ustawienia
parametru  "Czy  obowiązkowe  uzasadnienie"  system  będzie  od  nas  wymagał  podania  w  decyzji
uzasadnienia lub pozwoli na opracowanie decyzji bez tej  danej. Domyślnie parametr ustawiony  jest
na TAK czyli uzasadnienie jest wymagane.

35."Czy obowiązkowy powód zablokowania świadczenia" - Parametr określa, czy powód zablokowania
świadczenia jest wymagany.

36. "Czy odejmować 50% wysokości dochodu dziecka"  - Określa czy   podpowiadana przez  system
kwota podstawy świadczenia "pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej
pieczy zastępczej" (4S7010) jest pomniejszana o 50% wysokości dochodu dziecka umieszczonego
w rodzinnej pieczy zastępczej, jeżeli dziecko umieszczone posiada dochód.

37."Czy odpłatność za pobyt w PZ w ostatni roboczy dzień miesiąca" - parametr określa czy  system
POMOST  Std  ma  uniemożliwić  ustawienie  daty  planowanej  wypłat  na  termin,  który  został
zablokowany w kalendarzu planowanych wypłat.

38."Czy  otwierać  okno  kreatora  pozycji  harmonogramu"  -   Określa,  czy  przed  automatycznym
utworzeniem  domyślnego  harmonogramu  realizacji  ma  się  otwierać  okno  kreatora  pozycji
harmonogramu.

39."Czy podpowiadać procent  i  formę należności"  -  Parametr określa czy  system POMOST Std ma
podpowiadać  procent  i  formę  należności  na  oknie  danych  świadczenia,  jeśli  ustalono  procent
odpłatności na podstawie słownika 'Odpłatność  za świadczenia'. Wartość  'Tak'- podpowiadaj,  'Nie'-
nie podpowiadaj. Domyślnie wartość: 'Nie'

40. "Czy polskie znaki diakrytyczne w treści SMS" - Określa czy  przy  wysyłaniu powiadomień SMS
mają być używane polskie znaki diakrytyczne.

41. "Czy pozostawić do wpłaty pozycje harmonogramu należności"  -  Określa czy  ma być  domyślnie
zaznaczona opcja 'Czy pozostawić do wpłaty pozycje...' na oknie 'Zmiana statusu decyzji'. Wartość
0 - domyślnie odznaczona, 1 - domyślnie zaznaczona dla decyzji  wygaszających i  uchylających,
odznaczona dla zmieniających oraz zawieszających i  wstrzymujących, 2 - domyślnie zaznaczona
dla decyzji  wygaszających i  uchylających oraz  zmieniających,  odznaczona  dla  zawieszających  i
wstrzymujących,  3  -  domyślnie  zaznaczona  dla  decyzji  wygaszających  i  uchylających  oraz
zawieszających i  wstrzymujących, odznaczona dla zmieniających, 4  - domyślnie zaznaczona dla
decyzji  zawieszających  i  wstrzymujących,  odznaczona  dla  zmieniających  oraz  wygaszających  i
uchylających, 5 - domyślnie zaznaczona.
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42."Czy  pozostawić  do  wypłaty  pozycje  harmonogramu"  -  parametr  określa  czy  w  oknie  ''Zmiana
statusu decyzji" ma być  domyślnie zaznaczona opcja ''Czy  pozostawić  do wypłaty  pozycje przed
datą zmiany/uchylenia/wygaszenia”. Wartość ''0'' oznacza, że opcja domyślnie będzie odznaczona;
wartość ''1'' - opcja domyślnie zaznaczona dla decyzji  wygaszających i  uchylających, odznaczona
dla zmieniających oraz zawieszających i wstrzymujących, wartość "2" - domyślnie zaznaczona dla
decyzji  wygaszających  i  uchylających  oraz  zmieniających,  odznaczona  dla   zawieszających  i
wstrzymujących; wartość  "3"  -  domyślnie zaznaczona  dla  decyzji  wygaszających  i  uchylających
oraz  zawieszających i  wstrzymujących,  odznaczona  dla  zmieniających;  wartość  "4"  -  domyślnie
zaznaczona  dla  decyzji  zawieszających  i  wstrzymujących,  odznaczona  dla  zmieniających  oraz
wygaszających  i  uchylających;  wartość  "5"  -  opcja  domyślnie  zaznaczona.  Parametr  domyślnie
ustawiony na “0”.

43."Czy przelewy dla list gotówkowych" - Parametr określa czy dostępna jest generacja list przelewów
dla list wypłat realizowanych gotówkowo. Parametr domyślnie ustawiony na “Nie”.

44."Czy przenosić wszystkie pozycje harmonogramu pomiędzy komórkami organizacyjnymi" - Określa,
czy  podczas  przenoszenia decyzji  pomiędzy  komórkami  organizacyjnymi  mają  być  przenoszone
wszystkie  pozycje  harmonogramu  realizacji.  Domyślnie  parametr  ustawiony  jest  na  TAK,  co
oznacza, że przenoszone są wszystkie pozycje harmonogramu realizacji.  Wartość  NIE  oznacza,
że przenoszone są tylko pozycje harmonogramu realizacji o statusach 'zaplanowana' i 'do realizacj i'.

45.“Czy  pytać  o  zmianę  miejsca  realizacji  usługi  opiekuńczej?”  -  parametr  określa  czy  podczas
rejestracji  świadczenia  dotyczącego  usług  opiekuńczych  ma  pojawiać  się  pytanie  o  podpowiedź
miejsca realizacji usługi opiekuńczej zgodny z adresem realizatora. Jeśli ustawimy parametr na TAK,
to wyświetlane jest  pytanie “Czy  ustawić  miejsce realizacji  usługi  zgodne  z  adresem  realizatora”.
Jeśli w komunikacie tym wybierzemy  przycisk  TAK, to jako miejsce realizacji  usługi podpowie się
adres  realizatora usługi. W  przeciwnym wypadku (przycisk  NIE) -  miejsce  zamieszkania  odbiorcy
usługi. Jeśli ustawimy parametr na NIE, to komunikat się nie pojawi i miejsce realizacji ustawiane jest
automatycznie na miejsce zamieszkania odbiorcy usługi. 

46."Czy  sprawdzać  informację  o  zaburzeniach  psychicznych  w  dołączonym  wywiadzie"  -  Parametr
określa,  czy  dla  decyzji  przyznającej  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi
system  ma  kontrolować,  czy  w  dołączonym  do  decyzji  wywiadzie  występuje  informacja  o
zaburzeniach psychicznych osoby. Możliwe wartości: 0 - nie kontrolować  (wartość  domyślna), 1 -
ostrzeżenie, 2 - błąd.

47."Czy  sprawdzać  świadczeniobiorców  w  PESEL"  -  Parametr  określa,  czy  podczas  weryfikacji
odbiorców świadczeń listy wypłat w rejestrze PESEL będą też weryfikowani świadczeniobiorcy  tych
świadczeń. Parametr domyślnie ustawiony na “Nie”.  Przy domyślnym ustawieniu parametru przycisk
"Sprawdź w rejestrze PESEL" na oknie "Pozycje na liście wypłat" uruchamia weryfikację w rejestrze
PESEL  dat  zgonów  dla  osób,  które  są   odbiorcami  pozycji  danej  listy  wypłat.  Przy  wartości
parametru ustawionej  na "Tak" przycisk "Sprawdź w rejestrze PESEL"  na oknie "Pozycje na liście
wypłat"  powoduje  uruchomienie  weryfikacji  w  rejestrze  PESEL  dat  zgonów  zarówno  dla  osób,
będących  odbiorcami pozycji danej listy wypłat jak i dla świadczeniobiorców tych świadczeń.

48."Czy  ukryć  kolumny  plan  w  PomostOS"  -  parametr  określa  czy  w  wysyłanym  rozliczeniu  do
programu  PomostOS  ma  być  również  wysyłana  informacja  o  liczbie  i  kwocie  zaplanowanego
świadczenia.  Jeżeli  parametr  przestawimy  na  "TAK",  to  w  przesłanym  rozliczeniu  do  programu
PomostOS zostaną ukryte kolumny 'Liczba świadczeń plan' oraz 'Kwota świadczeń plan'.

49."Czy  umieszczać  drugie  imię  osoby  na  wydrukach"  -  Określa,  czy  system  na  wydrukach  ma
umieszczać drugie imię osoby.

50."Czy  ustawiać  konto  bankowe  jako  sposób  realizacji"  -  Określa  czy  system  ma  podpowiadać
sposób wypłaty "konto bankowe" dla tych odbiorców, którzy mają wprowadzony w systemie numer
konta bankowego.

51."Czy uwzględniać dane świadczenia zmienianego" - Określa, czy podczas tworzenia harmonogramu
planowanych realizacji  świadczenia zmieniającego mają  być  brane  pod  uwagę  dane  świadczenia
zmienianego. 

Uwaga:  Parametr  ma  też  wpływ  na  działanie   dokumentów  rozliczeniowych.  W  przypadku
parametru  ustawionego  na  "Tak"  pozycje  harmonogramu  pozostawione  do  realizacji,  podczas
pobierania  świadczeń  na  dokument  rozliczeniowy  ilość  świadczeń  z  pozycji  harmonogramu
pozostawionych do realizacji zostanie przeliczona do dnia uchylenia decyzji.
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52."Czy uwzględniać kwotę pozostawioną do realizacji dla świadczeń FUZ bez  podstawy"  - parametr
określa  jak  podczas  generowania  listy  wypłat  FUZ  dla  świadczeń  bez  podstawy  system  ma
uwzględniać kwotę pozostawioną do realizacji: Tak - kwota podana przez Użytkownika, Nie - pełna
kwota składki.

53."Czy  uwzględniać  nadpłaty  podczas  zatwierdzania  harmonogramu  należności"  -  Określa  czy
nadpłaty  osoby  będą  uwzględnione  podczas  zatwierdzania  decyzji  żądającej  zwrotu  i  będą
korygowały harmonogram należności.

54."Czy uwzględniać parametr AdresOpcja w przelewach elektronicznych" - Określa czy w przelewach
elektronicznych ma  być  uwzględniany  parametr  "AdresOpcja".  Przy  ustawieniu   "Tak"  adresy  w
przelewach będą miały postać zgodnie z parametrem "AdresOpcja", natomiast przy ustawionej  opcji
na "Nie" postać adresów zostaje bez zmian.

55."Czy  uwzględniać  potrącenia  skierowane  do  windykacji"  -  Parametr  określa,  czy  pozycje
harmonogramu  należności  o  statusie  'skierowana  do  windykacji'  i  sposobie  realizacji  'potrącenie'
mają być  uwzględniane na listach wypłat. Domyślnie parametr jest  ustawiony  na "Nie";  wówczas
pozycje  harmonogramu  należności  o  statusie  'skierowana  do  windykacji'  nie  są  uwzględniane
podczas tworzenia listy wypłat.  W przypadku parametru ustawionego na "Tak", podczas tworzenia
listy  wypłat  mogą  być  uwzględniane  potrącenia  dotyczące  decyzji  skierowanych  do  windykacji
(pozycje  harmonogramu  należności  o  statusie  'skierowana  do  windykacji  i  sposobie  realizacji
'potracenie'). 

56."Czy  uwzględniać  przerwy  w  pobycie  w  dokumencie  rozliczeniowym"  -  Parametr  określa,  czy
podczas  dodawania  do  dokumentu  rozliczeniowego  pozycji  świadczenia  schronienie  (201000)
uwzględniać  przerwy  w  pobycie.  Domyślnie  parametr  jest  ustawiony  na  "Nie".  Przy  ustawieniu
parametru  na   "Tak"  podczas  dodawania  do  dokumentu  rozliczeniowego  pozycji  świadczenia
schronienie (201000) będą  uwzględniane  przerwy  w  pobycie,  natomiast  przy  ustawionej  opcji  na
"Nie"  rozliczanie  pobytów  schronienia  pozostaje  bez  zmian(przerwy  w  pobytach  nie  są
uwzględniane).

57."Czy  uwzględniać  zwroty  w  sprawozdaniach  z  wykonania  księgowego"  -  Określa,  czy  podczas
liczenia sprawozdania z wykonania księgowego mają być uwzględniane zwroty.

58. "Czy używać kreatora dla generowania należności decyzji żądań zwrotu" - Logiczny - Tak/Nie

59."Czy wliczać stały do okresowego" - Parametr określający czy wliczać kwotę wypłaconego zasiłku
stałego do dochodu przy obliczaniu zasiłku okresowego: 0 - nie wliczać, 1 - wliczać  wypłacony  za
miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, 2 - wliczać należny  za miesiąc  poprzedzający  datę
złożenia wniosku.

60."Czy  włączona  integracja  z  systemem  Komunikacja  JOPS-PUP"  -  Określa,  czy  jest  możliwa
komunikacja i współpraca z systemem Komunikacja JOPS-PUP. Dokładna instrukcja postępowania
przy  współpracy  z  systemem  Komunikacja  JOPS-PUP  znajduje  się  w  dokumentacji  użytkownika
systemu Komunikacja JOPS-PUP.

61."Czy  wymagane  przeczytanie  informacji"  -  Parametr  określa  czy  jest  wymagane  przeczytanie
informacji  przysłanej  przez  zespół  produkcji  POMOST  Std,  wyświetlanej  podczas  logowania.
Domyślna wartość parametru: 'Nie". 

62."Czy  wymagane stare hasło"  -  Określa,  czy  podczas  zmiany  hasła  ma  być  wymagane  podanie
starego hasła.

63."Czy wymagany numer banku"  - Określa czy  przy  dodawaniu nowego banku będzie obowiązkowe
podanie numer banku (oddziału). Domyślnie parametr jest ustawiony na "Nie". 

64."Czy  zakańczać  rozliczenie  danego  miesiąca  jednym  dokumentem?"  -  Określa,  czy  podczas
generowania  dokumentu  rozliczeniowego  system  ma  automatycznie  zaznaczyć  opcję  Zakończ
rozliczenie danego miesiąca.

65."Czy  zaktualizować  kwotę  należności  za  dany  miesiąc"  -  Określa  czy  system  ma  ponownie
przeliczyć  i  zaktualizować  kwotę  należności  za  dany  miesiąc  na  podstawie  kwoty  faktycznej
realizacji  danego  miesiąca.  System  ponownie  przeliczy  kwotę  należności  jeśli  na  dany  miesiąc
będzie istniała tylko jedna pozycja harmonogramu należności. Wartości: 1 - zaktualizować, 0 – nie
zaktualizować. Domyślnie parametr jest ustawiony na "0". 

66."Czy zaokrąglać kwotę dodatku wychowawczego za niepełny miesiąc do 10 gr w górę"  - Określa,
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czy  w niepełnym miesiącu świadczenie dodatek  wychowawczy  jest  zaokrąglane  do  10  groszy  w
górę. Domyślnie parametr jest ustawiony na "Tak". 

67."Czy zastosować opis rodz. świad. z szablonów decyzji dla szablonów rozlicz."  -  Określa czy  na
wydruku  listy  wypłat,  dokumentu  rozliczeniowego,  listy  wpłat  ma  być  stosowany  opis  rodzaju
świadczenia zdefiniowany dla szablonów decyzji.

68."Data okresu przynależności"  -  Określa podpowiadanie przez  system daty  okresu przynależności
osoby podczas dodawania jej do nowej  rodziny. Parametr ma dwa ustawienia: Tak  - data urodzenia
osoby, Nie - data się nie podpowiada.

69. "Data parametrów w rozliczeniach rodzinnej pieczy zastępczej" - Określa na jaką datę mają zostać
pobrane parametry:'Procent  Składki Na Ubezp  Emeryt','Procent  Składki  Rent  Dla  Ubezp','Procent
Składki  Na  Ubezp  Rentowe','Procent  Składki  Wypadkowej','Procent  Składki  Chorobowej','Procent
Składki na Fundusz  Pracy','Procent  Składki Na FUZ','Procent  Zaliczki  Na  Podatek  Doch','Procent
Składki FUZ Odliczanej','Podstawa' w rozliczaniach rodzinnej  pieczy  zastępczej: 0 -  do  momentu
rozliczenia data dokumentu (jeśli brak - data bieżąca),podczas rozliczania data rozliczenia, 1 - data
początku okresu rozliczenia. 

70."Data  w  przelewie  elektronicznym"  -  Określa  datę  w  przelewie  elektronicznym:  0-data  wypłaty
pozycji, 1-data wypłaty listy, 2-data wygenerowania przelewu.

71."Dobry start" - Parametr określa wysokość świadczenia dobry start. 

72."Dochód  oznaczający  zasiłek  stały"  -  parametr  określa  kod  lokalnego  rozszerzenia  elementu
słownika "KOD Rodzaju Źródła dochodu", oznaczającego dochód, którego źródłem jest zasiłek stały.
Jeśli wskazany w tym parametrze dochód wystąpi w wywiadzie, to mimo włączenia parametru "Czy
wliczać  stały  do  okresowego"  zasiłek  stały  nie  będzie  doliczany  do  dochodu  ustalonego  w  tym
wywiadzie.

73."Dodatek 1" - Określa wysokość dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

74."Dodatek  1  -  podwyższona"  -  Określa  wysokość  dodatku  na  pokrycie  zwiększonych  kosztów
utrzymania  dziecka  umieszczonego  w  rodzinie  zastępczej  lub  rodzinnym  domu  dziecka
legitymującego  się   orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  znacznym  lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności podwyższona uchwałą rady powiatu.

75."Dodatek 2" - Określa wysokość dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej  zawodowej  umieszczonego na podstawie ustawy  z  dnia 26
października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

76."Dodatek  2  -  podwyższona"  -  Określa  wysokość  dodatku  na  pokrycie  zwiększonych  kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej  zawodowej  umieszczonego na podstawie
ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich podwyższona uchwałą
rady powiatu.

77."Dodatek 3" - Określa wysokość dodatku wychowawczego.

78."Dodatek 4" - Określa wysokość dodatku do zryczałtowanej kwoty.

79."Dodatek 5" - Określa wysokość dodatku z art. 113a ustawy o WRiSPZ.

80."Dodatki  LW  -  źródła  finansowania"  -  Określa  czy  na  wydruku  listy  wypłat  dla  dodatku  "Pods.
rodzajów świadczeń - grupujące, źródła finansowania" mają być drukowane rozszerzenia lokalne dla
źródeł finansowania.

81."Dokumenty  zgł.  ZZA  -  harmonogram  realizacji"  -  Parametr  określa,  czy  podczas  eksportu
dokumentów zgłoszeniowych ZZA do Płatnika ma być  sprawdzana planowana data harmonogramu
realizacji składki. Domyślna wartość parametru: "Tak".

82."Dołączenie wywiadu do decyzji"  -  Parametr  określa  czy  podczas  wypełniania  okna  decyzji  ma
podpowiadać  się  pracownik  przeprowadzający  wywiad.  Parametr  domyślnie  wyłączony  (wartość
ustawiona na "Nie"). Przestawienie parametru  na  "Tak"  spowoduje,  że  podczas  przeprowadzania
decyzji jako pracownik opracowujący będzie podpowiadany  pracownik, który  przeprowadził  wywiad
załączony do tej decyzji.

83."Domyślna  opcja  czy  uprawomocnić"  -  Parametr  określa  domyślne  ustawienie  opcji  'czy
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uprawomocnić',  pojawiającej  się  na  oknie  zatwierdzania  decyzji  po  zaznaczeniu  opcji  'rygor
natychmiastowej  wykonalności'. Wartości parametru: TAK - zaznaczenie opcji  'czy  uprawomocnić',
NIE - odznaczenie opcji 'czy uprawomocnić'. Parametr domyślnie włączony  (wartość  ustawiona na
"Tak").   

84."Domyślnie  zliczaj  tylko  niezrealizowane"  -  Parametr  określa,  czy  na  oknie  parametrów  raportu
"Analiza zaplanowanych świadczeń"  ma być  domyślnie zaznaczona  opcja  "tylko  niezrealizowane
(pozostające do realizacji)".  Parametr ma dwa ustawienia: Tak - opcja domyślnie zaznaczona, Nie -
opcja domyślnie odznaczona. Domyślne ustawienie parametru: Nie. Po ustawieniu parametru na Tak
opcja ta bedzie domyślnie zaznaczona.

85."Domyślny  jednorazowy  zasiłek  celowy  (290502)"  -  Określa, czy  podpowiadać  domyślnie  zasiłek
celowy z programu dożywiania (290502) jako jednorazowy (TAK) czy jako okresowy (NIE).

86."Domyślny sposób realizacji" - Określa domyślny sposób realizacji wypłaty dla odbiorców bez konta
bankowego: 1 - gotówka; 2 - przekaz pocztowy, 3 - karta przedpłacona, jeśli odbiorca ją posiada, w
przeciwnym wypadku gotówka. 

87."Domyślny sposób realizacji odsetek" - Określa domyślny sposób realizacji należności odsetkowej.
Możliwe wartości: 1 – wpłata, 2 – potrącenie.

88."Dotowana  cena  posiłku"  -  Określa  maksymalną  cenę  jednego  posiłku,  jaka  jest  dotowana  z
budżetu  państwa  w  ramach  wieloletniego  programu  dożywiania.  Wartość  zero  oznacza  brak
wykorzystania w systemie tego parametru. Wartość większa od zera oznacza, że finansowanie tej
części ceny  jednego posiłku, która przewyższa podaną wartość, jest  podpowiadane w całości ze
środków własnych.

89."Drukowanie odliczeń  od  dochodu"  -  Parametr  określa  czy  drukować  odliczenia  od  dochodu  na
wydruku  załącznika  dochodów  uwzględnionych  w  planie  pomocy  zamieszczonym  na  wywiadzie.
Parametr domyślnie wyłączony (wartość ustawiona na "Nie"). Po przestawieniu parametru na "Tak"
drukowane sa odliczenia od dochodu takie jak zobowiązania alimentacyjne.

90."Dzień miesiąca planowanego zwrotu" - Dzień miesiąca w dacie planowanego zwrotu, proponowany
przez system podczas tworzenia harmonogramu zwrotu należności.

91."Dzień miesiąca planowanej realizacji" - Dzień miesiąca w dacie planowanej  realizacji proponowany
przez system podczas tworzenia harmonogramu realizacji świadczeń.

92."Forma zgody  na powiadomienia"  - Parametr określa formę rejestrowania zgody  na  otrzymywanie
powiadomień. Domyślnie parametr jest ustawiony na wartość 1, co oznacza, że podczas  rejestracji
wczytanego  wniosku  elektronicznego  zostanie  automatycznie  zarejestrowana  zgoda  na
otrzymywanie powiadomień sms i/lub e-mail  dla osoby  będącej  wnioskodawcą, pod warunkiem, że
we wniosku  zostały  uzupełnione  dane  dotyczące  nr  telefonu  i/lub  adresu  e-mail.  Parametr  może
przyjmować wartości: 0 - tylko wydruk  zgody  - oznacza, że zgodę na otrzymywanie powiadomień
można  zarejestrować  w  systemie  tylko  od  strony  danych  osoby,  czyli  działanie  sprzed  zmian
wprowadzonych parametrem; 1 - zgoda na podstawie danych z wniosku elektronicznego; 2 - zgoda
na podstawie każdego wniosku zawierającego nr telefonu lub adres  e-mail  -  oznacza, że zgoda na
otrzymywanie powiadomień jest rejestrowana dla wnioskodawcy  podczas  rejestrowania w systemie
każdego rodzaju wniosku, pod warunkiem, że we wniosku zostały  uzupełnione dane dotyczące nr
telefonu i/lub adresu e-mail.

93."Format kont bankowych" - parametr określa, czy podczas eksportu przelewów bankowych mają być
usuwane spacje i  pauzy  z  numerów kont  bankowych. Jeżeli  parametr jest  ustawiony  na  “Tak”,  to
spacje i  pauzy  są usuwane z  numerów  kont  bankowych  przy  eksporcie  do  wszystkich  formatów
bankowości  elektronicznej,  jeżeli  -  na  “Nie”,  to  parametr  usuwa  te  znaki  tylko  w  następujących
przelewach:  "MINIBANK",  "MINIBANK  UNI",  "Moja  Firma  +",  "PekaoBIZNES24",  "CITYDIRECT",
"NOVUM". Dla przelewów, w których specyfikacji  określono format  konta  jako  "format  oryginalny"
(obecnie "VIDEOTEL"  i  jego odmiany), w przelewie niezależnie  od  parametru  konto  prezentowane

będzie w formacie wprowadzonym przez użytkownika.

94."Generowanie  potrąceń  na  listach  wypłat"  -  Określa,  czy  ma  być  domyślnie  zaznaczona  opcja
"Generowanie pozycji  potrąceń"  w  oknie  parametrów  generowania  listy  wypłat.  Parametr  ma  dwa
ustawienia: Tak - opcja domyślnie zaznaczona, Nie - opcja domyślnie odznaczona.

95."Generowanie potrąceń przed datą od listy"  -  Parametr określa, czy  opcja "generowanie  potraceń
przed  data  od  listy"  na  oknie  parametrów  generacji  listy  wypłat  ma  być  domyślnie  zaznaczona.
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Domyślna wartość  parametru ustawiona  na  "Nie".  Wartość  "Tak"  -  opcja  domyślnie  zaznaczona,
"Nie" - opcja domyślnie odznaczona (dotychczasowe działanie systemu).

96."Grupowanie świadczeń z planu pomocy" - Określa czy szczegółowe świadczenia z  planu pomocy
(np. zasiłki celowe na różne cele) mają być  grupowane  przy  podpowiedzi  w  momencie  tworzenia
decyzji  (TAK),  czy  podpowiadane  pojedynczo  po  jednym  świadczeniu  szczegółowym  w  każdej
kolejnej decyzji (NIE).

97."Harmonogram opłat  za DPS dla niepełnych miesięcy"  - Parametr określa w jaki sposób ma  być
tworzony harmonogram opłat za pobyt w DPS dla niepełnych miesięcy. Parametr ma dwa ustawienia:
0 oraz  1. Wartość  domyślna parametru =  0.  Dla  wartości  "0"  -  harmonogram  opłat   za  niepełny
miesiąc jest  tworzony   proporcjonalnie dla osoby  umieszczonej,  gminy  i  osób zobowiązanych; dla
wartości  "1"  -  jeżeli  dochód  osoby  umieszczonej  w  DPS  pozwala  na  całkowite  pokrycie  części
miesiąca, opłata za niepełny miesiąc zostanie uregulowana przez tą osobę.

98."Hektary  Do  Dochodu"  -  Czy  uwzględniać  liczbę  hektarów  w  dochodzie  rodziny  podczas
wprowadzania wywiadu.

99."Ile dni od daty  bieżącej"  -  Określa ile dni zostanie dodanych  do  daty  bieżącej  przy  wypełnianiu
znacznika DATA_PLUS_X_DNI w powiadomieniach.

100. „Ile dni  po  terminie”  -  Określa  przez  ile  dni  po  terminie  aktualizacji  wywiadu  ma  się  pojawiać
przypomnienie”. Wartość domyślna 30 dni.

101.„Ile dni przed terminem” - Określa na ile dni przed terminem aktualizacji  wywiadu ma się pojawić
przypomnienie. Wartość domyślna 5 dni.

102."Ile godzin opóźnienia automatycznego wysyłania powiadomień"  - Parametr  określa  ilość  dni  na
obsługę informacji z usługi grupowej Z1 CBB. Wartość domyślna - 60 dni. Wartość parametru można
modyfikować tylko w przypadku otrzymania stosownej informacji z MRiPS. 

103."Ile lat do przedawnienia należności" - Parametr określa za ile lat nastąpi przedawnienie należności.

104."Ilość dni na obsługę informacji z usługi grupowej Z1 CBB"

105."Imiona  na  kartach  przedpłaconych  PKO  BP"  -  Parametr  określa  imiona  użytkownika  karty
przedpłaconej,  które  mają  być  prezentowane  na  karcie  przedpłaconej  w  przypadku,  gdy  dany
użytkownik posługuje się dwoma imionami i  zostały  one wprowadzone do systemu POMOST Std.
Możliwe wartości parametru: 1 - pierwsze i  drugie imię, jeśli  wypełnione; 2  -  tylko  pierwsze  imię.
Domyślna wartość parametru to "1" co oznacza, że na karcie przedpłaconej umieszczane są obydwa
imiona danej  osoby. Jeżeli  chcemy  aby  na karcie przedpłaconej  było umieszczone tylko pierwsze
imię użytkownika karty przedpłaconej, to należy zmienić wartość parametru na "2".

106."Informacja o zmianie adresu" - Określa czy ma się pojawiać dodatkowa informacja przy akceptacji
okna  wywiadu,  jeśli  system  POMOST  Std  zmieni  bieżący  adres  rodziny  lub  bieżący  adres  do
korespondencji  osoby  będącej  członkiem rodziny, na adresy  podane w wywiadzie (Tak),  czy  brak
takiej sygnalizacji (Nie).

107."Kategoria  przesyłki  pocztowej"  -  Parametr  określa  kategorię  przesyłki  pocztowej;  Wartości
parametru: E - ekonomiczna;  P  - priorytetowa. Wartość  domyślna: "P". Parametr wykorzystywany
przy eksporcie "Pocztowej Książki Nadawczej" do pliku XML.

108."Kod poziomu bezpieczeństwa" - Parametr definiuje minimalne wymagania dla hasła użytkownika,
logującego się do aplikacji. Wartości:  0  -  brak  wymagań  (kontrola  hasła  wyłączona);  1 -  poziom
podstawowy (hasło musi mieć min 6 znaków i musi być  zmieniane, co 30 dni);  2 - poziom wysoki
 (hasło musi mieć min 8 znaków, składać się z trzech grup znaków i musi być zmieniane co 30 dni);
3 - poziom wysoki (hasło musi mieć min 12 znaków, składać się z trzech grup znaków i musi być
zmieniane co 30 dni); 4 - poziom wysoki (hasło musi mieć min 8 znaków, składać się z trzech grup
znaków, nie musi być zmieniane co 30 dni).

109."Kodowanie pliku DBF" -  Parametr określa sposób kodowania pliku DBF. Możliwe wartości: ISO-
8859-2, windows-1250, UTF-8, IBM852, IBM870.

110."Kogo powiadomić o otrzymaniu wywiadu z terminalu" - parametr określa, który pracownik ma być
informowany  o przesłaniu wywiadu przeprowadzonego przy  użyciu terminalu  mobilnego:  pracownik
zlecający  wywiad  lub  pracownik  prowadzący  rodzinę.  Dotyczy  sytuacji,  gdy  jest  włączone
powiadomienie  o  odebraniu  w  systemie  POMOST  Std  wywiadu  przeprowadzonego  przy  użyciu
Terminalu Mobilnego. Domyślnie parametr włączony na 1. 
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111."Kolejność imię-nazwisko na listach wypłat" - Określa, czy na wydrukach list wypłat imię odbiorcy
ma być umieszczane przed nazwiskiem (wartość 'Tak'), czy nazwisko przed imieniem (wartość 'Nie').
Parametr  dotyczy  danych  drukowanych  za  pomocą  znaczników:  'Odbiorca','Odbiorca  +
adres','Odbiorca + adres + PESEL'.

112."Kolejność  oczekujących  do  DPS"  -  Parametr  określa  sposób  nadawania  kolejnych  numerów
osobom oczekującym na miejsce w DPS. Parametr może przyjmować wartości:
1 - wspólna kolejność dla wszystkich osób;
2 - indywidualna kolejność dla każdej  specjalności;
3 - indywidualna kolejność dla każdego DPS. 
Parametr domyślnie ustawiony na wartość 3.

113."Komunikacja w zakresie kart" - parametr dotyczy komunikacji pomiędzy systemem POMOST Std
a systemem Świadczenia Rodzinne w zakresie kart  przedpłaconych obsługiwanych przez  CitiBank
Handlowy. Parametr może przyjmować wartości:
0 - brak komunikacj i,
1 - lokalizacja nadrzędna, obsługująca w pełni karty przedpłacone,
2 - lokalizacja podrzędna, w której  karty są obsługiwane za pomocą jednostki nadrzędnej .
Parametr domyślnie ustawiony na 0.

114."Koniec  ważności dok. tożsamości"  -  Parametr określa, czy  system ma wymagać  podania daty
końca  ważności  dokumentu  tożsamości,  w  przypadku,  kiedy  został  podany  numer  dokumentu
tożsamości  osoby.  Domyślnie  wartość  parametru  jest  ustawiona  na  "Nie",  co  oznacza
dotychczasowe działanie systemu POMOST Std. W  przypadku ustawienia  wartości  parametru  na
"Tak"  system  POMOST  Std  nie  pozwali  zaakceptować  zmian  wprowadzonych  w  oknie  danych
osobowych, jeśli  będzie podany  numer dokumentu tożsamości, ale nie zostanie  uzupełniona  data
ważności tego dokumentu.

115."Kontrahent/odbiorca  niezgodny  z  realizatorem"  -  Określa  czy  system  dopuszcza  podanie
kontrahenta  lub  odbiorcy  pozycji  harmonogramu  realizacji  innego  niż  realizator  świadczenia,
wskazany na oknie danych świadczenia: 0 - dopuszcza bez komunikatu, 1 - wyświetla ostrzeżenie; 2
- blokuje. Wartość domyślna 0.

116."Kontrola  limitów  świadczeń"  -  Określa,  czy  dostępna  jest  kontrola  przekroczenia  limitów
planowanych świadczeń.

117."Kontrola numeru rachunku bankowego” - Określa jaka powinna być  walidacja na długość  i  liczbę
kontrolną konta bankowego: 0 - miękka walidacja długości i liczby kontrolnej  (wartość domyślna); 1 -
twarda walidacja długości i liczby kontrolnej; 2 - twarda walidacja długości i miękka walidacja liczby
kontrolnej; 3 - miękka walidacja długości i twarda walidacja liczby kontrolnej.

118."Kontrola  numeru  urzędowego  na  wydruku"  -  Parametr  określa  czy  system  POMOST  Std  ma
kontrolować  zgodność  numeru  urzędowego  decyzji  umieszczonego  na  wydruku,  z  numerem
urzędowym decyzji zapisanym w bazie danych. Po ustawieniu wartości parametru na 'Tak' podczas
wydruku decyzji  z  edycją pojedynczej  decyzji  i  wydruku  seryjnego  oraz  próby  zapisania  wydruku
gotowego następuje sprawdzenie, czy w treści wydruku jest wstawiony numer decyzji. Jeśli  wydruk
nie zawiera poprawnego numeru decyzji, to Użytkownik otrzymuje stosowny komunikat i  wykonanie
takiego wydruku decyzji nie będzie możliwe. 

119."Kontrola pełnoletności odbiorcy"  -  Parametr definiuje przeprowadzanie sprawdzenia czy  odbiorca
świadczenia dla wypłat  gotówkowych jest  osobą pełnoletnią. Możliwe wartości parametru:  0 - nie
kontrolować,  1 -  ostrzeżenie,  2  -  błąd.  Przy  parametrze  ustawionym  na  "2"  po  wybraniu  osoby
niepełnoletniej jako odbiorcy świadczenia gotówkowego utworzenie harmonogramu na oknie "Kreatora
harmonogramu  realizacji"  nie  będzie  możliwe  -  pojawi  się  komunikat  twardej  walidacji.  Także  w
przypadku  modyfikacji  harmonogramu  po  zmianie  odbiorcy  na  osobę  niepełnoletnią  akceptacja
harmonogramu nie będzie możliwe. W  przypadku parametru ustawionego  na  "1"  w  analogicznych
sytuacjach Użytkownik  otrzyma komunikat z ostrzeżeniem. 

120."Kontrola poprawności PESEL"  - Określa, sposób kontroli  poprawności  PESEL:  0  -  system  nie
pozwoli wpisać numeru PESEL o nieprawidłowej sumie kontrolnej, 1 - pozwoli tylko Użytkownikowi z
uprawnieniami do administracji systemem, 2 - pozwoli każdemu Użytkownikowi (w przypadku 1 i  2
 będzie tylko ostrzeżenie).

121."Kontrola przekazu pocztowego"  - Określa, czy  blokować  wysłanie  przekazu  pocztowego,  kiedy
sposób wypłaty listy wypłat jest inny niż przekaz pocztowy. Tak - blokada, Nie - ostrzeżenie.
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122."Kontrola zasiłku 210070"  - Określa czy  system ma ostrzegać  o  braku  przekroczenia  kryterium
dochodowego podczas przyznania specjalnego zasiłku celowego: 0 – nie ostrzegać, 1 – ostrzegać, 2
– blokować przyznanie.

123."Kontrole dla zbioru centralnego" - Określa, czy sprawdzać decyzję dla potrzeb kontroli  w  zbiorze
centralnym.

124."Kopiowanie osoby do nazwy konta" - Parametr określa, czy na oknie konta bankowego instytucji,
po  wskazaniu  osoby  przypisanej  do  konta,  imie  i  nazwisko  osoby  będzie   automatycznie
 przepisywane do nazwy konta. Domyślne ustawienie parametru - "Nie". Po przestawieniu parametru
na "Tak"

125."Kopiowanie  planu  pomocy  z  poprzedniego  wywiadu"  -  Określa,  czy  kopiowany  ma  być  plan
pomocy z poprzedniego wywiadu.

126."Kto  wpisuje  na  listę  oczekujących  do  DPS"  -  Parametr  określa,  kto  ma  być  wskazany  jako
pracownik  dokonujący  wpisu  osoby  na  listę  oczekujących  na  miejsce  w  DPS.  Parametr  może
przyjmować wartości:
1 - pracownik opracowujący decyzję;
2 - pracownik zatwierdzający decyzję.
Parametr domyślnie ustawiony na wartość 2.

127."Liczba błędnych logowań" - Określa liczbę błędnych logowań, po której  ma zostać  zablokowane
konto Użytkownika.

128."Liczba dni dodawanych przy podpowiedzi daty blokady" - Parametr określa liczbę dni dodawanych
do daty bieżącej  przy podpowiedzi daty blokady podczas  eksportu listy  wypłat  do XCM (domyślnie
jest to  90 dni od daty bieżącej). 

129."Liczba  miesięcy  dodawanych  przy  podpowiedzi  planowanego  zwrotu  należności"  -  Parametr
określa  liczbę  miesięcy  dodawanych  do  daty  planowanej  realizacji  przy  podpowiedzi  daty
planowanego zwrotu podczas generacji harmonogramu należności. Wartość domyślna 0.

130."Liczba  rodzin  pod  opieką  asystenta  rodziny"  -  Określa  maksymalną  liczbę  rodzin  pod  opieką
asystenta rodziny. Wartość domyślna 20.

131."Liczba rodzin/rodzinnych domów dziecka pod opieką koordynatora" - Określa maksymalną liczbę
rodzin pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Domyślna wartość15.

132."Liczenie rozszerzeń lokalnych aktualizacji" - Parametr określa czy rozszerzenia lokalne słownika
'KOD Rodzaju  Opisu  Sytuacji'  zostaną  uwzględnione  w  liczbie  wywiadów  w  zbiorze  centralnym,
WAW  i raportach pracy  Użytkowników. Domyślnie wartość  parametru jest  ustawiona na „Tak”,  co
oznacza  dotychczasowe  działanie  systemu.  Jeżeli  wartość  parametru  zostanie  przestawiona  na
"Nie",  rozszerzenia,  (np.  notatki  w  sprawie  zmiany  sytuacji  itp.)  nie  będą  zliczane  do  liczby
wywiadów w zbiorze centralnym, w Wartościach Automatycznie Wyliczanych (WAW) ani do raportów
pracy Użytkowników.

133."Limit  rodzin  zastępczych  zawodowych  na  dany  rok  kalendarzowy"  -  Określa  limit  rodzin
zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy.

134."Logowanie po okresie ważności hasła"  -  Określa dopuszczalność  logowania po upływie terminu
ważności hasła.

135."Masa  przesyłki  pocztowej"  -  parametr  określa  masę  przesyłki  pocztowej.  Parametr  jest
wykorzystywany na wydruku "Pocztowej Książki Nadawczej" oraz przy eksporcie "Pocztowej Książki
Nadawczej" do pliku XML.

136. "Minimalna liczba hektarów" - parametr określa minimalną liczba hektarów jaka ma być  wliczana
do dochodu rodziny/osoby. Wartość zero oznacza brak minimalnej  liczby. Od 11/05/2013 minimalna
liczba hektarów, od której dochód jest liczony to 1 hektar.

137."Minimalna  wysokość  świadczenia"  -  Określa  minimalną  wysokość  świadczenia  liczoną  w
procentach od wartości parametrów 'Wysokość świadczenia 1' lub 'Wysokość świadczenia 2'.

138."Minimalna  wysokość  świadczenia  -  podwyższona"  -  określa  minimalną  wysokość  świadczenia
liczoną w procentach od wartości parametrów 'Wysokość świadczenia 1' lub 'Wysokość świadczenia
2' podwyższona uchwałą rady powiatu.

139."Modyfikacja harmonogramu" - Określa możliwość modyfikacji harmonogramu realizacji świadczeń:
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1  -  modyfikacja  do  momentu  zatwierdzenia  harmonogramu;  2  -  modyfikacja  do  momentu
umieszczenia pozycji na liście wypłat lub w dokumencie rozliczeniowym.

140."Modyfikacja  harmonogramu  należności"  -  Określa  możliwość  modyfikacji  harmonogramu
należności  za  świadczenia:  1  -  modyfikacja  do  momentu  zatwierdzenia  harmonogramu;  2  -
modyfikacja do momentu umieszczenia pozycji na liście należności lub liście wypłat (potrącenie).

141."Moment  pobierania  wypłaty"  -  Parametr  określa  moment  pobierania  wypłaty  z  decyzji  na  listę
wypłat:  1  -  po  zatwierdzeniu;  2  -  po  doręczeniu;  3  -  po  uprawomocnieniu.  Domyślna  wartość
parametru: "1".

142."Nadpłaty  w  należnościach  za  usługi"  -  Parametr  określa  czy  uwzględniać  nadpłaty  w
harmonogramie  należności  za  usługi  opiekuńcze  przy  rozliczaniu  dokumentu  rozliczeniowego.
Domyślna  wartość  parametru  -  "Nie";  nie  powoduje  zmiany  dotychczasowego  działania  systemu
POMOST Std.  Po  przestawieniu  wartości  parametru  na  "Tak"  -   podczas  rozliczania  dokumentu
rozliczeniowego  za  usługi  opiekuńcze,  dla  pozycji  dokumentu,  dla  których  istnieją  pozycje
harmonogramu  należności  (lub  tworzą  się  podczas  rozliczania),  w  przypadku  istnienia  pozycji
nadpłaty 'do przeksięgowania',  jest wykonywane przeksięgowanie tych nadpłat.  

143."Nazwa  Jednostki  -  metryczka  sprawozdań"  -  Określa  nazwę  jednostki  widoczną  w  metryczce
sprawozdań  resortowych;  1  -  nazwa  pobierana  z  słownika  "Jednostki  Organizacyjne  Pomocy
Społecznej"; 2 - pełna nazwa ośrodka pobierana z aktualnych parametrów jednostki.

144."Nazwa Jednostki na wydruk wniosku o kartę przedpłaconą" - Określa  nazwę jednostki widoczną
na wydruk wniosku o kartę przedpłaconą.

145."Nazwa  Ośrodka  w  znaczniku  powiadomień"  -  Określa  nazwę  Ośrodka  używaną  w  znaczniku
powiadomień.

146."Nazwa skrócona - Płatnik" - Określa skróconą nazwę jednostki wykorzystywaną podczas generacji
dokumentów  do  Płatnika.  Domyślnie  system  podpowiada  wartość  pola  Nazwa  skrócona,  w
aktualnych parametrach jednostki. Wartość parametru można modyfikować.

147."Nazwy  świadczeń w opisie listy  wypłat"  -  Określa  czy  opis  listy  wypłat  w  tytule  przelewu  ma
zawierać pełną nazwę rodzaju świadczenia, czy skróconą. Parametr ten będzie przydatny, gdy pole
"Tytułem"  okaże  się  za  długie  dla  niektórych  formatów  przelewów  elektronicznych.  Domyślnie
parametr ustawiony jest na "Nie", co oznacza, że opis opis listy zawiera pełną nazwę świadczenia.

148."Numer lokalu w adresie" - Określa znak rozdzielający  numer domu od numeru lokalu w adresie.
Wartość 'Tak' oznacza, że separatorem jest 'm.', 'Nie' - separatorem jest '/'. Ustalenie ma wpływ na
wyświetlanie adresów na oknach i na wydrukach.

149."Numer  skierowania"  -  Określa  w  jaki  sposób  drukować  numer  skierowania  na  świadczenia
zewnętrzne: 0 –  drukować  numer  skierowania  wpisany  w  Pomoście,  1 –  pozostawić  miejsce  na
wpisanie  numeru  skierowania  w  placówce,  do  której  osoba  jest  kierowana,  2  -  drukować  numer
skierowania wpisany w Pomoście, a ponadto numer wniosku pod pieczątką Jednostki, 3 - pozostawić
miejsce na wpisanie numeru skierowania w placówce, do  której  osoba  jest  kierowana,  a  ponadto
numer wniosku pod pieczątką Jednostki.

150."Numer urzędowy innego dokumentu" - Parametr umożliwia określenie, czy system ma sprawdzać
unikalność numeru urzędowego innego dokumentu. Domyślnie wartość parametru jest ustawiona na
"0". Dostępne wartości parametru: 0 - nie sprawdzać, 1 - sprawdzać  w ramach wybranego rodzaju
dokumentu, 2 - sprawdzać w ramach wszystkich innych dokumentów.

151."Od  kiedy  zmiana  opłat  za  DPS"  -  Określa,  w  jaki  sposób  ma  być  ustalana  data  początku
harmonogramu realizacji  decyzji  zmieniającej  wysokość  opłat  za DPS: 1 - od dnia następnego po
dacie  doręczenia  decyzji,  0  –  jako  późniejsza  z  dat:  podanej  w  decyzji  daty  początku  zmiany
odpłatności i daty faktycznego umieszczenia osoby w DPS.

152."Odpłatność poniżej  20 zł" - Określa, czy system POMOST Std podczas generowania należności
powinien  pozostawiać  odpłatność  za  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi poniżej  20 zł: 0  -  nie  pozostawia,  1 -  pozostawia,  2  -  zadaje  pytanie:  "Wyliczona
odpłatność jest mniejsza niż 20 zł, czy POMOST Std ma pozostawić  taką odpłatność?". Parametr
domyślnie ustawiony na  „0”. Przy automatycznym generowaniu należności, jeżeli parametr ten jest
ustawiony na "2", to system nie tworzy odpłatności, zachowuje się jak dla  ustawienia na "0". 

153. "Odpłatność za kierowanie do ośrodków wsparcia - Parametr określa sposób ustalenia odpłatności
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za kierowanie do ośrodków wsparcia: tak - na podstawie stawki podanej w decyzji; nie - na podstawie
stawki podanej  w  rozliczeniu (domyślne ustawienie). Zmiana parametru dotyczy  tylko  świadczenia
130010 Skierowanie do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 w przypadku, gdy na decyzji została wybrana należność procentowa od kwoty świadczenia.

154."Odpłatność za usługi opiekuńcze"  - określa sposób ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze,
tzn. czy odpłatność za usługi opiekuńcze ma być naliczana w oparciu o kwotę jednostkową usługi
podaną w decyzji (Tak), czy w oparciu o kwotę jednostkową usługi z  faktycznego rozliczenia (Nie).
Domyślnie  parametr  ustawiony  jest  na  "Nie",  co  oznacza,  że  odpłatność  za  usługi  opiekuńcze
naliczana jest na podstawie stawki podanej w rozliczeniu.

155."Ograniczony dostęp do Niebieskich Kart" - Określa czy dostęp do Niebieskich Kart powinien być
ograniczony tylko do Użytkowników/Pracowników, którzy założyli/wprowadzili do systemu POMOST
Std  Niebieską  Kartę,  oraz  innych  -  wskazanych,  posiadających  uprawnienie  do  dostępu  do
Niebieskich  Kart:  "Dostęp  do  Niebieskiej  Karty  wprowadzonej  przez  innego  Użytkownika  -  po
wskazaniu" lub "Dostęp do Niebieskiej  Karty wprowadzonej  przez innego Użytkownika - domyślnie".
Domyślnie parametr ustawiony jest na "Nie", co oznacza, że wszyscy Użytkownicy, mający dostęp
do listy niebieskich kart, widzą wszystkie karty.

156."Okno aktualizacji  wywiadu"  -  Określa,  które  okno  służy  do  wprowadzania  aktualizacji  I części
wywiadu: 0 - okno IV części wywiadu, 1 - okno I części wywiadu.

157."Okno dla strony Członkowie cd" - Parametr określa jakie okno ma uruchamiać  dwuklik  na liście
członków rodziny na stronie "Członkowie cd."  okna I części wywiadu: 0 - okno dochodów członka
rodziny, 1 - okno sytuacji członka rodziny

158."Okres  przed anonimizacją –  beneficjent"  -  Parametr  określa  liczbę  lat  od  ostatniej  aktywności
beneficjenta (tj. osoby będącej podmiotem wniosku, decyzji, świadczenia bezdecyzyjnego albo osoby
będącej  świadczeniobiorcą), po upływie której  beneficjent może być objęty  anonimizacją. Domyślna
wartość parametr wynosi 10 lat, z możliwością zmiany w zakresie od 1 roku do 10 lat.

159."Okres  przed anonimizacją –  inna osoba"  - Parametr  określa  liczbę  lat  od  ostatniej  aktywności
osoby zarejestrowanej  w systemie POMOST Std, lecz  nie będącej  beneficjentem (np. odbiorcy  lub
realizatora  świadczenia),  po  upływie  której  ta  osoba  może  być  objęta  anonimizacją.  Domyślna
wartość parametru wynosi 1 rok, z możliwością zmiany na 0

160."Okres  przyznania  dożywiania"  -  Określa  domyślny  okres  przyznania  świadczenia  w  formie
posiłków podpowiadany podczas tworzenia decyzji. Wartość podawana w formacie: RRRR/MM/DD -
RRRR/MM/DD.

161."Okres  przyznania  usług  opiekuńczych"  -  Określa  domyślny  okres,  jaki  ma  być  podpowiadany
podczas  tworzenia  decyzji  dla  nowo  przyznawanych  świadczeń  w  formie  usług  opiekuńczych.
Wartość podawana w formacie: RRRR/MM/DD – RRRR/MM/DD.

162."Okres  przyznania zasiłków okresowych"  - Określa domyślny  okres, jaki  ma  być  podpowiadany
podczas  tworzenia  decyzji  dla  nowo  przyznawanych  świadczeń  w  formie  zasiłków  okresowych.
Wartość podawana w formacie: RRRR/MM/DD – RRRR/MM/DD.

163."Okres  świadczenia  jednorazowego"  -  Określa  czy  ma  być  dostępny  do  edycji  okres  od  -  do
przyznania świadczenia jednorazowego. Parametr domyślnie ustawiony  na  „Nie” -  co oznacza, że
jeśli  świadczenie jest  zawsze jednorazowe, albo też  może być  jednorazowe, to po wybraniu  opcji
„jednorazowe” możliwa do edycji jest tylko jedna data „od”, a data „do” zmienia się po każdej  zmianie
daty „od” na taką samą. Wartość "Tak" oznacza możliwość edycji daty od i do. 

164."Opłata  pocztowa"  -  parametr  określa  opłatę  pocztową  za  przesyłkę  i  jest  wykorzystywany  na
wydruku pocztowej książki nadawczej.

165."Ostrzeżenie o braku IPU" - Określa czy system ma ostrzegać  o braku indywidualnego programu
usamodzielnienia dla pomocy na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki.

166."Ostrzeżenie o kwocie" - Określa, czy wyświetlać ostrzeżenie o kwocie świadczenia różniącej  się
od  obliczeń  wykonanych  przez  system.  Po  ustawieniu  jego  wartości  na  NIE,  w  przypadku  gdy
przyznana ręcznie kwota świadczenia będzie inna niż kwota wyliczona (proponowana) przez system,
nie pojawi się ostrzeżenie o niezgodności kwoty świadczenia.

167."Pieczątka  w  stopce  sprawozdania"  -  Określa  sposób  prezentacji  sprawozdań:  0  -  zgodnie  ze
wzorem ministerialnym; 1 - sprawozdania MRiPS-03-P, MRiPS-03-R, DOŻYWIANIE, SKŁ-ZDR, SKŁ-
EMRENT, PRZEMOC, DPS-P, DPS-R, DOŻYWIANIE 10% zawierają w stopce pozycję "pieczątka
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imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy".

168."Plan miesięczny dla posiłków" - Parametr określa, czy  system ma umożliwić  definiowanie planu
miesięcznego dla posiłków  z  uwzględnieniem  dni  roboczych,  sobót  oraz  dni  wolnych.  Domyślnie
parametr jest ustawiony na "Nie". Ustawienie parametru na "Tak"  umożliwia wprowadzenie wartości
posiłku jednostkowego w zależności od tego w jakie dni świadczenie jest realizowane: w dni robocze,
w soboty czy w dni wolne.

169."Plan  pracy  z  rodziną  -  wymagalność  danych"  -  Parametr  określa  wymagalność  danych
obowiązkowych do wprowadzenia na planie pracy  z  rodziną.  Dostępne  wartości:  0  –  podstawowe
(numer planu, rodzina, asystent rodziny), 1- pełne. Domyślnie ustawiona wartość 1. 

170."Plany świadczeń w analizach" - Określa domyślne ustawienie opcji "Uwzględniaj  plany nie liczone
w sprawozdawczości"  w raportach:  analizach  osób,  rodzin  i  świadczeń.  Ustawienie:  TAK  -  opcja
domyślnie zaznaczona, NIE - opcja domyślnie odznaczona. Parametr jest  domyślnie ustawiony  na
"NIE".

171."PO-PŻ  Procent  Kryterium  Dochodowego"  -  Parametr  określa  wartość  procentową  kryterium
dochodowego umieszczanego na wydruku skierowania w ramach POPŻ w  przypisie  

1/
.  Domyślna

wartość parametru = 200.

172."Podpowiadaj  miejscowość"  -  Określa,  czy  miejscowość  ma  być  podpowiadana  na  danych
adresowych rodziny, osoby czy instytucji.

173."Podpowiedź  asystenta rodziny"  - Określa, czy  podczas  rejestrowania działań asystenta rodziny
ma być podpowiadany zalogowany asystent rodziny czy asystent  aktualnie opiekujący  się rodziną.
Możliwe wartości: 1 –  asystent  jako zalogowany  pracownik, 2  –  asystent  obecnie  opiekujący  się
rodziną

174.“Podpowiedź  daty  planowanej  realizacji”  -  parametr  określa  czy  podczas  tworzenia  dokumentu
rozliczeniowego  ma  być  podpowiadana  data  planowanej  realizacji  z  harmonogramu  świadczenia
(TAK), czy podpowiadana data bieżąca (NIE).

175.  "Podpowiedź  daty  wniosku"  -  Określa  czy  podpowiadać  datę  bieżącą  jako  datę  wpłynięcia
wniosku.

176."Podpowiedź  daty  zatwierdzenia"  - Określa, czy  podpowiadać  datę zatwierdzenia decyzji  z  daty
planowanego zatwierdzenia (nie dotyczy grupowego zatwierdzania decyzji).

177."Podpowiedź numeru wniosku" - Określa,  czy  podpowiadać  numer  urzędowy  wniosku  jako
numer urzędowy decyzji.

178."Podpowiedź pracownika w wywiadzie"  -  Ustawienie tego parametru na wartość  1 spowoduje, że
system w wywiadzie będzie przepisywał dane pracownika z poprzedniego wywiadu (lub pozostawiał
puste pole jeżeli nie było jeszcze żadnego wywiadu), natomiast ustawienie na wartość 2 spowoduje,
że  podpowiadane  będą  dane  pracownika  zalogowanego,  wybranie  wartości  3  spowoduje,  że
podpowiadane będą dane pracownika przypisanego do rodziny.

179."Podpowiedź świadczenia wykonanego podczas  zmiany  decyzji  -  Parametr określa czy  podczas
tworzenia  decyzji  zmieniającej  podpowiadane  są  świadczenia  o  statusie  'wykonane'.  Domyślna
wartość „Tak” oznacza dotychczasowe działanie systemu.  Po zmianie wartości parametru na „Nie”
świadczenia wykonane nie będą podpowiadane podczas wydawania decyzji zmieniających.

180."Podpowiedź  świadczeniobiorców  posiłku"  -  Określa  czy  system  ma  podpowiadać
świadczeniobiorców posiłku, kierując się zaznaczoną opcją "ustawić  osobę jako świadczeniobiorcę
posiłku" w wywiadzie: 0 - nie podpowiadać, 1 - pytać, 2 - podpowiadać. Wartość domyślna: 2.

181."Podpowiedź  w pracy  socjalnej"  -  parametr określa jaki pracownik  ma się podpowiadać  podczas
rejestracji pracy socjalnej: 1 - pracownik zalogowany, 2 - pracownik prowadzący rodzinę. Domyślnie
parametr ustawiony na 1. 

182."Podstawa  w  TW"  -  Parametr  określa  wartość  znacznika  <PODSTAWA>  w  przesyle  Taxi+.
Parametr może przyjmować następujące wartości: 1 - z mocy prawa, 2 - dokument, o którym mowa
w art. 3a $ 1 ustawy, 3 - orzeczenie. Wartość domyślna: 3.

183."Pokrywające  się  świadczenia"  -  Określa,  czy  ostrzegać  o  pokrywających  się  świadczeniach
osoby.

184."Pokrywanie się posiłków bez decyzji" - Określa, czy system podczas zatwierdzania rozliczenia dla
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posiłków bez decyzji ma sprawdzać, czy  za dany  okres  świadczeniobiorca ma już  zarejestrowane
rozliczenie i jeśli ma, to pyta o potwierdzenie wykonania operacji. Domyślnie parametr ustawiony na
"Nie".

185."Pomijaj  wolne soboty i  niedziele"  -  Parametr decyduje jak  podpowiadać  liczby  godzin w dolnym
wierszu  tabelki  podziału  tygodniowego  usług  opiekuńczych,  dla  sobót  i  niedziel.  Podpowiedź  ta
następuje  po  opuszczeniu  informacji  „średnio  po”  godzin  dziennie.  Wartość  „tak”  oznacza,  że
podpowiadane są zera, a wartość  „nie”, że podpowiadane  są  liczby  godzin  z  odpowiedniego  dnia
(soboty  lub  niedzieli)  z  górnego  wiersza  tabelki.  Uwaga!  Wyliczenie  kwoty  świadczenia  wynika
jedynie z liczb godzin podanych we wspomnianej tabelce, parametr wpływa tylko na podpowiedź liczb
w tabelce. Dla posiłków i pobytów, parametr decyduje, czy pomijać wolne soboty i niedziele podczas
tworzenia harmonogramu realizacji.

186."PPK - Procent wpłaty podstawowej  pracodawcy" -  Parametr określa procent wpłaty podstawowej
pracodawcy od wynagrodzenia brutto z tytułu PPK. 

187."PPK - Procent wpłaty podstawowej  pracownika" -  Parametr określa procent  wpłaty  podstawowej
pracownika od wynagrodzenia brutto z tytułu PPK. 

188."Proc dla Koszt Uzysk Przychod" - Określa procent do obliczenia kosztów uzyskania przychodu od
umowy zlecenia, w celu ustalenia dochodu do obliczenia podatku dochodowego.

189."Procent Min Zas Okr Gminy" - Określa procent  minimalnego zasiłku okresowego ustalany  przez
gminę. Jeżeli wysokość tego parametru będzie wyższa niż wartość parametru "Procent Min Zas Okr"
- to nadwyżka ponad tę wartość będzie wypłacana ze środków własnych gminy.

190."Procent odsetek w skali roku" - Określa ustawowy procent odsetek w skali roku.

191."Procent Składki Chorobowej" - Określa procent składki na ubezpieczenie chorobowe.

192."Procent Składki FUZ Odliczanej" - Określa procent do obliczenia kwoty składki na ubezpieczenie
zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek dochodowy.

193."Procent Składki na Fundusz Pracy" Określa procent Składki na Fundusz Pracy.

194."Procent  Składki  Rent  Dla  Ubezp"  -  Określa  procent  Składki  Na  Ubezpieczenie  Rentowe  dla
Ubezpieczonego.

195."Procent Składki Wypadkowej" - Określa procent składki na ubezpieczenie wypadkowe.

196."Procent Zaliczki Na Podatek Doch" - Określa procent zaliczki na podatek dochodowy.

197."Przeciętne  wynagrodzenie  GUS  1”   -  Przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  w  sektorze
przedsiębiorstw.

198."Przeciętne  wynagrodzenie  GUS  2”   -  Przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  w  sektorze
przedsiębiorstw bez  wypłat  nagród z  zysku  -  wykorzystywane  podczas  sprawdzania  poprawności
kwoty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

199."Przypomnienie o wizytach"  -  Parametr  określa  czy  po  zalogowaniu  system  POMOST Std  ma
automatycznie  przypominać  o  nadchodzących  zaplanowanych  wizytach.  Domyślnie  parametr
ustawiony na "Nie".

200."Przypomnienie  o  wywiadzie”  -  Określa  czy  po  zalogowaniu  system  POMOST  Std  ma
automatycznie  przypominać  o  zbliżającym  się  terminie  aktualizacji  wywiadów  w  rodzinach
prowadzonych przez  zalogowanego pracownika. Wartość  domyślna „Nie”. W  przypadku  parametru
ustawionego  na  'Tak'  przypomnienie  będzie  się  pojawiać  pracownikowi  prowadzącemu  rodzinę
podczas  logowania  do  systemu  POMOST  Std  w  postaci  raportu  z  listą  rodzin  wymagających
aktualizacji  wywiadów.  Powiadomienie  jest  wysyłane  jeżeli  w  systemie  znajduja  się  trwające
świadczenia i w decyzjach przyznających te świadczenia jest dołączony wywiad, przeprowadzony 6
miesięcy  temu,  a  w  przypadku  pobytu  w  DPS  12  miesięcy.  Podczas  generowania  raportu
uwzględniane  są  ustawienia  parametrów:  "Przypomnienie  o  wywiadzie  -  świadczenie  z  dowolnej
komórki organizacyjne", "Ile dni przed terminem", "Ile dni po terminie".

201."Przypomnienie o wywiadzie - świadczenie z dowolnej  komórki organizacyjne" - Parametr określa,
czy  w  przypadku,  gdy  istnieją  świadczenia  realizowane  w  kilku  komórkach  organizacyjnych,
przypomnienie  o  aktualizacji  wywiadu  otrzyma  pracownik  :  'Tak'  –  w  całej  jednostce,  'Nie'  –  w
komórce organizacyjnej  wybranej  przy logowaniu.  Dzięki niemu można ograniczyć przypomnienia o
zbliżającym  się  terminie  aktualizacji  wywiadu,  do  rodzin  pobierających  świadczenia  tylko  w  tej
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komórce organizacyjnej, do której loguje się Użytkownik.

202."Przypomnienie o wywiadzie - rozszerzenie lokalne aktualizacji  wywiadu"  - Parametr określa czy
rozszerzenia  lokalne  słownika  'KOD  Rodzaju  Opisu  Sytuacji'  zostaną  uwzględnione  w  raporcie
'Przypomnienie o wywiadzie' oraz w filtrze na liście rodzin: 'wymagające aktualizacji wywiadu'.

203."Przysługiwanie świadczenia"  - Określa, czy  ostrzegać  w przypadku, gdy  osobie  nie  należy  się
przyznane świadczenie.

204."Raporty  z  całej  jednostki"  -  Domyślne  wykonywanie  analiz  i  kart  świadczeń  z  całej  jednostki,
ustawienie  na  TAK  -  cała  jednostka,  ustawienie  na  NIE  -  komórka  organizacyjna  wybrana  przy
logowaniu lub zmianie komórki.

205."Rodzaj adresu podmiotu/odbiorcy na eksporcie do FK" - Parametr określa rodzaj  adresu podmiotu/
odbiorcy  jaki  jest  pobierany  do  pliku  podczas  eksportu  listy  wypłat  do  systemu  FK.  Domyślną
wartością parametru jest "0", czyli adres zameldowania . Dostępne wartości:

0 - adres zameldowania;
1 - adres do korespondencji. 

206.“Rodzaj  pracownika  w  przypomnieniu”  -  Określa,  który  pracownik  ma  być  informowany  o
konieczności wprowadzenia wywiadu: 1 - pracownik prowadzący rodzinę, 2 - pracownik  rejestrujący
wywiad. Wartość domyślna „1”.

207.“Rozszerzona kontrola stanu zdrowia” - Ustawienie jego wartości na “TAK” oznacza, że po podaniu
w wywiadzie środowiskowym przyczyny  zgłoszenia: długotrwała lub  ciężka  choroba,  w  wywiadzie
należy wskazać osobę chorą przewlekle, ustawienie wartości “NIE” –  powoduje że należy  wskazać
osobę chorą lub chorą przewlekle.

208."Rozszerzona odmiana nazwisk" - Określa, czy  odmieniać  nazwiska w sposób rozszerzony, czy
odmianie nazwisk mają podlegać wszystkie nazwiska czy tylko te kończące się na "ski", "icz", itd. 

209."Rozszerzone  usługi  opiekuńcze"  -  Określa  7  parametrów  rozdzielanych  średnikiem:  1  -  czy
włączyć rozszerzone usługi opiekuńcze (Tak/Nie); 2 - krotność dla osoby samotnej; 3 - krotność dla
osoby  w rodzinie; 4  - potęga dla osoby  samotnej;  5 - potęga  dla  osoby  w  rodzinie;  6  -  krotność
kryterium dla osoby samotnej, od którego obowiązuje odpłatność; 7 - krotność kryterium dla osoby w
rodzinie, od którego obowiązuje odpłatność. Parametry  4, 5, 6 i  7, jeśli  są podane, dotyczą usług
świadczonych w miejscu zamieszkania. 

210."Rozszerzony  wybór  komórki  organizacyjnej"  -  Parametr  określa,  czy  podczas  logowania  ma
pojawiać się wybór komórki organizacyjnej, w sytuacji kiedy Użytkownik ma pełny dostęp do jednej
komórki  i  jednocześnie  dostęp  do  innych  komórek  tylko  do  odczytu.  W  przypadku  ustawienia
parametru na "Tak" podczas logowania użytkownik bedzie miał dostępną listę wszystkich komórek,
do których ma zdefiniowany dostęp, także tylko do odczytu. Przy parametrze ustawionym na "Nie"
użytkownik będzie od razu logowany do komórki, do której posiada pełny dostęp.   

211.“Rygor natychmiastowej  wykonalności” - parametr określa czy  podczas  zatwierdzania decyzji  ma
być  domyślnie  zaznaczona  opcja  “Rygor  natychmiastowej  wykonalności”:  0  -  odznaczona,  1  -
zaznaczona, 2 - wg ustawień dla poszczególnych rodzajów świadczeń. Ustawienia dla tej  opcji  dla
poszczególnych rodzajów świadczeń  definiujemy  w  słowniku  “Kod  Rodzaju  Świadczenia”  poprzez
odpowiednie ustawienie wartości dodatkowej “Rygor” (Tak lub Nie).

212."Słownik instytucji w zleceniu wywiadu" - Parametr określa czy podczas zlecenia przeprowadzenia
wywiadu cz. 1 i  cz. 4  do programu WYWIAD Plus, wysyłać  miejsca pracy,  nauki  oraz  pobyty  w
placówkach  lub  zakładach  karnych,  zgodne  z  zawartością  słownika  instytucji  w  POMOST  Std.
Uwaga:  Parametr  powinien  być  ustawiony  na  'tak'  jedynie  wtedy,  gdy  w  Jednostce  wszystkie
instalacje oprogramowania WYWIAD Plus zostały zaktualizowane do wersji 4.0.

213."Sposób  dekretacji  dla  usługi  grupowej  Z1  CBB"  -  Parametr  określa  dostępność  sposobów
dekretacji. Oznaczenie pól: pozycja 1 - Dekretacja automatyczna, pozycja 2 - Dekretacja ręczna na
dowolnego użytkownika, pozycja 3 - Dekretacja ręczna na siebie. Dostępne wartości: 1 – włączony, 0
– wyłączony.  Przynajmniej jeden ze sposobów musi być włączony. Domyślne ustawienie: 011.

214."Sposób generowania listy wypłat składki FUZ" - Określa sposób generowania listy wypłat dla FUZ:
1 -  składka  ponownie  przeliczana  jako  procent  kwoty  przyznanego  świadczenia  (podstawy);  2  -
składka  pobierana  na  listę  wypłat  w  wysokości  zaplanowanej  w  harmonogramie  bez  ponownego
przeliczania; 3 - składka ponownie przeliczana jako procent kwoty faktycznej  realizacji (po wypłacie
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całości  podstawy  lub  wypłacie  tylko  części,  przy  założeniu,  że  zamknięto  możliwość  realizacji
pozostałej  części); 4 - składka ponownie przeliczana jako procent  kwoty  przyznanego świadczenia
(podstawy), po wypłacie co najmniej jednej części podstawy;  5 - składka ponownie przeliczana jako
procent kwoty przyznanego świadczenia (podstawy), po wypłacie całości podstawy lub wypłacie tylko
części, przy założeniu, że zamknięto możliwość realizacji pozostałej części.

215."Sposób generowania plików IPE” - Sposób generowania plików przesyłu dla kart  przedpłaconych
PKO  BP.  Wartość  należy  ustawić  tak  by  odpowiadała  numerowi  MultiCash  klienta  banku  PKO.
Ośmioznakowa wartość  oznacza numer klienta MultiCash lub iPKO Biznes, a wartość   'Brak'  lub
krótsza niż osiem znaków oznacza, że parametr nie będzie używany.

216."Sposób liczenia kwoty wg dni"  -  określa sposób liczenia kwoty wg dni: 1 - dzielenie przez 30 dni;
2 - dzielenie przez rzeczywistą ilość dni.

217."Sposób liczenia kwoty wg dni dla składki FUZ" - Określa sposób liczenia kwoty wg dni dla składki
FUZ: 1 - dzielenie przez 30 dni; 2 - dzielenie przez rzeczywistą ilość dni; 3 - niepodzielne.

218."Sposób liczenia kwoty wg dni dla składki ZUS" - Określa sposób liczenia kwoty wg dni dla składki
ZUS: 1 - dzielenie przez 30 dni; 2 - dzielenie przez rzeczywistą ilość dni; 3 - niepodzielne.

219."Sposób  liczenia  odpłatności  pobyt  całodobowy  ŚDS".  Określa  sposób  liczenie  odpłatności  za
całodobowy pobyt osoby w ŚDP. Jeśli wartość parametru jest równa "0"  - to kwota należności jest
wyliczana  tak  jak  dotychczas  (wg  całego  miesiąca  i  dochodu  rodziny),  natomiast  jeśli  wartość
parametru jest równa "1" - kwota należności jest wyliczana na podstawie ilości dni pobytu i dochodu
osoby skierowanej do ośrodka.

220."Sposób liczenia odpłatności pobyt dzienny ŚDS" - Określa sposób liczenie odpłatności za dzienny
pobyt osoby w ŚDP. Jeśli wartość parametru jest równa "0" - to kwota należności jest wyliczana tak
jak  dotychczas  (wg  całego  miesiąca),  natomiast  jeśli  wartość  parametru  jest  równa  "1"  -  kwota
należności jest wyliczana na podstawie ilości dni pobytu.

221."Sposób  pobierania  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności  -  Płatnik"  -  Określa  na  jakiej
podstawie  podpowiadać  w  systemie  Płatnik  dane  dotyczące  stopnia  niepełnosprawności,  czy  na
podstawie informacji w oknie "Dane osoby" - parametr ustawiony  na "0"; czy  na podstawie danych
zawartych w ostatnim wywiadzie - parametr ustawiony na "1". Parametr domyślnie jest ustawiony na
"0".

222."Sposób podpowiedzi źródeł  finansowania  podczas  opracowywania  dec.  zmieniającej"  -  Określa
sposób podpowiedzi źródeł  finansowania podczas  opracowywania  decyzji  zmieniającej:  1 -  źródła
finansowania podpowiadane są z  decyzji  zmienianej,  2 - źródła finansowania są  podpowiadane  ze
słownika ‘Źródła finansowania świadczeń’. Domyślnie parametr jest ustawiony na 1.

223."Sposób rejestracji osoby" - Określa sposób rejestracji nowej  osoby bezpośrednio z listy osób: 0 -
zwykłe okno rejestracji osoby; 1 - okno dopasowania osoby.

224."Sposób tworzenia opisów aktualizacji"  -  Parametr określa sposób  tworzenia  opisów  aktualizacji
sytuacji  w  części  IV  wywiadu,  który  nie  został  przeprowadzony  elektronicznie:  0  –  tworzony
automatycznie,  1  –  wpisywany  ręcznie,  a  podpowiedź  możliwa  pod  klawiszem  F5.  Domyślnie
parametr jest ustawiony na "0" (system działa jak dotychczas).

225."Sposób zaokrąglania kwot planowanych wypłat" - Określa sposób zaokrąglania kwot  za niepełne
miesiące w planie wypłat. Jego ustawienie na wartość  "Tak"  oznacza,  że  zaokrąglany  jest  wynik
dzielenia  "przyznana  kwota  miesięczna"  /  "liczba  dni  w  miesiącu"  i  dopiero  potem  wynik  jest
mnożony  przez  faktyczną  liczbę  dni  i  zaokrąglany.  Ustawienie  na  wartość  "Nie"  spowoduje,  że
zaokrąglany jest dopiero ostateczny wynik.

226."Sposób zaokrąglania odpłatności za usługi opiekuńcze" - Jego ustawienie na wartość 0, oznacza,
że zaokrąglenie będzie się odbywało dopiero na końcu po pomnożeniu kosztu jednej  usługi, procentu
odpłatności i liczby świadczeń. Ustawienie na wartość 1 spowoduje, że zaokrąglane będą wszystkie
pośrednie wyniki działań matematycznych.

227."Sposób zaokrąglania odsetek" - Określa sposób zaokrąglania odsetek. Możliwe wartości: 0 - bez
zaokrąglania; 1 - do jednego grosza; 2 - do 10 groszy  (0,04  w dół,  0,05 w górę);  3  -  do  pełnych
złotych (0,4 w dół, 0,5 w górę).

228."Sposób zaokrąglania odsetek  w tytule wykonawczym i upomnieniu"  -  Parametr  określa  sposób
zaokrąglania odsetek w tytule wykonawczym i upomnieniu. Możliwe wartości: 0 –  zaokrąglanie na
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poziomie każdego zadłużenia odsetkowego; 1 – zaokrąglanie na poziomie tytułu wykonawczego lub
upomnienia.

229."Sposób zapisu numeru karty  w pliku przesyłu dla CityBank"  - Określa sposobu  zapisu  numeru
karty w pliku przesyłu dla CitiBank. Po ustawieniu wartości: 0 - zapisywane jest pięć ostatnich cyfr, w
przypadku wartości parametru: 1 - pięć przedostatnich cyfr.

230."Sposób zapisu ustawień eksportu wypłat" -  Określa, czy  ustawienia eksportu wypłat  (ustawienia
dotyczące lokalizacji  zapisu plików eksportów, w  tym  nazwy  pliku)  mają  być  zapamiętywane  dla
zalogowanego  użytkownika  (Wartość  'Tak'),  czy  dla  całej  komórki  organizacyjnej,  do  której  jest
zalogowany  użytkownik, który  dokonał  zmiany  ustawień  (Wartość  'Nie').  Domyślnie  parametr  jest
ustawiony  na  'Tak'.  Po  zmianie  parametru  na  'Nie'  dla  każdej  komórki  organizacyjnej  należy
zdefiniować  ustawienia  eksportu  wypłat,  w  przeciwnym  wypadku  ustawienia  będą  brane  z
pierwotnych (ogólnych) ustawień eksportu.

231."Sprawdzenie  miejscowości  -  liczenie  sprawozdania"  -  Parametr  określa  czy  podczas  liczenia
sprawozdania  WRiSPZ-P  porównywany  jest  kod  terytorialny  adresu  ośrodka  sprawozdającego  z
kodem terytorialnym podmiotów wykazywanych w sprawozdaniu. Domyślnie parametr jest ustawiony
na 'Tak'.  

232."Sprawdzenie rejon-adres"  - Parametr określa czy  podczas  akceptacji  okna rodziny  ma nastąpić
sprawdzenie zgodności rejonu przypisanego rodzinie z  adresem  rodziny.  Domyślnie  parametr  jest
ustawiony na "nie". 

233."Sprawdzenie  rejon-pracownik"  -  Parametr  określa  czy  podczas  akceptacji  okna  rodziny  ma
nastąpić sprawdzenie zgodności rejonu przypisanego rodzinie z pracownikiem prowadzącym rodzinę.
Domyślnie parametr jest ustawiony na "nie". 

234."Szukaj poza miesiąc w kalendarzu" - podczas planowania wypłat z użyciem kalendarza, umożliwia
wyszukiwanie  wolnych  terminów  poza  miesiącem,  na  który  przyznane  jest  świadczenie.  Jeżeli
świadczenie przysługuje za miesiąc grudzień, to system wyszuka następny wolny termin w miesiącu
styczniu kolejnego roku.

235."Ścieżka kart" - Parametr umożliwia określenie domyślnej  ścieżki zapisu plików dotyczących kart
przedpłaconych;  parametr  domyślnie  jest  pusty,  co  oznacza  dotychczasowe  działanie  systemu;
Określenie domyślnego katalogu (wraz  ze ścieżką dostępu) oznacza, że wszystkie  pliki  dot.  kart
przedpłaconych  będą  zapisywane  do  jednego  katalogu.  Jeśli  parametr  jest  pusty  lub  gdy  brak
dostępu  do  zdefiniowanego  katalogu,  to  system  zachowuje  się  jak  dotychczas  (Użytkownik
otrzymuje zapytanie o miejsce zapisu generowanego pliku). 

236."Śledzenie systemu" - Określa, czy jest włączone śledzenie operacji wykonywanych w systemie.

237."Tytułem  na  przelewach"  -  Sterowanie  wydrukiem  tytułu  na  przelewach  bankowych:  0  -  tytuł
drukowany wg ustawień na oknie parametrów wydruku przelewów; 1 - tytuł  drukowany  jest  według
konfiguracji eksportów elektronicznych.

238."Unikalność osób w aplikacji ZI" - Parametr dotyczy tylko i wyłącznie instalacji systemu POMOST
Std z  samą aplikacją "Zespoły  Interdyscyplinarne". Wartość  "0"  oznacza  sprawdzanie  unikalności
danych osobowych w zakresie całej  bazy  danych systemu POMOST Std,  a  wartość  "1"  tylko  w
zakresie jednej komórki organizacyjnej (jednego Zespołu Interdyscyplinarnego).

239."Ustawienia wywiadów" - Określa, czy pytać o zaplanowanie wizyty u rodziny  lub osoby  podczas
zatwierdzania wywiadu. Wartość 1 - pyta, 0 - nie pyta.

240."Usuwanie  wydruku  gotowego"  -  Określa,  czy  usuwać  wydruki  gotowe  w  momencie  cofania
zatwierdzenia decyzji.

241."Uwzględnienie  czcionek  szablonów"  -  parametr  pozwala  określić,  w  jaki  sposób  ma  być
uwzględniona zmiana czcionki zaznaczonego fragmentu treści szablonu lub znacznika (uwzględnia
również zaznaczenie całości treści szablonu lub znacznika). Parametr może przyjmować wartości:

0 - (domyślna) oznacza że zmiana czcionki nie ma wpływu na znaczniki umieszczone wewnątrz
zaznaczonego fragmentu.

1  -  oznacza  że  zmiana  czcionki  będzie  uwzględniona  na  wszystkich  znacznikach  wewnątrz
zaznaczonego  fragmentu  oraz  ich  podznacznikach,  z  wyjątkiem  znaczników,  które  mają
zaznaczoną opcję  "zastosuj  czcionkę  znacznika  niezależnie  od  czcionki  miejsca  w  którym  go
umieszczono".  Efekt  będzie  widoczny  dopiero  na  podglądzie,  edycji  lub  wydruku  konkretnego
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dokumentu.

2 - oznacza działanie, takie jak po ustawieniu parametru na 1,dodatkowo uwzględniając  wielkość
czcionki.

242."Uwzględnij  przedrostek  ul."  -  parametr  pozwala  określić,  czy  uwzględniać  przedrostek  ul.  w
nazwach ulic importowanych z CSIZS Emp@tia. Parametr może przyjmować wartości:

0 - (domyślna) nie uwzględniać;
1 - uwzględniać;
2 - uwzględniać, ale poza eksportem do Płatnika.

243."Użyj  kalendarza  planowanych  wypłat"  -  określa  możliwość  skorzystania  z  funkcjonalności
planowania limitów wypłat na poszczególne dni.

244."Warunek  automatycznego  generowania  potrąceń  do  listy  wypłat"  -  Określa  sposób
automatycznego dodawania potrąceń do listy  wypłat:  "0"  -  tak  jak  dotychczas  tzn.  tylko  zwroty,
których podmiot jest  równy  odbiorcy  świadczenia, "1"  - bez  sprawdzania na zgodność  podmiotu z
odbiorcą. 

245."Warunek generowania listy  wypłat  na podstawie statusu  decyzji"  -  Określa  z  jakich  decyzji  (o
jakich statusach) ma być generowana lista wypłat: "0"- wartość do wyboru z okna generowania listy
wypłat,  "1"- doręczone, "2"-  uprawomocnione,  "3"-  doręczone/uprawomocnione,  "4"-  zatwierdzone.
Domyślnie parametr jest ustawiony na "0", jeśli zostanie zmieniony na wartość z zakresu "1"-"4", w
oknie  generowania  listy  wypłat  opcja  Uwzględnij  tylko  decyzj e  zostanie  zaznaczona,  bez
możliwości modyfikacji, a status decyzji zostanie wybrany wg wartości parametru.

246."Wczytano  słowniki  terytorialne  CSIZS"  -  Określa  czy  wczytano  słowniki  terytorialne  CSIZS
Emp@tia w wersji 3-1.0 lub późniejszej systemu POMOST Std.

247."Wersja  struktury  przesyłu  kart  przedpłaconych  PKO  BP"  -  Parametr  określa  wersję  struktury
przesyłu kart przedpłaconych PKO BP. Możliwe wartości parametru: "1", "2". Wartość domyślna to
"1".

248."Wersja wywiadów dla terminalu" - Określa numer wersji  wywiadów obsługiwanych przez  terminal
mobilny, który jest wskazywany podczas rejestracji zlecenia przeprowadzenia wywiadu przy  użyciu
terminalu mobilnego. Może przyjmować wartości 1 lub 4. Domyślnie parametr jest ustawiony na "1".
Administrator systemu powinien go zmienić  na wartość  4  po upewnieniu się, że terminale mobilne
używane  w Jednostce  zostały  zaktualizowane  do  nowej  wersji  oprogramowania  terminali,
obsługującej wersję 4 struktury wywiadów. 

249."Wersja  wywiadów  w  WYWIAD  Plus"  -  Określa  numer  wersji  wywiadów  obsługiwanych  przez
terminal mobilny  pracujący  na oprogramowaniu WYWIAD Plus:  5  lub  6.  Domyślnie  parametr  jest
ustawiony  na 5. Administrator systemu powinien go zmienić  na  wartość  6  po  upewnieniu  się,  że
terminale mobilne używane  w Jednostce  zostały  zaktualizowane  do  wersji  2.0  aplikacji  WYWIAD
Plus.

250."Wolne  dni  w  harmonogramie"  -  Określa,  co  system  ma  podpowiadać  jako  dzień  planowanej
realizacji jeżeli wypada on w dzień wolny od pracy. Wartości: 1 - pozostawia bez zmian; 2 - ustawia
na najbliższy późniejszy dzień roboczy; 3 - ustawia na najbliższy  wcześniejszy  dzień roboczy, 4  -
ustawia na najbliższy późniejszy dzień roboczy dla niedziel, a dla sobót i pozostałych dni wolnych -
na wcześniejszy.

251."Wpis  na listę oczekujących do DPS"  - Parametr określa czy  automatyczne wpisanie osoby  na
listę oczekujących na miejsce w DPS ma następować przy zatwierdzeniu: 

1 - decyzj i kierującej , nawet j eśli nie wskazano w niej  konkretnego DPS, a j edynie specjalność;
2 - pierwszej  decyzj i w sprawie, w której  wskazano konkretny DPS;
3 - tylko decyzj i o umieszczeniu w kolej ce oczekujących.

Parametr domyślnie przyjmuje wartość 2.

252."Wybór  z  list"  -   Określa,  czy  w  oknie  "Stanowiska  pracy"  otwieranym  podczas  wyboru
 pracowników  wykonujących  czynność  rejestrowaną  w  systemie  prezentowani  mają  być  również
pracownicy/użytkownicy mający dostęp tylko do odczytu danych wybranej  komórki organizacyjnej.
Domyślnie parametr jest  ustawiony  na "Tak". Jeżeli  chcemy,  aby  lista  pracowników  prezentowała
tylko  pracowników  z  pełnym  dostępem  (bez  pracowników  z  dostępem  tylko  do  odczytu)  należy
przestawić parametr na NIE.
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253."Wydruk aktualizacji wywiadu" - Określa sposób wydruku aktualizacji wywiadu: Tak – nowy, Nie –
stary.

254."Wymagalność numeru zaświadczenia"  - Parametr określa wymagalność  numeru zaświadczenia.
Domyślnie  parametr  ustawiony  na  "Nie".  Ustawienie  parametru  na  "Tak"  powoduje,  że  podanie
numeru w polu "Numer zaświadczenia" na formatce zaświadczenia jest wymagane.

255.„Wymagane  potwierdzenie  podpisu  decyzji”  -  Określa,  czy  potwierdzenie  podpisu  decyzji  jest
wymagane do realizacji świadczenia.  Wartości: Tak - potwierdzenie podpisu decyzji jest wymagane
do  realizacji  świadczenia;  Nie  -  potwierdzenie  podpisu  decyzji  nie  jest  wymagane  do  realizacji
świadczenia.

256."Wymagane zatwierdzenie planu pomocy"  - Określa, czy  plan  pomocy  zatwierdzony  Kierownika
Jednostki Pomocy Społecznej  ma być  wymagany  w wywiadzie dołączanym do decyzji. Domyślnie
parametr ustawiony  na "Nie". Ustawienie parametru na  "Tak",  uniemożliwia  dołączenie  do  decyzji
wywiadu  nie  zawierającego  planu  pomocy  zatwierdzonego  przez  Kierownika  Jednostki  Pomocy
Społecznej. Parametr dotyczy części wywiadów zawierających taką informację, tj.  części 1 lub jej
aktualizacji przez część 4.

257."Wymagany numer Niebieskiej  Karty" - Parametr określa czy podczas rejestracji  niebieskiej  karty
wymagane jest podanie jej numeru. Domyślnie parametr jest ustawiony na "Nie".

258."Wymagany  PESEL"  -  Za  pomocą  tego  parametru  administrator  może  ustalić  czy  podczas
wprowadzania/modyfikowania danych osobowych uzupełnienie numeru PESEL będzie wymagane:

  0 - PESEL nie wymagany;
  1 - PESEL wymagany dla członków rodzin;
  2 - PESEL wymagany dla wszystkich osób;
  3 - PESEL wymagany dla członków rodzin, ale osoba z uprawnieniem do administracji systemem
może nie podawać;
  4  -  PESEL  wymagany  dla  wszystkich  osób,  ale  osoba  z  uprawnieniem  do  administracji
systemem może nie podawać;
  5 - PESEL wymagany dla członków rodzin, ale osoba z uprawnieniem do administracji systemem
lub użytkownik aplikacji ZI może nie podawać; 
  6  -  PESEL  wymagany  dla  wszystkich  osób,  ale  osoba  z  uprawnieniem  do  administracji
systemem lub użytkownik aplikacji ZI może nie podawać; 
  7 - PESEL wymagany dla członków rodzin, ale użytkownik aplikacji ZI może nie podawać; 
  8 - PESEL wymagany dla wszystkich osób, ale użytkownik aplikacji ZI może nie podawać; 
  9 - PESEL wymagany dla członków wspólnego gospodarstwa; 
10  -  PESEL  wymagany  dla  członków  wspólnego  gospodarstwa,  ale  osoba  z  uprawnieniem  do
administracji systemem może nie podawać; 
11 -  PESEL  wymagany  dla  członków  wspólnego  gospodarstwa,  ale  osoba  z  uprawnieniem  do
administracji systemem lub użytkownik aplikacji ZI może nie podawać; 
12 - PESEL wymagany dla członków wspólnego gospodarstwa, ale użytkownik  aplikacji  ZI może
nie podawać.
Niezależnie od ustawienia tego parametru, system nie wymaga uzupełnienia numeru PESEL, dla
dzieci do trzeciego miesiąca życia, gdy w nazwisko rejestrowanej  osoby rozpoczyna się od "NN" -
pozwala to na rejestrację w systemie danych osób niezidentyfikowanych, gdy  osoba  ma  rodzaj
beneficjenta inny niż "osoby posiadające obywatelstwo polskie (...)".

259."Wymagany  stan  utrzymania  mieszkania"  -  Parametr  określa  czy  podczas  rejestracji  1 części
wywiadu,  w  sytuacji  mieszkaniowej  jest  konieczna  do  podania  informacja  Stan  utrzymania
mieszkania. Domyślnie parametr jest ustawiony na "0". Dostępne wartości:

0 - nie wymagany;
1 - Użytkownik  otrzyma komunikat  ze stosownym ostrzeżeniem: "'Stan  utrzymania  mieszkania'
powinien być podany.";
2  -  Użytkownik  otrzyma  komunikat  o  błędzie:  "'Stan  utrzymania  mieszkania'  powinien  być
podany.".

260."Wymagany  zakres  usług  opiekuńczych"  -  Parametr  określa  czy  podczas  rejestracji
przyznawanego/zmienianego świadczenia usług opiekuńczych wymagane jest  uzupełnienie zakresu
tych usług. Domyślnie parametr jest ustawiony na "Nie".

261."Wynagrodzenie  -  1"  -  Określa  wysokość  wynagrodzenia  rodziny  zastępczej  zawodowej  oraz
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prowadzącego rodzinny dom dziecka.

262."Wynagrodzenie  -  1  -  podwyższone"  -  Określa  wysokość  wynagrodzenia  rodziny  zastępczej
zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, podwyższoną uchwałą rady powiatu.

263."Wynagrodzenie - 2" - Określa wysokość  wynagrodzenia rodziny  zastępczej  zawodowej  pełniącej
funkcję pogotowia rodzinnego.

264."Wynagrodzenie  -  2  -  podwyższone"  -  Określa  wysokość  wynagrodzenia  rodziny  zastępczej
zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, podwyższoną uchwałą rady powiatu.

265."Wynagrodzenie  -  3"  -  Określa  procent  wynagrodzenia  rodziny  zawodowej  lub  prowadzącego
rodzinny dom dziecka w przypadku nie sprawowania opieki nad dzieckiem.

266."Wynagrodzenie - 4" - Określa procent dodatku dla rodziny zastępczej  pełniącej  funkcję pogotowia
rodzinnego.

267."Wypłaty  przed  datą  bieżącą"  -  Decyduje  o  tym  w  jaki  sposób  system  POMOST  Std  ma
podpowiadać  planowaną datę wypłaty  świadczenia w sytuacji  kiedy  wypadłaby  w  przeszłości:  0  -
pozostawić  datę w przeszłości,  1 - ustawić  termin nie wcześniejszy  od  daty  bieżącej,  wg  innych
ustawień, 2 - zapytać. Wartość domyślna “0”. Ten parametr jest zupełnie niezależny  od kalendarza
planowanych wypłat.

268."Wyrejestrowanie  gdy  trwa  świadczenie"  -  parametr  określa  czy  jest  możliwe  w  szczególnych
przypadkach wyrejestrowanie świadczeniobiorcy z rodziny, na którą wydana jest  decyzja, w trakcie
trwania świadczenia, bez konieczności zakończenia tego świadczenia.

269."Wys Pom na usamodz - 1-2 lata" - Określa wysokość pomocy pieniężnej  na usamodzielnienie dla
osoby opuszczającej  rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny  dom
dziecka, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną - przebywanie przez okres roku do 2 lat.

270."Wys  Pom na  usamodz  -  1-2  lata  -  podwyższona"  -  Określa  wysokość  pomocy  pieniężnej  na
usamodzielnienie  dla  osoby  opuszczającej  rodzinę  zastępczą  niezawodową,  rodzinę  zastępczą
zawodową,  rodzinny  dom  dziecka,  regionalną  placówkę  opiekuńczo-terapeutyczną  -  przebywanie
przez okres roku do 2 lat, podwyższona uchwałą rady powiatu.

271."Wys Pom na usamodz - 2-3 lata" - Określa wysokość pomocy pieniężnej  na usamodzielnienie dla
osoby opuszczającej  rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny  dom
dziecka, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną - przebywanie przez okres od 2 do 3 lat.

272."Wys  Pom na  usamodz  -  2-3  lata  -  podwyższona"  -  Określa  wysokość  pomocy  pieniężnej  na
usamodzielnienie  dla  osoby  opuszczającej  rodzinę  zastępczą  niezawodową,  rodzinę  zastępczą
zawodową,  rodzinny  dom  dziecka,  regionalną  placówkę  opiekuńczo-terapeutyczną  -  przebywanie
przez okres od 2 do 3 lat, podwyższona uchwałą rady powiatu.

273."Wys Pom na usamodz - nauka"- Określa wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

274."Wys  Pom  na  usamodz  -  nauka  -  podwyższona"  -  Określa  wysokość  pomocy  pieniężnej  na
kontynuowanie nauki, podwyższona uchwałą rady powiatu.

275."Wys Pom na usamodz - pow 3 lat"  -Określa wysokość  pomocy  pieniężnej  na usamodzielnienie
dla osoby  opuszczającej  rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową,  rodzinny
dom dziecka, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną - przebywanie przez  okres  powyżej  3
lat.

276."Wys  Pom na usamodz  - pow 3 lat  -  podwyższona"  - Określa wysokość  pomocy  pieniężnej  na
usamodzielnienie  dla  osoby  opuszczającej  rodzinę  zastępczą  niezawodową,  rodzinę  zastępczą
zawodową,  rodzinny  dom  dziecka,  regionalną  placówkę  opiekuńczo-terapeutyczną  -  przebywanie
przez okres powyżej 3 lat, podwyższona uchwałą rady powiatu.

277."Wys  Pom  na  usamodz  -  pow  3  lat  -  RZ"  -  Określa  wysokość  pomocy  pieniężnej  na
usamodzielnienie  dla  osoby  opuszczającej  rodzinę  zastępczą  spokrewnioną  -  przebywanie  przez
okres powyżej 3 lat.

278."Wys Pom na usamodz - pow 3 lat - RZ - podwyższona" - Określa wysokość pomocy pieniężnej  na
usamodzielnienie  dla  osoby  opuszczającej  rodzinę  zastępczą  spokrewnioną  -  przebywanie  przez
okres powyżej 3 lat, podwyższona uchwałą rady powiatu.

279."Wys Pom na usamodz - zagosp" - Określa wysokość pomocy na zagospodarowanie.
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280."Wys  Pom  na  usamodz  -  zagosp  -  podwyższona"  -  Określa  wysokość  pomocy  na
zagospodarowanie, podwyższona uchwałą rady powiatu.

281."Wys  Pom na usamodz  - zagosp niepeł"  -  Określa  wysokość  pomocy  na  zagospodarowanie  w
przypadku  osoby  posiadającej  orzeczenie  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu
niepełnosprawności.

282."Wys  Pom  na  usamodz  -  zagosp  niepeł  -  podwyższona"   -  Określa  wysokość  pomocy  na
zagospodarowanie  w  przypadku  osoby  posiadającej  orzeczenie  o  umiarkowanym  lub  znacznym
stopniu niepełnosprawności, podwyższona uchwałą rady powiatu.

283."Wysokość  dochodu  usamodz"  -  Określa  maksymalną  wysokość  dochodu  osoby
usamodzielnianej,  do  której  przysługuje  pomoc  pieniężna  na  usamodzielnienie  i  pomoc  na
zagospodarowanie.

284."Wysokość  świadczenia  1"  -  Określa  wysokość  świadczenia  dla  dziecka  umieszczonego  w
rodzinie zastępczej spokrewnionej.

285."Wysokość  świadczenia  1  -  podwyższona"  -  Określa  wysokość  świadczenia  dla  dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej podwyższona uchwałą rady powiatu.

286."Wysokość  świadczenia  2"  -  Określa  wysokość  świadczenia  dla  dziecka  umieszczonego  w
rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

287."Wysokość  świadczenia  2  -  podwyższona"  -  Określa  wysokość  świadczenia  dla  dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej  zawodowej, rodzinie zastępczej  niezawodowej  lub rodzinnym
domu dziecka podwyższona uchwałą rady powiatu.

288."Wysyłanie sprawozdań do gSAC" - Określa jakie sprawozdania można wysyłać do aplikacji gSAC.
Wartość  "Nie"  oznacza, że  do  gSAC  można  wysłać  tylko  sprawozdanie  wyliczone  wg  objaśnień
ministerialnych.  Wartość  "Tak"  oznacza,  że  można  wysłać  również  sprawozdanie  obliczone  wg
wykonania księgowego.

289."Wywiad tylko z  osobą wsp. gosp."  -  Określa, czy  wywiad można przeprowadzić  tylko z  osobą
wspólnie gospodarującą, czy z każdym członkiem rodziny. Wartość 'Tak' oznacza, że wywiad można
przeprowadzić tylko z osobą wspólnie gospodarującą, 'Nie' - z każdym członkiem rodziny.

290."Zakończenie po zatwierdzeniu pomocy" - Parametr określa czy  zatwierdzenie planu pomocy  ma
automatycznie  kończyć  modyfikację  wywiadu.  Domyślna  wartość  parametru  -  "Nie".  Po
przestawieniu wartości parametru na "Tak", zatwierdzenie planu pomocy i akceptacja okna wywiadu,
automatycznie wykona  czynność,  dostępną  pod  przyciskiem  Zakończ  modyfikację  wywiadu  z
okna teczki rodziny lub z okna listy wywiadów. 

291."Zakończenie  wczytanych  wywiadów"  -  Parametr  określa  czy  należy  automatycznie  kończyć
modyfikację wywiadów przeprowadzonych elektronicznie, od razu po ich pomyślnym wczytaniu do
systemu  POMOST  Std.  Nie  blokuje  to  możliwości  uzupełnienia  informacji  za  podpisem,  ani
uzupełnienia  dochodów,  za  pomocą  przycisku  "Uzupełnij  informacje  za  podpisem"  na  oknie
wywiadów  przeprowadzonych  przy  użyciu  terminali  mobilnych.  Domyślna  wartość:  'Nie'.  Po
przestawieniu wartości parametru na 'Tak' automatycznie po wczytaniu modyfikacja wywiadu zostaje
zablokowana, a wywiad otrzymuje status 'zakończona modyfikacja'.  

292."Zamiana liczby godz. w dni wolne" - Parametr decyduje jak podpowiadać liczby godzin w dolnym
wierszu  tabelki  podziału  tygodniowego  usług  opiekuńczych,  dla  dni  wolnych  wypadających  od
poniedziałku  do  piątku.  Podpowiedź  ta  następuje  po  opuszczeniu  informacji  „średnio  po”  godzin
dziennie. Wartość „tak” oznacza, że podpowiadane są liczby  godzin z  niedzieli  z  górnego wiersza
tabelki,  a  wartość  „nie”,  że  podpowiadane  są  liczby  godzin  z  odpowiedniego  dnia  (poniedziałku,
wtorku, środy, czwartku, piątku) z  górnego wiersza tabelki. Wyliczenie kwoty  świadczenia  wynika
jedynie z liczb godzin podanych we wspomnianej tabelce, parametr wpływa tylko na podpowiedź liczb
w tabelce.

293."Zamiana na duże litery" - parametr określa czy podczas wprowadzania danych osobowych (Imion,
nazwisk,  Pseudonimu,  Numeru  dokumentu  tożsamości)  system  ma  zamieniać  wielkość  liter.
Możliwe wartości: 0 - bez  zamiany; 1 - zamiana pierwszej  litery  na dużą, pozostałe na małe; 2  -
zamiana wszystkich liter na duże; 3 - pierwsza litera duża, pozostałe bez zmian. Litery są zmieniane
w momencie opuszczenia wypełnionego pola.

294."Zamykanie okien postępu" - Określa, czy zamykać  okna postępu procesów przy  braku błędów i
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ostrzeżeń. Wartość domyślna "Nie".

295."Zaokrąglanie  odpłatności  za  usługi"  -  Określa  sposób  zaokrąglania  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze: 0 - pięć tysięcznych złotego zaokrąglane w dół; 1 - zgodnie z zasadami arytmetyki; 2 -
tysięczne złotego są obcinane; 3 - zaokrąglanie zgodne z zasadami arytmetyki po zsumowaniu.

296."Zaokrąglenie  opłaty  pocztowej”  -  Decyduje  o  tym  w  jaki  sposób  zaokrąglać  wyliczenie  opłaty
pocztowej:  czy  tylko  przez  zaokrąglenie  końcowego  wyniku  (wartość  domyślna  NIE,  jest  to
dotychczasowy  sposób obliczenia przez  system  POMOST Std);  czy  także  poprzez  zaokrąglenie
wyników pośrednich (wartość TAK, wymagania przez niektóre poczty).

297."Zapas  na  uprawomocnienie  decyzji"  -  Zmieniając  jego  wartość  na  różną  od  0,  możemy
spowodować,  że  podczas  tworzenia  harmonogramu,  w  przypadku  korzystania  z  kalendarza
planowanych wypłat, system podpowie termin przesunięty o odpowiednią ilość  dni (a nie najbliższy
wolny).

298."Zapisywanie wydruku decyzji jako wydruku gotowego" - określa, co ma się dziać w sytuacji,  gdy
na oknie podglądu wydruku decyzji  Użytkownik  nie  dokona  zapisu  na  listę  wydruków  gotowych  i
będzie chciał opuścić okno podglądu. Możliwe wartości: 0 - brak zapisu; 1 - zapis na listę wydruków
gotowych po akceptacji komunikatu przez Użytkownika; 2 - zapis  na listę wydruków gotowych bez
pytania dla Użytkownika.

299."Zasiłki cel. na ten sam miesiąc" - Parametr określa, czy podczas tworzenia decyzji, przyznającej
jednorazowy  zasiłek  celowy,  system  powinien  ostrzegać,  że  osoba  ma  już  w  danym  miesiącu
przyznany jednorazowy zasiłek celowy. Możliwe wartości: 0 - nie ostrzegać, 1 - ostrzegać  gdy  ten
sam cel, 2 - ostrzegać przy różnym celu zasiłku.

300."Zastąp  realizacją"  -  Po  ustawieniu  wartości  na  TAK,  w  sprawozdaniach  MRiPS-03  usługi
opiekuńcze  (zwykłe,  specjalistyczne  i  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi)  będą  liczone  na
podstawie wykonanych realizacji, a nie na podstawie danych z decyzji czyli planu. 

301."Zatwierdzenie  wywiadu"  -  Parametr  określa  sposób  zatwierdzenia  wywiadu;  wartość  domyślna
parametru - 0. Dostępne wartości parametru: 

0 - automatycznie w momencie dołączenia wywiadu do wniosku lub decyzji;
1 - ręcznie poprzez zaznaczenie opcji "wywiad zatwierdzony" na oknie wywiadu;

302."Zgodność z wywiadem" - Określa, czy sprawdzać decyzję na zgodność z danymi w wywiadzie.

303."Zlecenie  dotychczas  otrzymywanych  świadczeń"  -  Parametr  określa  czy  podczas  zlecania
przeprowadzenia  wywiadu  cz.  IV  na  terminal  mobilny  wysyłać  pole  Dotychczas  otrzymywane
świadczenia - na podstawie ostatniej  decyzj i. Parametr może przyjmować wartości z zakresu od 0
do 5. Wartości parametru: 

0 - dane wysyłane są z poprzedniego wywiadu (wartość domyślna); 
1  -  dane  wysyłane  są  na  podstawie  świadczeń  przyznanych/zmienionych  w  okresie  od  daty
przeprowadzenia poprzedniego wywiadu z tą samą rodziną; 
2  -  wysyłane  są  wszystkie  realizowane  świadczenia  o  charakterze  stałym  lub  okresowym,  na
podstawie decyzji administracyjnych wydanych od poprzedniego wywiadu przeprowadzonego z  tą
samą rodziną; 
3 - wysyłane są wszystkie realizowane lub wykonane świadczenia - zasiłki celowe: Zasiłek celowy i
w naturze, Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy), Zasiłek celowy
na pokrycie wydatków powstałych w  wyniku  zdarzenia  losowego,  mające  realizacje  w  miesiącu
przeprowadzenia ostatniego wywiadu lub w następnych miesiącach;
4 - wysyłane są wszystkie świadczenia wymienione dla wartości "2"  i  "3"  poszerzonym o zasiłki
okresowe  łącznie,  zawierające  informację  o  rodzaju  pomocy  oraz  dacie,  do  której  świadczenie
zostało przyznane;
5  -  wysyłane  są  wszystkie  wszystkie  świadczenia  wymienione  dla  wartości  "2"  i  "3"  łącznie,
zawierające informację o rodzaju pomocy, o okresie od - do, w którym dane świadczenie zostało
przyznane oraz o wysokości przyznanego świadczenia.

304."Zlecenie oceny sytuacji" - Określa czy podczas zlecania przeprowadzenia wywiadu cz.I lub IV na
terminal  mobilny  wysyłać  ocenę  sytuacji  z  poprzedniego  wywiadu  przeprowadzonego  z  tą  samą
rodziną.

305."Zlecenie opisów aktualizacji" - Określa, czy podczas zlecana przeprowadzenia wywiadu cz. IV do
programu WYWIAD Plus, wysyłać opisy aktualizacji sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, zawodowej  i
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zdrowotnej  z  poprzedniego  wywiadu  przeprowadzonego  z  tą  samą  rodziną.  Parametr  domyślnie
ustawiony na "Tak".

306."Zlecenie wywiadu cz. 4  na terminal"  -  Parametr określa czy  zlecenie przeprowadzenia wywiadu
części IV (aktualizacji I części wywiadu): 1 -  jest wysyłane na formularzu cz. IV, 2 – jest wysyłane
na formularzu cz. I, 3 – dostępny jest wybór formularza w momencie zlecenia.

307."Zmiana wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze"  - Po ustawieniu wartości  na  0  -  podczas
wydawania  decyzji  zmieniającej  nie  jest  przeliczana  automatycznie  odpłatność  za  usługi,  po
ustawieniu wartości  na  1 -  następuje  automatyczne  przeliczenie  odpłatności  podczas  wydawania
decyzji zmieniającej..

Aktualne parametry jednostki

Przed przystąpieniem do pracy  w systemie należy  uzupełnić  podstawowe  dane  dotyczące  ośrodka
pomocy  społecznej.  Możemy  to  uczynić  wybierając  na  zakładce  Administracja  przycisk  Aktualne

parametry  jednostki   lub  menu  Administracja>Kontrola>Aktualne
parametry j ednostki.

W  oknie "Aktualne parametry  jednostki"  w polu Nazwa j ednostki  możemy  zmienić  nazwę ośrodka.
Zmieniona  nazwa  będzie  widoczna  na  pasku  górnym  w  głównym  oknie  systemu  (po  wczytaniu
słowników  centralnych  system  wprowadzi  tu  taką  nazwę  jaka  będzie  w  słowniku).  Możemy
zmodyfikować  lub uzupełnić  dane  adresowe  jednostki,  NIP,  REGON,  konto  bankowe,  właściwy  dla
jednostki organ odwoławczy oraz właściwy dla jednostki Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Pola Poziom i Kod elementu struktury org. są niedostępne. Dane te są uzupełniane na podstawie
danych wprowadzonych przy instalacji systemu. 
W sekcji Konto bankowe j ednostki w polach Numer konta i Nazwa banku uzupełniamy informacje o

koncie bankowym ośrodka.  Przez wybranie ikony  otwieramy okno "Konta bankowe jednostki",
w którym możemy dodawać, modyfikować, przeglądać oraz usuwać dane dotyczące kont  bankowych
jednostki. 
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Aby  dodać  konto  bankowe  wybieramy  ikonę  Dodaj.  Wówczas  uaktywni  się  dolna  część  okna
umożliwiając wybór banku oraz wpisanie nazwy i numeru konta. 
Jeśli ośrodek posiada więcej  niż jedno konto należy dla jednego z  kont  wybrać  opcję j est wskazane
j ako główne. 
W  polu Konto dotyczy  aplikacj i  przez  zaznaczenie opcji  przy  danej  aplikacji  określamy,  dla  której
aplikacji dodawane/modyfikowane konto ma być domyślne.

Uwaga:  Począwszy  od  wersji  3-15.3  mamy  możliwość  zdefiniowania  kont  przypisanych  do
poszczególnych komórek organizacyjnych, a dedykowanych do obsługi przychodów lub/i wydatków
  danej  komórki.  Szczegółowy  opis  znajduje  się  w  rozdziale  "Dodawanie  nowej  komórki
organizacyjnej".

Dane  zatwierdzamy  wybierając  ikonę  Akceptuj.  Zaznaczamy  konto  znajdujące  się  na  liście  i
zatwierdzamy wybierając ikonę Opuść okno. Powracamy do okna "Aktualne parametry jednostki". 

W  sekcji  Właściwy dla j ednostki  organ odwoławczy  przez  wybranie  przycisku   otwieramy
okno "Lista instytucji", w którym wprowadzamy właściwą jednostkę odwoławczą i zatwierdzamy ikoną
Akceptuj.  Ponadto  w  polu  Nazwa  na  wydruk  wpisujemy  nazwę  jaka  będzie  się  pojawiała  na
wydrukach dokumentów odwoławczych. 
W  sekcji  Właściwy  dla  j ednostki  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  przez  wybranie  przycisku

 otwieramy  okno  "Lista  instytucji",  w  którym  zaznaczamy  właściwą  jednostkę  ZUS  i
zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 

Uwaga:  Pola  Liczba  terminali  mobilnych,  Metoda  przeprowadzenia  wywiadów  na
terminalach  mobilnych,  Data  ostatniej  modyfikacj i  danych  Jednostki  dotyczą  aplikacji
Pomoc Społeczna i ich wykorzystanie zostało opisane w podręczniku użytkownika dla aplikacji
Pomoc Społeczna.

Jeżeli Jednostka posiada dostęp do aplikacji Wsparcie rodziny i/lub Piecza zastępcza, to na zakładce
Organ  sporządzaj ący  sprawozdanie  dla  WRiPZ  możemy  wprowadzić  nazwę  i  adres  organu
sporządzającego sprawozdanie WRiSPZ.
Dane wprowadzone w oknie "Aktualne parametry jednostki" zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Uwaga: Jeżeli bieżący system dziedzinowy  Jednostki jest zarejestrowany w CSIZS „Emp@tia”, to
podczas akceptacji danych na oknie "Aktualne parametry jednostki" następuje sprawdzenie
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poprawności podanego numeru rachunku bankowego Jednostki. Sprawdzenie następuje dla
wszystkich używanych kont bankowych przypisanych do Jednostki. Sprawdzeniu podlega: 
 - czy wpisany numer rachunku zawiera tylko cyfry; 
 - czy numer numer bankowy ma dokładnie 26 znaków; 
 - czy liczba kontrolna nr konta bankowego jest poprawna.
 W  przypadku konta głównego jest  to walidacja twarda, czyli  w  przypadku niepoprawności  konta
bankowego uniemożliwia aktualizację danych Jednostki.   W przypadku konta nie będącego kontem
głównym jest  to walidacja miękka, czyli  w  przypadku niepoprawności  konta  bankowego  możliwa
aktualizację danych Jednostki.

Uwaga: Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonce POMOST Std,  znajdującej  się na
pasku  narzędzi,  administrator  będzie  mógł  przejść  bezpośrednio  do  aktualnych  parametrów

jednostki, bez konieczności wychodzenia z okna, w którym przebywa. 
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Pakiet narzędziowy do korygowania danych

Utożsamianie instytucji

System umożliwia utożsamienie instytucji. Proces utożsamienia instytucji polega na wskazaniu przez
użytkownika dwóch instytucji zastępowanej i zastępującej. 
Aby utożsamić instytucję, wybieramy menu Pakiet narzędziowy > Utożsamianie instytucj i. Otworzy się
okno "Utożsamianie instytucji".

W sekcji Instytucj a I - zastępuj ąca wprowadzamy z listy instytucji instytucję zastępującą.
W sekcji Instytucj a I - zastępowana wprowadzamy z listy instytucji instytucję zastępowaną.

Uwaga: Wskazane instytucje muszą spełniać następujące założenia:
1. Instytucje muszą dotyczyć tego samego ośrodka.
2. Instytucje muszą mieć ten sam typ. 
3. W  przypadku  ośrodka  wsparcia,  mieszkania  chronionego,  jednostki  poradnictwa

specjalistycznego,  ośrodka  adopcyjno-opiekuńczego,  placówki  opiekuńczo-wychowawczej
instytucje muszą mieć zgodność podtypów. 

4. Instytucje  mogą  zostać  utożsamione  w  sytuacji  kiedy  jest  możliwe  ujednolicenie  typów,
podtypów oraz okresu aktywności instytucji zastępującej.

5. Typy oraz podtypy instytucji nie mogą zwierać więcej niż osiem elementów.

Za pomocą przycisku Zamień możemy zamienić wskazane instytucje miejscami.
W  tabeli  Raport  różnic  wyświetlana  jest  lista  różnic,  występujących  pomiędzy  utożsamianymi
instytucjami.
Jeśli  jesteśmy  pewni,  że  chcemy  utożsamić  wskazane  instytucje,  wybieramy  przycisk  Zastąp
instytucję II instytucją I.

Jeśli  pomiędzy  instytucjami  będą  występować
różnice,  wówczas  pojawi  się  komunikat
informujący  o  tym  fakcie.  Aby  zobaczyć
szczegółowy  raport  różnic,  wybieramy  w
komunikacie przycisk Tak. 
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W  oknie
"Podgląd
wydruku"
zostanie
wyświetlony
raport,
zawierający
różnice
występujące
pomiędzy
instytucją
zastępującą
oraz
zastępowaną.

Po potwierdzeniu utożsamienia instytucji dane powiązane z instytucją zastępowaną zostaną przypięte
do instytucji zastępującej, a dane instytucji zastępowanej są usunięte z systemu.

Utożsamianie osób

System  umożliwia  utożsamienie  osób,  które  są  zarejestrowane  w  systemie  podwójnie.  Proces
utożsamienia osób polega na wskazaniu przez użytkownika dwóch osób zastępowanej i zastępującej. 
Aby  utożsamić  osoby,  które  są  zarejestrowane  w  systemie  podwójnie,  wybieramy  menu  Pakiet
narzędziowy > Utożsamianie osób. Otworzy się okno "Utożsamianie osób".

Aby wyszukać osoby występujące w systemie podwójnie, wybieramy przycisk Wyszukaj. Otworzy się
okno "Wyszukiwanie osób zarejestrowanych podwójnie". Domyślnie wyszukiwane są osoby  o  takich
samych nazwiskach, imionach i dacie urodzenia.
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Aby wyszukać osoby z innymi powtarzającymi się danymi, w sekcji  Pokaż  osoby o takich samych
zaznaczamy  te informacje, wg których chcemy  wyszukać  osoby  mające  wskazane  informacje  takie
same.  Po  zaznaczeniu  informacji,  według  których  chcemy  wyszukać  osoby,  wybieramy  przycisk
Zastosuj. System wyszuka wszystkie osoby mające te same dane zaznaczone w sekcji Pokaż osoby
o takich samych, np. imię, nazwisko i  datę urodzenia. Na liście zaznaczamy  dwie osoby  mające te
same dane, które chcemy utożsamić i wybieramy ikonę Akceptuj. System wskazane osoby wstawi w
sekcjach Osoba I - zastępuj ąca,  Osoba I - zastępowana. 

Za pomocą przycisku Zamień możemy zamienić wskazane osoby miejscami.
W  tabeli  Raport  różnic  wyświetlana  jest  lista  różnic,  występujących  pomiędzy  utożsamianymi
osobami.
Jeśli  jesteśmy  pewni, że chcemy  utożsamić  wskazane osoby, wybieramy  przycisk  Zastąp osobę  II
osobą I.

Jeśli pomiędzy osobami będą występować różnice, wówczas pojawi się komunikat informujący o tym
fakcie. Aby zobaczyć  szczegółowy  raport  różnic, wybieramy  w komunikacie przycisk  Tak. W  oknie
"Podgląd  wydruku"  zostanie  wyświetlony  raport,  zawierający  różnice  występujące  pomiędzy  osobą
zastępującą oraz zastępowaną.

Po potwierdzeniu utożsamienia osób dane powiązane z osobą zastępowaną zostaną przypięte do osoby
zastępującej, a dane osoby zastępowanej są usunięte z systemu.

Uwaga:  Utożsamienie  osób  nie  będzie  możliwe,  jeżeli  osoby,  wskazane  do  utożsamienia,
przynależą do różnych rodzin w tych samych okresach. W  takiej  sytuacji  zostanie  wyświetlony
raport  "Pokrywające  się  okresy  przynależności",  zawierający  informacje  o  pokrywających  się
okresach przynależności oraz rodzinach, do których te osoby przynależą. 
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Raport  ten  możemy  wydrukować  -  przycisk  Drukuj.  Po  wydrukowaniu  raportu  należy  uzgodnić
okresy przynależności osób, po czym, spróbować ponownie utożsamić osoby. 

Utożsamianie pracowników

System  umożliwia  utożsamienie  użytkowników/pracowników,  którzy  są  zarejestrowani  w  systemie
podwójnie.  Proces  utożsamienia  pracowników  polega  na  wskazaniu  przez  użytkownika  dwóch
pracowników zastępowanego i zastępującego 
Aby utożsamić pracowników, którzy są zarejestrowani w systemie podwójnie, wybieramy menu Pakiet
narzędziowy > Utożsamianie pracowników. Otworzy się okno "Utożsamianie pracowników".

W  sekcji  Pracownik  I  -  zastępuj ący  wprowadzamy  z  listy  użytkowników/pracowników  pracownika
zastępującego.
W  sekcji  Pracownik  I  -  zastępowany  wprowadzamy  z  listy  użytkowników/pracowników  pracownika
zastępowanego.
Za pomocą przycisku Zamień możemy zamienić wskazanych pracowników miejscami.
Jeśli  jesteśmy  pewni, że chcemy  utożsamić  wskazanych  pracowników,  wybieramy  przycisk  Zastąp
pracownika II pracownikiem I.

Po potwierdzeniu utożsamienia pracowników dane powiązane z  pracownikiem zastępowanym zostaną
przypięte do pracownika zastępującego, a pracownik  zastępowany  zostanie  usunięty  z  systemu.  W
każdym  dokumencie  (wniosek,  wywiad,  decyzja),  wydanym  przez  pracownika  zastępowanego  w  wyniku
procesu utożsamiania pojawi się pracownik zastępujący. 

Uwaga: Nie można wykonać operacji zastąpienia pracownika, jeżeli w systemie zalogowani są inni
użytkownicy.

Usuwanie duplikatów miejscowości

System  umożliwia  usuwanie  duplikatów  miejscowości.  Proces  usuwania  duplikatów  miejscowości
polega na wskazaniu przez użytkownika miejscowości  zastępującej i miejscowości zastępowanych.
Aby  usunąć  duplikaty  miejscowości,  wybieramy  menu  Pakiet  narzędziowy  >  Usuwanie  duplikatów
miejscowości. Otworzy się okno "Usuwanie duplikatów miejscowości".
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W sekcji Miej scowość zastępuj ąca za pomocą przycisku  wprowadzamy  z  listy  miejscowości
miejscowość zastępującą.
W sekcji Miej scowości zastępowane za pomocą ikony Dodaj  wprowadzamy z listy miejscowości, te
miejscowości, które chcemy zastąpić wskazaną miejscowością zastępującą.
Jeśli jesteśmy pewni, że chcemy zastąpić wskazane miejscowości, wybieramy ikonę Akceptuj.
Po potwierdzeniu usunięcia duplikatów miejscowości dane powiązane  z  miejscowością  zastępowaną
zostaną przypięte do miejscowości zastępującej, a dane miejscowości zastępowanej  zostaną usunięte
z systemu.

Usuwanie duplikatów ulic

System umożliwia usuwanie duplikatów ulic.  Proces  usuwania  duplikatów  ulic  polega  na  wskazaniu
przez użytkownika ulicy zastępującej i ulic zastępowanych.
Aby usunąć duplikaty ulic, wybieramy na zakładce Administracja menu Pakiet narzędziowy > Usuwanie
duplikatów ulic lub w oknie "Lista miejscowości" menu Czynności>Usuwanie duplikatów ulic
Otworzy się okno "Usuwanie duplikatów ulic".

W polu Miej scowość wskazujemy miejscowość, dla której chcemy usunąć duplikaty ulic.

Uwaga: Jeżeli okno "Usuwanie duplikatów ulic" wywołane jest z poziomu listy miejscowości, to w
polu Miej scowość domyślnie podpowiada się miejscowość zaznaczona wcześniej na liście.

W sekcji Ulica zastępuj ąca za pomocą przycisku  wprowadzamy z listy ulicę zastępującą.
W sekcji Ulice zastępowane za pomocą ikony Dodaj  wprowadzamy z listy ulic te ulice, które chcemy
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zastąpić wskazaną ulicą zastępującą.
Jeśli jesteśmy pewni, że chcemy zastąpić wskazane ulice, wybieramy ikonę Akceptuj.
Po potwierdzeniu usunięcia duplikatów ulic dane powiązane z ulicą zastępowaną zostaną przypięte do
ulicy zastępującej, a dane ulicy zastępowanej zostaną usunięte z systemu.

Uwaga: Jeżeli podczas procesu usuwania zdublowanych nazw ulic, nazwa ulicy  wykorzystana w
danych  adresowych  osoby,  rodziny  lub  instytucji  zostanie  usunięta  i  zastąpiona  inną,  to  dane
adresowe  również  ulegną  zmianie.  Kod  pocztowy  wybranej  ulicy  zastępuje  inne  wpisy  kodów
pocztowych w adresach w systemie.

Uwaga:  Po  zmianie  nazwy  ulicy  następuje  uaktualnienie  zmienionej  danej  we  wszystkich
wprowadzonych adresach tej ulicy, w całym systemie.
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Import i eksport danych osobowych

Istnieje  możliwość  zaimportowania  do  bazy  lub  wysłania  z  niej  danych  osobowych  i  adresowych.
Przesyłowi podlegają tylko te dane, dla których został wprowadzony numer PESEL.
W  celu wczytania  lub  wysłania  przesyłu  danych  osobowych  w  głównym  oknie  systemu  wybieramy
zakładkę  Administracj a,  następnie  menu  Słowniki  >  Lokalne.  Odszukujemy  słownik  "Osoby"  i
wybieramy przycisk Elementy. 
Otworzy się okno "Lista osób", w którym wybieramy menu Czynności > Import danych.
W  oknie  "Import  osób"
wskazujemy  plik,
znajdujący  się  na  dysku  i
wybieramy  przycisk
Importuj  dane.  Po
zakończeniu  wczytywania
danych,  nowych  pozycji
nie zobaczymy na liście. 

Dopiero podczas rejestrowania nowych danych osobowych, po wprowadzeniu numeru PESEL system
sprawdzi,  czy  dane  te  znajdują  się  wśród  zmigrowanych  pozycji  i  stamtąd  przepisze  odpowiednie
informacje.

Analogicznie jak  import  danych odbywa się ich eksport. Na liście osób wybieramy  menu Czynności/
Eksport danych.

Otworzy  się  okno  "Eksport
osób",  w  którym  wskazujemy
miejsce  na  dysku,  gdzie  mają
być zapisane dane i wybieramy
przycisk Eksportuj  dane. Dane
zostaną  zapisane  do  pliku  w
miejscu, które wskażemy.
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Komórki organizacyjne

Funkcjonalność  komórek  organizacyjnych  pozwala  odzwierciedlić  w  ramach  jednej  bazy  danych
Pomostu dowolny podział organizacyjny Jednostki, obejmujący zarówno pracowników, jak i klientów. W
przypadku aplikacji "Zespół Interdyscyplinarny" może być  to podział  na Zespoły  Interdyscyplinarne (w
przypadku  instalacji  obejmującej  więcej  niż  jeden  Zespół  Interdyscyplinarny  w  ramach  jednej  bazy
danych), jak również podział zadaniowy na grupy pracowników zajmujących się np. tylko zadaniami dot.
obsługą niebieskich kart, itp. Podział ten jest zupełnie niezależny od istniejącej  już możliwości podziału
na  rejony,  a  więc  jeśli  używamy  już  rejonizacji,  nie  stracimy  jej  używając  podziału  na  komórki
organizacyjne.

Informacje zgromadzone w bazie danych Pomostu, podlegające podziałowi na komórki organizacyjne to:
rodziny  dotknięte  przemocą,  niebieskie  karty  dotyczące  rodziny,  osoby  działające  na  rzecz
przeciwdziałania  przemocy.  Przypisanie  rodzin  do  komórek  organizacyjnych  może  mieć  charakter
okresowy, a więc  od konkretnej  daty  (np.  w  momencie  zmiany  adresu)  rodzina  może  przejść  spod
opieki w jednej komórce Jednostki do innej, a historia przypisań będzie zachowana. Ponieważ komórki
nie muszą być  tylko terytorialne, ale także zadaniowe, rodzina może być  jednocześnie w więcej  niż
jednej  komórce. Ta sama rodzina w różnych komórkach może mieć innego pracownika prowadzącego
oraz osobną teczkę z innym numerem.

Administrator  nadaje  poszczególnym  użytkownikom  uprawnienie  pełnego  dostępu  albo  tylko
przeglądania  danych  z  poszczególnych  komórek  organizacyjnych.  Użytkownik  bez  dostępu  do
konkretnej komórki, w ogóle nie widzi danych z tej komórki. 

Dla  celów  własnych  statystyk,  można  wykonywać  sprawozdania  i  raporty  z  wybranej  komórki
organizacyjnej (Zespołu Interdyscyplinarnego). 

Osoby  (nie  dotyczy  osób  przeciwdziałających  przemocy),  instytucje,  a  także  słowniki  i  parametry
systemowe,  stanowią  zasób  wspólny  Jednostki  i  nie  podlegają  podziałowi  na  komórki  –  widzą  je
wszyscy  użytkownicy  Pomostu.  W  szczególności,  w  przypadku  osób  i  instytucji,  ma  to  na  celu
ustrzeżenie się przed powstaniem duplikacji w przypadku ich obsługi w różnych komórkach. Również
skład osobowy rodziny występującej w różnych komórkach organizacyjnych, musi być taki sam.

Omawiana funkcjonalność  jest  adresowana  głównie  do  Jednostek,  w  szczególności  do  miast,  które
posiadają osobne Zespoły  Interdyscyplinarne w dzielnicach, lecz  jedną instalację  systemu  POMOST
Std z aplikacją "Zespół Interdyscyplinarny".

Jeżeli instalacja systemu POMOST Std jest:
-  bez  aplikacji  "Pomoc  społeczna",  to  baza  danych  posiada  jedną  komórkę  o  nazwie  „zespół
interdyscyplinarny”.
- z aplikacją "Pomoc społeczna", to baza danych posiada przynajmniej jedną komórkę o nazwie "pomoc
społeczna”, a także komórkę "zespół interdyscyplinarny" (jeżeli został wprowadzony kod licencyjny dla
tej  aplikacji).  Dodatkowo,  w  zależności  od  poziomu  organizacyjnego  i  od  wprowadzonych  kodów
licencyjnych, baza danych może posiadać komórki „wsparcie rodziny” i/lub „piecza zastępcza”.
Komórki  te  odpowiadają  aplikacjom  dostępnym  w  systemie  POMOST  Std,  przeznaczonym  do
wykonywania  zadań  z  różnych  ustaw:  ustawy  o  pomocy  społecznej,  ustawy  o  przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W/w  komórki  organizacyjne  są  tzw.  komórkami  systemowymi  i  ich  usunięcie  nie  jest  możliwe;  w
odróżnieniu  od  komórek  własnych,  które  mogą  być  tworzone  samodzielnie  w  Ośrodku.  Dla  tych
komórek możemy jedynie zmodyfikować nazwę i symbol komórki.

Administrator ma dostęp do ewidencji komórek organizacyjnych, wybierając z menu na głównym oknie
pozycję Komórki organizacyjne. 



280Sygnity S. A.

Komórki organizacyjne

POMOST Std 3-32.0

Pojawi  się  okno  "Lista  komórek  organizacyjnych
zawierające  aktualnie  zarejestrowane  w  systemie
komórki organizacyjne.

Za  pomocą  ikony  Dodaj  tworzymy  poszczególne  komórki  organizacyjne,  np.  kolejne  Zespoły
Interdyscyplinarne,  jeśli  jednostka  na  jednej  bazie  danych  obsługuje  więcej  niż  jeden  Zespół
Interdyscyplinarny (np. miasto posiada osobne zespoły interdyscyplinarne dla dzielnic).
Za pomocą ikony  Modyfikuj  możemy  zmodyfikować  dane poszczególnych komórek  organizacyjnych
(nazwę, symbol, użytkowników przypisanych do komórki). 
Za  pomocą  ikony  Usuń  możemy  usunąć  własne  komórki  organizacyjne,  utworzone  przez
Administratora. 
Za  pomocą  przycisku  Użytkownicy/Pracownicy  możemy  zmienić  dostęp  poszczególnych
użytkowników/pracowników do wskazanej komórki organizacyjnej.
Szczegółowy opis uzupełniania danych komórki organizacyjnych znajduje się w rozdziale "Dodawanie
nowej komórki organizacyjnej".
Dodane w tym miejscu komórki organizacyjne, przypisane do aplikacji zespół interdyscyplinarny, będą
dostępne na liście zespołów interdyscyplinarnych (patrz rozdział "Zespoły Interdyscyplinarne").
Ponadto  każdemu  użytkownikowi  lub  pracownikowi,  Administrator  może  nadać  następujące
uprawnienia: 
-  Przypisanie rodzin z  innych  komórek  do  swoj ej  komórki  –  nadaje  prawo  przypisania  rodziny
objętej  już  pomocą  w  innej  komórce,  do  swojej  komórki  jako  kolejnej  (rodzina  będzie  przypisana
jednocześnie do obu komórek).
-  Przegląd  rodzin  ze  wszystkich  komórek  –  nadaje  prawo  przeglądania  rodzin  ze  wszystkich
komórek, nawet tych, do których użytkownik nie ma dostępu.

Powyższe  uprawnienia  Administrator
ustala na oknie użytkownika/pracownika.

Każdy użytkownik loguje się zawsze do jednej  konkretnej  komórki organizacyjnej, w której  ma zamiar
pracować w tej  sesji z Pomostem. Jeśli użytkownik nie ma dostępu do żadnej  komórki –  nie zaloguje
się. Przy dostępie użytkownika do komórki znaczenie mają daty początkowe i końcowe jego dostępu,
wpisane przez Administratora.

Użytkownicy, którzy  mają dostęp do więcej  niż  jednej
komórki organizacyjnej,  zostaną w  chwili  zalogowania
poproszeni o wybór jednej  konkretnej  komórki (Pomost
podpowie  pierwszą  alfabetycznie  komórkę
organizacyjną  należącą  do  aplikacji  "Zespół
Interdyscyplinarny", do której mają pełny dostęp).

Uwaga:  Użytkownicy,  którzy  mają  dostęp  do  więcej  niż  jednej  aplikacji,  mogą  przełączać  się
między  aplikacjami  tj.  między  pomocą  społeczną,  zespołem  interdyscyplinarnym,  wybierając  w
głównym  oknie  link  Zmiana  aplikacji  (bez  konieczności  użycia  linku  Wyloguj  i ponownego
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zalogowania Użytkownika). W przypadku Jednostek, korzystających z podziału na własne komórki
organizacyjne  (np.  zespoły  Jednostki),  link  nazywa  się  Zmiana  komórki  i  umożliwia  także
przełączenie między komórkami w ramach tej  samej  lub różnych aplikacji systemu POMOST Std.
Po  wybraniu  linku  otworzy  się  okno  "Wybór  aplikacji/komórki  organizacyjnej",  w  którym
wskazujemy odpowiednią aplikację/komórkę, do której chcemy się zalogować i zatwierdzamy wybór
ikoną Akceptuj. Wybranie ikony Anuluj spowoduje powrót do pracy w pierwotnej aplikacji/komórki.

Komórka, do której zalogował się użytkownik, ma następujące znaczenie: 
-  wszystkie  nowe  informacje  (rodziny,  niebieskie  karty,  osoby  działające  na  rzecz  przeciwdziałania

przemocy itd.) zarejestrowane przez niego od zalogowania do wyjścia z Pomostu lub przelogowania,
zostaną przypisane automatycznie do tej komórki.

- wszystkie operacje „Przypisz daną do swojej komórki” będą dotyczyć tej komórki.
- wszystkie okna list (rodzin, niebieskich kart, osób działających na rzecz  przeciwdziałania przemocy
itp.)  będą  domyślnie  ograniczone  do  danych  z  tej  komórki,  z  możliwością  przestawienia  na  inne
komórki, do których użytkownik ma dostęp.

Po zalogowaniu się, zawartość następujących okien list: 
- rodzin, 
- stanowisk pracy, 
- niebieskich kart,
- osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy,
- zespołów interdyscyplinarnych,
- grup roboczych,
- sprawozdań
jest  ograniczona  do  danych  z  komórki  organizacyjnej,  wybranej  przy  logowaniu.  Przełączenie
zawartości tych okien na inną komórkę, jest możliwe przy pomocy menu Komórki organizacyjne, które
jest dostępne na każdej z tych list.  
Menu zawiera listę komórek organizacyjnych, do
których ma  dostęp  zalogowany  użytkownik.  Po
przestawieniu menu na inną komórkę, niż  ta, do
której  użytkownik  się  zalogował,  dodawanie
nowych  danych  nie  jest  możliwe,  natomiast
modyfikacja  zależy  od  poziomu  dostępu
użytkownika do komórki wybranej z menu.
Na większości w/w okien, wspomniane menu jest ograniczone tylko do tych komórek, które dotyczą tej
samej  aplikacji,  której  dotyczy  komórka wybrana przy  logowaniu czyli: zespołu interdyscyplinarnego.
Wyjątek  stanowią  listy  rodzin,  które  można  przełączać  między  komórkami  dotyczącymi  różnych
aplikacji np. pomoc społeczna, jednak po przełączeniu na inną aplikację, niż ta z zalogowanej  komórki,
nie jest możliwa modyfikacja danych. 
Ponadto menu Komórki organizacyjne zawiera pozycje: wszystkie w/w. Pozycja wszystkie w/w pozwala
zobaczyć  dane  ze  wszystkich  komórek  wyszczególnionych  w  menu  okna  (czyli  tych  do  których
Użytkownik ma dostęp), ale nie pozwala na modyfikację tych danych. 
Rodziny  są  szczególnym  przypadkiem  danych,  ponieważ  mogą  być  przypisane  do  wielu  komórek
organizacyjnych (także jednocześnie).

Ponieważ  przypisanie  rodziny  do  komórki
może  mieć  charakter  okresowy,  w  menu
komórek na  liście  rodzin  dodatkowo  znajduje
się  pozycja  pokaż  tylko  rodziny  aktywne  w
wybranej  komórce  organizacyjnej ,
ograniczająca  listę  do  rodzin,  które  aktualnie
są  przypisane  do  komórki  wybranej  z  tego
menu.

Ze  względu  na  szczególny  charakter  listy  rodzin,  zamiast  pozycji  „wszystkie  w/w”  na  liście  rodzin
znajduje  się  pozycja  „wszystkie”,  która  pozwala  na  przegląd  rodzin  ze  wszystkich  komórek
organizacyjnych, także tych do których zalogowany  Użytkownik  nie ma dostępu; widoczność  pozycji
„wszystkie”  można  odebrać  konkretnemu  użytkownikowi  za  pomocą  odznaczenia  uprawnienia  do
czynności ogólnej „Przegląd rodzin ze wszystkich komórek”.

Przypisanie rodziny do kolejnej komórki może nastąpić na dwa sposoby:
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Pierwszy ma miejsce np. kiedy rodzina zmienia miejsce zamieszkania i przechodzi spod opieki jednej
(terytorialnej) komórki organizacyjnej do drugiej.  
Wybieramy  wówczas  z  menu  Komórki
organizacyjne  na  liście  rodzin  pozycję
Przenieś  rodzinę  do  innej  komórki
organizacyjnej  i w przypadku rodziny możemy
podać datę, od której następuje przeniesienie.

Uwaga: Data, od której  następuje przeniesienie, nie może być późniejsza niż data bieżąca, musi
być  późniejsza od daty,  od  której  rodzina  przynależy  do  aktualnej  komórki  oraz  nie  może  być
wcześniejsza niż data jakiegokolwiek dokumentu zarejestrowanego (data niebieskiej  karty) dla tej
rodziny.

Uwaga:  Jeśli  przenosimy  rodzinę  do  innej  komórki  od  konkretnej  daty  (wybrana  opcja  od
konkretnej  daty) i występuje graniczna data czyli: data, od której  rodzina przynależy do aktualnej
komórki,  albo data dokumentu, albo data niebieskiej  karty, to przeniesienie rodziny  jest  możliwe
najwcześniej od tej  daty granicznej, wówczas w oknie "Zmiana komórki organizacyjnej", pojawi się
informacja, informująca o tym fakcie: Przeniesienie możliwe najwcześniej  od <data graniczna>. W
innych przypadkach informacja ta nie jest widoczna. 

Uwaga: Przeniesienie rodziny  do innej  komórki organizacyjnej  spowoduje zamknięcie obsługi tej
rodziny w dotychczasowej komórce.

Rodzina pojawi się na liście rodzin w docelowej  komórce. Wchodząc przez ikonę modyfikacji  do okna
danych tej  rodziny, można wskazać  pracownika prowadzącego rodzinę w tej  komórce organizacyjnej
oraz  numer teczki. Czynność  ta nie  przenosi  żadnych  dokumentów  (niebieskich  kart)  rodziny.  Jeśli
zachodzi taka  potrzeba,  może  tego  dokonać  użytkownik  z  poprzedniej  komórki,  używając  opisanej
wyżej pozycji menu Przenieś daną do innej  komórki organizacyjnej . Mimo, że rodzina znajduje się już w
innej komórce organizacyjnej, zobaczy on ją, po odznaczeniu w/w opcji pokaż tylko rodziny aktywne w
wybranej  komórce organizacyjnej  w menu komórek organizacyjnych na liście rodzin. 

Drugi sposób ma miejsce np. w sytuacji kiedy rodzina przypisana do komórki właściwej terytorialnie (np.
Pomoc społeczna), zostaje objęta pomocą realizowaną w innej komórce (np. Zespół Interdyscyplinarny).
Uprawniony  użytkownik  tej  drugiej  komórki  -  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  ustawia  wówczas  menu
komórek organizacyjnych na oknie listy rodzin, w pozycji odpowiadającej  pierwszej  komórce - Pomoc
społeczna (musi mieć  dostęp do przeglądania danych z  tej  komórki) i  wybiera z  tego menu pozycję
Przypisz  rodzinę do swojej  komórki  organizacyjnej  j ako  kolejnej .  Także  w  tym  przypadku  może  on
podać datę, od której rodzina znajduje się pod opieką jego komórki. Po wykonaniu przypisania, rodzina
znajduje  się  jednocześnie  w  dwóch  komórkach  (Pomoc  społeczna  i  Zespół  Interdyscyplinarny).  W
każdej  z  nich ma osobne dokumenty  oraz  może  mieć  innego  pracownika  prowadzącego.  Czynność
Przypisz  rodzinę  do  swojej  komórki  organizacyjnej  j ako  kolejnej  nie  przenosi  niebieskich  kart
zarejestrowanych dla tej rodziny. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może tego dokonać użytkownik aplikacji
Pomoc  społeczna,  przekazując  niebieską  kartę  do  Zespołu  Interdyscyplinarnego  (patrz  rozdział  "
Przekazanie niebieskiej karty z aplikacji Pomoc społeczna do Zespołu Interdyscyplinarnego").

Uwaga: Operacje „Przypisz rodzinę do swojej komórki organizacyjnej, jako kolejnej” oraz „Przenieś
rodzinę do innej  komórki organizacyjnej” możemy  wykonać  jednocześnie dla wielu zaznaczonych
rodzin, poprzez skorzystanie z multiselekcji. 

Okres objęcia opieką rodziny w komórce organizacyjnej  ustawiany automatycznie wg daty  dokumentu
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(niebieskiej karty), zarejestrowanej dla tej rodziny.

Daty początkowe i końcowe okresów przypisania rodziny do komórek można zmienić wchodząc z listy

rodzin przez  ikonę modyfikacji,  do okna danych rodziny  i  następnie  przez  ikonę   po  prawej
stronie pola Komórka organizacyj na.
Wyświetla  się  wówczas  okno  z  listą  okresów  przypisania  rodziny  do  poszczególnych  komórek;
wspomniane daty Od i Do, zmieniamy bezpośrednio na tej liście.

W  oknie  tym  za  pomocą  ikony  Usuń  możemy  usunąć  omyłkowo  przypisaną  rodzinę  do  komórki
organizacyjnej,  związaną  z  konkretną  aplikacją,  pod  warunkiem,  że  nie  wprowadzono  żadnego
dokumentu dla rodziny w tej aplikacji.

Na liście rodzin w kolumnach Nr teczki  oraz  Pracownik  system prezentuje informacje z  tej  komórki
organizacyjnej, na której  ustawione jest  menu Komórki  organizacyjne. Przy  ustawieniu wszystkie,  są
widoczne numery i pracownicy z pierwszej komórki, do której  przypisano rodzinę (w tym ustawieniu nie
ma możliwości modyfikacji danych).
Podczas tworzenia sprawozdań możemy  wybrać, czy  dotyczą one całości Jednostki (zbiorcze), czy
konkretnej komórki (konkretnego Zespołu Interdyscyplinarnego). 

Podobnego wyboru można dokonać przy tworzeniu raportów, takich jak  analizy  niebieskich kart,  osób
dotkniętych  przemocą  i  osób  stosujących  przemoc,  działań  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  spotkań,
podzespołów lub grup roboczych.

Począwszy  od  aktualizacji  3-22.1  system  POMOST  Std  umożliwia   przełączanie  menu  "Komórki
organizacyjne" na liście rodzin na komórkę, do której wygasła już licencja. Warunkiem niezbędnym jest:
 
 - istnienie w komórce organizacyjnej, dla której  wygasła licencja, zarejestrowanej  przynajmniej  jednej
rodziny  (przez  dowolny  okres  czasu),  która  może  zostać  przypisana  do  komórki  organizacyjnej
Użytkownika jako kolejnej poprzez wybranie w oknie "Lista rodzin" pozycji menu Komórki organizacyjne
> Przypisz rodzinę do swojej  komórki organizacyjnej , j ako kolejnej  ;
 -  wymagane posiadania uprawnienia zalogowanego Użytkownika do wykonania tej czynności.
Natomiast nadal nie będzie możliwe logowanie do aplikacji, do której  wygasła licencja, ani przełączanie
się do tej  aplikacji za pomocą linku Zmiana aplikacji /  Zmiana  komórki  w  głównym oknie systemu
POMOST Std.
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Dodawanie nowej komórki organizacyjnej

Aby  dodać  nową komórkę organizacyjną, w oknie "Lista komórek  organizacyjnych"  wybieramy  ikonę
Dodaj i z lewej strony okna uzupełniamy dane komórki.

Dla każdej komórki podajemy Nazwę komórki i Symbol komórki oraz wskazujemy Aplikacj ę, której
zadania będą dostępne dla tej komórki. Musimy również przypisać użytkowników i pracowników, którzy
będą mieć dostęp do wybranej komórki. 

Uwaga: Należy wskazać przynajmniej jednego użytkownika (niezablokowanego i nieprzeniesionego
do archiwum) mającego aktualny  dostęp  (pełny  lub  przeglądanie)  do  komórki  organizacyjnej.  W
przeciwnym razie nie będzie można zalogować się do tej komórki.

Dla każdego użytkownika/pracownika, przypisanego do komórki,  możemy  określić  datę początkową i
ewentualnie końcową dostępu do komórki oraz poziom dostępu (pełny dostęp lub tylko do odczytu lub
możliwość wyboru z list).
pełny dostęp - oznacza, że pracownik/użytkownik może logować się do komórki z pełnym dostępem do
funkcjonalności i może być wybierany z listy stanowisk pracy w tej komórce.
tylko do odczytu -  oznacza, że  pracownik/użytkownik  może  logować  się  do  komórki  tylko  w  trybie
przeglądania danych i może być wybierany z listy stanowisk pracy w tej komórce.
możliwość wyboru z list - oznacza, że pracownik nie może logować się do komórki/aplikacji, ale może
być wybierany z  listy  stanowisk  pracy  w tej  komórce, we wszystkich miejscach, gdzie dokonuje się
takiego wyboru (np. pracownik prowadzący rodzinę).

Uwaga: Zalecane jest, aby każdy pracownik miał pełny dostęp do komórki organizacyjnej, w której
pracuje  oraz  przeglądanie  danych  ze  wszystkich  innych  komórek.  Wyjątek  stanowią
Administratorzy, Informatycy itp., powinni oni mieć pełen dostęp do wszystkich komórek.

Użytkowników i pracowników możemy przypisać do komórki organizacyjnej  za pomocą ikony 

lub ikony .

Ikona   uruchamia  okno  "Lista  użytkowników/pracowników",  w  którym  wskazujemy
użytkowników/pracowników,  których  chcemy  dodać  do  komórki  organizacyjnej.  Korzystając  z
multiselekcji możemy jednorazowo wskazać więcej  niż  jednego użytkownika. Wskazani użytkownicy/
pracownicy  po  akceptacji  danych  pojawią  się  w  sekcji  Użytkownicy/pracownicy,  gdzie  w
poszczególnych kolumnach możemy uzupełnić dla nich datę początkową/końcową dostępu do komórki
oraz poziom dostępu.

Ikona  uruchamia okno "Lista użytkowników/pracowników w komórce organizacyjnej", w którym
wskazujemy użytkowników/pracowników, których chcemy dodać do komórki organizacyjnej.
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Uwaga: Do okna "Lista użytkowników/pracowników w komórce organizacyjnej"  możemy  również
przejść z okna "Lista komórek organizacyjnych", zaznaczając daną komórkę i wybierając przycisk 
Użytkownicy/Pracownicy.

Użytkowników/pracowników,  których  chcemy  dodać  do  komórki  organizacyjnej,  wskazujemy  przez

przeniesienie  ich  za  pomocą  ikony   z  listy  Dostępni  użytkownicy/pracownicy  na  listę
Wskazani  użytkownicy/pracownicy.  Jednorazowo  możemy  przenieść  jednego  zaznaczonego
użytkownika/pracownika lub kilku użytkowników/pracowników, zaznaczonych za pomocą multiselekcji.

Za pomocą ikony  możemy zrezygnować z wybranego użytkownika/pracownika.

Lista  Dostępni  użytkownicy/pracownicy  zawiera  wszystkich  zarejestrowanych  w  systemie
użytkowników i pracowników, którzy aktualnie mogą pracować w systemie. 
Zaznaczając dostępne poniżej tej listy opcje możemy:
- ograniczyć listę do samych pracowników lub samych użytkowników;
-  uwzględnić  na  liście  także  użytkowników  zablokowanych  lub  użytkowników,  którzy  nie  mogą
pracować w systemie;
- uwzględnić na liście także pracowników zwolnionych (opcja zwolnieni);
-  uwzględnić  na  liście  także  użytkowników/pracowników  przeniesionych  do  archiwum  (opcja  pokaż
archiwum).

Użytkownikowi/pracownikowi przeniesionemu na listę Wskazani użytkownicy/pracownicy możemy od
razu określić poziom dostępu Użytkownika do komórki oraz okres obowiązywania dostępu do komórki,
w tym celu wprowadzamy odpowiednie dane w kolumnach: "Poziom", "Data od", "Data do".

Jeżeli chcemy dla wybranych lub wszystkich użytkowników/pracowników wprowadzić taki sam poziom,
lub taką samą datę od lub datę do, to zaznaczamy  te osoby  na liście (<Ctrl>+wskazanie osoby), w
sekcji  Operacj e  grupowe  wybieramy  w  polu  Poziom  odpowiednią  wartość  lub  wprowadzamy

odpowiednią datę do pola Data od lub Data do i przy odpowiednim polu wybieramy ikonę .

Po wprowadzeniu dla wybranego użytkownika/pracownika końcowej  daty dostępu do komórki, osoba ta
przestaje być  widoczna na liście Wskazani  użytkownicy/pracownicy,  gdyż  lista  ta  domyślnie  jest
ograniczona  do  bieżących  użytkowników/pracowników,  bez  wprowadzonej  końcowej  daty  dostępu
(zaznaczona opcja tylko bieżący). Aby  wyświetlić  na liście również  osoby  z  wprowadzoną końcową
datą dostępu do komórki, należy odznaczyć opcję tylko bieżący.

Dane wprowadzone w oknie "Lista użytkowników/pracowników w komórce organizacyjnej" zatwierdzamy
ikoną Akceptuj.

Uwaga:  W  przypadku  osoby,  której  nadajemy  ponownie  dostęp  do  tej  samej  komórki
organizacyjnej,  data  początku  powtórnego  dostępu  nie  może  być  wcześniejsza  od  daty  końca
poprzedniego dostępu.

Uwaga: Jeśli osoba, wskazana do przypisania do komórki organizacyjnej,  nie wykonuje zadań z
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zakresu tej komórki (w danych użytkownika/pracownika na zakładce Wykonywane zadania nie jest
zaznaczone zadanie, dotyczące zakresu tej  komórki),  to system zapyta czy  chcemy  zaznaczyć
dla  tej  osoby,  że  wykonuje  te  zadania.  Odpowiedź  twierdząca  spowoduje  automatycznie
zaznaczenie  dla  tej  osoby  zadań  z  zakresu  tej  komórki  w  danych  użytkownika.  Odpowiedź
negatywna spowoduje powrót do okna "Lista użytkowników/pracowników w komórce organizacyjnej
".

Wskazani użytkownicy/pracownicy zostaną przypisani do danej komórki organizacyjnej.

Na zakładce Adres możemy określić adres definiowanej komórki organizacyjnej (filii). Zaznaczenie opcji
 Czy  używać  adresu  komórki  organizacyj nej  zamiast  adresu  Jednostki  spowoduje,  że  podanie
adresu będzie wymagane i podany adres komórki organizacyjny będzie wykorzystywany na wydrukach,
eksportach (zamiast głównego adresu Jednostki).

Na  zakładce  Konta  bankowe  (począwszy  od  wersji  POMOST Std  3-15.3)  możemy  określić  konta
bankowe  definiowanej  komórki  organizacyjnej  (filii)  dedykowane  dla  wydatków  i  dla  przychodów  tej
komórki organizacyjnej.

Po  wybraniu  przycisku  Konto  dla  przychodów  zostanie  otwarte  okno  "Konta  bankowe  komórki
organizacyjnej: [nazwa  komórki  organizacyjnej]  dla  przychodów"  umożliwiające  zarejestrowanie  kont
bankowych komórki dedykowanych dla przychodów. 

Aby  dodać  konto  bankowe  przeznaczone  dla  przychodów,  w  oknie  "Konta  bankowe  komórki
organizacyjnej: [nazwa komórki organizacyjnej]  dla przychodów"   wybieramy  ikonę Dodaj. Wówczas
uaktywni się dolna część okna umożliwiając wybór banku oraz wpisanie nazwy  i  numeru konta. Dane
zatwierdzamy wybierając ikonę Akceptuj.

Zaznaczenie  opcji  Czy  używać  konta  dla  przychodów  zamiast  konta  Jednostki  spowoduje,  że
numer  konta  bankowego  komórki  organizacyjnej  podany  jako  konto  bankowe  komórki
organizacyj nej  dla  przychodów  będzie  wykorzystywany  na  wydrukach  decyzji  oraz  podczas
generowania wydruków przelewów list wpłat (zamiast głównego konta bankowego Jednostki). 

Aby konto komórki organizacyjnej  jako odbiorcy przychodów zostało umieszczone na wydruku decyzji
należy w szablonie wydruku decyzji dodać znacznik 'Numer konta komórki dla przychodów'. Znacznik
ten  drukuje  numer  konta  dla  przychodów  komórki  organizacyjnej  wydającej  decyzję,  na  które  ma
nastąpić wpłata należności.

Po  wybraniu  przycisku  Konto  dla  wydatków  zostanie  otwarte  okno  "Konta  bankowe  komórki
organizacyjnej:  [nazwa  komórki  organizacyjnej]  dla  wydatków"  umożliwiające  zarejestrowanie  kont
bankowych komórki dedykowanych dla wydatków. 

Aby  dodać  konto  bankowe  przeznaczone  dla  wydatków,  w  oknie  "Konta  bankowe  komórki
organizacyjnej:  [nazwa  komórki  organizacyjnej]  dla  wydatków"   wybieramy  ikonę  Dodaj.  Wówczas
uaktywni się dolna część okna umożliwiając wybór banku oraz wpisanie nazwy  i  numeru konta. Dane
zatwierdzamy wybierając ikonę Akceptuj.

Zaznaczenie opcji Czy używać konta dla wydatków zamiast konta Jednostki spowoduje, że numer
konta bankowego komórki organizacyjnej  podany  jako konto bankowe komórki  organizacyj nej  dla
wydatków będzie wykorzystywany na wydrukach list wypłat, przelewów oraz w eksportach przesyłów
do banków (zamiast głównego konta bankowego Jednostki).

Wprowadzone dane komórki organizacyjnej zatwierdzamy ikoną Akceptuj.
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Uwaga: Dla  każdego  konta  bankowego  istnieje  możliwość  sprawdzenia  wykorzystania  konta
bankowego.  Wówczas  dla  zaznaczonego  konta  należy  wybrać  przycisk  Sprawdź
wykorzystanie konta, po czym zostanie utworzony raport wykorzystania konta bankowego.

Uwaga: Dopuszczalne  jest  wskazanie  tego  samego  numeru  konta  bankowego  zarówno  jako
konta dla przychodów jak i konta dla wydatków. 

Wprowadzone dane komórki organizacyjnej zatwierdzamy ikoną Akceptuj.

Okresy sprawozdawcze

W systemie jest dostępna funkcjonalność definiowania okresów sprawozdawczych, których zamknięcie
powoduje uniemożliwienie edycji lub wprowadzania nowych danych z tego okresu.
W tym celu należy wybrać menu Administracja > Okresy sprawozdawcze. Otworzy  się okno "Okresy
sprawozdawcze".

Aby wprowadzić  nowy  okres  sprawozdawczy, należy  wybrać  ikonę Dodaj. Otworzy  się okno "Okres
sprawozdawczy".

W oknie wprowadzamy datę początku i końca trwania okresu sprawozdawczego. Po
zaakceptowaniu wprowadzonych danych, na liście w oknie "Okresy sprawozdawcze
" pojawi się wprowadzany okres o statusie otwarty.
Wybranie  przycisku  Zamknij  okres  spowoduje  zmianę  statusu  okresu  na
zamknięty.  Zamknięcie  okresu  sprawozdawczego  oznacza,  że  danych  z  tego
okresu   nie  będzie  można  już  edytować  w  systemie  oraz  nie  będzie  można
wprowadzać nowych danych dla tego okresu.

Uwaga: Możliwość edycji danych nie zostanie zablokowana użytkownikom posiadającym
przypisaną rolę Administratora. Oznacza to, że Administrator może modyfikować dane dotyczące
zamkniętego okresu.

Jeśli  użytkownik,  któremu  nie  została  przypisana  rola  Administratora  będzie  próbował  dodać  lub
edytować  w  systemie  dane  dotyczące  zamkniętego  okresu  sprawozdawczego,  to  system  wyświetli
komunikat informujący o tym, że Administrator zamknął możliwość zmiany informacji w danym okresie
sprawozdawczym.
Administrator ma możliwość  cofnięcia zamknięcia okresu (Cofnij  zamknięcie  okresu).  Wykonanie  tej
czynności spowoduje, że wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp do edycji danych z tego okresu. 

Instalacja oprogramowania

Rozdział  ten zawiera  informacje  przeznaczone  dla  osób,  które  chcą  rozpocząć  pracę  w  systemie
POMOST Std i w związku z tym instalują go po raz pierwszy na komputerach.
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Uwaga: Instalacja wykonana na komputerze gdzie był wcześniej zainstalowany system może
spowodować usunięcie wprowadzonych wcześniej danych.

Wymagania sprzętowo-systemowe

1. Wersja jednostanowiskowa
System operacyjny: Windows, Linux Fedora
Pamięć operacyjna RAM: 4 GB (zalecane: 8 GB)
Procesor: 2,0 GHz (zalecany: dwurdzeniowy)
Dyski HDD: SATA 80 GB
Rozdzielczość monitora: min. 1024x768
Java: Java Development Kit (JDK) i Java Runtime Environment (JRE)

firmy Oracle w wersji 8 update 202

Uwaga: Systemy operacyjne Windows 95/98/NT/2000/XP nie są obsługiwane.

Uwaga: Java OpenJDK nie jest zalecana.

2. Serwer
a. Niepełny serwer do 3 użytkowników lub serwer do 5 użytkowników 

System operacyjny: Windows, Linux Fedora
Pamięć operacyjna RAM: 6 GB (zalecane: 8 GB)
Procesor: 2,3 GHz (zalecany: dwurdzeniowy)
Dyski HDD: SATA 80 GB
Rozdzielczość monitora: min. 1024x768
Java: Java Development Kit (JDK) i Java Runtime Environment (JRE)

firmy Oracle w wersji 8 update 202

Niepełny serwer to komputer pracujący jako serwer, na którym użytkownik może pracować.

b. Serwer do 15 użytkowników
System operacyjny: Windows Server 64-bit, Linux CentOS 7
Pamięć operacyjna RAM: 8 GB (zalecane: 16 GB)
Procesor dwurdzeniowy: 2,6 GHz (zalecany: czterordzeniowy)
Dyski HDD: SATA 120 GB
Rozdzielczość monitora: min. 1024x768
Java: Java Development Kit (JDK) firmy Oracle w wersji 8 update 202

c. Serwer do 25 użytkowników 
System operacyjny: Windows Server 64-bit, Linux CentOS 7
Pamięć operacyjna RAM: 12 GB (zalecane: 24 GB)
Procesor dwurdzeniowy: 2,6 GHz (zalecany: czterordzeniowy)
Dyski HDD: SATA 300 GB
Rozdzielczość monitora: min. 1024x768
Java: Java Development Kit (JDK) firmy Oracle w wersji 8 update 202

d. Serwer do 50 użytkowników
System operacyjny: Windows Server 64-bit, Linux CentOS 7
Pamięć operacyjna RAM: 16 GB (zalecane: 32 GB)
Procesor czterordzeniowy: 2,6 GHz (zalecany: ośmiordzeniowy)
Dyski HDD: 500 GB SSD lub SAS 15K RAID (zalecany RAID 10,

niewskazane jest stosowanie RAID 5 - rekomendacja dla baz
Firebird)

Rozdzielczość monitora: min. 1024x768
Java: Java Development Kit (JDK) firmy Oracle w wersji 8 update 202

Uwaga: Systemy operacyjne Windows 95/98/NT/2000/XP nie są obsługiwane.

Uwaga: Java OpenJDK nie jest zalecana.

Ośrodki, w których system POMOST Std będzie obsługiwał większą liczbę użytkowników, proszone są
o kontakt z linią help-desk, w celu dobrania odpowiedniej konfiguracji serwera.
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Do zainstalowania systemu wymagane jest przynajmniej około 500 MB.

Automatyczne aktualizacje (LiveUpdate):
Aby skorzystać z usługi automatycznego pobierania pakietów aktualizacyjnych, serwer musi posiadać
dostęp do sieci Internet.

3. Stacje robocze
System operacyjny: Windows Vista/7/8/10, Linux Fedora
Pamięć operacyjna RAM: 4 GB (zalecane: 8 GB)
Procesor: 2,0 GHz (zalecany: dwurdzeniowy)

Rozdzielczość monitora: min. 1024x768
Java: Java Runtime Environment (JRE) firmy Oracle w wersji 8

update 202

Uwaga: Systemy operacyjne Windows 95/98/NT/2000/XP nie są obsługiwane.

Uwaga: Java OpenJDK jest dopuszczalna w wersji 8 (update 65 lub nowszy). Środowisko OpenJDK
w wersji 9 lub 10 będzie mogło być wykorzystane, po opublikowaniu modułu IcedTea, który nie jest
jeszcze dostępny dla tych wersji.

Automatyczne aktualizacje (LiveUpdate):
Aby  skorzystać  z  usługi  automatycznego  pobierania  pakietów  aktualizacyjnych,  stacje  robocze  nie
muszą mieć dostępu do Internetu, wystarczy im połączenie z serwerem.

4. Łącze do terenowych punktów pracy socjalnej/obsługi klienta
Minimalna przepustowość łącza asymetrycznego dla równoczesnej  pracy 1-2 komputerów: 512/128 kb/
s (download/upload)
Minimalna przepustowość  łącza asymetrycznego dla równoczesnej  pracy  2-5  komputerów:  1024/256
kb/s (download/upload)

Wyjaśnienie:
Największe  obciążenie  łącza  występuje  w  momencie  aktualizacji  aplikacji  na  stacjach  roboczych
(pobieranie danych), czyli  po instalacji  nowej  wersji  na serwerze. Wystarczy  zastosować  więc  łącze
asymetryczne  o  stosunku  download/upload  równym  np.:  4/1,  czyli  512  kb/s  (download)  i  128  kb/s
(upload).
W przypadku łącza od strony serwera sytuacja wygląda odwrotnie tzn. serwer będzie wysyłał znaczne
ilości  danych,  dlatego  ważnym  jest  zapewnienie  odpowiedniego  pasma  wysyłania  danych  (upload).
Prędkość wysyłania nie powinna być  mniejsza od maksymalnej  prędkości pobierania z  punktu pracy
socjalnej/obsługi klienta.

Przykład:
Punkty obsługi klienta posiadają łącza asymetryczne:
- 512/128 kb/s
- 512/256 kb/s
- 1024/256 kb/s
Na  serwerze  wystarczy  udostępnić  łącze  o  prędkości  wysyłania  minimum  1024kb/s  (może  być
asymetryczne). O tym czy łącze na serwerze ma być gwarantowane, czyli znacznie droższe od łącza
bez gwarancji pasma, musi zdecydować sam ośrodek, mając na uwadze możliwe przerwy w działaniu
systemu.

Instalacja w systemie operacyjnym Windows

Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji systemu wymagane są: 
- zainstalowany serwer Firebird w wersji 2.5.7, 
- zainstalowana Java JDK 8 w wersji Update 202,
- zainstalowana Java JRE 1.8 w wersji Update 202 (stacja robocza),
- zmienna systemowa JAVA_HOME wskazująca na właściwą ścieżkę instalacyjną JAVA (serwer i
stacja robocza).
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Instalacja oprogramowania Java JDK

Rekomendowaną wersją Javy dla systemu POMOST Std jest wersja JDK 8 update 65, (zalecany update
202).

Uwaga: POMOST Std nie współpracuje z JAVA wersja 9 (dotyczy zarówno klienta jak i serwera).

Uwaga: Jeżeli  na serwerze zainstalowana jest  JAVA  JDK w wersji  starszej  niż  8 update  65,  to
zalecamy jej reinstalację do nowszej wersji. W takiej  sytuacji Użytkownik-Administrator w głównym
oknie  systemu  otrzyma  komunikat  w  formie  przycisku:  Wersja  Javy  serwer  informujący  o
konieczności reinstalacji Javy JDK na serwerze oraz Javy JRE na stacjach klienckich.

Uwaga: Jeżeli na stacji klienckiej zainstalowana jest JAVA JRE w wersji starszej  niż 8 update 65,
to  zalecamy  jej  reinstalację  do  nowszej  wersji.  W  takiej  sytuacji  Użytkownik-Administrator  w
głównym oknie systemu otrzyma komunikat w formie przycisku: Wersja Javy klient, informujący o
konieczności reinstalacji Javy JDK na serwerze oraz Javy JRE na stacjach klienckich.

Wymaganą wersją Javy dla systemu POMOST Std jest wersja JDK 8 update 65.

Uwaga: System POMOST Std nie współpracuje z JAVA wersja 9 i 10 (dotyczy zarówno klienta jak
i serwera).

Uwaga: Jeżeli  na serwerze zainstalowana jest  JAVA  JDK w wersji  starszej  niż  8 update  65,  to
wymagana  jest jej reinstalacja do nowszej wersji. 

Uwaga: Jeżeli na stacji klienckiej zainstalowana jest JAVA JRE w wersji starszej  niż 8 update 65,
to wymagana jest jej reinstalacja do nowszej wersji.

Instalator  JDK  8  update  65  zgodny  z  architekturą  serwera  (32/64bit)  należy  pobrać  ze  strony
internetowej producenta Oracle lub z serwera FTPS.
SERWER FTPS: ftp.sygnity.pl (port: 990, szyfrowanie: SSL/TSL, tryb pasywny)
UŻYTKOWNIK: sygftp
HASŁO: JuY44f
KATALOG: /POMOST_STD/
Instrukcja instalacji,  konfiguracji  oraz  obsługi programów  Total  Commander  i  FileZilla  w  zakresie
przesyłu plików z serwera i na serwer FTPS znajduje się pod linkiem: http://public.sygnity.pl/sites/
default/files/inne/instrukcjaftps.pdf.  Szczegółowy  opis  reinstalacji  javy  znajduje  się  w  rozdziale  "
Reinstalacja Javy".

Oprogramowanie JAVA JDK w wersji musimy zainstalować:
dla instalacji jednostanowiskowej,
dla instalacji sieciowej - na serwerze.

Oprogramowanie JAVA JRE jest instalowane na stacjach roboczych.
Uruchamiamy plik instalatora Javy ("jdk-8u65-windows-i586.exe" dla 32-bitowego systemu lub „jdk-8u65-
windows-x64.exe” dla 64-bitowego systemu) rozpoczynając instalację oprogramowania JAVA.
Otworzy  się  okno  "Java  SE
Development  Kit  8  update  65".  Po
zapoznaniu  się  z  wyświetloną
informacją wybieramy przycisk Next. 

http://public.sygnity.pl/sites/default/files/inne/instrukcjaftps.pdf
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/inne/instrukcjaftps.pdf
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W  kolejnym  oknie  możemy  wybrać
produkty,  które  mają  być
zainstalowane  oraz  korzystając  z
przycisku  Change...  możemy
wskazać  inną  niż  domyślna
lokalizację  do  instalacji  plików.
Zalecamy pozostawić  w tym miejscu
domyślne  ustawienia.  Wybieramy
przycisk Next.

Rozpocznie się instalacja plików Java JDK.

Następnie  pojawi  się  okno
umożliwiające  wybór  produktów  i
lokalizacji  plików  -  tym  razem  dla
plików Javy JRE. Wybieramy przycisk
 Next.

Po  zakończeniu  instalacji  plików
pojawi  się  okno  informujące  o
zakończeniu  instalacji,  w  którym
wybieramy przycisk Close. 

Uwaga: Po zainstalowaniu Javy należy sprawdzić czy została ona poprawnie zainstalowana.
W  tym  celu  w  wierszu  poleceń  (konsola  DOS/cmd)  wpisujemy  z  poziomu  dowolnej  ścieżki
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następujące polecenie: 
j ava -version

Jeśli Java jest poprawnie zainstalowana, powinniśmy otrzymać odpowiedź:
j ava version "1.8.0_65"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_65-...)
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Reinstalacja Javy

Instrukcja reinstalacji Javy JDK na serwerze aplikacji POMOST Std:

1. Pobrać instalator Javy JDK zgodny z architekturą serwera (32/64bit).

2. Zatrzymać pracę aplikacji, zastopować serwer aplikacyjny Jboss POMOST.

3. Usunąć usługę JbossPomost (jeśli  jest  używana) z  poziomu zakładki „Parametry  Jboss” w Panelu
Sterowania  Aplikacji  Sygnity  lub  poprzez  użycie  skryptu  „c:\JBoss\service\UninstallJBossPomost.
bat” (skrypt należy uruchomić jako administrator).

4. Odinstalować wszystkie obecne wersje Javy JDK oraz JRE po czym zrestartować komputer.

5. Zainstalować nowo pobraną Javę JDK (zezwolić instalatorowi również na instalację Javy JRE).

6. Zaktualizować  wartość  zmiennej  środowiskowej  JAVA_HOME,  aby  wskazywała  na  główny  folder
nowo zainstalowanej Javy JDK (np. c:\Program Files\Java\jdk1.8.0_65).

7. W  przypadku  braku  biblioteki  "msvcr100.dll"  w  folderze  "C:\Windows\System32\"  i/lub  "c:
\Windows\SysWOW64\", skopiować ją w te miejsca z podkatalogu "bin" nowo zainstalowanej Javy.

8. Zainstalować  usługę  JbossPomost  (jeśli  ma  być  nadal  używana)  z  poziomu  zakładki  „Parametry
Jboss”  w  Panelu  Sterowania  Aplikacji  Sygnity  lub  poprzez  użycie  skryptu  „C:
\JBoss\service\InstallJBossPomost.bat" (skrypt należy uruchomić jako administrator) lub wykonywać
w wierszu poleceń (cmd) uruchomionym jako administrator.

9. Aby zapewnić prawidłową komunikację aplikacji z  Krajową Informacją Długów Telekomunikacyjnych
(KIDT),  po  wykonaniu  powyższych  czynności  należy  dodatkowo  zaktualizować  wersję  Javy
Cryptography Extension (JCE). W tym celu należy:

9a. Pobrać ze strony Oracle odpowiednią dla JDK 8 wersję JCE: http://www.oracle.com/technetwork/
java/javase/downloads/jce8-download-2133166.html;

9b.  Zatrzymać  pracę  serwera  aplikacyjnego  JBoss  (oraz  wszelkich  innych  aplikacji,  które
wykorzystują JAVA JDK);

9c.  Rozpakować  zawartość  pobranego  archiwum  JCE  z  punktu  9a.  do  katalogu,  w  którym
zainstalowana  jest  Java,  np.  "C:\Program  Files\Java\jdk1.8.0_65\jre\lib\security\",  nadpisując
istniejące pliki local_policy.j ar i US_export_policy.j ar.

Instalacja Firebird

Uwaga:  Wersją  serwera  Firebird  rekomendowaną  dla  Oprogramowania  Pomost  Std  jest
architektura SuperClassic w wersji 2.5.7 (max 2.5.9).

Instalator Firebird 2.5.7 zgodny z architekturą Państwa serwera (32/64bit) należy pobrać z serwera
FTPS lub ze strony internetowej producenta Firebird: http://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5-7/
SERWER FTPS: ftp.sygnity.pl (port: 990, szyfrowanie: SSL/TSL, tryb pasywny)
UŻYTKOWNIK: sygftp
HASŁO: JuY44f
KATALOG: /POMOST_STD/
Instrukcja instalacji,  konfiguracji  oraz  obsługi programów  Total  Commander  i  FileZilla  w  zakresie
przesyłu plików z serwera i na serwer FTPS znajduje się pod linkiem: 
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/inne/instrukcjaftps.pdf

Oprogramowanie bazodanowe Firebird musimy zainstalować:
dla instalacji jednostanowiskowej,
dla instalacji sieciowej - na serwerze.

Instalacja we wszystkich przypadkach przebiega tak samo.
W celu  zainstalowania  oprogramowania  Firebird
uruchamiamy  plik  Firebird-2.5.7.27050_0_xxxx.exe.
Otworzy  się okno z  wyborem języka używanego podczas
instalacji.  Zostawiamy  domyślnie  podpowiedziany  język
polski i wybieramy przycisk OK. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce8-download-2133166.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce8-download-2133166.html
http://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5-7/
http://public.sygnity.pl/sites/default/files/inne/instrukcjaftps.pdf
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Otworzy  się  okno  powitalne,  w
którym wybieramy przycisk Dalej>.

Przejdziemy  do  okna,  w  którym
wyrażamy  zgodę  na  warunki
licencjonowania.  Jeśli  chcemy
kontynuować  instalację  musimy
zaznaczyć opcję Akceptuj ę warunki
umowy,  a następnie  wybieramy
przycisk Dalej>.

Przejdziemy  do  okna,  zawierającego
informacje  na  temat  instalacji
oprogramowania.  Po  zapoznaniu  się
z informacjami  zawartymi  w oknie
wybieramy przycisk Dalej>. 
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Przejdziemy  do  okna,  w którym
podajemy  miejsce  na  dysku  gdzie
zostanie  zainstalowany  Firebird.
Zalecamy  pozostanie  przy
podpowiedzianej lokalizacji. Następnie
wybieramy przycisk Dalej>. 

Przejdziemy  do  okna  w którym
wskazujemy  składniki
oprogramowania,  które  mają  zostać
zainstalowane.  Zaznaczamy  opcję
Classic  Server  -  binaria.  Następnie
wybieramy przycisk Dalej>. 

Otworzy  się  okno,  w którym
określamy,  czy  mają  być  utworzone
skróty  do  programu.  W  oknie
wybieramy przycisk Dalej>.
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Otworzy  się  okno  umożliwiające
zaznaczenie  dodatkowych  zadań  do
wykonania.  Zaznaczamy  opcję  "Use
SuperClassic?",  a  następnie
wybieramy przycisk Dalej>. 

Przejdziemy  do  okna
podsumowującego  dotychczas
wybrane  ustawienia  instalowanego
oprogramowania.  Po  zapoznaniu  się
z zawartymi  w oknie  informacjami
wybieramy przycisk Instaluj. 

Otworzy się okno, w którym będziemy
mogli  obserwować  postęp  instalacji
oprogramowania.
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Po zakończeniu instalacji  pojawi  się
okno  informacyjne,  w którym
wybieramy przycisk Dalej>.

Przejdziemy  do  okna  zawierającego
informację  o  zakończeniu  procesu
instalacji.

Aby zakończyć instalację wybieramy przycisk Zakończ. Jeśli w trakcie instalacji nie pojawiły się żadne
komunikaty o błędach możemy uznać, że instalacja zakończyła się powodzeniem. Po zainstalowaniu
oprogramowania należy zrestartować komputer.

Uwaga: Gdy  zajdzie konieczność  zmiany  lokalizacji  plików bazy, można to zrobić  kopiując  pliki
POMOST.GDB,  MIGRACJA.GDB  do  dowolnej  wybranej  lokalizacji.  Następnie  w  pliku  Firebird\
aliases.conf należy zaktualizować ścieżki do wyżej wymienionych plików.

Uwaga: Istnieje możliwość  skonfigurowania bazy  danych tak, aby  znajdowała się ona na  innym
komputerze  niż  serwer  aplikacyjny  JBoss.  Wówczas  należy  pamiętać,  aby  bazy  POMOST  i
MIGRACJA  znajdowały  się  na  tym  samym  serwerze  bazy  danych.  Aby  skonfigurować  takie
połączenie należy w plikach:
- JBoss\installation\metrics.xml,
- JBoss\server\all\deploy\JTCApps\PomostDS-ds.xml,
- JBoss\server\all\deploy\JTCApps\MigracjaDS-ds.xml,
we wszystkich tagach <connection-url> ustawić odpowiedni adres IP serwera bazy danych zamiast
"localhost".

Uwaga:  W  przypadku  przeinstalowania  Firebirda  należy  w  pliku  Firebird\aliases.conf  uzupełnić
ścieżki do plików bazy wraz z ich aliasami. Domyślne ścieżki to:
POMOST=C:\Jboss\Baza\POMOST.gdb
MIGRACJA=C:\Jboss\Baza\MIGRACJA.gdb
Ponadto należy na serwerze Jboss, uruchomić polecenie: fbconfig localhost <hasło>
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(gdzie <hasło> to właściwe hasło dla użytkownika SYSDBA).

Instalacja serwera oraz instalacja jednostanowiskowa

Aby zainstalować system POMOST Std jako serwer lub wersję jednostanowiskową, należy  uruchomić
plik instalacyjny POMOST_Std.3-32.0.exe.

System  rozpoczyna  rozpoznawanie
zainstalowanych  składników,  po
czym  pojawi  się  okno  "Instalacja
oprogramowania",  zawierające
informacje  warunkujące  instalację
systemu. 

Wybieramy przycisk Dalej>.

Wybieramy rodzaj instalacji.
Ponieważ  wykonujemy  instalację  na
serwerze  lub  na  wersji
jednostanowiskowej,  więc
zaznaczamy  opcję  Serwer  /
Instalacj a j ednostanowiskowa.
Wybieramy przycisk Dalej>.
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Wskazujemy  lokalizację  uprzednio
zainstalowanego  serwera  bazy
danych Firebird  w  wersji  2.5.7  (max
2.5.9) oraz JDK  w wersji 8 update co
najmniej 65 (zalecany update 202).
Jako  domyślna  lokalizacja  serwera
bazy  Firebird  sugerowana  jest  C:
\Program Files\Firebird\Firebird_2_5.
Jako  domyślna  lokalizacja  Javy
sugerowana  jest  C:\Program
Files\Java\jdk1.8.0_65.
W  przypadku,  gdy  podpowiedziana
lokalizacja  nie  jest  właściwa,  to  za
pomocą  przycisku  Zmień
wskazujemy poprawną.  
Wybieramy przycisk Dalej>.

Dokonujemy  wyboru  docelowego
folderu,  w  którym  zostanie
zainstalowany  system.  Jako
domyślna  podpowiadana  jest
ścieżka  C:\JBoss.  Jeśli
podpowiedziana  lokalizacje  nie  jest
poprawna,  to  wybierając  przycisk
Zmień, wskazujemy właściwą.

Okno  zawiera  też  informacje
dotyczące  ilości  wolnego  miejsca
wymaganej  przez  aplikację  oraz
aktualnie dostępnego na dysku.

Wybieramy przycisk Dalej>.

Wskazujemy  katalog,  w  którym
zostanie zainstalowana baza danych.
Jako  domyślna  lokalizacja  bazy
sugerowana jest C:\JBoss\Baza. Jeśli
podpowiedziana  lokalizacje  nie  jest
poprawna,  to  wybierając  przycisk
Zmień, wskazujemy właściwą.
Wybieramy przycisk Dalej>.
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Następnie  wprowadzamy  własne
hasło użytkownika  SYSDBA  serwera
bazy danych Firebird.

Uwaga:  Ze  względów
bezpieczeństwa  zalecane  jest
wprowadzenie  hasła  innego  niż
domyślne "masterkey".

Wybieramy przycisk Dalej>.

Wybieramy  rodzaj  instalacji  serwera
JBoss.
Wybranie  opcji  Zainstaluj  serwer
JBoss  j ako  usługę  systemową
uruchamianą przy  starcie  systemu
operacyj nego  spowoduje,  że  na
liście  usług  systemowych  zostanie
dodana  usługa  ‘JbossPomost’
uruchamiana automatycznie wraz  ze
startem  systemu  operacyjnego
(Jboss  będzie  pracował  w  tle  bez
widocznej konsoli).
Wybranie  opcji  Zainstaluj  serwer
JBoss j ako aplikacj ę uruchamianą
przy starcie systemu operacyj nego
spowoduje,  że  serwer  będzie
uruchamiany  po  zalogowaniu  się  do
systemu operacyjnego na  podstawie
skrótu umieszczonego w Autostarcie
(w  trakcie  pracy  będzie  widoczna
konsola  Jbossa).  Wybieramy
przycisk Dalej>.
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Wskazujemy folder, w którym zostaną
utworzone  skróty  programowe.  Jeśli
nie chcemy użyć folderu domyślnego,
to  możemy  wpisać  nową  nazwę  lub
wybrać  z  listy  już  istniejący  folder.
Ponadto przez  wybranie odpowiedniej
opcji  decydujemy,  czy  katalog
skrótów  będzie  dostępny  tylko  dla
bieżącego  czy  też  dla  wszystkich
użytkowników. 
Wybieramy przycisk Dalej>.

W oknie przedstawione są ustawienia,
które  zostaną  użyte  do
przeprowadzenia instalacji systemu.
W  celu  dokonania  instalacji
wybieramy przycisk Dalej>.

W  oknie  instalatora  możemy
obserwować  postęp  instalacji.  Mamy
też  możliwość  przerwania  procesu
instalacji  przez  wybranie  przycisku
Przerwij.
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Po  zainstalowaniu  systemu
powinniśmy  zrestartować  komputer.
Możemy  to  zrobić  bezpośrednio  po
zakończeniu instalacji lub później.
Proces  instalacji  kończymy,
wybierając przycisk Zakończ.

Po zakończeniu instalacji, na pulpicie pojawią się ikony, służące do uruchomienia systemu POMOST
Std i rozpoczęcia pracy:

- ikona System Pomost -  Strona  startowa   -  otwiera  stronę  www  w  domyślnej  przeglądarce
internetowej, umożliwiającą uruchomienie systemu POMOST Std.

- ikona System  Pomost  -  Aplikacja   -  uruchamia  bezpośrednio  system  POMOST Std,  poza
przeglądarką internetową. 

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy i uruchomieniem systemu należy zrestartować komputer.

Jeżeli zainstalowaliśmy serwer JBoss jako aplikację, to na pulpicie pojawią się ikony służące do:

- uruchamiania serwera bazy 

- zatrzymania serwera bazy

Jeżeli  zainstalowaliśmy  serwer JBoss  jako usługę, to  aby  uruchomienie  serwera  bazy  odbywało  się
automatycznie podczas uruchamiania komputera, należy zainstalować usługę JBoss. W  tym celu, na
pasku  zadań  wybieramy  pozycję  Start>Programy>POMOST  Std>Konfiguracja  usługi
systemowej>Instaluj  usługę JBoss. Aby zatrzymać  serwer bazy, na pasku zadań wybieramy  pozycję
Start>Programy>POMOST Std>Konfiguracja usługi systemowej>Zatrzymanie usługi JBoss.
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Uwaga:  Istnieje  możliwość  zmiany
lokalizacji  systemu  (zmiany  nazwy  i
lokalizacji  katalogu  Jboss).  Gdy  zajdzie
taka konieczność, można to zrobić kopiując
katalog  Jboss  do  dowolnej  wybranej
lokalizacji. Następnie  należy  zaktualizować
ścieżkę  do  zmiennej  systemowej
JBOSS_HOME.  W  tym  celu  należy  wejść
we  właściwości  systemu  i  na  zakładce
Zaawansowane  wybrać  przycisk  Zmienne
środowiskowe.

Następnie  w  oknie  "Zmienne  środowiskowe"  w
sekcji  Zmienne  systemowe  należy  zaznaczyć
zmienną  JBOSS_HOME  i  wybrać  dla  niej
przycisk Edytuj. 

Otworzy się okno "Edycja zmiennej  systemowej",
w  którym  w  polu  Wartość  zmiennej
wprowadzamy  właściwą  lokalizację  i  nazwę
katalogu Jboss.

Instalacja na stacji roboczej

Po  zainstalowaniu  systemu  na  serwerze  można  przystąpić  do  instalacji  na  stacji  roboczej,  która
możliwa jest na 3 sposoby.

Sposób I

Aby  zainstalować  system  POMOST  Std  na  stacji  roboczej,  należy  uruchomić  plik  instalacyjny
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POMOST_Std.3-32.0.exe.
System  rozpoczyna  rozpoznawanie
zainstalowanych  składników,  po
czym  pojawi  się  okno  "Instalacja
oprogramowania",  zawierające
informacje  warunkujące  instalację
systemu.  Wybieramy  przycisk
Dalej>.

Zostaje  otwarte  ponownie  okno  "Instalacja  oprogramowania",  w  którym  będą  prezentowane  kolejne
ekrany/kroki, umożliwiające instalację aplikacji.

Wybieramy rodzaj instalacji.
Ponieważ  wykonujemy  instalację  na
stacji  roboczej,  więc  zaznaczamy
opcję Stacj a robocza (Klient).
Wybieramy przycisk Dalej>.

Określamy ile pamięci operacyjnej  ma
zostać przydzielone dla POMOST Std
na  danej  stacji  roboczej,  na  której
instalujemy  system  POMOST  Std.
Jeżeli  chcemy,  aby  wartość  ta  była
pobierana z serwera, to pozostawiamy
zaznaczoną opcję Pobieraj  wartość z
serwera  (domyślnie).  Jeśli  chcemy
przydzielić  wartość  pamięci  dla
POMOST  Std  indywidualnie,
zaznaczamy  odpowiednie  opcje
poniżej.  Po  określeniu  wartości
pamięci operacyjnej dla POMOST Std
wybieramy przycisk Dalej>.
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Zostaje  otwarte  okno,  w  którym
musimy  podać  nazwę  lub  adres  IP
komputera,  który  jest  serwerem.  Po
wpisaniu  tych  informacji  wybieramy
przycisk Dalej. 

Proces  instalacji  kończymy,
wybierając przycisk Zakończ.

Po zakończeniu instalacji, na pulpicie pojawią się ikony, służące do uruchomienia systemu POMOST
Std i rozpoczęcia pracy:

- ikona System Pomost -  Strona  startowa   -  otwiera  stronę  www  w  domyślnej  przeglądarce
internetowej, umożliwiającą uruchomienie systemu POMOST Std.

- ikona System  Pomost  -  Aplikacja   -  uruchamia  bezpośrednio  system  POMOST Std,  poza
przeglądarką internetową. 

Sposób II

Aby  uruchomić  system  POMOST  Std  na  stacji  roboczej,  można  również  skorzystać  z  osobnego
instalatora  -  KlientSTD.exe,  dedykowanego  dla  stacji  roboczych,  którego  zadaniem  jest  utworzenie
nowych ikon na pulpicie ekranu oraz grupy "POMOST Std" w menu "Start  ->  Programy", zawierającej
następujące skróty:
System Pomost - Aplikacja  -  pozwala na bezpośrednie uruchomienie systemu POMOST Std, poza
przeglądarką internetową;
System Pomost - Strona  startowa  -  otwiera stronę WWW  w  domyślnej  przeglądarce  internetowej,
umożliwiającą uruchomienie POMOST Std.
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Usuń  cache  POMOST  Std  -  umożliwia  usunięcie  plików  tymczasowych,  zarówno  w  folderze
wykorzystywanym przez aplikacją jak i w folderze Javy;
Konfiguracja  połączenia  -  jest  to kreator umożliwiający  zmianę pamięci  operacyjnej  dla  POMOST
Std, na każdej stacji roboczej osobno oraz zmianę adresu IP i nr portu serwera aplikacyjnego Jboss, z
którym łączy się klient.
Dla skrótów System Pomost - Aplikacja  i  System  Pomost  -  Strona  startowa  powstają  ikony  na
pulpicie ekranu.

Instalator ten można pobrać bezpośrednio ze strony: http://www.public.computerland.pl/dmdocuments/
KlientSTD.exe lub z serwera FTP lub ze strony startowej systemu POMOST Std.
Po pobraniu instalatora uruchamiamy plik KlientStd.exe.
Otworzy  się  okno  "Klient  POMOST
Std",  zawierające  informacje  o
programie,  w  którym  wybieramy
przycisk Dalej>.

Dokonujemy  wyboru  docelowego
folderu,  w  którym  zostanie
zainstalowany  program.  Jako
domyślna podpowiadana jest  ścieżka
C:\Program  Files\Sygnity\POMOST
Std. Jeśli  podpowiedziana  lokalizacje
nie  jest  poprawna,  to  wybierając
przycisk  Zmień,  wskazujemy
właściwą.

Okno  zawiera  też  informacje
dotyczące  ilości  wolnego  miejsca
wymaganej  przez  aplikację  oraz
aktualnie dostępnego na dysku.

Wybieramy przycisk Dalej>.

http://www.public.computerland.pl/dmdocuments/KlientSTD.exe
http://www.public.computerland.pl/dmdocuments/KlientSTD.exe
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Określamy ile pamięci operacyjnej  ma
zostać przydzielone dla POMOST Std
na  danej  stacji  roboczej,  na  której
instalujemy  program  Klient  POMOST
Std.  Jeżeli  chcemy,  aby  wartość  ta
była  pobierana  z  serwera,  to
pozostawiamy  zaznaczoną  opcję
Pobieraj  wartość  z  serwera
(domyślnie). Jeśli chcemy przydzielić
wartość  pamięci  dla  POMOST  Std
indywidualnie,  zaznaczamy
odpowiednie  opcje  poniżej.  Po
określeniu  wartości  pamięci
operacyjnej  dla  POMOST  Std
wybieramy przycisk Dalej.

Zostaje  otwarte  okno,  w  którym
musimy  podać  adres  IP  serwera
aplikacyjnego  Jboss,  z  którym
będziemy  się  łączyć  oraz  numer
portu.  Po  wpisaniu  tych  informacji
wybieramy  przycisk  Dalej.
Rozpocznie  się  instalacja
poszczególnych plików. 

Proces instalacji kończymy, wybierając przycisk Zakończ.

Po zakończeniu instalacji programu Klient Std, na pulpicie pojawią się ikony, służące do uruchomienia
systemu POMOST Std i rozpoczęcia pracy:

- ikona System Pomost -  Strona  startowa   -  otwiera  stronę  www  w  domyślnej  przeglądarce
internetowej, umożliwiającą uruchomienie systemu POMOST Std.

- ikona System  Pomost  -  Aplikacja   -  uruchamia  bezpośrednio  system  POMOST Std,  poza
przeglądarką internetową. 

Sposób III

Po  zainstalowaniu  aplikacji  na  komputerze  będącym  serwerem,  na  stacjach  roboczych  możemy
uruchomić  system  poprzez  wpisanie  adresu  serwera  w  oknie  przeglądarki  internetowej  np.
http://10.5.0.131:8080/pomost/ lub https://10.5.0.131:8443/pomost/.

http://10.5.0.131:8080/pomost/
https://10.5.0.131:8443/pomost/


308Sygnity S. A.

Instalacja oprogramowania

POMOST Std 3-32.0

Jeżeli na komputerze nie została wcześniej  zainstalowana JAVA JRE, to wykonujemy  jej  instalację w
tym  momencie,  wybierając  opcję  Instalacj a  środowiska  JAVA  (JRE).  Po  poprawnym  zakończeniu
instalacji, w celu rozpoczęcia pracy  w systemie wybieramy  opcję Uruchomienie systemu POMOST
STD.

Uwaga: Zalogowanie się do systemu i praca na stacji  roboczej  możliwe są tylko wówczas, gdy
serwer bazy będzie uruchomiony.

Za  pomocą  opcji  Klient  systemu  POMOST  STD  możemy  pobrać  instalator  -  KlientSTD.exe,
dedykowany dla stacji roboczych.

Za  pomocą  opcji  Dokumentacj a  użytkownika  możemy  przeglądać  lub  pobrać  poszczególne
podręczniki użytkownika:
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Instalacja w systemie operacyjnym LINUX

Rekomendowaną wersją systemu Linux  na potrzeby  sytemu POMOST Std jest  Fedora  w  wersji  16.
Jednak niniejsza instalacja ma zastosowanie do większości systemów Linux, pochodzących z rodziny
Red Hat.

Uwaga: Instalacja na systemie Linux  wymaga przynajmniej  podstawowej  znajomości dystrybucji
Linuksa, na której będzie instalowany POMOST Std, a w szczególności znajomość:
- poleceń powłoki systemowej bash,
- struktury katalogów (ich przeznaczenia),
- zarządzania usługami systemowymi,
- wyszukiwanie oraz instalacja wybranego oprogramowania, pakietów (przy pomocy np. yum).

Uwaga: Dla systemu Fedora zalecana jest lektura poniższych artykułów:
Podstawy Linuksa
Usługi
Zarządzanie pakietami

Aby przystąpić do instalacji systemu POMOST Std, na systemie operacyjnym Linux należy uprzednio
zainstalować Java JDK, serwer Firebird oraz wymagane narzędzia systemowe.

Uwaga: Aby  w systemie Pomost  std  wartości  kwotowe  poprawnie  wyświetlały  się,  w  systemie
Linux należy odpowiednio skonfigurować format liczb w ustawieniach lokalnych.
W tym celu:

dla menedżera okien innych niż KDE:
- w oknie "Ustawieniach systemowe" wybieramy przycisk Region i język.
-  na  zakładce  Format  wskazujemy  odpowiedni  format  regionu  (państwo),  którego  ustawienia
chcemy  wykorzystywać  w  systemie.  Domyślnie  lista  zawiera  tylko  niektóre  z  dostępnych
formatów.  Aby  dodać  kolejny  format,  wybieramy  przycisk  "+",  znajdujący  się  poniżej  listy.
Otworzy  się  okno  "Wybierz  region",  w  którym  wybieramy  żądany  format  zgodnie  z  naszym
regionem (Poland). Aby szybko wyszukać dany region, w polu poniżej  listy  wprowadzamy  kilka
pierwszych liter nazwy regionu (np. "Pol" dla Polski). Po wybraniu regionu, wybieramy  przycisk
Wybierz. Aby wybrać dany format z listy, klikamy na jego nazwę. Zmiany zostaną wprowadzone
przy następnym logowaniu się do systemu.
Szczegółowy opis zmiany tych ustawień znajduje się w Dokumentacji systemu Fedora.

dla menedżera okien KDE:
- w oknie "Ustawieniach systemowe" wybieramy przycisk Ustawienia lokalne. 

- w oknie "Kraj/region i język" na zakładce Kraj  wskazujemy wartość "Polska".

-  w  oknie  "Kraj/region  i  język"  na  zakładce  Liczby  określamy  formatowanie  liczb  kwotowych,
wprowadzając:

- Separator dziesiętny - ",".
- Liczbę miej sc po przecinku - 2.
- Oznaczenie liczb uj emnych "-".
- Zestaw cyfr - Arabskie (0123456789).

http://wiki.fedora.pl/wiki/Podstawy_Linuksa
http://wiki.fedora.pl/wiki/Podstawy_Linuksa
http://wiki.fedora.pl/wiki/Usługi
http://wiki.fedora.pl/wiki/Zarządzanie_pakietami
http://wiki.fedora.pl/wiki/Zarządzanie_pakietami
http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/16/html/System_Administrators_Guide/sect-Configuring_the_Language_and_Keyboard-Formats.html
http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/16/html/System_Administrators_Guide/sect-Configuring_the_Language_and_Keyboard-Formats.html
http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/16/html/System_Administrators_Guide/sect-Configuring_the_Language_and_Keyboard-Formats.html
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Ewentualnie można dokonać zmian ustawień lokalnych bezpośrednio w pliku:
/etc/sysconfig/i18n 
Plik ten ma mieć zawartość:
LANG="pl_PL.UTF-8"
Inne wpisy niż LANG pozostawiamy bez zmian.
Po wprowadzeniu zmian polecenie:
$ locale
powinno zwrócić:
LANG=pl_PL.UTF-8
LC_CTYPE="pl_PL.UTF-8"
LC_NUMERIC="pl_PL.UTF-8"
LC_TIME="pl_PL.UTF-8"
LC_COLLATE="pl_PL.UTF-8"
LC_MONETARY="pl_PL.UTF-8"
LC_MESSAGES="pl_PL.UTF-8"
LC_PAPER="pl_PL.UTF-8"
LC_NAME="pl_PL.UTF-8"
LC_ADDRESS="pl_PL.UTF-8"
LC_TELEPHONE="pl_PL.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="pl_PL.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="pl_PL.UTF-8"
LC_ALL=

Instalacja oprogramowania Java JDK

Ze strony http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html pobieramy javę w wersji
JDK (klikając na przycisk "JDK Download"). Następnie wybieramy  odpowiednią architekturę zgodną z
naszym systemem (linux lub linux x64) i akceptujemy warunki licencji.

Uwaga: Rekomendowaną wersją javy dla systemu POMOST Std jest wersja 1.8 Update 202 (min.
dopuszczalny update 65).

Pobieramy plik j dk-8uXX-linux-XXX.rpm 
Wersję  1.8u65  można  pobrać  ze  strony:  http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html
lub z serwera FTPS.

Należy zalogować się na konto administratora (root), wydając w konsoli polecenie:
$ su -
i podając hasło administratora.

Przechodzimy w konsoli do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik, wydajemy polecenie: 
# chmod u+x jdk-8u65-linux-x64.rpm

Instalujemy Javę: 
# rpm -ivh j dk-8u65-linux-x64.rpm

Po instalacji w katalogu zostają zbędne pliki rpm, które możemy usunąć: 
# rm jdk-8u65-linux-x64.rpm

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html
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Uwaga! Aby na tym etapie zweryfikować poprawność instalacji Javy, należy wykonać polecenie: 
# ls/usr/ j ava 
w rezultacie powinniśmy otrzymać: 
default j dk1.8.0_65 latest 

Następnie należy  skonfigurować  Javę w systemie. W  tym celu będąc  dalej  zalogowanym  na  koncie
administratora wydajemy polecenie:
# alternatives --install /usr/bin/ j ava j ava /usr/ j ava/ j dk1.8.0_65/bin/ j ava 2 

gdzie „2” jest numerem kolejnym instalacji, w zależności od potrzeb numer może być wyższy;

Polecenie to rejestruje nowo zainstalowaną Javę w systemie, nie zwraca ono żadnego komunikatu 

Uwaga! Należy zwrócić uwagę na składnię tego polecenia, tak aby nie popełnić żadnego błędu.

Następnie wykonujemy polecenie: 
# alternatives --config j ava 

Polecenie to powinno zwrócić listę wyboru z zainstalowaną wcześniej Javą, przykładowo: 

Jeśli istnieją 2 programy dostarczające "java".

 Wybór  Polecenie
-----------------------------------------------
* 1      /usr/lib/ j vm/ j re-1.8.0-gcj /bin/ j ava
  2      /usr/ j ava/ j dk1.8.0_65/bin/ j ava

Proszę nacisnąć przycisk Enter, aby zachować bieżący wybór[+] lub podać numer wyboru: 2

Wskazujemy wcześniej zainstalowaną wersję Java, czyli zgodnie z przedstawionym przykładem „2”. Po
tej operacji powinniśmy mieć odpowiednio skonfigurowaną Javę, a wpisując polecenie: 
# java -version 

powinniśmy otrzymać odpowiedź: 
j ava version "1.8.0_65" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_65...) 

Instalacja Firebird

Wersją serwera Firebird rekomendowaną dla systemu POMOST Std jest  architektura SuperClassic  w
wersji 2.5.7 (max 2.5.9), aktualnie znajdująca się w repozytoriach.

Będąc zalogowanym na koncie administratora (root) wykonujemy polecenie:
# yum install firebird-superserver

Następnie konfigurujemy usługę Firebirda tak, aby serwer uruchamiał się przy starcie systemu. W tym
celu wykonujemy polecenie:
# chkconfig --level 35 firebird on

Jeżeli chcemy teraz uruchomić serwer Firebird, wykonujemy polecenie:
#service firebird start

Uwaga: Zalecana jest instalacja serwera Firebird wyłącznie z użyciem programu yum (lub innego
menadżera pakietów zależnie od dystrybucji).
Należy zwrócić uwagę na hasło użytkownika bazy danych SYSDBA. W zależności od systemu
operacyjnego i sposobu instalacji mogą wystąpić następujące przypadki:
- użytkownik zostanie przy instalacji serwera Firebird poproszony o utworzenie własnego hasła dla
użytkownika SYSBDA,
- zostanie założony użytkownik SYSDBA z domyślnym hasłem masterkey,
- hasło użytkownika SYSDBA zostanie wygenerowane automatycznie i zapisane w pliku SYSDBA.
password, znajdującym się w katalogu, w którym instaluje się Firebird.
W dwóch ostatnich przypadkach zaleca się zmianę hasła na własne (inne niż domyślne), w tym
celu należy skorzystać z polecenia firebirdowego:
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#gsec -user sysdba -pass <aktualne_hasło> -mo sysdba -pw <nowe_hasło>

Uwaga:  Należy  także  sprawdzić  czy  istnieje  plik  /etc/firebird/aliases.conf,  który  ma  być
dowiązaniem do pliku aliases.conf z katalogu, w którym instaluje się Firebird. Jeżeli dowiązanie nie
istnieje można je stworzyć (instalator w razie potrzeby stworzy to dowiązanie):
# ln -s /pelna_sciezka_do_istniejacego_pliku/aliases.conf /etc/firebird/aliases.conf
przykładowo  (w  zależności  od  sposobu  instalacji  oraz  systemu  operacyjnego  ścieżka  do  pliku
aliases.conf będzie różna):
# ln -s /usr/lib/firebird/aliases.conf  /etc/firebird/aliases.conf

Wymagane narzędzia systemowe

Do poprawnej instalacji systemu POMOST Std wymagane jest narzędzie systemowe dos2unix.
Jeżeli w systemie nie jest ono zainstalowane należy je zainstalować.
Dla systemu Fedora należy wykonać polecenie:
#yum install dos2unix

Dla innych dystrybucji należy odnaleźć pakiet zawierający powyższe narzędzie i zainstalować go.

Instalacja systemu Pomost

Instalacja  aplikacji  polega  na  przekopiowaniu  pliku  instalacyjnego  pomost_std_vXX.sh  w  dowolną
lokalizację. Następnie przechodzimy do katalogu, do którego skopiowaliśmy ww. plik. Logujemy się na
konto administratora (root) i wykonujemy polecenie:
#./ pomost_std_vXX.sh
gdzie XX oznacza konkretną wersję systemu POMOST Std.
Podczas instalacji postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w konsoli.

Uruchomienie systemu Pomost

Po poprawnie wykonanej  instalacji  możemy  uruchomić  system POMOST Std. W  zależności od typu
instalacji serwera POMOST Std, postępujemy wg punktu 1 lub 2.

1. Instalacja serwera systemu POMOST Std jako usługi systemowej:

Należy zrestartować system lub uruchomić usługę serwera poprzez wydanie polecenia:
# service pomost start (jako administrator)

Następnie należy zalogować się na konto użytkownika pomost w trybie graficznym. Będąc w katalogu
domowym wykonujemy polecenie (uruchomienie aplikacji):
$ ./system_Pomost_Std.sh

Dalej postępujemy zgodnie z instrukcją "Konfiguracja przeglądarki".

2. Instalacja zwykła (serwer systemu POMOST Std nie jest usługą systemową):

Należy zalogować się na konto użytkownika pomost w trybie graficznym.

Uruchamiamy serwer systemu POMOST Std wydając polecenie (w katalogu domowym użytkownika):
$ ./uruchom_Serwer_Pomost_Std.sh 

Po uruchomieniu serwera wydajemy polecenie (uruchomienie aplikacji):
$ ./system_Pomost_Std.sh

Dalej postępujemy zgodnie z instrukcją "Konfiguracja przeglądarki".

Aby zatrzymać serwer systemu POMOST Std, wykonujemy polecenie:
$ ./zatrzymaj _Serwer_Pomost_Std.sh

Konfiguracja przeglądarki

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji POMOST Std należy w przeglądarce skonfigurować odpowiedni
program startowy  dla aplikacji. W  tym celu wybieramy  opcję  "Inna  aplikacj a...".  Z  lokalizacji  gdzie
zainstalowana jest java wybieramy j avaws.
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Domyślnie  przeglądarka  zapamiętuje  ten  wybór,  jednak  można  zaznaczyć  opcję  "Zapamiętaj  tę
decyzj ę".
Dalej postępujemy zgodnie z instrukcją dla sytemu Windows.

Instalacja i konfiguracja czcionek dla systemu Linux

Czcionki znane z sytemu Windows  w szczególności (Arial,  Times  New Roman  oraz  Courier New) są
czcionkami komercyjnymi, dlatego nie można ich znaleźć  w systemach otwartych i  darmowych, np.
Linux. Dlatego powstały fonty Liberation. Czcionki wchodzące w skład tego pakietu są zamiennikami
wyżej wymienionych czcionek.

Czcionki z systemu Windows:

wget --referer=http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-f11.html \
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http://www.mjmwired.net/resources/files/msttcore-fonts-2.0-3.noarch.rpm

instalacja

su -c "yum localinstall --nogpgcheck msttcore-fonts-*.noarch.rpm"

Te operacje wykonywane  są  przy  instalacji  sytemu  PomostStd  na  serwerze  linuksowym  i  skutkują
między innymi obecnością katalogu

/usr/share/fonts/msttcore/

Sytuacja opisana powyżej  ma także ma swoje odzwierciedlenie w instalacji  Javy  na danym systemie
operacyjnym. Wirtualna maszyna Javy definiuje kilka logicznych czcionek, które zawsze są dostępne
niezależnie od sytemu operacyjnego, wśród tych czcionek jest czcionka Serif.
W systemie Windows czcionka Serif to nic  innego jak  Times  New Roman,  jednak dla sytemu, gdzie
czcionka Time New Roman nie występuje czcionka Serif określana jest na podstawie predefiniowanych
plików konfiguracyjnych Javy.

Konfiguracja czcionki Serif na przykładzie Fedory

W katalogu

/usr/share/fonts/msttcore/

znajdują się zainstalowane czcionki z sytemu Windows.

W katalogu gdzie zainstalowana jest Java, przykładowo

/usr/ j ava/ j dk1.8.0_65/ j re/lib/

znajduje się plik dedykowany systemom z rodziny Red Hat (w tym Fedora)

fontconfig.RedHat.properties.src

należy zmienić nazwę tego pliku na (bez .src)

fontconfig.RedHat.properties

następnie należy wyedytować ten plik (fontconfig.RedHat.properties).
W sekcji pierwszej należy zmienić

allfonts.chinese-cn-iso10646=-misc-zysong18030-medium-r-normal--*-%d-*-*-c-*-iso10646-1
allfonts.chinese-tw-iso10646=-misc-ar pl shanheisun uni-medium-r-normal--*-%d-*-*-c-*-iso10646-1
allfonts.lucida=-tnr-medium-r-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1

serif.plain.j apanese-iso10646=-misc-sazanami mincho-medium-r-normal--*-%d-*-*-c-*-iso10646-1
serif.plain.korean-iso10646=-misc-baekmuk batang-medium-r-normal--*-%d-*-*-c-*-iso10646-1
serif.plain.latin-1=-tnr-medium-r-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1

serif.bold.j apanese-iso10646=-misc-sazanami mincho-medium-r-normal--*-%d-*-*-c-*-iso10646-1
serif.bold.korean-iso10646=-misc-baekmuk batang-medium-r-normal--*-%d-*-*-c-*-iso10646-1
serif.bold.latin-1=-tnr-bold-r-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1

serif.italic.j apanese-iso10646=-misc-sazanami mincho-medium-r-normal--*-%d-*-*-c-*-iso10646-1
serif.italic.korean-iso10646=-misc-baekmuk batang-medium-r-normal--*-%d-*-*-c-*-iso10646-1
serif.italic.latin-1=-tnr-medium-i-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1

serif.bolditalic.j apanese-iso10646=-misc-sazanami mincho-medium-r-normal--*-%d-*-*-c-*-iso10646-1
serif.bolditalic.korean-iso10646=-misc-baekmuk batang-medium-r-normal--*-%d-*-*-c-*-iso10646-1
serif.bolditalic.latin-1=-tnr-bold-i-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1
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Główne zmiany dotyczą linii:

allfonts.lucida=-tnr-medium-r-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1
serif.plain.latin-1=-tnr-medium-r-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1
serif.bold.latin-1=-tnr-bold-r-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1
serif.italic.latin-1=-tnr-medium-i-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1
serif.bolditalic.latin-1=-tnr-bold-i-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1

Następnie w sekcji # Font File Names należy zdefiniować:

filename.-tnr-medium-r-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1=/usr/share/fonts/msttcore/times.ttf
filename.-tnr-bold-r-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1=/usr/share/fonts/msttcore/timesbd.ttf
filename.-tnr-medium-i-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1=/usr/share/fonts/msttcore/timesi.ttf
filename.-tnr-bold-i-normal--*-%d-*-*-p-*-iso8859-1=/usr/share/fonts/msttcore/timesbi.ttf

Narzędzie FBConfig

Narzędzie FBConfig znajduje się w /katalg_systemu_pomost/narzedzia/fbconfig.sh
przykładowo
/opt/pomost/narzedzia/fbconfig.sh

Pierwsze uruchomienie systemu

Aby uruchomić system, klikamy  ikonę System  Pomost - Strona  Startowa  ,  znajdującą się na
pulpicie. W przeglądarce zostanie otwarte okno umożliwiające, uruchomienie aplikacji, przeglądanie lub
pobranie dokumentacji użytkownika, zainstalowanie środowiska Java, pobranie instalatora - KlientSTD.
exe, dedykowanego dla stacji roboczych.

Aby uruchomić system POMOST Std, wybieramy opcję Uruchomienie systemu POMOST STD. 

Uwaga:  System  POMOST  Std  możemy  również  uruchomić  bez  korzystania  z  przeglądarki

internetowej. W tym celu na pulpicie wybieramy ikonę System Pomost - Aplikacja .

Zostanie otwarte okno "Instalacja", w którym przez  zaznaczenie odpowiedniej  opcji  określamy  rodzaj
instalacji systemu POMOST Std.
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System POMOST Std możemy  zainstalować  wraz  z  wszystkimi  dostępnymi  aplikacjami  tj.  Pomoc
Społeczna, Wsparcie Rodziny, Piecza Zastępcza (opcja z  aplikacj ą Pomoc Społeczna) lub tylko z
aplikacją Wsparcie Rodziny i/lub Piecza Zastępcza (opcja bez aplikacj i Pomoc Społeczna).
Po  wskazaniu  rodzaju  instalacji  wybieramy  przycisk  Dalej.  Zostanie  otwarte  okno  "Pierwsze
uruchomienie aplikacji". Zawartość okna zależy od wybranego rodzaju instalacji:

Jeżeli instalujemy system POMOST Std wraz z aplikacją Pomoc Społeczna, w  oknie "Pierwsze
uruchomienie aplikacji" wprowadzamy Dane Jednostki  Organizacyj nej  Pomocy Społecznej  (KESO,
Nazwa  Jednostki,  Kod  aktywacyj ny)  oraz  Dane  użytkownika/administratora  (Identyfikator,
Nazwisko i Imię, Hasło (wraz z jego powtórzeniem)).
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Aby  wprowadzić  dane  jednostki  w
polu  Kod  Elementu  Struktury
Organizacyj nej  (KESO),

wybieramy  przycisk  .  W
oknie  "Jednostki  Organizacyjne
Pomocy  Społecznej"  zaznaczamy
właściwą  jednostkę.  Listę
jednostek  możemy  ograniczyć  do
jednostek  danego  województwa,
powiatu  lub  gminy,  wskazując
odpowiedni  Kod  terytorialny  za

pomocą  przycisku   i
wybierając  przycisk  Zastosuj.
Wybór  zatwierdzamy  za  pomocą
ikony Akceptuj. 

Uwaga: Pole Kod aktywacyjny  będzie aktywne po uzupełnieniu KESO jednostki. Aby  uzyskać
kod aktywacyjny, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania.

Jeżeli  instalujemy  system  POMOST  Std  bez  aplikacji  Pomoc  Społeczna,  w  oknie  "Pierwsze
uruchomienie  aplikacji"  wprowadzamy  otrzymany  na  adres  mailowy  Kod  licencyj ny,  umożliwiający
dostęp do aplikacji Wsparcie rodziny i/lub Piecza zastępcza. 

Po wprowadzeniu kodu wybieramy przycisk Wprowadź kod licencyjny. Pojawi się okno „Akceptacja
licencji”. 
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Po zapoznaniu się z Umową licencyjną, zaznaczamy  w lewym dolnym rogu okna „akceptuję warunki
umowy licencyjnej ”. Okno opuszczamy za pomocą ikony Akceptuj.

Uwaga: W przypadku nie zaakceptowania warunków licencji i opuszczeniu okna za pomocą ikony
Akceptuj,  pojawi  się  komunikat:  „Należy  zaakceptować  warunki  umowy  licencyjnej ”.  Jeśli  nie
chcemy  akceptować  warunków licencji,  należy  opuścić  okno „Akceptacja  licencji”  poprzez  ikonę
Anuluj.

Po  zaakceptowaniu  Umowy  licencyjnej,  w  sekcji  Kod  licencyj ny  pojawi  się  informacja  o  terminie
obowiązywania  wprowadzonego  kodu  licencyjnego  oraz  informacja  o  liczbie  stanowisk,  dla  których
przysługuje kod licencyjny. 
Na  podstawie  wprowadzonego  kodu  licencyjnego  w  sekcji  Dane  j ednostki  zostaną  automatycznie
uzupełnione dane jednostki Użytkownika. Danych tych nie możemy modyfikować.
W sekcji Dane użytkownika wprowadzamy dane użytkownika/administratora: Identyfikator, Nazwisko
i Imię, Hasło (wraz z jego powtórzeniem).

Uwaga:  Podczas  pierwszego  uruchomienia  systemu  możemy  dokonać  importu  słowników
centralnych, wybierając  menu Operacje>Import  słowników centralnych. Opcja ta jest  szczególnie
przydatna, w przypadku gdy na liście jednostek nie odszukaliśmy tej, która nas interesuje.

Ustawienia pierwszego uruchomienia potwierdzamy ikoną Akceptuj. Zostaje otwarte okno "Logowanie",
umożliwiające nam zalogowanie się do aplikacji.
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Po wprowadzeniu Identyfikatora oraz Hasła użytkownika wybieramy przycisk Loguj. 

Uwaga: Jeżeli instalacja systemu Pomost jest bez aplikacji Pomoc Społeczna i posiadamy dostęp
do  aplikacji  Wsparcie  Rodziny  i  Piecza  Zastępcza,  to  przy  logowaniu  pojawi  się  okno  "Wybór
aplikacji",  w  której  należy  wskazać  aplikację, w której  zamierzamy  pracować  w danej  sesji. Aby
szybko zatwierdzić wybór aplikacji, do której  chcemy się zalogować, należy dwukrotnie kliknąć na
wybranej aplikacji. 

Ponieważ logujemy się do aplikacji po raz pierwszy, to musimy uzupełnić niektóre informacje potrzebne
do  pracy  w  systemie.  Aby  umożliwić  nam  wprowadzenie  tych  danych  pojawi  się  okno  "Aktualne
parametry jednostki".
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Po uzupełnieniu wymaganych informacji zostanie otwarte główne okno systemu.

Uwaga: W  przypadku powtórnego zalogowania
użytkownika,  który  już  pracuje,  pojawi  się
odpowiedni komunikat.

Poza tym, aby umożliwić rozpoczęcie pracy  w systemie innym użytkownikom, musimy  utworzyć  ich
konta. Szczegółowy  opis  ewidencjonowania użytkowników  i  pracowników  znajduje  się  w  rozdziale  "
Zarządzanie listą pracowników i kontami użytkowników". 
Aby  zapewnić  poprawność  bieżącej  pracy  w systemie, po  jego  zainstalowaniu  wczytujemy  aktualną
wersje słowników centralnych udostępnianych przez Ministerstwo na stronie internetowej. 

Aktualizacje

Usługa  aktualizacji  pracuje  na  serwerze  aplikacji.  Jest  uruchamiana  razem  z  serwerem  i  pracuje
niezależnie od tego, czy  ktoś  dogląda jej  pracy  czy  też  nie,  co  pozwala  na  w  pełni  automatyczne
pobieranie aktualizacji. 
Usługa zawiera system  kolejkowania  zadań  do  wykonania,  a  także  system  obsługi  komunikatów  o
błędach  i  akcjach  użytkownika.  Zapewnia  też  obsługę  komunikatów  o  przeciążęniu  serwera  i
automatycznie  wznawia  wykonywanie  zadań  po  okresie  podanym  w  komunikacie  o  przeciążeniu.
Zatrzymaniu ulegają wszystkie aktualne zadania z kolejki. Działania modułu komunikacji sieciowej  jest
niezależne od działań usługi. 
Interfejs użytkownika pozwala na pozyskanie interesujących informacji,  podaje aktualny  status  usługi
wraz z opisem tego statusu. Informacje te są odświeżane co pewien czas  (jeżeli  status  wskazuje, że
coś się dzieje, to co 1s, a kiedy usługa nic nie wykonuje, to co 3s). Wszelkie zmiany  konfiguracji  są
przekazywane do usługi, która zapisuje je w bazie danych oraz aktualizuje swoje parametry.

W głównym oknie systemu, w roli Administrator wybieramy przycisk  lub menu
Administracja>Kontrola>Lista  aktualizacj i  aplikacj i.  Zostanie  uruchomiony  moduł  LiveUpdate
umożliwiający pobranie aktualizacji z serwera. 

Uwaga: Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy  na  ikonce  POMOST  Std,  znajdującej  się  na
pasku  narzędzi,  administrator  będzie  mógł  przejść  bezpośrednio  do  listy  aktualizacji,  bez

konieczności wychodzenia z okna, w którym przebywa. 

Uwaga:  Jeśli  jest  to  pierwsze  uruchomienie  modułu  LiveUpdate,  to  pojawi  się  komunikat
informujący  o  konieczności  sprawdzenia  jego  konfiguracji.  Zostanie  otwarte  okno  "Konfiguracja
pobierania  aktualizacji"  zawierające  informacje  dotyczące  konfiguracji  podstawowej  oraz  trybu
dokonywania  aktualizacji.  Po  wpisaniu  właściwych  ustawień,  zatwierdzamy  je  ikoną  Akceptuj.
Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Pierwsze uruchomienie i konfiguracja modułu aktualizacji
.

Zostanie otwarte okno "Lista aktualizacji systemu".
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Okno zawiera listę aktualizacji: kolejnych wersji i pakietów:
- kolumna System - zawiera nazwę aplikacji, której dotyczy aktualizacja;
- kolumna Wersja - zawiera symbol wersji, do której nastąpi aktualizacja;
- kolumna Numer pakietu - zawiera numer pakietu danej wersji;
- kolumna Stan - zawiera stan aktualizacji; możliwe wartości:

Nowa – aktualizacja jest dostępna, ale nie rozpoczęło się jej pobieranie, ani nie trafiła do kolejki plików
do pobrania;
Pobierana – aktualizacja jest aktualnie pobierana lub znajduje się w kolejce plików do pobrania (nazwę
aktualnie ściąganego pliku można sprawdzić w statusie na dole formatki);
Częściowo pobrana – aktualizacja jest częściowo ściągnięta, ale aktualnie nie jest pobierana, ani nie
znajduje się w kolejce plików do pobrania;
Pobrana – aktualizacja została pobrana w całości z serwera;
Wykonana – aktualizacja została pobrana, uruchomiona i poprawnie zainstalowana;
Błąd  przy  rozpakowywaniu  -  wystąpił  problem  podczas  rozpakowywania  zawartości  aktualizacji,
należy spróbować ponownie lub skontaktować się z dostawcą;
Zaplanowane uruchomienie - aktualizacja zostanie uruchomiona w zaplanowanym terminie;
Uruchomiona - aktualizacja została już uruchomiona;
Błąd  wykonania  -  wystąpił  problem  podczas  instalowania  aktualizacji,  należy  skontaktować  się  z
dostawcą.

- kolumna Wielkość - zawiera informację o wielkości pliku aktualizacji;
- kolumna Czas pobrania - zawiera czas pobrania aktualizacji (data i godzina);
- kolumna Czas uruchomienia - zawiera czas uruchomienia aktualizacji  (data i godzina);
- kolumna Opis zmian  -  zawiera opis  zmian, wprowadzonych w aplikacji,  w  formacie pdf,  który  jest
możliwy do pobrania przed pobraniem i zainstalowaniem nowego pakietu.

Sekcja Status - prezentuje informacje o aktualnym stanie pobierania i wykonywania aktualizacji. 

Aby  ograniczyć  listę  aktualizacji  do  wybranego  stanu,  zaznaczamy  lub  odznaczamy  poszczególne
opcje  wykonana,  pobrana,  nowa,  pozostałe,  znajdujące  się  pod  listą  aktualizacji.  Natomiast
zaznaczając  opcję  tylko  najnowsze  wersje  możemy  ograniczyć  listę  aktualizacji  do  ostatniej  wersji
każdego  z  oprogramowań,  którego  aktualizacja  dostępna  jest  na  serwerze  LU,  niezależnie  od  jej
aktualnego stanu. Zaznaczenie opcji tylko najnowsze wersje jest  zapamiętywane, jeśli  użytkownik  ma
włączone zapamiętywanie ustawień okien.

Uwaga:  Począwszy  od  wersji  POMOST  Std  3-15.1  system  umożliwia  Administratorowi
optymalizację  działania  automatycznych  aktualizacji  aplikacji.  Szczegółowy  opis  znajduje  się  w
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rozdziale "Pobieranie i wykonywanie aktualizacji systemu".

Uwaga: Począwszy od wersji POMOST Std 3-15.3 system umożliwia Administratorowi  ułatwienie
podczas  wykonywania  aktualizacji  poprzez  zastosowanie  filtru  produktów.  Na  zakladce  Filtr
dostępna jest  lista produktów. Należy  zaznaczyć  produkty  ,  które  chcemy  aktualizować.  Wybór
produktów  do  aktualizacji  zatwierdzamy  przyciskiem  Zastosuj,  rezygnujemy  przez  wybranie
przycisków najpierw Zeruj, a następnie Zastosuj. 

Jeżeli  na  zakładce  Filtr  nie  zostanie  zaznaczony  żaden  produkt,  to  na  liście  aktualizacji
prezentowane  będą  aktualizacje  wszystkich  produktów.  Natomiast  zaznaczenie  produktów
ograniczy listę aktualizacji do dokonanego wyboru.

Uwaga: Ustawienia tego filtra są zapamiętywane dla Użytkownika, niezależnie od ustawień danego
użytkownika  - ustawień zapamiętywania filtrów na oknach.  

Uwaga: Wszelkie operacje  wykonywane  na  zakładce  Aktualizacje  poprzedzone  zastosowaniem
filtru, będą uwzględniały jego ograniczenia. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Pobieranie i
wykonywanie aktualizacji systemu".

Pobieranie i wykonywanie aktualizacji systemu

Przed przystąpieniem do instalacji (uruchomienia) nowej  aktualizacji należy koniecznie wykonać  kopię
bazy danych - szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Archiwizacja baz danych".
W  celu  pobrania  i  wykonania  (zainstalowania)  aktualizacji  w  głównym  oknie  systemu,  w  roli

Administrator  wybieramy  przycisk   lub  menu  Administracja>Kontrola>Lista
aktualizacj i  aplikacj i.  Wszystkie  aktualizacje  wykonujemy  pracując  na  komputerze,  który  jest
serwerem. W przypadku niektórych drobnych aktualizacji  możliwe jest  ich uruchomienie na jednej  ze
stacji roboczych.

Uwaga: Pobieranie aktualizacji jest możliwe, gdy serwer ma połączenie z Internetem.

Dostępne staje się okno "Lista aktualizacji systemu".
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Jeżeli na liście nie ma aktualizacji  o stanie Nowa,  to w celu pobrania z  serwera nowych aktualizacji
wybieramy przycisk Sprawdź aktualizacje. 

Uwaga: Aby móc sprawdzić dostępne aktualizacje systemu, nazwa komputera, który pełni funkcję
serwera, nie powinna zawierać znaków niestandardowych. Do znaków standardowych należą litery
(A-Z, a-z), cyfry (0-9) i myślniki (-).

Uwaga:  Na  liście  aktualizacji  będą  dostępne  oddzielne  aktualizacje  systemu  POMOST  Std,
narzędzia Administrator STD, Programu do rozliczania świadczeń, Samouczka oraz plików pomocy
i podręczników.

Po wskazaniu na liście aktualizacji o stanie Nowa, wybieramy przycisk Pobierz. Aktualizacja pojawia
się na liście ze stanem Pobierana. Po zakończeniu tego procesu stan aktualizacji zostaje zmieniony na
 Pobrana. 

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie pobranej aktualizacji, w tym celu wybieramy przycisku Uruchom.
Pojawi się komunikat informujący o konieczności wylogowania się użytkowników z aplikacji. 

Wybranie  opcji  Tak  powoduje  uruchomienie  procesu  instalacji  aktualizacji.  Zostaje  otwarte  okno
"Aktualizacja systemu", w którym prezentowany jest postęp procesu aktualizacji.
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Po  zakończeniu  instalacji  aktualizacji  następuje  automatyczne  uruchomienie  serwera  JBOSS.
Ponownie - za pomocą ikony POMOST Std - uruchamiamy aplikację i logujemy się. Aplikacja zostaje
uruchomiona w nowej wersji. Możemy pracować na wszystkich stacjach roboczych.

Uwaga: Po pobraniu aplikacji Administrator STD należy zapisać tę aplikację na dysku, wybierając
przycisk  Zapisz  do  pliku.  Po  zapisaniu  pliku  na  dysku  należy  go  uruchomić  i  zainstalować
aplikację, postępując zgodnie z instrukcjami. 

W sekcji Czynności są dostępne również przyciski:
- Zaplanuj  uruchomienie  -  przycisk  aktywny  dla aktualizacji  o stanie Pobrana;  wybranie przycisku
powoduje  otwarcie  okna  "Zadanie"  umożliwiającego  zaplanowanie  jednorazowego  automatycznego
uruchomienia pobranej aktualizacji w wybranym terminie (data i godzina).

- Wyświetl logi - przycisk powoduje otwarcie okna "Logi aktualizacji systemu do wersji [numer wersji]",
umożliwiającego przeglądanie logów zapisanych podczas wykonywania aktualizacji;
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Uwaga: Przycisk Pobierz zmienia opis i działanie w zależności od stanu aktualizacji:
Wznów - dla aktualizacji o stanie Częściowo pobrana - wznawia ściąganie pliku;
Przerwij - dla aktualizacji o stanie Pobierana; powoduje przerwanie pobierania lub usunięcie pliku z
kolejki do pobrania, w zależności od tego czy zaznaczona aktualizacja jest właśnie pobierana czy
oczekuje w kolejce;    
Ponów próbę - dla aktualizacji o stanie Błąd rozpakowywania - powoduje wznowienie uruchamiania
aktualizacji;
Uruchom  -  dla aktualizacji  o stanie Pobrana  -  powoduje  uruchomienie  aktualizacji;  po  wybraniu
przycisku pojawi się komunikat:

Uwaga: Jeżeli aktualizacja na serwerze ma zaznaczona flagę, że może być  uruchamiana jedynie
na serwerze, to w przypadku używania klienta uruchomionego na innym komputerze po kliknięciu
Uruchom pojawi się informacja: "Tę aktualizację można uruchomić jedynie z serwera.".

Uwaga: Nie można instalować aktualizacji starszych niż aktualna wersja.

Uwaga: W  przypadku,  gdy  po  zakończeniu  aktualizacji  systemu  nie  będzie  można  uruchomić
systemu na danej  stacji roboczej, to zaleca się na tej  stacji roboczej  wyczyścić pliki tymczasowe
zarówno w folderze wykorzystywanym przez aplikację, jak i w folderze Javy. W tym celu na pasku
zadań wybieramy pozycję Start > Programy > POMOST Std > Usuń cache POMOST Std.
Możemy  również  ręcznie  wyczyścić  cache  systemu  POMOST  Std  poprzez  wyczyszczenie
katalogu C:\Documents and Settings\<nazwa_zalogowanego_do_windows_użytkownika>\Ustawienia
lokalne\Temp\Pomost\  (np.  C:\Documents  and  Settings\jkowalski\Ustawienia
lokalne\Temp\Pomost\) oraz katalogu Temp Javy: Start -> Panel  sterowania ->Java -> Settings  ->
Delete Files.

Wykonane, pobrane, nowe, błędnie pobrane lub błędnie wykonane aktualizacje możemy usunąć z listy
bieżących aktualizacji, poprzez przeniesienie ich do archiwum. W tym celu w oknie "Lista aktualizacji
systemu" wskazujemy aktualizację o wybranym stanie i wybieramy w menu Archiwum pozycję Przenieś
 do archiwum. Przeniesienie aktualizacji do archiwum jest operacją odwracalną.

Uwaga: Po przeniesieniu do archiwum aktualizacji o statusie "wykonana" z katalogu Jboss\update
usuwany jest plik aktualizacji.

Aby zobaczyć tylko aktualizacje przeniesione do archiwum, wybieramy  w menu Archiwum pozycję P
okaż archiwum.

Aby przywrócić na listę aktualnych aktualizacji aktualizację, znajdującą się w archiwum, zaznaczamy ją
na liście i wybieramy w menu Archiwum pozycję Przywróć z archiwum.

Aby powrócić na listę aktualnych aktualizacji, wybieramy w menu Archiwum pozycję Pokaż zawartość
bieżącą.
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Uwaga:  Następujące  operacje  wywoływane  z  okna  "Lista  aktualizacji  systemu"  muszą  być
wykonywane pojedynczo: 
- sprawdź aktualizacje;
- uruchom, 
- pobierz, 
- zapisz do pliku
- wyświetl logi
- konfiguracja
- zaplanuj uruchomienie;
- przenieś do/z archiwum;
- optymalizuj działanie.
Uruchomienie  jednej  z  tych  operacji  blokuje  wykonanie  wszystkich  pozostałych  do  czasu  jej
ukończenia.

Począwszy od wersji POMOST Std 3-15.1 system umożliwia Administratorowi optymalizację działania
automatycznych aktualizacji aplikacji. 

W tym celu w oknie 'Lista aktualizacji systemu' należy wybrać menu Czynności > Optymalizuj  działanie
automatycznych aktualizacj i.

Po wybraniu opcji Optymalizuj  działanie automatycznych aktualizacj i pojawia się komunikat:

Po wybraniu przycisku Wykonaj  działanie optymalizacji usunie z  bazy  danych oraz  z  dysku serwera
wszystkie odwołania do wszelkich aktualizacji  starszych niż  aktualnie zainstalowana wersja systemu
POMOST  Std.  Optymalizacja  obejmuje  aktualizacje  wszystkich  aplikacji  pobieranych  z  serwera
automatycznych  aktualizacji  (np.:  WYWIAD  Plus,  PomostOS).  Usuwanie  odwołań  dotyczy  także
aktualizacji przeniesionych do archiwum. 

Uwaga: W przypadku, kiedy mechanizm automatycznych aktualizacji wykonuje inną operację (np.
jest pobierany jakiś  plik), to nie można wykonać  optymalizacji. Wówczas  po wybraniu przycisku
Wykonaj,  w  oknie procesu może pojawić  się  komunikat:  "Nie  można  wykonać  optymalizacji  w
trakcie wykonywania innej operacji przez mechanizm automatycznych aktualizacji". 

Po wykonaniu optymalizacji, lista aktualizacji jest pusta - można wtedy ponownie sprawdzić  dostępne
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aktualizacje, używając przycisku Sprawdź  aktualizacje. Wówczas  sprawdzenie będzie wyszukiwać
już  tylko  aktualizacji  nowszych  od  aktualnie  zainstalowanej,  powodując  sprawniejsze  działanie
automatycznych aktualizacji. 

Uwaga: Aktualizacja do wersji 3-32.0 jest możliwa tylko wówczas, jeśli na serwerze zainstalowano
JAVA JDK w wersji 8 update 65 lub wyższej.

Pierwsze uruchomienie i konfiguracja modułu aktualizacji

W głównym oknie systemu, w roli Administrator wybieramy przycisk  lub
menu  Administracja>Kontrola>Lista  aktualizacj i  aplikacj i.  Zostanie  uruchomiony  moduł  LiveUpdate
umożliwiający pobieranie aktualizacji z serwera. 
Podczas pierwszego uruchomienia modułu LiveUpdate pojawi się komunikat informujący o konieczności
sprawdzenia jego konfiguracji.

 
Następnie  zostanie  otwarte  okno  "Konfiguracja  pobierania  aktualizacji"  zawierające  informacje
dotyczące konfiguracji podstawowej oraz trybu dokonywania aktualizacji.

Sekcja Konfiguracj a podstawowa zawiera Dane ośrodka oraz Ustawienia.
Dane ośrodka  -  KESO oraz  Nazwa j ednostki  jakie są wysyłane z  zapytaniem o nowe aktualizacje
(pola nieaktywne);
Ustawienia  -  zawiera  adres  serwera,  z  którego  pobierane  będą  informacje  o  aktualizacjach  i  same
aktualizacje.  Jeżeli  adres  ten  chcemy  zmienić,  wybieramy  przycisk  Zmień  i  w  oknie  "Ustawienia
systemowe"  na  zakładce  Ustawienia  sieciowe  wprowadzamy  poprawny  adres  serwera  liveupdate.
Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Kontrola systemu".
Sekcja Harmonogram - umożliwia: 
-  wybór  aplikacji,  dla  których  chcemy  tworzyć  harmonogram  aktualizacji  -  w  polu  Aplikacj a  przez
wybranie pozycji z listy; 
- tworzenie harmonogramów dokonywania aktualizacji;
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Uwaga: Harmonogram tworzy się osobno dla każdej z zainstalowanych aplikacji.

-  włączanie  i  wyłączanie  harmonogramu  -  zaznaczenie  opcji  Aktywny  powoduje  włączenie
harmonogramu. 

Aby utworzyć harmonogram zaznaczamy opcję Aktywny i wybieramy przycisk Dodaj. Zostaje  otwarte
okno "Zadanie", w którym ustawiamy kryteria realizacji harmonogramu:

Okresowość - określamy częstotliwość wykonywania zadania; dostępne są dwie opcje: Codziennie i Co
tydzień;
Rodzaj  zadania  -  określamy  rodzaj  zadania do wykonania:  Sprawdzenie  aktualizacj i,  Sprawdzenie  i
pobranie aktualizacj i
Godzina - wpisujemy godzinę wykonania zadania;
Dzień tygodnia - pole aktywne tyko dla cotygodniowych zadań; pozwala na wybranie dnia tygodnia w
którym ma być wykonywane zadanie.
Ustawienia harmonogramu zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 
Powracamy  do  okna  "Konfiguracja  pobierania  aktualizacji",  w  którym  -  w  dolnej  części  okna  -  jest
dostępny rejestr utworzonych harmonogramów, zawierający następujące informacje:
Kolumna Zadanie - zawiera nazwę zadania do wykonania; 
Kolumna Okres - zawiera wartości określające częstotliwość wykonywania zadania: Codziennie lub Co
tydzień.
Kolumna  Termin  -  w przypadku  zadań  codziennych  zawiera  tylko  godzinę  wykonania  zadania;  dla
zadań  cotygodniowych  dodatkowo  zawiera  nazwę  dnia  tygodnia,  w  którym  ma  zostać  wykonane
zadanie.

Utworzony harmonogram możemy zmodyfikować za pomocą ikony Modyfikuj lub usunąć korzystając z
ikony Usuń.
Harmonogram możemy wyłączyć odznaczając opcję Aktywny.

Konfigurację pobierania aktualizacji zatwierdzamy ikoną Akceptuj. 

Uwaga: Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy  na ikonce znajdującej  się na pasku narzędzi,
administrator będzie mógł przejść bezpośrednio do listy aktualizacji, bez konieczności wychodzenia

z okna, w którym przebywa.   

Aktualizacja systemu w trybie ręcznym

W przypadku, gdy nie mamy dostępu do Internetu i  nie możemy  wykonać  automatycznej  aktualizacji
systemu za pomocą modułu LiveUpdate, umożliwiającego pobieranie aktualizacji  z  serwera  możemy
wykonać aktualizację systemu w trybie ręcznym.

Uwaga: Aby móc wykonać ręczną aktualizację systemu, należy zamknąć system POMOST Std i
zatrzymać serwer Jboss.

Uwaga: Aktualizacja do wersji 3-32.0 jest możliwa tylko wówczas, jeśli na serwerze zainstalowano
JAVA JDK w wersji 8 update 65 lub wyższej.

Aby wykonać aktualizację systemu ręcznie, postępujemy w następujący sposób:

Do  katalogu  Jboss\update  należy  wgrać  pobraną  paczkę  aktualizacyjną  z  serwera  FTP,  np.
SPomost_3_32_0-update.jar.



329 Sygnity S. A.

Aktualizacje

POMOST Std 3-32.0

Uwaga:  Paczka  aktualizacyjna  pobrana  za  pomocą  modułu  LiveUpdate  jest  automatycznie
zapisywana w katalogu Jboss\update.

Wchodzimy do katalogu Jboss\bin i uruchamiamy plik j tc-updatetool.bat.

Otworzy  się  okno  "Aktualizacja  systemu",  w
którym  wprowadzamy  imię  i  nazwisko  osoby,
która  wykonuje  aktualizację  i  wybieramy
przycisk Dalej.

W  kolejnym  oknie
"Aktualizacja  systemu"
wskazujemy  aktualizację,  do
której  chcemy  zaktualizować
system i  wybieramy  przycisk
Dalej.

Otworzy się okno "Aktualizacja systemu POMOST Std", w którym prezentowany  jest  postęp procesu
aktualizacji.

Jeżeli  podczas  ręcznej  aktualizacji  systemu  jest  wyłączony  serwer  Jboss,  to  w  trakcie  trwania
aktualizacji pojawi się komunikat, informujący o braku komunikacji z serwerem Jboss. W komunikacie
tym potwierdzamy chęć kontynuacji aktualizacji, wybierając przycisk Tak. Rozpocznie się kontynuacja
aktualizacji pomimo braku komunikacji z serwerem aplikacyjnym Jboss.



330Sygnity S. A.

Aktualizacje

POMOST Std 3-32.0

Po  poprawnym  zakończeniu  aktualizacji  w  oknie  "Aktualizacja  systemu  POMOST  Std"  pojawi  się
komunikat: "Proces aktualizacji zakończył się pomyślnie".

W oknie tym wybieramy przycisk Zamknij. 
Po zakończeniu instalacji aktualizacji należy uruchomić serwer Jboss, jeżeli był wyłączony, następnie
za pomocą ikony POMOST Std - uruchomić system POMOST Std. System zostanie uruchomiony  w
nowej wersji.

Aktualizacja systemu w trybie tekstowym

Jeżeli chcemy wykonać aktualizację systemu na serwerze z systemem bez środowiska graficznego, to
postępujemy w następujący sposób:
Wchodzimy do katalogu Jboss/bin i wykonujemy polecenie: j tc-updatetool.bat -txt.

Następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:
- podajemy imię i nazwisko osoby, która wykonuje aktualizację systemu:

- wskazujemy aktualizację, podając  numer aktualizacji,  wyświetlony  w nawiasach kwadratowych przy
nazwie aktualizacji:
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Po podaniu numeru aktualizacji rozpocznie się proces aktualizacji. Informacje o przebiegu aktualizacji
będą wyświetlane w konsoli.

Administrator STD

W  niniejszym  rozdziale  zostanie  opisana  aplikacja  Administrator  STD  stworzona  w  celu  wsparcia
działania  serwerów  oraz  baz  danych  systemów  dziedzinowych  firmy  Sygnity  S.A.,  realizujących
zadania w obszarze Zabezpieczenia Społecznego (POMOST Std oraz Oprogramowanie do Obsługi SR/
FA/SW/DM/ST).
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Aplikacja umożliwia:

uruchamianie  serwerów  systemów  dziedzinowych,  ich  zatrzymanie  i  restart;  Szczegółowy  opis
obsługi serwerów aplikacji, znajduje się w rozdziale "Obsługa serwera systemu POMOST". 
wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych (backupu), a także ich przywracanie;

Uwaga:  Wykonanie  kopii  bazy  (backupu),  a  następnie  przywrócenie  kopii,  czyli  tzw.
„przeładowanie bazy” jest czynnością administracyjną, która powinna być  wykonywana regularnie
przez lokalnego administratora bazy danych. 
Regularne przeładowanie bazy danych:

poprawia wydajność komunikacji z bazą, a co za tym idzie poprawia wydajność całej aplikacji;
pozwala wcześnie  wykryć  i  ewentualnie  usunąć  wszelkie  nieprawidłowości  w  strukturze  pliku
bazy,  które  w  przyszłości  mogą  doprowadzić  do  uszkodzenia  pliku  bazy  i  nieodwracalnego
utracenia danych;
wyklucza ryzyko unieruchomienia aplikacji z powodu osiągnięcia maksymalnego limitu transakcji
na bazie danych. 

Uwaga: Jeśli baza danych będzie wymagała pilnego przeładowania ze względu na zbliżanie się do
limitu możliwych do wykonania transakcji,  to stosowny  komunikat  będzie  się  pojawiał  zaraz  po
zalogowaniu każdemu z użytkowników. Wówczas Użytkownik nie będący administratorem powinien
przerwać pracę i natychmiast powiadomić o tym Administratora.

Częstotliwość  wykonywania  przeładowania  bazy  zależy  od  wielkości  i  intensywności  pracy  na
bazie. Jednak niezależnie od tego zaleca się, aby przeładowanie bazy wykonywać co najmniej  raz
w  miesiącu.  W  sytuacji,  gdy  baza  danych  nie  była  przeładowywana  od  dłuższego  czasu,  w
głównym oknie  systemu  będzie  widoczny  przycisk  Informacja  dot.  przeładowania  bazy.  Po
wybraniu  przycisku  system  wyświetli  informację  o  potrzebie  wykonania  kopii  zapasowej  bazy
danych. 

Sposób archiwizacji bazy, został opisany w rozdziale "Archiwizacja baz danych". 

Sposób  wykonania  przeładowania  bazy,  tj.  wykonania  zrzutu  (archiwizacja),  a  następnie
przywrócenia kopii, został opisany w rozdziale "Przeładowanie bazy".

Wykonanie  kopii  bazy  danych  j est  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  danych
zapisanych w bazie.  Należy  pamiętać,  aby  zawsze przechowywać ostatnią poprawną  kopię
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bazy danych na innym nośniku, niż baza produkcyj na. 

przygotowanie kopii bazy danych przeznaczonej do diagnozowania przez serwis;

Funkcj onalność  umożliwia  przygotowanie  zanonimizowanej  bazy  danych,  czyli  bazy
niezawieraj ącej  danych osobowych.  Niezależnie od wyboru  opcj i  dotyczącej  anonimizacj i,
przygotowana  paczka  z  bazą  danych  spakowana  j est  z  losowo  wygenerowanym  silnym
hasłem, a plik z hasłem zaszyfrowany j est kluczem publicznym możliwym do deszyfrowania
tylko przez serwis.

Uwaga: Po wejściu w życie RODO Serwis będzie przyjmował jedynie bazy danych, które zostały
poddane  procesowi  anonimizacji,  Bazy  bez  anonimizacji  będą  mogły  być  przesyłane  jedynie  w
szczególnych uzasadnionych przypadkach, na wyraźną prośbę Serwisu i po uprzednim podpisaniu
umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

Sposób wykonania kopii bazy danych przeznaczonej do diagnozowania przez serwis został opisany
w rozdziale "Archiwizacja baz danych". 

administrowanie ustawieniami menadżera serwera Firebird, którego sposób został opisany w rozdziale
"Konfiguracja".

Instalacja aplikacji AdministratorSTD

W niniejszym rozdziale zostały opisane procedury postępowania przy instalacji aplikacji Administrator

STD w środowisku Windows.

Możliwe są dwa rodzaje instalacji aplikacji: 
instalacja na serwerze / instalacja jednostanowiskowa
instalacja na stacji roboczej - klienckiej

Plik  instalacyjny  aplikacji  Administrator  STD  można  pobrać  w  taki  sam  sposób  jak  wszystkie
aktualizacje dotyczące systemu POMOST Std, czyli w oknie "Lista aktualizacji systemu". Wybieramy
przycisk Sprawdź aktualizacje, a po pojawieniu się na liście pozycji  Administrator STD,  wybieramy
dla  niej  przycisk  Pobierz.  Jeżeli  stan  pobierania  będzie  już  określony  jako  Pobrana,  wybieramy
przycisk Zapisz do pliku. 
Plik instalacyjny należy skopiować na dysk komputera, na którym bedzie wykonywana instalacja. Po
zapisaniu pliku na dysku komputera, w celu rozpoczęcia instalacji uruchamiamy plik AdministratorSTD.
exe (dwuklik).

Uwaga: Aktualizacja jest możliwa jedynie dla poprzedniej wersji Administratora STD.

Pojawi  się  okno  "Instalacja
Administrator  STD".  W  przypadku
gdy  mamy  już  zainstalowaną
aplikację  Administrator  STD,  pojawi
się okno, w którym będziemy musieli
zdecydować  czy  chcemy
zaktualizować  istniejącą  aplikację
czy zainstalować ją od nowa.

Po  zapoznaniu  się  z  informacjami
wybieramy przycisk Dalej>.
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Wskazujemy  lokalizację  na  dysku,
na  którym  ma  być  zainstalowana
aplikacja.
Aplikacja zostanie zainstalowana na
wskazanym  dysku,  w  katalogu:
AdministratorSTD.
W  przypadku,  gdy  podpowiedziana
lokalizacja nie jest  właściwa,  to  za
pomocą  przycisku  Zmień
wskazujemy  poprawne  miejsce
instalacji aplikacji.
Wybieramy przycisk Dalej >.

Wybieramy rodzaj instalacji.
Jeżeli  wykonujemy  instalację  na
serwerze  lub  instalację
jednostanowiskową,  zaznaczamy  (

)  opcję  Serwer  /  Instalacj a
j ednostanowiskowa,  a  następnie
wybieramy przycisk Dalej >.

W  oknie  "Instalacja  Administrator
STD"  wyświetli  się  informacja  o
parametrach wykonywanej  instalacji
:  folder  docelowy,  zmienne
środowiskowe  (JAVA_HOME,
FIREBIRD_HOME).
Po przeczytaniu zawartych w oknie
informacji  wybieramy  przycisk
Dalej >.
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Zostanie rozpoczęty proces

instalacji plików.

Po  zakończeniu  instalacji  plików,
jeśli  w  trakcie  konfiguracji  nie
pojawią się żadne błędy, otworzy się
okno,  informujące  o  pomyślnym
zainstalowaniu aplikacji.
Po  wybraniu  przycisku  Zakończ
nastąpi  zakończenie  instalacji
aplikacji.

Jeżeli w trakcie instalacji nie pojawiły się żadne problemy ani komunikaty o błędach, możemy uznać, że
instalacja aplikacji zakończyła się powodzeniem. 

Po  zakończeniu  instalacji  należy  zrestartować  komputer,  po  czym  możemy  przystąpić  do  pracy
w aplikacji. 

Konfiguracja

Aby  uruchomić  aplikację Administrator Std ,  klikamy  ikonę ,  znajdującą  się  na  pulpicie.
Otworzy się okno "Administrator Std".



336Sygnity S. A.

Administrator STD

POMOST Std 3-32.0

Uwaga:  Możliwe  jest  uruchomienie
tylko  jednej  instancji  aplikacji.  W
przypadku  próby  uruchomienia
drugiej  instancji  użytkownik
otrzymuje stosowny komunikat.

Aplikacja została podzielona na zakładki dedykowane obsłudze baz danych oraz  serwerów: systemu
POMOST Std oraz  Oprogramowania do obsługi  SR/FA/SW/DM/ST.  Zakładki  dostępne  są  w  górnej
części okna "Administrator Std". Wygląd okna jest  zależny  od wyboru zakładki.  Szczegółowy  opis
sposobu  uzupełniania  danych  na  poszczególnych  zakładkach  został  uwzględniony  w  kolejnych
rozdziałach.

Uwaga: Aby ułatwić pracę w aplikacji użytkownikom obsługującym jeden system dziedzinowy  w
aplikacji dodano opcję menu umożliwiającą włączenie/wyłączenie widoku zakładek dedykowanych
obsłudze  poszczególnych  systemów  dziedzinowych.  W  tym  celu  należy  wybrać  menu  Wybór
aplikacj i, a następnie:

zaznaczyć  opcję  "Pokaż  aplikację  ..."  w  celu  włączenia  widoku  zakładek  dedykowanych  do
obsługi aplikacji,

odznaczyć opcję "Pokaż aplikację ..." w celu ukrycia zakładek dedykowanych obsłudze aplikacji:

Na zakładce Baza danych POMOST mamy możliwość dostosowania aplikacji do naszych potrzeb, np.
ustalając:

lokalizację bazy systemu dziedzinowego,
parametry połączenia,
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hasło użytkownika SYSDBA.

Szczegółowy  sposób  uzupełniania  danych  na  tej  zakładce  znajduje  się  w  rozdziale  "Obsługa  baz
danych".

Na zakładce Serwer  POMOST mamy możliwość obsługi serwera systemu dziedzinowego:
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Przyciski ,  oraz  służą odpowiednio do uruchomienia serwera, jego zatrzymania i
restartu.  Szczegółowy  opis  poszczególnych  operacji  oraz  podzakładek  dostępnych  w  tym  widoku
znajduje się w rozdziale "Obsługa serwera systemu POMOST".

Dodatkowo w aplikacji możliwa jest konfiguracja innych ustawień związanych z  obsługą bazy  Firebird
oraz aplikacją Administrator STD. W tym celu należy przejść na zakładkę Ustawienia:

Po wybraniu zakładki mamy możliwość:

wskazania katalogu instalacji  bazy  firebird.  W  polu  Katalog  instalacj i  bazy  Firebird  za  pomocą

ikony  podajemy domowy katalog bazy Firebird, np.: c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5). 

włączenia  automatycznego  uruchomienie  aplikacji  Administrator  STD,  po  zalogowaniu  się
użytkownika  do  systemu  operacyjnego  Windows.  W  tym  celu  należ  zaznaczyć  opcję  Uruchom
aplikacj ę przy starcie systemu.
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włączenia  pracy  w  tle  oraz  automatycznej  minimalizacji  okna  aplikacji  Administrator  STD,  po
zalogowaniu się użytkownika do systemu operacyjnego Windows. W tym celu należ zaznaczyć opcję
 Minimalizuj  do tray-a po uruchomieniu.

Uwaga: Aby przywrócić normalny widok okna aplikacji należy kliknąć w ikonę Administrator STD w

prawym dolnym rogu ekranu 

określić ilość kopii baz przechowywanych na serwerze w polu Liczba przechowywanych backupów
.

zmiany  katalogu  plików  tymczasowych.  W  polu  Katalog  plików  tymczasowych  znajduje  się
domyślnie  zaznaczona  opcją  domyślny  (domyślnie,  jak  do  tej  pory,  wykorzystywany  jest
standardowy katalog tymczasowy systemu). Po odznaczeniu tej  opcji, staje się aktywny przycisk  z
ikoną folderu po  prawej  stronie  pola  tekstowego  na  tym  panelu,  który  pozwala  wskazać  dowolny
katalog na dysku komputera.

bezpośredniej  kontroli  nad  serwerem  Firebird  działającym  na  komputerze.  Po  wybraniu  przycisku
Menadżer serwera Firebird otworzy się okno "Firebird Server Control"  umożliwiające zarządzanie
lokalną bazą Firebird:

Po skonfigurowaniu ustawień, aplikacja Administrator STD jest  gotowa do pracy. Następnym krokiem
jest zaplanowanie archiwizacji bazy danych, co opisano w kolejnym rozdziale.

Na  każdym  etapie  definiowania  poszczególnych  ustawień  w  aplikacji  Użytkownik  ma  możliwość

zapisania  bieżących  ustawień,  poprzez  skorzystanie  z  ikony  Zapisz  ustawienia  aplikacji  ,
dostępnej  w  dolnej  części okna aplikacji. Jeżeli  Użytkownik  nie  zapisze  bieżących  ustawień  przed
zamknięciem  okna  aplikacji,  to  system  wyświetli  komunikat  z  pytaniem,  czy  zapisać  zmienione
ustawienia przy zamykaniu aplikacji.

Obsługa baz danych

Zakładka Baza danych POMOST zawiera sekcje: Lokalizacj a bazy,  Parametry  połączenia,  Hasło
SYSDBA,  oraz  zakładki  Archiwizacja  i  Przywracanie.  Administrator  może  określić  lokalizację  bazy,
wskazać ścieżkę do bazy, wykonać test połączenia oraz uruchomić reindeksację bazy.
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Na zakładce Baza danych POMOST Std, w sekcji Lokalizacja bazy znajdują się dwa pola typu radio-
button. Tu wybieramy, czy Administrator STD ma obsługiwać bazę, znajdującą się na komputerze, na
którym zainstalowano aplikację, czy na zdalnym serwerze.

Uwaga: W  wersji  aplikacji  Administrator STD możliwa jest  obsługa jedynie baz  zainstalowanych
lokalnie.

W  sekcji  Parametry  połączenia  znajdują  się  informacje  o  ścieżce  dostępu  do  baz  danych.  Aby
poprawnie  zdefiniować  lokalizację  bazy,  w  polach  Baza  danych  i  Baza  danych  migracj i  należy
wprowadzić aktualną ścieżkę dostępu do miejsca, w którym znajdują się pliki bazy danych. 

Uwaga: Przy  pierwszym uruchomieniu aplikacji  Administrator STD na podstawie plików aliases.
conf zostają podpowiedziane informacje dotyczące plików baz danych. 

W  tym celu należy  wybrać  ikonę  znajdującą się obok pola Baza  danych  i  w  otwartym  oknie
wskazać miejsce na dysku, w którym zapisany jest właściwy plik bazy danych pomost.gdb. (nie może
to być  dowolny  plik  lub kopia bazy  danych lecz  właściwa baza systemu POMOST).  Każda  zmiana
dokonana  w  polu  Baza  danych  wpływa  na  cały  system.  Wybór  pliku  bazy  danych  modyfikuje
wskazanie produkcyjnej bazy danych systemu.

Uwaga: Przy próbie zmiany wskazania pliku dowolnej  bazy danych, w pierwszej  kolejności pojawi
się komunikat i prośba o potwierdzenie.

Na  podstawie  wskazanego  pliku  z  bazą  danych,  w  polach  Baza  danych  i  Baza  danych  migracj i
zostaną uzupełnione wszystkie ścieżki dostępu do baz  danych,  jeżeli  poprawnie  wskazano  miejsce
przechowywania bazy na dysku:



341 Sygnity S. A.

Administrator STD

POMOST Std 3-32.0

Uwaga: Jeśli  nie zdefiniujemy  poprawnie lokalizacji  bazy  danych, aplikacja nie będzie w stanie
działać poprawnie! 

Wybierając  ikonę   Sprawdź  bazę  gfix,  znajdującą  się  przy  każdym  polu  ze
ścieżką do bazy danych, możemy wykonać weryfikację poprawności bazy systemu POMOST Std za
pomocą narzędzia gfix. Po wybraniu ikony Sprawdź bazę gfix  otworzy się okno "Sprawdzanie bazy
narzędziem gfix", w którym wybieramy przycisk Sprawdź.

Uwaga:  Sprawdzenie  poprawności  bazy  narzędziem  gfix  należy  wykonać  przy  wyłączonym
serwerze.

Wynik  sprawdzenia  zostanie  wyświetlony  w  dolnej  części  okna.  Jeżeli  chcemy  wynik  sprawdzenia
zapisać do pliku, należy zaznaczyć opcję zapisz wynik działania do pliku i wskazać nazwę i miejsce
zapisu plik na dysku.
Wybierając  ikonę  gstat,  znajdującą  się  przy  każdym  polu  ze  ścieżką  do  bazy  danych,  możemy
wyświetlić  okno  prezentujące  szczegółowe  dane  statystyczne  dotyczące  bazy,  pomagające  w
diagnozowaniu  problemów,  np.  datę  ostatniego  przeładowania  bazy  danych  (w  wierszu  "Creation
date").
Wybierając  przycisk  Test  połączenia  możemy  wykonać  weryfikację  poprawności  połączenia  z
bazami  danych.  Otrzymujemy  stosowny  komunikat:  "Nawiązano  połączenie"  lub  "Połączenie  nie
powiodło się".
Wybierając przycisk Uruchom reindeksację, w szczególnych przypadkach, po wykonaniu przekodu
naprawiającego uszkodzoną bazę, możemy ponownie wykonać indeksację bazy. Ponowna indeksacja
może przyspieszyć zapisywanie danych do takiej bazy.

W  sekcji  Hasło SYSDBA  prezentowana jest  hasło użytkownika  SYSDBA  mającego  uprawnienia  do
danej bazy danych.

Uwaga:  Podczas  pierwszego  uruchomienia  system  podpowie  domyślne  hasło  użytkownika
SYSDBA.

Zaznaczenie opcji domyślne spowoduje automatyczną zmianę hasła na domyślne.
Opcja jest domyślnie zaznaczona. Odznaczenie tej opcji powinno być wykonywane tylko w
szczególnych przypadkach, gdy Administrator nie może przeładować bazy danych  (występuje błąd dot.
loginu lub hasła do bazy danych), a na serwerze zostało ustawione inne, niż domyślne hasło
użytkownika SYSDBA.

Uwaga:  Jako  użytkownik  domyślny  zawsze  podpowiadany  jest  użytkownik  SYSDBA  (wraz  z
hasłem). 

Zaznaczenie opcji Pamiętaj  hasło spowoduje zapamiętanie hasła dla danego użytkownika na danym
komputerze

Na zakładce Baza danych POMOST znajdują się zakładki Archiwizacj a oraz Przywracanie służące
do  wykonywania  archiwizacji  baz  danych  oraz  ich  przywracania.  Szczegółowy  opis  sposobu
wykonania  backupu  bazy  znajduje  się  w  rozdziale  "Archiwizacja  baz  danych",  natomiast  sposób
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przywracania backupow uwzględniono w rozdziale "Przywracanie kopii archiwalnych baz danych".
Dodatkowo w systemie należy regularnie wykonywać operację pprzeładowania bazy, czyli  wykonanie
zrzutu bazy (archiwizacja), a następnie jej odtworzenia, które ma na celu:

poprawę wydajności komunikacji z bazą,
utrzymanie pliku bazy w stanie wolnym od błędów.

Szczegółowy opis sposobu wykonania przeładowania znajduje się w rozdziale "Przeładowanie bazy".

Archiwizacja baz danych

Rozdział  ten  zawiera  informacje  przeznaczone  dla  osób,  które  będą  zajmować  się  archiwizacją
lokalnych baz danych systemów dziedzinowych. 
Podzakładka Archiwizacj a zawiera pola konfiguracyjne do sporządzania kopii bazy danych:

W  sekcji  Plik  kopii  określamy  nazwę pliku oraz  lokalizację  archiwum,  do  której  zapisywane  będą
tworzone kopie bazy danych.
W polu Nazwa pliku wprowadzamy nazwę, pod jaką chcemy zapisywać archiwizowaną bazę danych. 

Wybierając  ikonę  
otwieramy  okno  "Kreator  nazw
plików", w którym w polu Nazwa
pliku,  za  pomocą  tagów,
tworzymy  maskę  nazwy  pliku
archiwizowanej bazy danych.

Utworzony  wzorzec  nazwy  pliku
będzie wykorzystywany podczas
archiwizacji  bazy  zgodnie  z
harmonogramem.  Nazwa  pliku
może zawierać: dowolną nazwę,
rok,  miesiąc,  dzień,  godzinę,
minuty,  sekundy  oraz  indeks
archiwizowanej bazy danych. 

Uwaga:  Pole  Nazwa  pliku
nie może zawierać znaków: *
: <>? \ / |

Aby  wstawić  wybrane tagi ustawiamy  kursor w  wybranym  miejscu  pola  Nazwa  pliku,  a  następnie
zaznaczamy  jeden  z  tagów  w  polu  Dostępne  tagi  i  dwukrotnie  na  nim  klikamy.  Zaznaczony  tag
zostaje wstawiony do wzorca Nazwa pliku. Wybór elementów wykorzystywanych we wzorcu nazwy
pliku przeważnie uzależniamy od częstotliwości archiwizacji bazy danych, ponieważ elementy te będą
informowały  kiedy  dana archiwizacja została wykonana.  W  polu  Przykładowa  nazwa  otrzymujemy
podgląd nazwy wg  wzorca utworzonego w polu Nazwa pliku.
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Wprowadzony  wzorzec  nazwy  pliku  zatwierdzamy  wybierając  przycisk  Akceptuj,  powracając  na
podzakładkę Archiwizacj a.

Uwaga: W  trakcie zapisu kolejnych kopii bazy  danych, do zdefiniowanej  nazwy  pliku dodawany
jest kolejny numer, zaczynając od 1.

Następnie  w  polu  Ścieżka  archiwum  za  pomocą  ikony    wskazujemy  miejsce  na  dysku,  w
którym tworzone będą kopie bazy danych. Ścieżka archiwum może składać się z tagów - analogiczne
do nazwy pliku.

Uwaga: Ścieżka archiwum nie może zawierać znaków: * <>? W przypadku ich użycia użytkownik
zostanie o tym powiadomiony stosownym komunikatem.

W  sekcji  Harmonogram  tworzenia  kopii  Administrator  może  utworzyć  harmonogram  zgodnie  z
którym będą tworzone kopie bazy danych. W harmonogramie można określić zarówno dni tygodnia jak i
godziny rozpoczęcia archiwizacji bazy danych. W celu określenia częstotliwości tworzenia kopii bazy
danych:
- zaznaczamy Dni tygodnia, w których będzie wykonywana kopia bazy; 
- ustawiamy Godziny/Minuty, o których ta kopia będzie wykonywana; po ustawieniu żądanej  godziny

dodajemy ją do listy za pomocą przycisku , za pomocą przycisku  możemy usunąć pojedynczą

godzinę  z listy, za pomocą przycisku  usuwamy całą zawartość listy.
Wybranie przycisku Start  powoduje uruchomienie skonfigurowanego harmonogramu archiwizacji  bazy
danych.  Po  uruchomieniu  harmonogramu  w  miejsce  przycisku  Start  pojawia  się  przycisk  Stop
umożliwiający zatrzymanie harmonogramu. 

Uwaga:  Modyfikacji  ustawień  harmonogramu  archiwizacji  możemy  dokonać  dopiero  po  jego
zatrzymaniu przyciskiem Stop. Zmodyfikowany harmonogram ponownie uruchamiamy  przyciskiem
Start.

W sekcji Opcj e dodatkowe mamy dostępne następujące opcje:
Kompresuj  pliki  kopii  -  umożliwia  spakowanie  plików  archiwizowanej  kopii  bazy  danych;  opcja
dostępna tylko wówczas, gdy archiwum zostało zlokalizowane na lokalnym komputerze.
Archiwizuj  bazę migracj i - zaznaczamy, jeśli chcemy wykonać archiwizację bazy migracji. 
Twórz  logi  z  przebiegu  archiwizacj i  -  logi  z  przebiegu  archiwizacji  są  zapisywane  i
przechowywane w  lokalnym katalogu aplikacji {Administrator STD} / log/backup_restore
Wyłącz  bazę  danych  przed  wykonanie  kopii  -  zaznaczenie  opcji  powoduje  rozłączenie
wszystkich użytkowników zalogowanych do bazy danych przed rozpoczęciem jej archiwizacji.

Uwaga: Zaznaczenie tej  opcji  może spowodować  błędy  w  komunikacji  między  bazą  danych,  a
serwerem aplikacyjnym. Opcja ta powinna być zaznaczona tylko wtedy, gdy serwer aplikacyjny jest
wyłączony. Jeżeli odznaczymy tę opcję, to aby móc poprawnie wykonać archiwizację bazy danych,
należy pamiętać, że żaden użytkownik nie może pracować w aplikacji.

Wysyłaj  email po archiwizacj i - zaznaczenie opcji powoduje automatyczne wysyłanie na podany
adres  email,  informacji  o  wykonaniu  kopii  zapasowej  bazy  danych  w  ramach  zaplanowanego
harmonogramu na podany  adres  email,  a także o ewentualnym  błędzie  wykonania  kopii.  W  celu
skonfigurowania połączenia z serwerem pocztowym należy wybrać przycisk  Konfiguracja  poczty.
Opis konfiguracji znajduje się w rozdziale "Konfiguracja poczty Administratora Std".
Uruchom  harmonogram  przy  starcie  programu  -  zaznaczenie  opcji  powoduje  uruchomienie
harmonogramu podczas uruchamiania aplikacji Administrator STD.

Kopiuj  pliki kopii do: - po zaznaczeniu tej  opcji dostępny staje się przycisk z ikoną folderu ,
który pozwala wskazać dowolny katalog, do którego ścieżka wyświetlana jest w nieedytowalnym polu
tekstowym. Jako katalog może zostać wskazana lokalizacja sieciowa (katalog zdalny lub zmapowany
dysk  sieciowy).  Jeśli  opcja  ta  zostanie  wybrana  i  wskazany  folder,  to  po  wykonaniu  kopii  bazy
danych, sporządzona kopia bazy  dodatkowo jest  kopiowana do wskazanego tam katalogu (o ile w
tym  katalogu  nie  ma  pliku  o  takiej  nazwie).  Dotyczy  zarówno  wykonania  archiwizacji  ręcznej  za
pomocą przycisku Archiwizuj teraz, jak i z harmonogramu. Jeśli wybrano opcję Kopiuj  pliki kopii
do, a folder nie został wskazany, to przy próbie ręcznej  archiwizacji lub startu harmonogramu pojawi
się odpowiednia twarda walidacja. Jeśli  dodatkowo archiwizowana będzie baza migracji,  to obydwa
pliki zostaną skopiowane do wskazanego katalogu. 
Harmonogram  uruchamiany  j ako:  -  wybór  opcji  określającej  sposób  działania  harmonogramu
tworzenia kopii bazy danych. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Harmonogram tworzenia
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kopii jako usługa".

Sekcja Metryczka harmonogramu  zawiera informacje dotyczące czasu rozpoczęcia i  zakończenia
archiwizacji poprzedniej  kopii oraz planowanego czasu rozpoczęcia archiwizacji następnej  kopii.

Uwaga: Jeśli  harmonogram  jest  wyłączony,  to  prezentowana  jest  jedynie  informacja  dotycząca
ostatniej kopii.

Wybranie przycisku Archiwizuj  teraz  powoduje natychmiastowe  wykonanie  kopii  bazy  danych  wg
określonych opcji.

Informacja  o  wykonywanym   procesie  jest  prezentowana  w  dolnej  części  głównego  okna  aplikacji
Administrator STD:

Jeżeli  Użytkownik  planuje  wykonać  archiwizację  bazy  danych  na  potrzeby  zdiagnozowania  błędów
przez Centralny Help Desk firmy  Sygnity, to należy  wybrać  przycisk  Przygotuj  bazę  dla  serwisu.
Wybranie przycisku Przygotuj  bazę dla serwisu - spowoduje przygotowanie kopii bazy  przesyłanej
wraz ze zgłoszeniem serwisowym, zgodnie z wymaganiami wprowadzanymi przez RODO wchodzące
w życie z dniem 25 maja 2018r. 
Aplikacja  Administrator  STD umożliwia  wykonanie  kopii  bazy  danych  POMOST Std,  w  której  dane
osobowe  beneficjentów  pomocy  społecznej  zostaną  nieodwracalnie  przekształcone  w  sposób
skutkujący  brakiem możliwości przypisania ich osobie, której   dotyczą.  Proces  ten  to  anonimizacja
stanowiąca  integralną  część  przygotowywania  baz  danych  załączanych  do  zgłoszeń  serwisowych.
Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Przygotowanie baz danych dla serwisu".

Konfiguracja poczty Administratora Std

Aby  móc  otrzymywać  powiadomienia  o  wykonaniu  kopii  zapasowej  bazy  za  pomocą  poczty
elektronicznej musimy skonfigurować ustawienia tej poczty. 
W  tym  celu  w  oknie  "AdministratorSTD"  na  zakładce  Bazy  danych  POMOST  ,  podzakładce
Archiwizacja wybieramy przycisk Konfiguracja poczty.
Wybranie przycisku otwiera okno "Konfiguracja poczty", w którym należy skofigurować dane połączenia
pocztowego  umożliwiającego  automatyczne  przesyłanie  powiadomień  o  wykonaniu  kopii  zapasowej
bazy danych na podany adres email.
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W sekcji Dane serwera pocztowego:

SMPT -  w polach Adres serwera i Port
wprowadzić adres i numer portu serwera
SMPT  (Simple  Mail  Transfer  Protocol)
dla wiadomości wychodzących. 

Adres  e-mail  nadawcy  -  wprowadzić
adres  e-mail  nadawcy,  powinien  mieć
postać: nazwa@organizacja.

Nazwa  nadawcy  -  wprowadzić  nazwę
nadawcy; 

Użytkownik  -  wprowadzić  nazwę  konta
Użytkownika;  zazwyczaj  jest  to  część
adresu e-mail,  znajdująca się na lewo od
znaku "@

Hasło  -  wprowadzić  hasło  przypisane  do
konta;  ze  względów  bezpieczeństwa
wpisywane  w  tym  polu  znaki  nie  są
wyświetlane,  a  zamiast  każdego  z  nich
pojawia się gwiadka (*).

Powtórz hasło -  wprowadzić  powtórzenie
wprowadzanego hasła.

Uwaga: Informacje o  adresach,  portach,  protokołach  serwerów  dla  wiadomości  przychodzących
i wychodzących  można  uzyskać  od  usługodawcy  internetowego  (ISP)  lub  administratora  sieci
lokalnej. 

Uwaga: Poniższa tabela zawiera konfigurację wybranych kont pocztowych:

Serw er poczty

przychodzącej

(POP3)

Serw er

poczty

przychodzą

cej (IMAP)

Serw er poczty

w ychodzącej

(SMTP)

Nazw a konta 

 Numer

portu

serw era

SMTP 

Numer

portu

serw era

POP3/

IMAP

 Bezpieczn

e

połączenie

(SSL)

gmail.com pop.gmail.com imap.gmail.

com

smtp.gmail.com nazw a_konta@gmail.

com 

587(25) 995/993 Tak

o2.pl poczta.o2.pl brak poczta.o2.pl nazw a_konta 587(25) 995 Tak

w p.pl pop3.w p.pl brak smtp.w p.pl nazw a_konta 587(25) 110 Nie

onet.pl pop3.poczta.

onet.pl

brak smtp.poczta.

onet.pl

nazw a_konta@onet.

pl

587(25) 995 Tak

interia.pl poczta.interia.pl brak poczta.interia.

pl

nazw a_konta 587(25) 995 Tak

Czy serwer wymaga uwierzytelnienia - opcję tę należy zaznaczyć, jeśli serwer przy wysyłaniu poczty
wymaga uwierzytelnienia. Zaznaczenie tej  opcji  będzie oznaczało, że użytkownik  podczas  wysyłania
wiadomości będzie musiał się zalogować do serwera wychodzącej poczty e-mail.

Bezpieczne  logowanie  (SSL)  -  opcję  tę  należy  zaznaczyć,  jeśli  przy  odbieraniu  poczty  ma  być
używany protokół SSL (Secure Socket Layer).

Adres e-mail  odbiorcy  -  wprowadzić  adres  e-mail  odbiorcy, np. Administratora odpowiedzialnego za
wykonanie kopii bazy, do którego ma zostać przesłane powiadomienie o wykonaniu kopii bazy danych
lub o ewentualnym błędzie zapisu.
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Wybierając przycisk Test połączenia należy wykonać testowe połączenie.

Po  wykonaniu  testu  wprowadzone  ustawienia  należy  zatwierdzić  przyciskiem  Akceptuj.  W  celu
rezygnacji z zapisu dokonywanych ustawień trzeba wybrać przycisk Anuluj. 

Przygotowanie baz danych dla serwisu

Jeżeli  Użytkownik  planuje  wykonać  archiwizację  bazy  danych  na  potrzeby  zdiagnozowania  błędów
przez Centralny Help Desk firmy  Sygnity, to należy  wybrać  przycisk  Przygotuj  bazę  dla  serwisu.
Wybranie przycisku Przygotuj bazę dla serwisu spowoduje otworzenie nowego okna "Przygotowanie
bazy dla serwisu":

W oknie polu Katalog do zapisu  za pomocą ikony   -  należy  wskazać  miejsce zapisu pliku z
kopią  bazy  danych  przygotowanej  dla  serwisu.  Opcja  czy  anonimizować  bazę  danych?  jest
domyślnie zaznaczona. 

Uwaga: Opcja  ta  nie  będzie  dostępna  do  zaznaczenia  w  przypadku,  gdy  Administrator  będzie
współpracował  z  systemem  POMOST  Std  w  wersji  starszej  niż  3-15.3.  W  takim  przypadku
Użytkownik  otrzyma  komunikat:  "Anonimizacja  bazy  danych  jest  możliwa  wyłącznie  po
zainstalowaniu POMOST Std w wersji co najmniej 3-15.3."

Uwaga: Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia  27
kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Centralny  Help Desk firmy  Sygnity
nie może przyjmować kopii baz danych zawierających komplet  danych wrażliwych. W  związku z
tym we wszystkich kopiach baz danych wykonanych przy  zaznaczonej  opcji  czy  anonimizować
bazę danych?, zostaną usunięte te pola, które prezentują dane wrażliwe. Opcja jest  możliwa do
odznaczenia jedynie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim podpisaniu umowy powierzenia
danych osobowych do przetwarzania!

Począwszy  od Administratora STD w wersji  3.0, podczas  przygotowywania bazy  dla  serwisu  należy
określić, czy w anonimizowanej bazie dziennik zdarzeń CBB ma zostać usunięty czy zanonimizowany.
W tym celu w oknie "Przygotowanie bazy dla serwisu" należy ustawić  przełącznik  Dziennik  zdarzeń
CBB  w  odpowiedniej  pozycji:  usunięcie lub anonimizacj a. Jeżeli  przełącznik  zostanie  ustawiony  w
pozycji usunięcie (ustawienie domyślne) to dziennik zdarzeń CBB zostanie w całości usunięty. Jeżeli
przełącznik zostanie ustawiony  w pozycji  anonimizacj a,  to zostaną zanonimizowane dane żądania i
odpowiedzi  dla  zdarzeń  typu  Aktualizuj  Beneficjenta  PS,  Pobierz  Wynik  Aktualizacj i  Beneficjenta;
pozostałe zdarzenia będą usunięte.
Po  akceptacji  okna  rozpocznie  się  proces  wykonywania  kopii  bazy  danych  wg  określonych  opcji.
Informacja ta jest prezentowana w dolnej części głównego okna aplikacji Administrator STD:

O zakończeniu operacji  przygotowania bazy  danych dla serwisu Administrator zostaje powiadomiony
komunikatem pojawiającym się  w  postaci  "dymka"  na  pasku  zadań,  a  informacja  prezentowana  na
pasku statusu przestanie być widoczna.

Proces przygotowania bazy wymaga wolnego miejsca na dysku będącego  trzykrotnością rozmiaru
bazy produkcyjnej. W przypadku braku miejsca użytkownik otrzyma stosowny komunikat: "W celu
przygotowania bazy dla serwisu niezbędne jest wolne miejsce na dysku stanowiące co najmniej 3-
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krotność rozmiaru głównej bazy danych."

Harmonogram tworzenia kopii jako usługa

Harmonogram tworzenia kopii bazy danych może być uruchamiany jako:
 zadanie w  aplikacj i  Administrator  STD  -  opcja  jest  domyślnie   ustawiona.  Harmonogram  jest
włączany  przyciskiem Start  i  działa  do  czasu  zatrzymania  lub  wyłączenia  aplikacji  Administrator
STD. 
 usługa  systemowa  uruchamiana  przy  starcie  systemu  -  wybór  opcji  powoduje,  że  moduł

harmonogramu wykonywania kopii bazy danych działa poza aplikacją Administrator STD i jedynie jest
z niej sterowany.

Domyślnie  ustawiona  jest  opcja  zadanie  w  aplikacj i  Administrator  STD.  Przy  ustawionej  opcji
zadanie w aplikacj i  Administrator  STD  harmonogram  tworzenia  kopii  bazy  danych  jest  włączany
przyciskiem Start  i  działa do czasu jego zatrzymania przyciskiem Stop  lub  do  wyłączenia  aplikacji
Administrator STD. 

Po wybraniu opcji działania harmonogramu jako usługa - usługa systemowa uruchamiana przy starcie
systemu - należy zainstalować i uruchomić usługę systemową. 

Służy do tego ikona  Zainstaluj i uruchom usługę systemową   znajdująca się po prawej  stronie

pola  wyboru  nowej  opcji.  Ikona   jest  dostępna,  jeżeli  harmonogram  ma  być  uruchamiany  jako
usługa, a usługa nie jest aktualnie włączona. 

Obok znajduje się ikona Zatrzymaj  i odinstaluj  usługę systemową   służąca do zatrzymania i
odinstalowania usługi systemowej, dostępny tylko wówczas jeśli usługa została uruchomiona.
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Uruchomienie  usługi  jest  możliwe  tylko  po  zapisaniu  zmienionych  parametrów  archiwizacji.  Przed
uruchomieniem usługi, w przypadku zmienionych parametrów Użytkownik otrzyma stosowne pytanie o
zapis. 

Zapis należy potwierdzić przyciskiem Tak. Zmiana parametrów zostanie zapisana, a usługa systemowa
zainstalowana i uruchomiona, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony  komunikatem, który  należy
potwierdzić.

Uwaga: W przypadku wybrania przycisku Nie  i rezygnacji z zapisu uruchomienie usługi nadal nie
będzie możliwe.

Uruchamianie harmonogramu tworzenia kopii bazy danych następuje po wybraniu przycisku Start. Jeśli
harmonogram ma działać jak usługa, a nie jest została ona zainstalowana lub uruchomiona, to wówczas
pojawia się odpowiednie zapytanie o jej  uruchomienie. Przed startem harmonogramu działającego jako
usługa  należy  także  zapisać  zmienione  ustawienia  dotyczące  archiwizacji  -  wówczas  pojawia  się
odpowiednie  zapytanie.  Harmonogram  tworzenia  kopii  bazy  danych,  działający  jako  usługa,  po
uruchomieniu  przyciskiem  Start  jest  aktywny  w  tle  i uruchamiany  razem  ze  startem  systemu
operacyjnego, niezależnie od aplikacji Administrator STD. Wszystkie istniejące dotychczas  parametry
dotyczące archiwizacji bazy danych są uwzględniane także w harmonogramie działającym jako usługa
systemowa uruchamiana przy starcie systemu. W przypadku harmonogramu działającego jako usługa,
nieaktywna staje się opcja Uruchom harmonogram przy starcie programu.

Zatrzymanie harmonogramu tworzenia kopii bazy danych jest  możliwe po wybraniu przycisku Stop  w
aplikacji Administrator STD.  

Wyłączenie  i  odinstalowanie  usługi   jest  możliwe  tylko  wówczas,  jeżeli  nie  działa  żaden
harmonogram  wykorzystujący  tą  usługę  (np.  z  aplikacji  SR),  w  przeciwnym  wypadku  pojawia  się
stosowny komunikat. 
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Uwaga: Do instalowania, uruchamiania, zatrzymywania i  odinstalowywania usługi systemowej  są
niezbędne  uprawnienia  administratora.  Jeśli  aplikacja  nie  została  uruchomiona  z  uprawnieniami
administratora,  to  pojawi  się  odpowiedni  komunikat.  Samo  włączanie/wyłączanie  działania
harmonogramu przyciskami  Start/Stop,  jeśli  usługa  jest  uruchomiona,  takich  uprawnień  już  nie
wymaga. 

Logi  dotyczące  działania  samej  usługi  zostają  zapisane  w  pliku  / log/AdministratorSTD-service.log
znajdującym się w folderze z aplikacją Administrator STD. Logi z przebiegu archiwizacji zapisują się w
tym samym miejscu, gdzie przy standardowym działaniu harmonogramu (jako zadanie w aplikacji). Jeśli
usługa wykonuje backup bazy danych, a aplikacja Administrator STD jest  włączona, to przebieg tego
zadania jest w niej widoczny, łącznie z paskiem postępu. Jeśli Administrator STD zostanie włączony w
trakcie wykonywania backupu, to także odczyta stan operacji wykonywanej  przez usługę systemową i
odpowiednio ustawi pasek postępu.

Przywracanie kopii archiwalnych baz danych

Rozdział ten zawiera informacje przeznaczone dla osób, które będą zajmować się przywracaniem kopii
lokalnych baz danych systemu.
Podzakładka Przywracanie zawiera ewidencję wykonanych archiwizacji  i  umożliwia administrowanie
przywracaniem zarchiwizowanej bazy danych.

Sekcja  Historia  backupów  zawiera  ewidencję  wykonanych  archiwizacji  opisanych  następującymi
danymi: 

Data - data i godzina sporządzenia kopii,

Plik kopii - lokalizacja kopii na dysku, 

Źródłowa baza danych - lokalizacja bazy źródłowej, 

Serwer - nazwa serwera.

Poniżej są dostępne przyciski: 
Usuń - powoduje usunięcie zaznaczonej kopii bazy;
Przywróć  z  historii  -  powoduje  przywrócenie  wybranej  (zaznaczonej  na  liście  kopii)  wersji  bazy
danych;
Przywróć bazę z pliku - umożliwia przywrócenie bazy danych ze wskazanego pliku; otwiera okno, w
którym  wskazujemy  plik  kopii  bazy,  którą  chcemy  przywrócić  i  wybór  zatwierdzamy  przyciskiem
Otwórz; 
Przywróć bazę migracji z pliku - umożliwia przywrócenie bazy migracji ze wskazanego pliku;
Pokaż logi - powoduje otwarcie okna "Logi [lokalizacja kopii bazy danych]"
Wyślij  do  -  po  wybranie  przycisku  można  skopiować  zaznaczony  plik  kopii  bazy  danych  do
wybranego folderu (także może to być zmapowany dysk sieciowy). 
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Okno "Logi [lokalizacja kopii bazy danych]" zawiera
zakładki:  Tworzenie  kopii  zawierająca  logi  z
archiwizacji bazy danych oraz Przywracanie kopii
zawierającą logi z przywracania bazy na podstawie
uprzednio  sporządzonej  kopii  (nie  dotyczy
przywracania z pliku).

W sekcji Opcj e dodatkowe dostępne są następujące opcje:
Przed  przywróceniem  zrestartuj  lokalny  serwer  bazy  danych  -  zaznaczenie  powoduje  restart
lokalnego serwera bazy danych przed rozpoczęciem przywracania bazy; opcja dostępna w przypadku
bazy lokalnej;
Twórz logi z przebiegu przywracania bazy danych - zaznaczenie powoduje tworzenie i zapisywanie
logów podczas przywracania bazy (po wybraniu przycisku Przywróć z  historii);  logi są zapisywane i
przechowywane w  lokalnym katalogu aplikacji {AdministratorSTD} / log/backup_restore.    

Informacja  o  wykonywanym   procesie  jest  prezentowana  w  dolnej  części  głównego  okna  aplikacji
Administrator STD:

Przeładowanie bazy danych

Przeładowanie bazy, czyli  wykonanie zrzutu bazy  (archiwizacja), a następnie jej  odtworzenie  ma  na
celu:

poprawę wydajności komunikacji z bazą,
zmniejszenie rozmiaru pliku bazy
utrzymanie pliku bazy w stanie wolnym od błędów,
pozwala wcześnie wykryć i ewentualnie usunąć wszelkie nieprawidłowości w strukturze pliku bazy,
które  w  przyszłości  mogą  doprowadzić  do  uszkodzenia  pliku  bazy  i  nieodwracalnego  utracenia
danych
wyklucza ryzyko unieruchomienia aplikacji z powodu osiągnięcia maksymalnego limitu transakcji.

Operacja  ta  powinna  być  przeprowadzana  z  częstotliwością  zależną  od  wielkości  pliku  bazy  oraz
przyrostu  danych  na  bazie.  Szczególnie  istotne  jest  przeładowywanie  bazy  danych  podczas
wprowadzania w aplikacji dużych ilości danych np. na początku nowego okresu zasiłkowego. 

Uwaga: Jeśli baza danych będzie wymagała pilnego przeładowania ze względu na zbliżanie się do
limitu możliwych do wykonania transakcji,  to stosowny  komunikat  będzie  się  pojawiał  zaraz  po
zalogowaniu każdemu z użytkowników.
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Po  otrzymaniu  powyższego  komunikatu  Administrator  powinien  niezwłocznie  wykonać
przeładowanie bazy danych.

Bez względu na powyższe okoliczności, zaleca  się,  aby  przeładowanie  bazy  przeprowadzać
co najmniej raz w miesiącu. 
W sytuacji, gdy baza danych nie była przeładowywana od dłuższego czasu, w głównym oknie systemu
będzie  widoczny  przycisk  Informacja  dot.  przeładowania  bazy.  Po  wybraniu  przycisku  system
wyświetli  informację  o  potrzebie  wykonania  kopii  zapasowej  bazy  danych  oraz  jej  odtworzenia  ze
zarchiwizowanej kopii bazy.

Operację przeładowania bazy można przeprowadzić za pomocą narzędzia "gbak", dostarczanego wraz
z  serwerem  Firebird  lub  aplikacji  Administrator  STD.  W  dalszej  części  zostanie  opisany  sposób
wykonania przeładowania za pomocą aplikacji Administrator STD.

Uwaga: Wykonanie  kopii  bazy  danych  j est  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
danych zapisanych w bazie. Należy pamiętać, aby zawsze przechowywać ostatnią poprawną
kopię bazy danych na innym nośniku, niż baza produkcyj na.

Aby  przeładować  bazę danych za pomocą aplikacji  Administrator STD, należy  wykonać  następujące
czynności:

1. Wylogować wszystkich użytkowników z aplikacji.

2. Zatrzymać pracę serwera aplikacyjnego Jboss.

3. Wykonać restart Firebird-a.

4. Utworzyć  kopię bazy  danych (np. poprzez  skopiowanie  jej  w  inne  miejsce  na  dysku  lub  na  inny
nośnik).

5. Wykonać zrzut bazy danych, czyli w głównym oknie aplikacji Administrator STD wybrać na zakładce
Baza danych POMOST> Archiwizacja, przycisk Archiwizuj teraz.

6. Po  wykonaniu  zrzutu  bazy  danych,  należy  przywrócić  zarchiwizowany  wcześniej   plik,  czyli  w
głównym oknie aplikacji  Administrator STD, na  zakładce  Baza  danych  POMOST  >  Przywracanie,
należy wskazać utworzoną wcześniej zrzut bazy danych i wybrać przycisk Przywróć z historii.

7. Uruchomić serwer aplikacyjny Jboss i sprawdzić działanie aplikacji.

Po wykonaniu powyższych czynności, tj. zakończeniu procesu przeładowania bazy, rozmiar bieżącego
pliku bazy danych (POMOST.GDB) może ulec zmniejszeniu.
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Obsługa serwera systemu POMOST

W górnej  części zakładki Serwer  POMOST dostępne są przyciski ,   oraz  ,  które
służą odpowiednio do uruchomienia serwera, jego  zatrzymania  i  restartu  a  także  prezentowana  jest
informacja o aktualnym statusie serwera aplikacji:

Poniżej dostępne są zakładki:
Panel  sterowania,  na  której  wyświetlane  są  informacje  dotyczące  między  innymi  wersji
zainstalowanego  systemu,  ilości  pracujących  stacji  roboczych  a  także  systemu  Windows,  Javy,
serwera baz danych oraz bazy danych. Przyciski Uruchom  i  Uruchom w  przeglądarce  służą do
uruchomienia systemu POMOST Std, gdy serwer jest już uruchomiony. Status serwera prezentowany
jest w górnej części okna oraz na pasku narzędzi systemu Windows. Za pomocą przycisku Wyczyść
cache możemy usunąć tymczasowe pliki Javy.

Parametry JBoss, na której możemy zmienić parametry, takie jak sposób uruchamiania serwera: jako
aplikacja lub jako usługa, określić, czy serwer ma być uruchamiany przy starcie systemu lub zmienić
ścieżkę dostępu do serwera aplikacji:
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Jeżeli serwer systemu POMOST Std ma być uruchamiany jako aplikacja, to wówczas w polu Serwer
uruchamiany j ako należy wskazać wartość aplikacja. W przypadku pracy w trybie aplikacji istnieje
możliwość:

wyświetlenia konsoli z logiem serwera aplikacyjnego, poprzez zaznaczenie opcji pokaż konsolę,
wyświetlenia konsoli  z  logiem serwera aplikacyjnego wewnątrz  aplikacji  Administrator STD, na
zakładce Konsola poprzez zaznaczenie opcji przechwyć konsolę.

Uwaga: Jeśli przechwycimy konsolę, a następnie wyłączymy  aplikację Administrator STD, to po
ponownym włączeniu aplikacji  na  zakładce  "Konsola"  nie  będą  już  pojawiać  się  dane.  Dane  te
pojawiają się dopiero przy kolejnym uruchomieniu JBossa.

Jeżeli serwer systemu POMOST Std ma być uruchamiany jako usługa, to wówczas  w polu Serwer
uruchamiany  j ako  należy  wskazać  wartość  usługa.  Nie  można  uruchomić  serwera  systemu
dziedzinowego  jako  usługi,  jeżeli  nie  zainstalowano  usługi  systemowej.  Jeżeli  nie  zainstalowano
usługi systemowej, to wówczas możemy skorzystać z aktywnych ikon dostępnych po prawej  stronie
pola  wyboru  sposobu  uruchamiania  serwera

:

 - wybranie ikony powoduje instalację usługi systemowej;

 - wybranie ikony powoduje odinstalowanie usługi systemowej;

 - wybranie ikony powoduje otwarcie okna lokalnych usług systemowych.

W polu Ścieżka dostępu do katalogu JBoss możemy wskazać inna lokalizację serwera aplikacji.
Korzystając z opcji Uruchamiaj  przy starcie systemu możemy włączyć automatyczne uruchomienie
serwera  systemu  dziedzinowego,  po  zalogowaniu  się  użytkownika  do  systemu  operacyjnego
Windows.
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Korzystając  z  przycisku  Konfiguracja  portów  możemy  przeprowadzić  konfigurację  portów
sieciowych, na których pracuje JBoss. Możemy też zmodyfikować  parametry  pamięci uruchomienia
JBossa. 
Korzystając  z  przycisku Harmonogram  restartu  możemy  zaplanować  termin  wykonania  restartu
JBossa. 
Przycisk Usuń pliki tymczasowe jest dostępny dla wyłączonego serwera.
Wprowadzone zmiany zapisujemy korzystając z przycisku Zapisz zmiany. 

Logi, na której  prezentowana jest lista logów serwera aplikacyjnego (podzakładka Logi JBoss) oraz
logów aktualizacji (podzakładka Logi aktualizacyj ne). 

Po  wskazaniu  odpowiedniej  pozycji  wyświetlanych  logów  możemy  je  zapisywać  we  wskazane
miejsce na dysku, usunąć z listy lub podglądnąć ich zawartość za pomocą programu wskazanego w
polu Program podglądu logów.
W  przypadku  logów,  dotyczących  serwera  możemy  dodatkowo  określić  jakie  dane  mają  być
logowane i kiedy pliki logów mają być usuwane.
Wprowadzone zmiany zapisujemy korzystając z przycisku Zapisz zmiany. 

Aktywne  sesj e,  na  której  widoczna  jest  tabela  przedstawiająca  zalogowanych  w  systemie
użytkowników. W celu zaktualizowania widoku należy wybrać przycisk Odśwież.
W przypadku gdy użytkownik nie wylogował się poprawnie z systemu i nie może ponownie zalogować
się  możemy  skorzystać  z  opcji  odblokowania  konta  wybranego  użytkownika,  (przycisk  Przerwij
sesję,  po wskazaniu w tabeli  odpowiedniego użytkownika)  lub  wszystkich  użytkowników  (przycisk
Przerwij wszystkie sesje).
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Lista blokad, na której widoczny jest wykaz rekordów i akcji zablokowanych. Jeśli w momencie, gdy
archiwizujemy  bazę  danych,  są  jakieś  zablokowane  rekordy  to  zmiany  do  tych  rekordów
wprowadzane  przez  użytkownika  nie  zostaną  zapisane.  Gdy  rekordy  są  zablokowane  inni
użytkownicy bazy nie mają do nich w tym momencie dostępu. Aby  usunąć  blokadę należy  wybrać
przycisk Przerwij blokadę lub Przerwij wszystkie blokady.
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Konsola, na której wyświetlana jest konsolą z logiem serwera aplikacyjnego.
 

Zakładka Konsola jest widoczna, jeżeli na zakładce Parametry JBoss zaznaczono opcję przechwyć
konsolę. Dane z przechwyconej konsoli pojawiają się dopiero po uruchomieniu serwera aplikacyjnego.
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Narzędzie do wczytania zaufanego certyfikatu

W  sytuacji  udostępniania systemu POMOST Std w sieci publicznej  zalecane  jest  użycie  zaufanego
certyfikatu do połączeń szyfrowanych. 
W przypadku braku takiego certyfikatu i korzystania z połączenia z wykorzystaniem protokołu HTTPS
(szyfrowanego, standardowy port to 8443), po aktualizacji JAVY do wersji 7u45 lub 7u51, mogą pojawiać
się komunikaty mówiące o niezaufanym certyfikacie do połączeń szyfrowanych (są to tylko ostrzeżenia,
nie blokujące pracy).
 
Połączenia z wykorzystaniem protokołu HTTP (standardowy port  to 8080), domyślnie odbywa się bez
szyfrowania (bez SSL). W takim przypadku po aktualizacji JAVY do ww. wersji,  komunikaty  nie będą
się pojawiać.

W przypadku, gdy  potrzebne jest utworzenie zaufanego certyfikatu do połączeń szyfrowanych, można
wygenerować  certyfikat  dla  serwera  Jednostki,  z  wykorzystaniem  narzędzia  dostępnego  w  katalogu
JBoss/narzędzia/CertyfikatSSL/.

Uwaga:  Wygenerowanie  certyfikatu  w  systemie  POMOST  Std  możliwe  jest  od  wersji  2-
0.0_DPP004.

Aby wygenerować certyfikat, należy wykonać następujące czynności na serwerze:

 -  wypełnić  plik  konfiguracyjny  JBoss/narzedzia/CertyfikatSSL/conf/parametry.conf  danymi  jednostki
(min. nazwa jednostki,  miejscowość, adres  serwera JBoss) -  domyślnie  plik  ten  uzupełniony  jest
przykładowymi danymi.

 - uruchomić plik generacjaKluczy.bat lub generacjaKluczy.sh (w zależności od systemu operacyjnego)
- spowoduje to utworzenie plików: pomost.keystore oraz pomost.pem

Aby wygenerowany do pliku pomost.pem certyfikat był zaufany, należy skorzystać z  usług Centrum
Autoryzacji wybranego przez Jednostkę.

 -  podpisany  certyfikat  należy  wczytać  do  magazynu  kluczy  (jest  to  wygenerowany  wcześniej  plik
pomost.keystore,  który  przy  operacji  importu  musi  znajdować  się  w  katalogu   JBoss/narzędzia/
CertyfikatSSL) uruchamiając plik import.bat lub import.sh (w zależności od systemu operacyjnego) -
po  wskazaniu  pliku  i  poprawnym  przebiegu  operacji  importu  zostanie  także  wygenerowany  plik
pomost.cer

-  pliki pomost.keystore  oraz  pomost.cer  można następnie umieścić  na  serwerze  w  katalogu  JBoss/
server/all/conf, dzięki temu system POMOST Std do połączeń z  wykorzystaniem protokołu HTTPS
będzie wykorzystywał zaufany certyfikat.
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