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1.Wstęp

1. Wstęp
System Repertorium 2 jest narzędziem służącym do wspomagania pracy kancelarii prawnych. Aplikacja
została zbudowana w oparciu o stworzony przez nas, dedykowany system do obsługi kancelarii
adwokackiej, wdrożony w 2001 roku na potrzeby jednego z naszych klientów. Pierwotnie system spełniał rolę
prostego, wielostanowiskowego rejestru spraw. Po kilku latach użytkowania okazało się, że intuicyjność oraz
funkcjonalność systemu wzbudziły na tyle znaczące zainteresowanie osób z branży prawniczej, że
korzystając z zebranych doświadczeń oraz uwag użytkowników, zdecydowaliśmy się zrealizować zupełnie
nowy system, ze znacznie rozbudowaną funkcjonalnością. Repertorium 2 nadal koncentruje się wokół
rejestru spraw, który w aktualnej wersji jest rozbudowany o funkcje pozwalające precyzyjnie śledzić postęp
sprawy oraz realizowane czynności. Do spraw można dołączać dokumenty elektroniczne. Aplikacja została
wzbogacona o kartoteki podmiotów i instytucji. Dodaliśmy moduł terminarza, który umożliwia organizowanie
czasu pracowników kancelarii i notowanie informacji na temat rozpraw lub spotkań. Stworzyliśmy moduł
książki

korespondencji

pozwalający

zapisywać

informacje

na

temat

przesyłek

przychodzących

i wychodzących. Pracownicy mają możliwość dodawania do bazy stworzonych przez siebie wzorców pism
co zapewnia jednolitość dokumentacji. Aplikacja pozwala na definiowanie przypomnień dla czynności lub
istotnych terminów. Dostęp do programu oparty jest na konfigurowalnych przywilejach co umożliwia
zablokowanie pewnym grupom użytkowników dostępu do niektórych funkcji.
Niniejszy podręcznik ma na celu przeprowadzenie Państwa przez całą funkcjonalność systemu Repertorium
2. Pisząc go staraliśmy się pamiętać także o osobach, które mają niewielkie doświadczenie w pracy z
komputerem i właśnie z tego powodu niektóre opisy mogą wydawać się zbyt szczegółowe osobom biegle
posługującym się tym urządzeniem.
Życzymy przyjemnej lektury oraz owocnej pracy z programem.
Zespół DataDiscovery
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2. Wymagania sprzętowo-programowe
System repertorium składa się z dwóch zasadniczych elementów. Pierwszym z nich jest serwer baz danych
PostgreSQL, drugim natomiast aplikacja kliencka. Serwer baz danych może być zainstalowany na
większości współczesnych platform takich jak Linux, Windows, Unix czy Mac OS. Choć usługa serwera
może być uruchomiona na komputerze użytkownika (typowa konfiguracja dla pracy jednostanowiskowej),
zaleca się przeznaczenie do tego celu osobnego komputera wyposażonego w serwerowy system operacyjny
(np. Linux) oraz mechanizmy zabezpieczania danych typu RAID. Taka konfiguracja w znaczny sposób
podnosi bezpieczeństwo oraz wydajność systemu.
Do uruchomienia aplikacji klienckiej niezbędny jest komputer wyposażony w Wirtualną Maszynę Javy w
wersji co najmniej 1.6.0_12. Wirtualna Maszyna Javy jest darmowym oprogramowaniem dostępnym dla
większości współcześnie używanych systemów operacyjnych. Bardzo często oprogramowanie to jest
obecne na komputerze użytkownika, ponieważ jego funkcjonalność jest szeroko wykorzystywana przez
przeglądarki internetowe. Jeżeli na komputerze nie ma Javy, można ją pobrać ze strony producenta:
http://www.java.com/pl/ . Program Repertorium 2 może być uruchamiany na komputerach z systemem
operacyjnym nie starszym niż Windows XP oraz wszystkich innych wspierających technologię Java (Linux,
Mac OS, Solaris, etc.).

Repertorium 2 - Podręcznik użytkownika

Strona 7/98

3.Instalacja systemu

3. Instalacja systemu
Na system Repertorium składa się serwer baz danych PostgreSQL oraz aplikacje klienckie zainstalowane
na komputerach użytkowników. Wszystkie aplikacje zapisują dane na serwerze, z którym są połączone za
pomocą sieci lokalnej, co umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników. Jeżeli w kancelarii nie ma
komputera, który może być desygnowany dla celów czysto serwerowych, serwer baz danych można
zainstalować na jednym z komputerów użytkowanych w codziennej pracy. Praca z aplikacją jest możliwa
tylko wtedy gdy komputer pełniący rolę serwera jest uruchomiony.
Ze względu na mnogość platform obsługiwanych przez oprogramowanie PostgreSQL, w niniejszym
paragrafie przedstawiamy jedynie przebieg instalacji w systemach operacyjnym z rodziny Windows.
Użytkownicy systemów takich jak Linux, Unix czy Mac OS X mogą znaleźć wyczerpującą dokumentację
instalacji

i

konfiguracji

na

stronie

internetowej

producenta

oprogramowania,

pod

adresem

http://www.postgresql.org/docs. Instrukcja zakłada najczęściej występujący wariant czyli grupę komputerów z
systemem operacyjnym Windows, które połączone są ze sobą za pomocą sieci lokalnej. Pierwszym krokiem
jaki

należy

wykonać

jest

pobranie

odpowiedniego

pliku

instalatora

ze

strony

internetowej

http://www.datadiscovery.pl/repertorium. Na stronie dostępne są trzy wersje instalatora systemu. Pierwsza z
nich zawiera jedynie oprogramowanie Repertorium 2 bez serwera baz danych, druga wyposażona jest w
serwer i przeznaczona dla platform 32 bitowych, a ostatnia dla platform 64 bitowych. W przypadku
większości obecnie sprzedawanych komputerów należy wybrać wersję 64 bitową 1. Typ platformy można
także sprawdzić wybierając polecenie Start → Akcesoria → Narzędzia Systemowe → Informacje o
Systemie. W poniższym oknie dialogowym wartość Komputer z systemem x86 dla elementu Typ
systemu, świadczy o tym, że komputer posiada 32 bitowy procesor. Dla procesorów 64 bitowych znajdzie
się tam wartość x64.

Ilustracja 1: Informacje o systemie

Wersje z wbudowanym serwerem zajmują ok. 50 MB, więc ich pobranie może zająć kilka minut. Zalecamy
1

Rodzaj platformy jest istotny jedynie z punktu widzenia serwera baz danych. Instalator skrócony, zawierający jedynie aplikację
Repertorium jest wspólny dla obydwu platform.
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zaopatrzenie się zarówno w wersję bez serwera, jak i odpowiednią wersję z serwerem, ponieważ ta pierwsza
zajmuje znacznie mniej miejsca przez co może być łatwiej przenoszona między kolejnymi stanowiskami w
celu dokonania instalacji. Instalację rozpoczynamy od stanowiska, na którym będzie znajdował się serwer
baz danych. Po rozpakowaniu pliku instalatora należy go uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie lewym
przyciskiem myszy. Na ekranie zostanie wyświetlone okno powitalne zawierające tekst licencji:

Ilustracja 2: Instalator - licencja

Po zapoznaniu się z treścią licencji należy nacisnąć przycisk Zgadzam się, co pozwoli na przejście do okna
wyboru komponentów:

Ilustracja 3: Instalator - wybór komponentów
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Z listy rozwijanej należy wybrać typ instalacji. Jeżeli na danym stanowisku ma zostać zainstalowany serwer
wraz z aplikacją, należy wybrać instalację pełną (ustawienie domyślne). Pozostałe warianty to tylko serwer
– dla komputera spełniającego wyłącznie rolę serwera lub tylko aplikacja – dla stanowisk użytkowników. W
przypadku wyboru instalacji pełnej lub serwera, naciśnięcie przycisku Dalej spowoduje przejście do okna
konfiguracji konta serwisowego:

Ilustracja 4: Instalator - konfiguracja konta serwisowego

Konto serwisowe używane jest przez system operacyjny do uruchamiania serwera oraz przez samą
aplikację do wykonywania pewnych zadań administracyjnych. Jeżeli na danym komputerze był już kiedyś
instalowany serwer baz danych PostgreSQL, należy wprowadzić hasło wybrane podczas pierwszej instalacji.
Po ustaleniu hasła i jego powtórzeniu należy nacisnąć przycisk Dalej. Następnym krokiem jest ustalenie
folderu docelowego dla aplikacji:

Ilustracja 5: Instalator - folder docelowy
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Domyślnie aplikacja instalowana jest w folderze Program Files na dysku systemowym. Aby zmienić
lokalizację należy wprowadzić ją ręcznie lub skorzystać z przycisku Przeglądaj. Po dokonaniu wyboru
naciskamy przycisk Zainstaluj. Na ekranie pojawi się okno z paskiem postępu instalacji:

Ilustracja 6: Instalator - postęp

Proces instalacji, w zależności od wybranych komponentów, może potrwać od minuty do kilku minut. Jeżeli
wybrano opcję instalacji serwera, to po chwili na ekranie powinno pojawić się okno ilustrujące kopiowanie
plików serwera:

Ilustracja 7: Instalator - kopiowanie plików serwera

Ze względu na fakt, że w procesie instalacji aktualizowane są pewne pliki systemowe, w niektórych
sytuacjach może pojawić się komunikat informujący o konieczności zamknięcie pewnych uruchomionych
aplikacji. Na ilustracji 8 znajduje się przykładowy komunikat o konieczności zamknięcia programów
OpenOffice oraz WinAmp. Po poprawnym zainstalowaniu systemu w oknie postępu pojawi się komunikat
Zakończono (9), a przycisk Zamknij umożliwi zakończenie pracy instalatora. Na pozostałych stanowiskach
roboczych należy powtórzyć opisane powyżej czynności z tym, że należy instalować tylko aplikację (bez
serwera baz danych). Wersja instalatora zawierająca jedynie aplikację jest pozbawiona kroku konfiguracji
konta serwisowego ponieważ czynność tę należy wykonać jedynie na komputerze pełniącym rolę serwera
baz danych. Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji w menu systemu operacyjnego powinna pojawić się
grupa Repertorium zawierająca m.in. skrót Repertorium 2 uruchamiający aplikację. Dodatkowo ten sam
skrót zostanie umieszczony na pulpicie komputera.
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Ilustracja 8: Instalator - komunikat o konieczności zamknięcia
programów

Ilustracja 9: Instalator - Zakończenie
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4. Rozpoczęcie pracy z aplikacją
4.1. Inicjalizacja bazy danych
Pierwszą czynnością jaką należy wykonać po zainstalowaniu systemu jest utworzenie nowej bazy danych. W
tym celu należy uruchomić aplikację, a następnie wybrać pozycję

Inicjalizuj bazę danych z menu

Narzędzia. W nowo otwartym oknie dialogowym (10) należy wprowadzić następujące dane:
•

Adres serwera – nazwa mnemoniczna lub adres IP komputera, na którym został zainstalowany
serwer baz danych. Jeżeli serwer był instalowany na lokalnym komputerze wystarczy wpisać wyraz
„localhost”.

•

Nazwa bazy – nazwa bazy danych. Zalecamy użycie nazwy „r2”.

•

Konto serwisowe – login do konta serwisowego serwera baz danych. Jeżeli serwer był instalowany
w sposób standardowy będzie to fraza „postgres”

•

Hasło serwisowe – hasło wprowadzone podczas instalacji serwera.

Po naciśnięciu przycisku

Rozpocznij uruchomiony zostanie proces inicjalizacji bazy danych,

symbolizowany za pomocą paska postępu. Utworzenie bazy danych zostanie zasygnalizowane
odpowiednim komunikatem (11), w tym miejscu system zapyta czy parametry połączeniowe użyte podczas
inicjalizacji bazy mają być używane także podczas normalnej pracy, naciskamy przycisk Tak. Okno
inicjalizacji zostanie automatycznie zamknięte. Opisaną powyżej procedurę wykonujemy tylko jeden raz. W
przypadku instalacji programu na większej liczbie stanowisk, inicjalizację wykonujemy tylko podczas
instalacji na pierwszym stanowisku.

Ilustracja 10: Inicjalizacja bazy danych
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Ilustracja 11: Komunikat potwierdzający utworzenie bazy danych

4.2. Konfiguracja parametrów połączeniowych
Zanim rozpoczniemy pracę z systemem musimy skonfigurować parametry połączeniowe, które pozwolą
aplikacji komunikować się z serwerem baz danych. Jeżeli z danego stanowiska przeprowadzaliśmy
procedurę inicjalizacji to prawdopodobnie dane połączeniowe są już ustawione i możemy pominąć ten krok.
Uruchamiamy aplikację, z menu Narzędzia wybieramy pozycję
dialogowym (12) zaznaczamy pozycję

Ustawienia i w nowo otwartym oknie

Połączenie W rubryki formularza wprowadzamy następujące

dane:
•

Rodzaj autoryzacji – począwszy od wersji 2.1, system repertorium umożliwia pracę w dwóch
trybach autoryzacji. Pierwszy z nich – autoryzacja przez serwer – powinien być stosowany w
sytuacji, w której administrator ma pełny dostęp do serwera (np. znajduje się on w budynku
kancelarii). Drugi tryb – autoryzacja przez bazę danych – pozwala używać repertorium z
serwerami, do których administrator nie ma pełnych praw dostępu (np. baza danych umieszczona
jest na serwerze firmy hostingowej).

•

Adres serwera – nazwa mnemoniczna lub adres IP komputera, na którym został zainstalowany
serwer baz danych. Jeżeli serwer był instalowany na lokalnym komputerze wystarczy wpisać wyraz
„localhost”.

•

Nazwa bazy danych – nazwa bazy danych wybrana na etapie inicjalizacji lub przydzielona przez
administratora

•

Login do serwera – login dostępowy do serwera, na którym zainstalowano bazę danych (tylko w
przypadku autoryzacji przez bazę danych).

•

Hasło do serwera – hasło dostępowe do serwera, na którym zainstalowano bazę danych (tylko w
przypadku autoryzacji przez bazę danych).

•

Powtórka hasła – powtórzenia powyższego hasła w celu wykluczenia pomyłki.

Wprowadzenie danych w pola Domyślny użytkownik oraz Hasło spowoduje aktywowanie funkcji
automatycznego logowania do systemu przy starcie aplikacji. Na tym etapie nie ma jeszcze prawdopodobnie
zdefiniowanych użytkowników, a więc pola te powinny pozostać puste. Z opcji autologowania można
skorzystać później, należy jednak pamiętać, że obniża ona w znaczący sposób bezpieczeństwo systemu
szczególnie w sytuacjach, w których z jednego komputera korzysta większa liczba osób gdyż każdy
użytkownik komputera ma możliwość wejścia do systemu z pominięciem etapu autoryzacji. Naciśnięcie
Repertorium 2 - Podręcznik użytkownika
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przycisku

Zapisz spowoduje zapamiętanie ustawień i zamknięcie okna. W przypadku gdy serwer wspiera

szyfrowanie połączenia metodą SSL, zaznaczenie opcji Bezpieczne logowanie umożliwi korzystanie z tej
funkcjonalności.

Ilustracja 12: Konfiguracja połączenia

4.3. Instalacja klucza licencyjnego
Po zakupieniu oprogramowania Repertorium otrzymają Państwo drogą elektroniczną specjalny plik zwany
kluczem licencyjnym, plik ten powinien zostać zapisany na dysku komputera. Aby zainstalować klucz w
systemie, należy wybrać pozycję
(13) nacisnąć przycisk

O programie z menu Pomoc i w nowo otwartym oknie

Zainstaluj klucz.

Ilustracja 13: Instalacja klucza licencyjnego

Wyświetlone okno dialogowe (14) pozwoli wybrać właściwy plik. Naciśnięcie przycisku Otwórz spowoduje
instalację klucza. Czynność tę należy powtórzyć na każdym stanowisku, na którym instalowana jest
aplikacja. W kluczu licencyjnym zapisane są informacje na temat licencjobiorcy oraz liczby zakupionych
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stanowisk.

Ilustracja 14: Wybór klucza
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4.4. Pierwsze logowanie
System Repertorium posiada wbudowane konto administratora głównego o nazwie root i domyślnym haśle
root. Użytkownik ten ma w systemie najwyższy stopień uprzywilejowania i może wykonywać wszelkie
operacje na wszystkich danych systemu. Uprawnień tych nie można w żaden sposób ograniczyć, w związku
z tym dostęp do konta powinna mieć jedynie osoba szczególnie zaufana, a samo konto powinno mieć
jedynie charakter rozruchowy i awaryjny. Konto root nie powinno być używane podczas normalnej pracy
systemu. Najważniejszą czynnością przy rozruchu systemu jest ustalenie nowego hasła dla konta root. W
tym celu należy zalogować się do systemu wybierając pozycję

Loguj z menu Plik. W pola okna

dialogowego wprowadzamy Login „root” oraz Hasło „root” i naciskamy przycisk
wybieramy pozycję

Zaloguj. Po zalogowaniu

Hasło z menu Narzędzia i w nowo otwartym oknie (15) wprowadzamy następujące

dane:
•

Aktualne hasło – domyślne hasło konta root, czyli „root”.

•

Hasło – wybrane nowe hasło.

•

Powtórka – powtórka nowego hasła.

Ilustracja 15: Ustawienie hasła konta root

Naciśnięcie przycisku

Zapisz spowoduje zmianę hasła. Drugą czynnością jaką należy wykonać podczas

pierwszego logowania jest utworzenie przynajmniej jednego konta dla zwykłego użytkownika. Dokładny opis
wszystkich aspektów zarządzania użytkownikami znajduje się w rozdziale 8.2 Zarządzanie pracownikami, w
tym momencie pokażemy jedynie jak dodać użytkownika, który pozwoli na rozpoczęcie pracy z systemem. Z
panelu Administracja okna głównego aplikacji wybieramy pozycję
naciskamy przycisk

Pracownicy. W nowo otwartym oknie

Dodaj i wprowadzamy dane pracownika. Z listy rozwijanej Rola wybieramy wartość

Administrator i naciskamy przycisk

Zapisz. W ten sposób utworzone zostało konto dla pracownika, który

będzie pełnił rolę Administratora (posiada wszystkie „przywileje”). Role oraz przywileje zostały szczegółowo
opisane we wspomnianym powyżej rozdziale dotyczącym administracji. Po wylogowaniu z konta
administratora można zalogować się do nowo utworzonego konta i rozpocząć pracę z systemem.
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4.5. Okno główne aplikacji
Po uruchomieniu aplikacji na ekranie zostanie wyświetlone okno główne. Przed zalogowaniem do systemu
można jedynie skorzystać z takich funkcji jak instalacja klucza licencyjnego czy konfiguracja parametrów
połączenia. Po poprawnym zalogowaniu okno główne aplikacji (16) zostanie wzbogacone o elementy
pozwalające na pracę w systemie.

Ilustracja 16: Okno główne aplikacji
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Na belce tytułowej aplikacji (1) znajduje się numer wersji systemu oraz nazwa licencjobiorcy lub liczba dni
pozostała do wygaśnięcia ważności wersji trial. Poniżej znajduje się menu główne aplikacji (2) oraz pasek
narzędzi (3). Poszczególne pozycje menu oraz paska narzędzi zostały omówione w stosownych
fragmentach niniejszego podręcznika. Z lewej strony okna (4) znajdują się panele umożliwiające dostęp do
poszczególnych funkcji programu. Są to kolejno:
•

Skróty – szybkie otwieranie okna wybranych spraw

•

Rejestr spraw – zarządzanie bazą spraw oraz drzewem typów spraw (Rozdział 5)

•

Kartoteka – dane podmiotów, instytucji oraz baza wzorców pism (Rozdział 6)

•

Zadania – czynności, terminarz oraz książka korespondencji (Rozdział 7)

•

Administracja – zarządzanie pracownikami oraz rolami systemowymi (Rozdział 8)

Widoczność poszczególnych paneli oraz funkcji w dużej mierze zależy od przywilejów posiadanych przez
aktualnie zalogowanego pracownika. Na przykład jeśli użytkownik pełni w systemie rolę, która nie posiada
przywileju Przeglądanie pracowników, to panel administracja nie będzie dla niego widoczny.
W centralnej części okna (5) znajduje się przestrzeń robocza, w której otwierane są rozmaitego rodzaju
formularze. Aplikacja pozawala na otwarcie wielu formularzy jednocześnie. Przykładowo możliwe jest
otwarcie kilku formularzy spraw oraz formularza podmiotów. Każdy nowo otwarty formularz „przykrywa”
poprzedni. Poszczególne formularze mogą być minimalizowane, maksymalizowane lub przywracane do
domyślnych rozmiarów. Służą do tego przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu każdego formularza
(17). Przełączanie między poszczególnymi oknami ułatwia menu Okna, które pojawia się w menu głównym
aplikacji po otwarciu pierwszego formularza, a znika po zamknięciu ostatniego. Na samym dole okna
głównego znajduje się pasek statusu (6), na którym wyświetlane są takie informacje jak imię, nazwisko oraz
rola aktualnie zalogowanego użytkownika lub nazwa czynności, dla której uruchomiono automatyczny
pomiar czasu. Po zakończeniu pracy z systemem użytkownik powinien się wylogować za pomocą przycisku
oraz opcjonalnie zamknąć aplikację

.

Ilustracja

17:

Sterowanie

rozmiarem formularza
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5. Rejestr Spraw
Kluczową funkcjonalnością systemu Repertorium jest możliwość prowadzenia ewidencji spraw, którymi
zajmuje się kancelaria. Rejestr spraw w sposób przejrzysty pozwala utrzymywać komplet informacji
dotyczących rozmaitych aspektów sprawy. Dzięki rejestrowi można na bieżąco śledzić kolejne etapy
postępowania wraz z czynnościami, które zostały podjęte przez poszczególnych pracowników kancelarii. Dla
każdej sprawy można zdefiniować listę roszczeń oraz rejestrować ich realizację, co jest szczególnie
pomocne w przypadku postępowań rozciągniętych w czasie. Do sprawy można dołączyć listę
elektronicznych dokumentów, np. skanów korespondencji, co pozwala na szybkie odszukanie właściwego
pisma.

5.1. Dodawanie sprawy
Wymagany
Wymagany jeden
jeden zz przywilejów:
przywilejów: zarządzanie
zarządzanie sprawami,
sprawami, pełnomocnictwo
pełnomocnictwo w
w sprawach,
sprawach, prowadzenie
prowadzenie spraw.
spraw.

Po wybraniu funkcji

Dodaj sprawę z panelu Rejestr Spraw okna głównego aplikacji, na ekranie zostanie

wyświetlony formularz (18), w którego pola należy wprowadzić podstawowe dane dotyczące sprawy:
•

Format numeracji – format , który zostanie użyty do wygenerowania numeru sprawy. Wybranie
wartości numerowanie ręczne wymusi wprowadzenie numeru sprawy w polu Numer sprawy. Lista
rozwijana formatów numeracji zawiera wszystkie formaty zdefiniowane w systemie. Szczegółowe
informacje na temat zarządzania numerami spraw znajdują się w rozdziale 8.3.4Formaty numeracji.

•

Numer sprawy – pole, w które należy wprowadzić numer sprawy w przypadku skorzystania z opcji
numerowania ręcznego, w innym wypadku zostanie wypełnione automatycznie.

•

Prowadzący – osoba, która zajmuje się sprawą. Główna odpowiedzialna za sprawę, ma wgląd we
wszystkie aspekty prowadzonej sprawy. Lista rozwijana zawiera jedynie osoby, które posiadają
przywilej prowadzenia spraw. Domyślną wartością jest aktualnie zalogowany użytkownik systemu 2.
Tylko użytkownik z przywilejem zarządzania sprawami może modyfikować to pole (zlecać
prowadzenie spraw innym użytkownikom).

•

Pełnomocnik – osoba, która jest pełnomocnikiem klienta z ramienia kancelarii. Pełnomocnik ma
podobny zakres uprawnień do prowadzącego sprawę, dodatkowo może zlecać wykonywanie
czynności prowadzącemu. Lista rozwijana zawiera jedynie tych pracowników, którzy posiadają
przywilej pełnomocnictwa w sprawach.

•

Stan – stan, w którym znajduje się sprawa. Sprawa może być otwarta albo zamknięta.

•

Data otwarcia – dzień, w którym sprawa została otwarta.

•

Data zamknięcia – dzień, w którym sprawa została zamknięta. Wartość w to pole można
wprowadzić jedynie dla spraw oznaczonych jako zamknięte.

•
2

Strona – strona sporu reprezentowana przez kancelarię (czynna lub bierna). Wybierając stronę

Jeśli posiada on przywilej prowadzenia spraw.
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sporu można dodatkowo wprowadzić jej opis tekstowy np. „powód”, „pozwany”, „oskarżony” etc.
•

Sprawa prowadzona z urzędu – pole pozwalające oznaczyć sprawy, które są prowadzone z
urzędu.

•

Gałąź – gałąź prawa, do której można zakwalifikować sprawę.

•

Dziedzina – dziedzina prawa, do której można zakwalifikować sprawę.

•

Podstawa prawna / stan faktyczny – podstawa prawna oraz stan faktyczny sprawy.

Ilustracja 18: Nowa sprawa

Po wypełnieniu obowiązkowych pól formularza i naciśnięciu przycisku

Zapisz, nowa sprawa zostanie

dodana do rejestru. Jeżeli pole Otwórz po zapisaniu nie zostało odznaczone, to sprawa zostanie
automatycznie otwarta w trybie edycji.

5.2. Przeszukiwanie rejestru spraw
Wymagany
Wymagany jeden
jeden zz przywilejów:
przywilejów: przeglądanie
przeglądanie spraw,
spraw, zarządzanie
zarządzanie sprawami,
sprawami, pełnomocnictwo
pełnomocnictwo w
w sprawach,
sprawach,
prowadzenie
prowadzenie spraw.
spraw.

Wybranie funkcji

Sprawy z panelu Rejestr Spraw spowoduje wyświetlenie okna pozwalającego

wygenerować listę spraw według zadanych parametrów (19). Wprowadzenie tekstu w pole szukaj i
naciśnięcie klawisza [ENTER] lub przycisku z symbolem lornetki

spowoduje wyświetlenie listy spraw,

które „pasują” do wprowadzonej wartości. W prawym dolnym rogu listy pojawi się informacja na temat liczby
odnalezionych spraw. O włączeniu sprawy do zbioru wynikowego decyduje częściowe dopasowanie
wprowadzonego tekstu do wartości występującej w jednym z pól sprawy. Podczas porównywania brane są
pod uwagę pola: numer sprawy, podstawa prawna / stan faktyczny, klient 3, strona przeciwna4, sygnatura /
3

Imię, nazwisko, nazwa

4

Imię, nazwisko, nazwa
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numer dodatkowy. Przykładowo, jeśli w pole szukaj wprowadzimy wartość „a” to na liście wyników zostaną
umieszczone sprawy których: numer zawiera literę „a” lub podstawa prawna / stan faktyczny zawiera literę
„a” lub itd. W celu przyspieszenia wyszukiwania domyślnie brane są pod uwagę jedynie sprawy otwarte,
można to zmienić odznaczając pole szukaj tylko wśród spraw otwartych. Naciśnięcie przycisku

Raport

spowoduje wyświetlenie raportu zawierającego listę spraw. Raport taki może zostać natychmiast
wydrukowany (przycisk z symbolem drukarki:
dyskietki:

) lub zapisany do formatu PDF (przycisk z symbolem

). W sytuacji, w której chcemy by do raportu włączony został tylko pewien podzbiór

znalezionych spraw należy je zaznaczyć. W tym celu trzymając wciśnięty klawisz [CTRL] naciskamy lewym
przyciskiem myszy odpowiedni wiersz tabeli. Ponowne naciśnięcie zaznaczonego wiersza spowoduje jego
odznaczenie.

Ilustracja 19: Lista spraw

W przypadku gdy zaistnieje konieczność dokładniejszego zawężenia wartości atrybutów poszukiwanych
spraw należy skorzystać z zakładki Wyszukiwanie zaawansowane (20), w której można określić
następujące parametry:
•

Poszukiwana fraza – podobnie jak w przypadku wyszukiwania podstawowego jest to tekst, do
którego dopasowane będą sprawy.
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•

Szukaj według – pola które będą kryterium dopasowania dla poszukiwanej frazy.

•

Pracownik – pełnomocnik, prowadzący lub asystent, według którego będą wyszukiwane sprawy.
Aby wyświetlić użytkowników zablokowanych należy zaznaczyć pole Wyświetl zablokowanych.

•

Data otwarcia – zakres dla daty otwarcia sprawy.

•

Data zamknięcia – zakres dla daty zamknięcia sprawy.

•

Data modyfikacji – zakres dla daty modyfikacji sprawy.

•

Status – status sprawy.

•

Strona - strona reprezentowana w sprawie.

•

Finansowanie – sprawy z urzędu lub finansowane przez klienta.

•

Zadłużenie – przedział zadłużenia klienta wobec kancelarii. Pola te odnoszą się do należności
klienta omówionych dokładnie w dalszej części tego rozdziału.

•

Gałąź prawa.

•

Dziedzina – dziedzina prawa.
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Ilustracja 20: Zaawansowane wyszukiwanie spraw

Dla parametrów takich jak data otwarcia, data zamknięcia, data modyfikacji oraz zadłużenie możliwe jest
określenie tylko jednej z granic przedziału, a co za tym idzie wyszukanie np. spraw otwartych w bieżącym
roku lub takich, dla których poziom zadłużenia przekroczył określoną kwotę. W ten sposób możemy łatwo
przygotować raporty informujące nas np. o ilości spraw prowadzonych przez konkretnego pracownika czy
też spraw prowadzonych dla konkretnego klienta. Możemy też przygotować roczne sprawozdanie do rady
adwokackiej. czy radcowskiej z ilości i rodzaju wpływających spraw. Równie łatwo ustalimy ile kancelaria
prowadzi spraw karnych, cywilnych etc.
Po określeniu poszukiwanych wartości i naciśnięciu przycisku

Szukaj, uaktywniona zostanie pierwsza

zakładka, a na liście wyników pojawią się sprawy pasujące do wprowadzonych parametrów. Przycisk
Wyczyść znajdujący się w zakładce wyszukiwania zaawansowanego umożliwia przywrócenie domyślnych
wartości parametrów poszukiwań. Obydwa sposoby wyszukiwania (podstawowe i zaawansowane) są od
siebie niezależne co oznacza, że jeśli np. po wyszukiwaniu zaawansowanym nastąpi wyszukiwanie
podstawowe, to system nie weźmie pod uwagę parametrów wprowadzonych w zakładce wyszukiwania
zaawansowanego.
Z poziomu listy spraw można także dodać nową sprawę. Służy do tego przycisk

znajdujący się w lewym

dolnym rogu listy spraw.
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5.3. Edycja sprawy
Wymagany
Wymagany jeden
jeden zz przywilejów:
przywilejów: zarządzanie
zarządzanie sprawami,
sprawami, pełnomocnictwo
pełnomocnictwo w
w sprawach,
sprawach, prowadzenie
prowadzenie spraw,
spraw,
asystowanie
asystowanie w
w postępowaniach.
postępowaniach.

Aby przejść do edycji sprawy należy zaznaczyć ją na liście wyników w oknie listy spraw, a następnie
nacisnąć przycisk

Edytuj. Aplikacja posiada mechanizm, który zapobiega równoczesnej edycji tej samej

sprawy przez dwóch użytkowników systemu. Przy próbie edycji sprawy, która jest aktualnie modyfikowana
przez innego użytkownika, zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a sprawa zostanie otwarta w trybie
podglądu. To rozwiązanie zapobiega nadpisaniu danych sprawy. System pozwala na jednoczesną edycję
wielu spraw np. celem porównania wprowadzonych informacji. Dane sprawy zostały logicznie pogrupowane i
umieszczone w zakładkach omówionych w dalszej części rozdziału. Każda zakładka przedstawia pewien
wycinek danych sprawy. Taka organizacja pozwala na szybkie dotarcie do pożądanych informacji.

5.3.1. Dane podstawowe
Zakładka danych podstawowych pozwala na zmianę danych wprowadzonych podczas dodawania sprawy do
systemu. Procedura dodawania sprawy oraz znaczenie poszczególnych danych zostały szczegółowo
opisane w rozdziale Dodawanie sprawy, na stronie 20. Po zmodyfikowaniu znajdujących się w tej zakładce
danych uaktywniony zostanie przycisk

Zapisz pozwalający je zaktualizować. Próba zamknięcia okna

sprawy bez uprzedniego zapisania zmodyfikowanych danych spowoduje wyświetlenie komunikatu
ostrzegającego o utracie danych.

5.3.2. Asystenci
W tej zakładce znajdują się imiona i nazwiska pracowników, którzy zostali dopuszczeni do postępowania w
roli asystentów. Asystenci mają prawo przeglądać oraz modyfikować dane sprawy. Asystentem może być np.
osoba odbywająca staż w kancelarii, która pomaga prowadzącemu postępowanie w czynnościach
związanych ze sprawą lub każdy inny pracownik w przypadku gdy nad sprawą pracuje grupa osób.
5.3.2.1. Dodawanie asystenta
Naciśnięcie przycisku

Dodaj spowoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego listę pracowników,

którzy mogą być dodani do postępowania w roli asystentów (21). Lista ta zawiera jedynie osoby, które
posiadają przywilej asystowanie w postępowaniach, a ich konto nie jest zablokowane. Po zaznaczeniu
odpowiedniego pracownika i naciśnięciu przycisku

Dodaj, jego nazwisko zostanie dołączone do listy

asystentów sprawy.
5.3.2.2. Usuwanie asystenta
Zaznaczenie asystenta i naciśnięcie przycisku
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Ilustracja 21: Asystenci sprawy

Ilustracja 22: Nowy asystent

5.3.3. Klienci
Zakładka zawiera listę podmiotów reprezentowanych przez kancelarię w postępowaniu (23). Z jedną sprawą
może być związanych wielu klientów co jest użyteczne np. w kontekście pozwów zbiorowych. Poniżej listy
podmiotów znajdują się trzy zakładki. Zakładka szczegóły zawiera dokładne informacje o podmiocie
wprowadzone na etapie dodawania do kartoteki. Zakładka pełnomocnicy zawiera listę pełnomocników
klienta, należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o przedstawicieli kancelarii, ale o osoby trzecie, które z jakiś
Repertorium 2 - Podręcznik użytkownika

Strona 26/98

5.Rejestr Spraw

przyczyn posiadają pełnomocnictwo klienta w danej sprawie. W Zakładce należności/spłaty znajduje się
lista zobowiązań finansowych klienta wobec kancelarii.
Zakładka
Zakładka należności
należności // spłaty
spłaty widoczna
widoczna jest
jest jedynie
jedynie dla
dla użytkowników
użytkowników posiadających
posiadających przywilej
przywilej przeglądania
przeglądania
finansów
finansów

Zawartość poszczególnych zakładek jest adekwatna do aktualnie zaznaczonego podmiotu.

Ilustracja 23: Podmioty reprezentowane w postępowaniu

5.3.3.1. Dodawanie klienta do sprawy
Istnieją dwa sposoby dołączenia klienta do sprawy. Pierwszy z nich polega na wybraniu podmiotu z kartoteki,
a drugi na dodaniu do kartoteki nowego klienta z jednoczesnym włączeniem go do sprawy.
Jeżeli podmiot, który chcemy dołączyć do postępowania w charakterze klienta, znajduje się już w bazie
danych, naciskamy przycisk

Wybierz. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz pozwalający odszukać

odpowiedni podmiot. Po znalezieniu osoby należy zaznaczyć ją na liście, a następnie nacisnąć przycisk
Wybierz. Jeżeli podmiotu nie ma jeszcze w kartotece osobowej, należy nacisnąć przycisk
otwartym oknie wprowadzić dane podmiotu, a następnie nacisnąć przycisk

Dodaj, w nowo

Zapisz.

Zarówno procedura przeszukiwania kartoteki jak i dodawania nowego podmiotu zostały szczegółowo
omówione w rozdziale 6.1 Podmioty poświęconym zarządzaniu kartoteką osobową.
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5.3.3.2. Modyfikowanie danych klienta oraz podgląd
Zaznaczając klienta na liście można za pomocą przycisku

Edytuj wywołać okno pozwalające

zmodyfikować jego dane lub wyświetlić pełen zakres informacji (przycisk

Podgląd).

5.3.3.3. Zarządzanie pełnomocnikami klienta
Po zaznaczeniu zakładki pełnomocnicy wyświetlona zostanie lista pełnomocników przypisanych do
wybranego klienta w kontekście aktualnie przeglądanej sprawy:

Ilustracja 24: Pełnomocnicy klienta

W celu dodania nowego pełnomocnika należy nacisnąć przycisk

Dodaj. W nowo otwartym oknie

dialogowym (25) należy wprowadzić obowiązkową nazwę użytkownika (imię i nazwisko osoby fizycznej albo
nazwę instytucji) oraz pozostałe dane teleadresowe. W rubryce Komentarz/uwagi można umieścić
dodatkowe, istotne z punktu widzenia kancelarii, informacje. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem
Zapisz. Po zaznaczeniu pełnomocnika na liście można wywołać okno edycji (przycisk
podglądu (przycisk

Edytuj) lub

Podgląd) danych. Zaznaczonego pełnomocnika usuwamy za pomocą przycisku

Usuń.

Ilustracja 25: Dodawanie / edycja danych pełnomocnika
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5.3.3.4. Zarządzanie należnościami i spłatami
Należności to zobowiązania finansowe klienta wobec kancelarii, powstałe w czasie prowadzenia
postępowania. Mogą to być zarówno kwoty związane z opłatami sądowymi jak i wynagrodzenie kancelarii.
Należności zostały oznaczone kolorem czerwonym, a przy ich kwotach znajduje się znak minus 5. Spłaty
zobowiązań, czyli wpływy środków finansowych na rzecz kancelarii, zostały oznaczone kolorem zielonym. W
prawym dolnym rogu listy znajduje się informacja o bilansie środków. Kolor czerwony i ujemna kwota
oznaczają zadłużenie klienta.

Ilustracja 26: Należności i spłaty

Naciśnięcie przycisku

Należność spowoduje otwarcie okna dialogowego (27) umożliwiającego

wprowadzenie informacji o powstałej należności, są to kolejno:
•

Kwota – kwota należności wraz z walutą.

•

Data – data powstania należności lub data wprowadzenia do systemu.

•

Tytuł – opis należności.

•

Komentarz / uwagi – dodatkowe informacje na temat należności.

Ilustracja 27: Należność
5

Znak minus symbolizuje w tym wypadku „ujemne saldo na koncie klienta”
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Do zatwierdzenia danych służy przycisk
wyedytować za pomocą przycisku

Zapisz. Po zaznaczeniu należności na liście można ją

Edytuj lub usunąć naciskając przycisk

Usuń. Przycisk

Podgląd

służy do wyświetlenia szczegółów należności.
W celu dodania nowej spłaty należny nacisnąć przycisk

Spłata. Wyświetlone okno dialogowe jest

wyglądem bardzo zbliżone do okna należności:

Ilustracja 28: Spłata

Do rubryki przyjął zostaje automatycznie wpisana osoba dodająca (przyjmująca) nową spłatę. Lista
rozwijana Dowód wpłaty pozwala wybrać rodzaj pokwitowania wystawionego klientowi. Podobnie jak w
przypadku należności, spłata może być wyedytowana, usunięta lub mogą zostać wyświetlone jej szczegóły.
5.3.3.5. Wycofanie klienta ze sprawy
Aby wyłączyć klienta z postępowania należy zaznaczyć go na liście, a następnie nacisnąć przycisk
Wycofaj. Odłączenie klienta od postępowania nie spowoduje usunięcia jego danych z kartoteki.

5.3.4. Strony przeciwne
W zakładce znajduje się lista podmiotów, które występują w postępowaniu w roli stron przeciwnych.
Podobnie jak w przypadku klientów, do postępowania można dołączyć kilka stron przeciwnych. Dla każdej
strony przeciwnej można zdefiniować pełnomocników. Proces zarządzania stronami przeciwnymi jest niemal
identyczny jak proces zarządzania klientami, jedyna różnica polega na tym, że dla stron przeciwnych nie
można definiować należności i spłat.
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Ilustracja 29: Strony przeciwne

5.3.5. Inni uczestnicy
Zakładka zawiera dane teleadresowe innych osób związanych z postępowaniem, których odnotowanie w
systemie jest istotne z punktu widzenia sprawy (30). Do tej kategorii można zaliczyć np. świadków lub
biegłych.
5.3.5.1. Dodawanie uczestnika postępowania
Naciśnięcie przycisku

Dodaj spowoduje wyświetlenie formularza, w którego rubryki należy wprowadzić

dane teleadresowe uczestnika postępowania (31). Każdego uczestnika można przyporządkować do pewnej
kategorii poprzez wybranie odpowiedniego elementu z listy rozwijanej kategoria. Jeżeli lista nie zawiera
odpowiedniej kategorii to należy jej nazwę wprowadzić z klawiatury, a system automatycznie utworzy
kategorię i przypisze do niej uczestnika. Po uzupełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk
Zapisz.
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Ilustracja 30: Inni uczestnicy postępowania

Ilustracja 31: Nowy uczestnik postępowania
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5.3.5.2. Edycja danych uczestnika postępowania
Po zaznaczeniu uczestnika należy nacisnąć przycisk

Edytuj. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem

Zapisz.
5.3.5.3. Usuwanie uczestnika postępowania
Naciśnięcie przycisku

Usuń spowoduje usunięcie wybranego uczestnika postępowania.

5.3.5.4. Zmiana nazwy kategorii uczestników postępowania
Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany nazwy kategorii uczestników postępowania można to zrobić przez
modyfikację wpisu w odpowiedniej tabeli słownikowej. Zarządzanie tabelami słownikowymi zostało opisane
w rozdziale 8.3.5 Tabele słownikowe.

5.3.6. Etapy
Zakładka etapy zwiera dane na temat etapów prowadzonego postępowania. Każda sprawa może składać
się z dowolnej liczby etapów, w ramach których wykonywane są pewne czynności:

Ilustracja 32: Etapy postępowania
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Etapem może być np. postępowanie przedsądowe, sądowe w I instancji, apelacja czy kasacja . Każdemu
etapowi przyporządkowana została osobna zakładka. Na etap składają się:
Nazwa – nazwa etapu.
Data utworzenia – data rozpoczęcia etapu.
Instytucja – instytucja przed którą toczy się dany etap postępowania.
Czynności – lista czynności wykonanych przez pracowników kancelarii w czasie trwania etapu.
Numery / Sygnatury – numery i sygnatury związane z etapem postępowania.
Opis – informacje na temat przebiegu etapu, notatki.
5.3.6.1. Dodawanie nowego etapu
W celu dodania nowego etapu należy nacisnąć przycisk

Dodaj. W nowo otwartym oknie dialogowym (33)

należy wprowadzić nazwę etapu oraz datę utworzenia. Domyślną wartością dla pola data utworzenia jest
aktualna data systemowa.

Ilustracja 33: Nowy etap postępowania

Naciśnięcie przycisku

Zapisz spowoduje dodane etapu do bazy, a w oknie sprawy pojawi się nowa

zakładka, która zostanie automatycznie aktywowana. Po zapisaniu etapu będzie możliwe uzupełnienie
reszty danych. Aby przyporządkować do etapu instytucję należny nacisnąć przycisk wyboru (

) znajdujący

się po prawej stronie rubryki Instytucja. Na ekranie zostanie wyświetlone okno pozwalające odszukać
instytucję (26). W pole tekstowe znajdujące się tuż pod belką tytułową okna można wpisać fragment nazwy
instytucji (np. sąd). Lista rozwijana znajdująca się po prawej stronie pozwala zawęzić poszukiwania do
wybranej grupy instytucji. Po naciśnięciu przycisku z symbolem lornetki (

) na liście wyników zostaną

wyświetlone instytucje pasujące do wprowadzonych danych. Celem wybrania instytucji należy zaznaczyć ją
na liście i nacisnąć przycisk wyboru (

). Jeżeli instytucji nie ma w kartotece można dodać nową instytucję

za pomocą przycisku z symbolem plusa (

). Dodawanie instytucji zostało szczegółowo omówione w

rozdziale 6.2.1 Dodawanie instytucji. Przed wybraniem instytucji można wyświetlić opisujące ją dane
(przycisk podglądu -

). Naciśnięcie przycisku z symbolem minusa (

) przy rubryce instytucji pozwala

odłączyć instytucję od etapu. Instytucja nie zostaje usunięta z bazy danych.
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Ilustracja 34: Wybór instytucji

5.3.6.2. Modyfikacja danych etapu
Dane etapu można zmodyfikować zaznaczając zakładkę etapu i wpisując nowe wartości w odpowiednie
rubryki. Po zmianie nazwy, instytucji, daty utworzenia lub opisu uaktywniony zostanie przycisk

Zapisz

pozwalający zaktualizować dane sprawy, w tym nowe wartości wprowadzone dla etapów. Próba zamknięcia
okna sprawy bez uprzedniego zapisania zmodyfikowanych danych spowoduje wyświetlenie komunikatu
ostrzegającego o utracie danych.
5.3.6.3. Zarządzenie czynnościami
W ramach etapu prowadzonego postępowania można definiować czynności, które zostały wykonane przez
pracowników

kancelarii.

Czynności

pozwalają

w

sposób

precyzyjny

dokonać

rozliczenia

czasu

poświęconego sprawie. Prowadzący postępowanie może zlecać wykonanie czynności asystentowi z
jednoczesnym ustawieniem przypomnienia zarówno dla zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy. Czynności
zostały szczegółowo omówione w rozdziale 7.1 Czynności.
5.3.6.4. Zarządzanie numerami i sygnaturami
Na różnych etapach prowadzonego postępowania mogą pojawić się rozmaitego rodzaju sygnatury, które
warto odnotować w systemie. Mogą to być np. numery rejestracyjne pojazdów, numery szkód przypisane
przez ubezpieczyciela, sygnatury akt sądowych czy też numery ksiąg wieczystych. Dzięki takiemu rejestrowi
można bardzo szybko odnaleźć sprawę, której dotyczy np. otrzymane pismo opatrzone jedynie sygnaturą
akt. Aplikacja nie narzuca formatu ani długości sygnatur, co umożliwia elastyczne traktowanie tej listy.
W celu dodania sygnatury należy zaznaczyć zakładkę Numery/Sygnatury i nacisnąć znajdujący się w niej
przycisk

Dodaj. W otwartym oknie dialogowym (36) należy wprowadzić sygnaturę oraz opcjonalnie

opatrzyć ją komentarzem np. „numer szkody”. Po naciśnięciu przycisku
dodana do systemu. Sygnaturę można zmodyfikować za pomocą przycisku
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pomocą przycisku

Usuń.

Ilustracja 35: Numery i sygnatury

Ilustracja 36: Nowy numer/sygnatura

5.3.7. Roszczenia
W zakładce znajduje się lista roszczeń wraz z informacją na temat przebiegu ich realizacji (37). Realizacja
danego roszczenia może być rozbita na kilka etapów co umożliwia skuteczne monitorowanie cząstkowych
realizacji rozciągniętych w czasie (np. egzekucje komornicze). Roszczenia mogą być typu finansowego lub
innego (np. nieruchomości, ruchomości). Lista roszczeń zorganizowane jest w formie drzewa, którego
węzłami są roszczenia, a liśćmi ich realizacje. W przypadku roszczeń finansowych w ostatniej kolumnie
znajduje się informacja na temat kwot poszczególnych realizacji lub spłaconej / całkowitej kwocie roszczenia.
Domyślnie lista realizacji poszczególnych roszczeń jest zwinięta (ukryta), aby ją rozwinąć należy nacisnąć
ikonę (

) znajdującą się po lewej stronie tytułu roszczenia.
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Ilustracja 37: Roszczenia i ich realizacje

5.3.7.1. Dodawanie roszczenia
Celem dodania roszczenia należy nacisnąć przycisk

Roszczenie i uzupełnić następujące rubryki

formularza (38):
•

Tytuł – tytuł roszczenia, ciąg znaków opisujący roszczenie.

•

Termin – termin, do którego roszczenie powinno być zrealizowane.

•

Typ – typ roszczenia. Roszczenie może być pieniężne lub inne. W przypadku roszczenia
pieniężnego należy dodatkowo wprowadzić kwotę i walutę.

•

Egzekucja – rodzaj egzekucji roszczenia (przymusowa lub dobrowolna).

•

Komentarz / uwagi – rubryka przeznaczona na dodatkowe informacje.

W przypadku zaznaczenia egzekucji przymusowej możliwe jest wybranie instytucji egzekucyjnej zajmującej
się realizacją roszczenia. W tym celu należy nacisnąć przycisk wyboru (

) znajdujący się obok rubryki

Egzekutor i odnaleźć odpowiednią instytucję ().
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Ilustracja 38: Nowe roszczenie

5.3.7.2. Dodawanie realizacji roszczenia
Aby dodać realizację roszczenia należy zaznaczyć roszczenie na liście i nacisnąć przycisk

Realizacja. Na

ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe (39) zawierające następujące rubryki:
•

Roszczenie – tytuł zaznaczonego roszczenia, do którego dodawana jest realizacja.

•

Data – data realizacji.

•

Kwota – kwota realizacji wraz z walutą.

•

Komentarz, uwagi – dodatkowe informacje na temat realizacji.

W przypadku dodawania realizacji roszczenia pieniężnego waluta przyjmuje wartość taką jaka została
wybrana podczas dodawania roszczenia. Do zatwierdzenia danych służy przycisk

Zapisz.

Ilustracja 39: Realizacja roszczenia
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5.3.7.3. Edycja roszczenia lub realizacji
Zaznaczając odpowiedni wiersz listy i naciskając przycisk

Edytuj można wywołać okno edycji roszczenia

lub jego realizacji
5.3.7.4. Usuwanie roszczenia lub realizacji
Po naciśnięciu przycisku

Usuń roszczenie lub jego realizacja zostaną usunięte. Usunięcie roszczenia

spowoduje usunięcie wszystkich związanych z nim realizacji.

5.3.8. Dokumenty
Z każdym postępowaniem związana jest pewna liczba dokumentów, mogą to być zarówno dokumenty
których źródłem jest kancelaria, jak i wszelka korespondencja przychodząca. Każdy dokument można
dołączyć do sprawy w postaci elektronicznej. W przypadku dokumentów tworzonych przez pracowników
kancelarii mogą to być pliki edytora tekstu, a w przypadku dokumentacji zewnętrznej pliki będące
zeskanowanymi wersjami dokumentów. System nie narzuca rodzaju przechowywanych plików, można zatem
dołączyć do sprawy zdjęcia, nagranie audio 6, nagranie wideo, list elektroniczny wyeksportowany do formatu
PDF, etc.
Zakładka (40) pozwala zarządzać wprowadzonymi do systemu dokumentami. Nawet jeśli do sprawy dodano
już jakieś dokumenty, to po otwarciu okna sprawy nie będą one widoczne. Takie zachowanie aplikacji jest
celowe i pozwala przyspieszyć ładowanie okna sprawy7. Aby znaleźć odpowiednie dokumenty należy
skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na górze okna. W pole Szukaj należy wpisać fragment tytułu
dokumentu lub słowo kluczowe, którym został on opisany, a następnie nacisnąć przycisk z symbolem
lornetki (

). Dodatkowo można zawęzić poszukiwania poprzez wybranie z listy rozwijanej typu dokumentu

oraz zakresu dla daty jaką został on opatrzony. Wciśnięcie przycisku lornetki bez wprowadzenia danych
spowoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów przypisanych do danej sprawy.
Po zaznaczeniu dokumentu w dolnej części zakładki zostanie wyświetlona lista plików składających się na
dokument. Jeden dokument może składać się z dowolnej liczby plików. Przykładem takiego dokumentu jest
zeskanowane, kilkustronicowe pismo, którego każda strona została zapisana do osobnego pliku 8.
Zaznaczony plik można otworzyć naciskając przycisk z symbolem szkła powiększającego (
na dysku (

) lub zapisać

). Pliki otwierane są za pomocą domyślnych aplikacji skojarzonych z nimi w systemie

operacyjnym. Jeśli np. na komputerze zainstalowany jest program Acrobat Reader to otwarcie pliku PDF
spowoduje uruchomienie tego programu i automatyczne otwarcie w nim zaznaczonego pliku.
Jeżeli otwarty w trybie edycji plik zostanie zmodyfikowany w zewnętrznej aplikacji, system zapyta czy plik
znajdujący się w bazie danych powinien zostać automatycznie nadpisany nową wersją.

6

W przypadku dużych plików, np. nagranie video zajmujące 500MB, na pewno lepiej jest je nagrać na nośnik DVD, a w systemie
odnotować jedynie fakt istnienia takiego dokumentu wraz z informacją o fizycznej lokalizacji.

7

Niektóre sprawy mogą mieć nawet kilkaset dokumentów, załadowanie ich wszystkich z bazy danych mogłoby przyczynić się do
niepotrzebnego spowolnienia systemu.

8

W praktyce lepiej takie pismo zeskanować jako kilkustronicowy dokument PDF.
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Ilustracja 40: Lista dokumentów

5.3.8.1. Dodawanie dokumentu
Po naciśnięciu przycisku dodaj

dodaj na ekranie zostanie wyświetlony formularz (41) zawierający

następujące rubryki:
•

Tytuł – tytuł dokumentu.

•

Data – data powstania / otrzymania dokumentu.

•

Numer – numer dokumentu w sprawie, w rubrykę zostanie automatycznie wpisany kolejny wolny
numer dokumentu. Jeśli np. sprawa posiada już cztery dokumenty to pojawi się tu cyfra 5.

•

Przychodzący / Wychodzący – typ dokumentu, dokumenty wychodzące to te tworzone przez
kancelarię, a przychodzące to dokumentu zewnętrzne docierające do kancelarii w formie
korespondencji.

•

Słowa kluczowe – słowa opisujące dokument, pozwalające na szybkie jego zlokalizowanie.

W dolnej części okna znajduje się lista plików dokumentu. Po naciśnięciu przycisku z symbolem plus (

)

zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające zlokalizować plik (42). Po znalezieniu pliku należy go
zaznaczyć i nacisnąć przycisk Otwórz. System pozwala na jednoczesne zaznaczenie i wybranie kilku plików
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, wystarczy przytrzymać klawisz [Ctrl] i nacisnąć lewy przycisk myszy na odpowiednich plikach. Pliki zostaną
dodane do bazy danych. Każdy plik może zostać otwarty (
usunięty (

) w zewnętrznej aplikacji, zapisany (

). Po wprowadzeniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk

) lub

Zapisz.

Ilustracja 41: Nowy dokument

Ilustracja 42: Wybór pliku

5.3.8.2. Edycja dokumentu
Do edycji dokumentu służy przycisk
plików, należy nacisnąć przycisk

Edytuj. Po dokonaniu niezbędnych zmian, usunięciu / dodaniu

Zapisz.

5.3.8.3. Usuwanie dokumentu
Po naciśnięciu przycisku

Usuń, dokument wraz z plikami zostanie usunięty z bazy danych.
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5.3.8.4. Skanowanie dokumentu
Od wersji 2.2 możliwe jest bezpośrednie skanowanie dokumentów z poziomu aplikacji. W celu
zeskanowania dokumentu należy nacisnąć przycisk z symbolem skanera

, który znajduje się w oknie

dodawania dokumentu (41). Naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie okna skanowania:

Ilustracja 43: Okno skanowania

W górnej części okna, po lewej stronie znajduje się lista rozwijana, z której należy wybrać źródło dokumentu.
Źródłem skanowania może być zarówno skaner jak i kamera internetowa lub podpięty do komputera aparat.
Po wybraniu źródła należy nacisnąć przycisk z symbolem skanera, znajdujący się w prawym górnym rogu
okna. Jeżeli zostało zaznaczone pole wyboru Konfiguruj (stan domyślny), to przed skanowaniem zostanie
wyświetlone okno umożliwiające skonfigurowanie skanera (np. wybranie jakości czy formatu). Wygląd okna
konfiguracji jest zależny od dostawcy skanera. Po zeskanowani dokument zostanie wyświetlony w tabeli.
Zeskanowany dokument może zostać wyświetlony w domyślnej przeglądarce graficznej poprzez dwukrotne
kliknięcie odpowiedniego wiersza tabeli. Po lewej stronie każdego wiersza tabeli znajduje się pole wyboru
umożliwiające zaznaczenia wiersza tabeli. Aby dołączyć zaznaczone strony do dokumentu należy nacisnąć
przycisk Dodaj jako JPEG lub Dodaj jako PDF (strony zostaną scalone w jeden dokument PDF). Po
zakończeniu skanowania należy zamknąć okno.
UWAGA:
UWAGA: Większość
Większość sterowników
sterowników urządzeń
urządzeń skanujących
skanujących jest
jest wykonana
wykonana w
w architekturze
architekturze 32
32 bitowej
bitowej (nawet
(nawet w
w przypadku
przypadku
64
64 bitowych
bitowych systemów
systemów operacyjnych,
operacyjnych, takich
takich jak
jak windows
windows 7),
7), zz tego
tego powodu
powodu funkcjonalność
funkcjonalność skanowania
skanowania działa
działa
Prawidłowo
Prawidłowo tylko
tylko w
w przypadku
przypadku 32
32 bitowych
bitowych maszyn
maszyn wirtualnych
wirtualnych javy.
javy. Ponadto
Ponadto może
może zdarzyć
zdarzyć się
się sytuacja,
sytuacja, w
w której
której
sterownik
sterownik odmówi
odmówi współpracy
współpracy zz aplikacją.
aplikacją.

5.4. Podgląd sprawy
W sytuacji, w której użytkownik chce jedynie odczytać pewne informacje dotyczące sprawy, bez zamiaru jej
edycji może skorzystać z przycisku

Podgląd, który spowoduje otwarcie okna sprawy w trybie podglądu.
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Tryb podglądu nie blokuje sprawy, co oznacza, że inny użytkownik systemu może otworzyć daną sprawę w
trybie edycji. W trybie podglądu wszystkie przyciski modyfikujące dane (czyli dodawania, edycji, usuwania)
są ukryte. Aby przejść z trybu podglądu do trybu edycji należy nacisnąć przycisk

Edytuj znajdujący się w

lewym dolnym rogu sprawy.

5.5. Usuwanie sprawy
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: usuwanie
usuwanie spraw.
spraw.

Po naciśnięciu przycisku

Usuń znajdującego się w oknie listy spraw (19). Cała historia sprawy zostanie

bezpowrotnie usunięta.

5.6. Generowanie raportu szczegółowego
Raport szczegółowy pozwala na wyświetlenie wybranych aspektów sprawy w formie pozwalającej na
późniejsze wydrukowanie lub zapisanie do pliku PDF. Raport szczegółowy może być przydatny np. w
sytuacji, w której kancelaria chce przedstawić klientowi listę czynności wykonanych w prowadzonym
postępowaniu. Aby wyświetlić raport należy nacisnąć przycisk

Raport znajdujący się w oknie edycji

sprawy, w nowo otwartym oknie (44) zaznaczyć, które aspekty sprawy mają zostać włączone do
zestawienia, a nacisnąć przycisk

Podgląd.

Ilustracja 44: Generowanie raportu
szczegółowego

5.7. Zarządzanie skrótami spraw
System umożliwia tworzenie skrótów do spraw. Skrót umożliwia szybkie otwarcie sprawy z poziomu
głównego okna aplikacji (16), bez konieczności wyszukiwania jej w rejestrze. Aby dodać skrót do sprawy
należy nacisnąć przycisk

Dodaj skrót znajdujący się na dole okna edycji sprawy (21). W panelu Skróty

okna głównego aplikacji pojawi się odpowiedni numer sprawy, po kliknięciu którego okno sprawy zostanie
otwarte. Aby usunąć skrót należy najechać kursorem myszy na odpowiedni numer sprawy, nacisnąć prawy
przycisk myszy i z nowo rozwiniętego menu wybrać pozycję
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5.8. Zarządzanie drzewem typów spraw
Każda sprawa może być przyporządkowana do pewnej gałęzi prawa, a w jej ramach do pewnej dziedziny
prawa. Aplikacja dostarczana jest z pewnym podstawowym podziałem, który pozwala sklasyfikować
większość spraw, nic nie stoi jednak na przeszkodzie by samodzielnie dostosować drzewo typów spraw do
własnych potrzeb.
Po wybraniu funkcji

Typy spraw z panelu Rejestr spraw okna głównego aplikacji, na ekranie zostanie

wyświetlone okno zwierające drzewo podziału typów (45). W węzłach drzewa umieszczone są gałęzie
prawa, a w liściach dziedziny. Aby rozwinąć listę dziedzin prawa zdefiniowanych w ramach gałęzi należy
nacisnąć ikonę uchwytu (

) znajdującą się po lewej stronie nazwy gałęzi.

Ilustracja 45: Drzewo typów spraw

5.8.1. Dodawanie gałęzi prawa
Naciśnięcie przycisku

Dodaj gałąź spowoduje otwarcie okna dialogowego (46), w którym należy

wprowadzić nazwę gałęzi prawa oraz opcjonalnie opis. Do zatwierdzenia danych służy przycisk
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Ilustracja 46: Nowa gałąź prawa

5.8.2. Dodawanie dziedziny prawa
Aby dodać dziedzinę prawa należy nacisnąć przycisk

Dodaj dziedzinę. Na samej górze okna

dialogowego znajduje się lista pozwalająca wybrać gałąź prawa, do której ma zostać przyporządkowana
nowa dziedzina. Jeżeli podczas dodawania dziedziny, w drzewie typów została zaznaczona jakaś gałąź
prawa to stanie się ona wartością domyślną listy rozwijanej. Po wprowadzeniu nazwy dziedziny i
opcjonalnego opisu należy nacisnąć przycisk

Zapisz.

5.8.3. Edycja gałęzi lub dziedziny prawa
Po zaznaczeniu odpowiedniego elementu należy nacisnąć przycisk
zmiany, a następnie zatwierdzić je przyciskiem

Edytuj, wprowadzić niezbędne

Zapisz.

5.8.4. Usuwanie gałęzi lub dziedziny prawa
Zaznaczony element usuwamy przy pomocy przycisku

Usuń. Usunięcie gałęzi prawa spowoduje

usunięcie wszystkich dziedzin z nią związanych.
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6. Kartoteka
W kartotece systemowej zgromadzone są informacje na temat podmiotów związanych z prowadzonymi
postępowaniami. Kartoteka pozwala na przeglądanie oraz systematyzowanie wiedzy na temat

stron

postępowań, instytucji przed którymi toczą się sprawy lub które występują w nich jako organ pomocniczy
oraz wzorów pism, na podstawie których generowane są dokumenty wychodzące kancelarii.

6.1. Podmioty
W systemie mianem podmiotów zostały określone osoby, firmy oraz instytucje występujące w
postępowaniach w roli strony czynnej lub biernej. Podmioty mogą być przyporządkowane do grupy klientów
albo stron przeciwnych. Taki sztywny podział zapobiega sytuacji, w której osoba reprezentowana przez
kancelarię w jednym postępowaniu, występuje jako strona przeciwna w innym postępowaniu.
Po wybraniu pozycji

Podmioty z panelu Kartoteka okna głównego aplikacji (15) na ekranie zostanie

wyświetlony formularz (47) pozwalający zarządzać kartoteką osobową.

Ilustracja 47: Podmioty
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W górnej części formularza znajduje się wyszukiwarka pozwalająca znaleźć podmioty spełniające określone
kryteria. W rubrykę Szukaj należy wprowadzić frazę (lub jej fragment), która zostanie przypasowana do
atrybutu wybranego z listy rozwijanej Według. Kryteria można dodatkowo zawęzić do klientów lub stron
przeciwnych (lista rozwijana Wśród) oraz zaznaczając odpowiednie pola wyboru wybrać typ
poszukiwanych klientów. Zaznaczenie pola Osoba kontaktowa spowoduje, że poszukiwania będą dotyczyły
także osób kontaktowych związanych z klientem. Naciśnięcie przycisku z symbolem lornetki (

) spowoduje

wyświetlenie listy podmiotów spełniających wprowadzone kryteria. W dolnej części listy znajduje się legenda
wyjaśniająca symbole znajdujące się przy nazwach podmiotów oraz użytą kolorystykę.

6.1.1. Dodawanie podmiotu
Po naciśnięciu przycisku

Dodaj znajdującego się w oknie podmiotów lub wybraniu pozycji

Dodaj

podmiot z panelu Kartoteka okna głównego aplikacji, na ekranie pojawi się okno dialogowe pozwalające
wprowadzić informacje na temat podmiotu:

Ilustracja 48: Podmiot - dane podstawowe

Dane podmiotu zostały logicznie pogrupowane i umieszczone w pięciu zakładkach: Dane podstawowe,
Adresy, Kontakty, Finanse / Komentarz oraz GIODO. Po wprowadzeniu odpowiednich danych opisanych
w poniższych podpunktach należy nacisnąć przycisk

Zapisz.

6.1.1.1. Dane podstawowe
W zakładce danych podstawowych (48), poprzez zaznaczenie pola Osoba, Firma lub Inny, należy określić
typ podmiotu. W przypadku oznaczenia podmiotu jako Inny, w rubryce znajdującej się po prawej stronie,
pojawi się możliwość wprowadzenia tekstowego opisu typu. W następnej kolejności należy wprowadzić
nazwę pod jaką podmiot będzie figurował w kartotece. Dla podmiotów oznaczonych jako osoba należy
wypełnić rubryki Imię i Nazwisko. Jeśli podmiot jest typu firma, należy wprowadzić jej nazwę. W przypadku
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innego podmiotu można określić zarówno imię i nazwisko jak i nazwę. Podmiot może występować w
prowadzonych postępowaniach jako Klient lub Strona przeciwna, wyboru dokonujemy zaznaczając
odpowiednie pole. Poniżej znajdują się rubryki pozwalające wprowadzić rozmaite numery związane z
klientem, a także adresy strony internetowej oraz poczty elektronicznej.
6.1.1.2. Adresy
Zakładka (49) pozwala na wprowadzenie adresu siedziby / zameldowania podmiotu. Po zaznaczeniu pola
Wprowadź inny adres korespondencyjny można dodatkowo wprowadzić adres korespondencyjny.

Ilustracja 49: Podmiot - adresy

6.1.1.3. Kontakty
Do każdego podmiotu można przypisać listę osób kontaktowych. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku
gdy podmiotem jest duże przedsiębiorstwo, w którym różne osoby odpowiedzialne są, za różne aspekty
prowadzonej sprawy. Aby dodać osobę kontaktową należy nacisnąć przycisk

Dodaj w zakładce Kontakty

(50). W nowo otwartym oknie dialogowym (51) należy wprowadzić dane teleadresowe osoby. Rubryka
Sprawy pozwala określić kwestie w jakich pracownicy kancelarii powinni kontaktować się z daną osobą (np.
„rozliczenia”). Dane należy zatwierdzić przyciskiem
danych, a przycisk

Zapisz. Przycisk

Edytuj służy do aktualizacji

Usuń pozwala usunąć osobę kontaktową z listy.
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Ilustracja 50: Podmiot - kontakty

Ilustracja 51: Osoba kontaktowa

6.1.1.4. Finanse / Komentarz
W zakładce (52) znajdują się informacje na temat sposobu rozliczania podmiotu, który jest klientem
kancelarii. Domyślnie wybrane jest pole Za sprawę, oznaczające, że klient rozliczany na podstawie
prowadzonych w jego imieniu spraw. Jeżeli klient rozliczany jest na podstawie umowy ryczałtowej, należy
zaznaczyć pole Ryczałt i w rubrykę Kwota wprowadzić wartość ryczałtu. Jeżeli ryczałt jest limitowany,
należy zaznaczyć pole Limit godzin i wprowadzić odpowiednią wartość oznaczającą liczbę godzin.
Dodatkowo należy określić stawkę godzinową za przekroczenie limitu ryczałtu. W przypadku klientów
rozliczanych według godzin spędzonych nad sprawą, należy zaznaczyć pole Stawka godzinowa i
wprowadzić odpowiednią kwotę. W rubrykę Rachunek bankowy można wprowadzić informacje na temat

Repertorium 2 - Podręcznik użytkownika

Strona 49/98

6.Kartoteka

rachunku bankowego klienta oraz dodatkowo zaznaczyć czy jest on płatnikiem VAT. Rubryka komentarz
pozwala na dodanie krótkiej informacji tekstowej dotyczącej podmiotu.

Ilustracja 52: Podmiot - finanse

6.1.1.5. GIODO
W ostatniej zakładce (Ilustracja 52a) znajdują się dodatkowe informacje wymagane przez GIODO 9. Można
tutaj określić kolejno:
•

osobę, która wprowadziła dane do systemu,

•

datę pierwszego wprowadzenia danych,

•

źródło, z którego dane zostały pozyskane,

•

informacje o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione oraz dacie i zakresie tego
udostępnienia,

•

9

sprzeciwie

Minimalne wymagania funkcjonalne wynikające z obowiązku informacyjnego
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Ilustracja 52a: Podmiot - GIODO

6.1.2. Edycja danych podmiotu
Po zaznaczeniu odpowiedniego podmiotu należy nacisnąć przycisk
odpowiednie zmiany i zatwierdzić je przyciskiem

Edytuj, a następnie wprowadzić

Zapisz.

6.1.3. Usuwanie podmiotu
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: usuwanie
usuwanie podmiotów.
podmiotów.

Do usuwanie podmiotów służy przycisk

Usuń. Nie jest możliwe usunięcie podmiotu związanego z jakąś

sprawą (czyli występującego w sprawie w roli klienta lub strony przeciwnej).

6.2. Instytucje
Kartoteka instytucji zawiera dane na temat organów rozstrzygających, egzekucyjnych oraz innych,
związanych z prowadzonymi postępowaniami. Instytucje pojawiają się w systemie jako:
•

organy rozstrzygające podczas definiowania etapów prowadzonych postępowań,

•

organy egzekucyjne w kontekście roszczeń,

•

inne urzędy podczas redagowania terminarza kancelarii.

Instytucje zostały podzielone na grupy, aplikacja nie posiada jednak sztywnej klasyfikacji, co pozwala na
dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb kancelarii.
Aby wyświetlić okno zarządzania instytucjami należy wybrać pozycję

Instytucje z panelu Kartoteka okna

głównego aplikacji (15). W górnej części okna (53) znajduje się wyszukiwarka pozwalająca znaleźć
odpowiednią instytucję. W celu odnalezienia instytucji należy wprowadzić w rubrykę Szukaj poszukiwaną
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frazę lub jej fragment oraz z listy rozwijanej znajdującej się po prawej stronie wybrać atrybut, według którego
zostanie przeprowadzone dopasowanie. Kryteria można dodatkowo zawęzić poprzez określenie Grupy
instytucji, w obrębie której będą prowadzone poszukiwania. Zaznaczenie pola Tylko egzekutorzy
spowoduje, zawężenie poszukiwań do instytucji, które zdefiniowano jako egzekucyjne.

Ilustracja 53: Instytucje

6.2.1. Dodawanie instytucji
Naciśnięcie przycisku

Dodaj spowoduje otwarcie okna pozwalającego wprowadzić dane instytucji (54). W

górnej części okna należy wprowadzić nazwę instytucji oraz z listy rozwijanej wybrać grupę, do której
będzie przypisana nowa instytucja. Grupami instytucji można zarządzać poprzez modyfikację odpowiedniej
tabeli słownikowej (Rozdział 8.3.5 Tabele słownikowe). Oznaczenie instytucji jako Egzekutor ułatwi jej
zidentyfikowanie w czasie dodawania roszczenia do sprawy (Rozdział 5.3.7 Roszczenia). W dolnej części
okna znajdują się rubryki pozwalające wprowadzić dane teleadresowe instytucji. Rubryka Rachunek
przeznaczona jest na numer rachunku bankowego instytucji. Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć
przycisk

Zapisz.
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Ilustracja 54: Nowa instytucja

6.2.2. Edycja danych instytucji
Naciśnięcie przycisku

Edytuj spowoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego zmodyfikowanie

danych instytucji. Dane zostają zaktualizowane po naciśnięciu przycisku

Zapisz.

6.2.3. Usuwanie instytucji
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: usuwanie
usuwanie instytucji.
instytucji.

Naciśnięcie przycisku

Usuń spowoduje usunięcie zaznaczonej instytucji. Jeżeli instytucja związana jest z

jakimś innym obiektem, np. jest organem egzekucyjnym w roszczeniu, nie będzie możliwe jej usunięcie.

6.3. Wzorce pism
Część dokumentacji tworzonej przez kancelarię oparta jest o uniwersalne wzorce, które mogą być
wykorzystane w kontekście wielu spraw. Kartoteka wzorców pism stanowi spójny, uporządkowany rejestr
pozwalający zachować ujednolicony wygląd generowanych dokumentów. Wzorce podzielone są na
kategorie, które mogą być definiowane przez użytkownika. Aplikacja nie narzuca formatu dokumentu
będącego wzorcem, a co za tym idzie do bazy danych można dodawać wzorce utworzone w różnych
edytorach tekstu (np. Word, Works, OpenOffice). Wzory dzielą się na osobiste i publiczne, taki podział
pozwala rozróżnić szablony na których pracują jedynie wybrani użytkownicy od wzorów wspólnych dla
wszystkich użytkowników. Wzorce osobiste są widoczne jedynie dla ich właścicieli oraz głównego
administratora systemu.
Po wybraniu pozycji

Wzorce pism z panelu Kartoteka, na ekranie pojawi się okno pozwalające

zarządzać wzorcami (55). W górnej części znajduje się wyszukiwarka pozwalająca, na podstawie
wprowadzonej w rubrykę Szukaj frazy, znaleźć odpowiedni wzorzec. Poszukiwania można zawęzić do
odpowiedniej kategorii. Na liście wyników kolorem zielonym zostały oznaczone wzorce prywatne. Po
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zaznaczeniu danego wzorca i naciśnięciu przycisku

Otwórz, plik wzorca zostanie otwarty za pomocą

domyślnego oprogramowania skojarzonego w systemie operacyjnym z typem pliku. Naciśnięcie przycisku
Zapisz na dysku pozwoli zapisać plik w wybranej lokalizacji.
UWAGA:
UWAGA: Jeżeli
Jeżeli otwarty
otwarty plik
plik zostanie
zostanie zmodyfikowany
zmodyfikowany w
w programie
programie zewnętrznym,
zewnętrznym, np.
np. zostanie
zostanie dopisana
dopisana linijka
linijka tekstu
tekstu
do
do dokumentu
dokumentu worda,
worda, to
to należy
należy ponownie
ponownie wprowadzić
wprowadzić go
go do
do systemu
systemu przez
przez wyedytowanie
wyedytowanie wzorca,
wzorca, usunięcie
usunięcie
starej
starej wersji
wersji pliku
pliku ii dodanie
dodanie nowej.
nowej.

Ilustracja 55: Wzorce pism

6.3.1. Dodawanie wzorca
Po naciśnięciu przycisku

Dodaj, na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe (56) z następującymi

rubrykami:
•

Tytuł – tytuł wzorca jednoznacznie identyfikujący pismo w obrębie kategorii.

•

Słowa kluczowe – frazy pomocnicze opisujące wzorzec oddzielone przecinkami.

•

Kategoria pisma – kategoria do której należy dokument.

•

Właściciel – osoba, która wprowadziła dokument do bazy.
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•

Plik – plik wzorca.

•

Osobisty – pole pozwalające zaznaczyć wzorzec jako osobisty.

Lista kategorii może być modyfikowana z poziomu tabel słownikowych systemu (Rozdział 8.3.5 Tabele
słownikowe). Wyboru pliku można dokonać poprzez kliknięcie przycisku z symbolem folderu (
wypełnieniu stosownych rubryk należy nacisnąć przycisk

). Po

Zapisz.

Ilustracja 56: Nowy wzorzec

6.3.2. Edycja wzorca
Zaznaczony wzorzec można zmodyfikować naciskając przycisk
służy przycisk

Zapisz. Przyciski

oraz

Edytuj. Do zatwierdzenia nowych danych

znajdujące się po prawej stronie przycisku zapisz pozwalają

kolejno na otwarcie pliku wzorca lub zapisanie go na dysku. Jeżeli otwarty w trybie edycji plik zostanie
zmodyfikowany w zewnętrznej aplikacji, system zapyta czy plik znajdujący się w bazie danych powinien
zostać automatycznie nadpisany nową wersją.

6.3.3. Usuwanie wzorca
Naciśnięcie przycisku

Usuń spowoduje usunięcie wzorca z bazy danych.
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7. Zadania
Do najczęstszych zadań pracowników kancelarii będzie zapewne należało wykonywanie rozmaitych
czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami takich jak np. tworzenie różnego rodzaju pism,
spotkania z klientami, uczestnictwo w rozprawach czy też szeroko rozumiane zarządzanie korespondencją
przychodzącą oraz wychodzącą kancelarii. Zadaniem opisanego w niniejszym rozdziale modułu jest
wspomaganie planowania oraz rejestrowanie wymienionych powyżej aktywności.

7.1. Czynności
Czynności pozwalają na rejestrowanie wszelkich działań prowadzonych przez pracowników kancelarii.
Czynnością może być równie dobrze napisanie pozwu jak i spotkanie z klientem, czy też rozmowa
telefoniczna. System nie narzuca sztywnej definicji czynności co pozwala na wykorzystanie tej funkcji wedle
uznania użytkownika systemu. Istotą czynności jest możliwość mierzenia czasu jej realizacji za pomocą
automatycznego zegara wbudowanego w aplikacje lub poprzez ręczne dodanie faz wykonania. Czynność
może być rozbita na fazy realizacji - przerwana, a następnie wznowiona. Z każdą czynnością można
powiązać pracownika zlecającego, pracownika wykonującego, sprawę, której ona dotyczy oraz klienta.
Czynności pozawalają zatem nie tylko na przejrzyste śledzenie postępu sprawy, ale mogą być także
podstawą do precyzyjnego rozliczenia pracownika/klienta z czasu poświęconego sprawie.
Wybranie pozycji

Czynności z panelu Zadania głównego okna aplikacji spowoduje wyświetlenie okna

pozwalającego na przeszukiwanie rejestru czynności (57).
Uwaga:
Uwaga: domyślnie
domyślnie po
po otwarciu
otwarciu wyświetlone
wyświetlone zostają
zostają wszystkie
wszystkie niezrealizowane
niezrealizowane czynności,
czynności, których
których aktualnie
aktualnie
zalogowany
zalogowany użytkownik
użytkownik jest
jest zleceniodawcą
zleceniodawcą lub
lub zleceniobiorcą.
zleceniobiorcą.

Aby znaleźć określoną czynność wystarczy w pole Szukaj wprowadzić fragment jej nazwy lub opisu, a
następnie nacisnąć przycisk z symbolem lornetki (

), opcjonalnie można odznaczyć pole Szukaj tylko

wśród niezrealizowanych, które ogranicza poszukiwania jedynie do czynności niezrealizowanych. W
prawym dolnym rogu listy wyników znajduje się informacja o liczbie znalezionych czynności oraz łącznym
czasie ich wykonania. Pozycje oznaczone kolorem czerwonym informują o przekroczeniu terminu wykonania
danej czynności. Czynności zrealizowane oznaczone są ikoną zaznaczonego pola wyboru (
jeszcze niezrealizowane symbolem pustej kratki (

), a czynności

). Jeżeli zajdzie konieczność określenia bardziej

złożonych kryteriów poszukiwań należy kliknąć zakładkę

Wyszukiwanie zaawansowane (58). W trybie

wyszukiwania zaawansowanego można określić parametry takie jak:
•

poszukiwaną frazę czyli fragment nazwy lub opisu czynności,

•

pracownika – zleceniobiorcę lub zleceniodawcę czynności (zaznaczenie pola

Wyświetl

zablokowanych pozwoli rozszerzyć wybór o zablokowanych użytkowników),
•

datę, a ściślej ujmując ramy czasowe dla daty czynności,

•

typ,
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•

status,

•

sprawę, której czynności mają dotyczyć,

•

podmiot związany z czynnością.

Ilustracja 57: Wyszukiwanie czynności

Po wprowadzeniu wybranych parametrów należy nacisnąć przycisk

Szukaj, na liście wyników

wyświetlone zostaną czynności pasujące do wybranych kryteriów. W celu utworzenia raportu z czynności
należy nacisnąć przycisk

Raport. Raport może zostać wydrukowany lub zapisany do pliku PDF. Listę

czynności włączonych do raportu można ograniczyć poprzez zaznaczenie/odznacznie odpowiednich wierszy
(klawisz [Ctrl] + lewy przycisk myszy).
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Ilustracja 58: Zaawansowane wyszukiwanie czynności

7.1.1. Dodawanie czynności
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Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: zlecanie
zlecanie czynności,
czynności, w
w przypadku
przypadku gdy
gdy zleceniobiorcą
zleceniobiorcą ma
ma być
być dowolny
dowolny pracownik
pracownik kancelarii.
kancelarii.

Po naciśnięciu przycisku

Dodaj, na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na

dodanie do systemu nowej czynności (59). Podstawowym parametrem opisującym czynność jest jej nazwa,
która powinna w sposób zwięzły opisywać zaplanowane / wykonane działanie, np. „Napisanie pozwu”. Jeżeli
istnieje potrzeba szerszego skomentowania czynności należy wykorzystać do tego celu pole opis. Pole
Wykonanie pozwala na określenie terminu wykonania czynności albo terminu do którego czynność powinna
być zrealizowana. Parametry znajdujące się w zakładce Zlecenie służą do określenia przynależności
definiowanego zadania. Pole Zleceniodawca zostaje automatycznie wypełnione imieniem i nazwiskiem
aktualnie zalogowanego użytkownika, dla którego dodatkowo można zdefiniować przypomnienie.
Przypomnienie powoduje pojawienie się komunikatu systemowego w określonym czasie. Możliwe jest
ustawienie dokładnego terminu przypomnienia lub określenie ile jednostek czasu przed terminem
czynności powinien wyświetlić się komunikat. Przykładowo jeśli termin wykonania czynności został ustalony
na dzień 5 lipca 2011 roku, godzinę 12:00 to ustawienie przypomnienia na 10 minut przed terminem
spowoduje wyświetlenie komunikatu o godzinie 11:50 tego samego dnia. Czynność może być powiązana ze
sprawą albo z podmiotem. Dla czynności powiązanej ze sprawą możliwe jest określenie takich parametrów
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jak sprawa, etap postępowania oraz klient. W przypadku czynności związanej z podmiotem należy określić
osobę lub instytucję, której czynność dotyczy. Aby powiązać podmiot lub sprawę z czynnością należy
nacisnąć przycisk wyboru (

) znajdujący się z prawej strony odpowiedniej rubryki, a następnie w nowo

otwartym oknie znaleźć, zaznaczyć i wybrać pożądany obiekt. Ostatnim parametrem czynności jest
zleceniobiorca, czyli osoba, która ma wykonać czynność. Jeżeli czynność powiązana jest ze sprawą to na
liście rozwijanej pojawią się wszyscy niezablokowani pracownicy, którzy mają dostęp do sprawy (czyli
pełnomocnik, prowadzący oraz asystenci). Dla czynności związanych z podmiotem możliwe jest wybranie
dowolnego niezablokowanego pracownika kancelarii. Aby zapisać czynność należy nacisnąć przycisk
Zapisz. Jeżeli dodatkowo zaznaczono pole Przejdź do edycji po zapisaniu, okno pozostanie otwarte co
umożliwi natychmiastowe wprowadzenie informacji o postępie wykonania czynności.
Uwaga:
Uwaga: Czynności
Czynności związane
związane ze
ze sprawą
sprawą mogą
mogą być
być również
również dodawane
dodawane zz poziomu
poziomu okna
okna edycji
edycji sprawy
sprawy (zakładka
(zakładka
etapy).
etapy). W
W takim
takim przypadku
przypadku czynność
czynność zostaje
zostaje automatycznie
automatycznie powiązana
powiązana ze
ze sprawą
sprawą oraz
oraz etapem,
etapem, w
w obrębie
obrębie którego
którego
jest
jest definiowana.
definiowana. Edycja
Edycja sprawy
sprawy została
została szczegółowo
szczegółowo opisana
opisana w
w rozdziale
rozdziale (XX).
(XX).
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Ilustracja 59: Nowa czynność

7.1.2. Edycja czynności
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Uwaga:
Uwaga: edycja
edycja czynności
czynności może
może być
być przeprowadzona
przeprowadzona jedynie
jedynie przez
przez zleceniodawcę
zleceniodawcę lub
lub zleceniobiorcę.
zleceniobiorcę.
Zleceniodawca
Zleceniodawca ma
ma możliwość
możliwość zmiany
zmiany warunków
warunków wykonania
wykonania czynności,
czynności, zleceniobiorca
zleceniobiorca natomiast
natomiast może
może jedynie
jedynie
edytować
edytować dane
dane związane
związane zz jej
jej realizacją
realizacją (dokument
(dokument wynikowy,
wynikowy, fazy
fazy realizacji).
realizacji).

Po zaznaczeniu odpowiedniej czynności na liście wyników należy nacisnąć przycisk

Edytuj. Na ekranie

zostanie wyświetlone okno edycji czynności wzbogacone o zakładkę Wykonanie (60). Jeżeli wynikiem
wykonania czynności było wygenerowanie pisma (np. przedmiotem czynności było napisanie pozwu) oraz
czynność jest związana ze sprawą, to można do niej dołączyć odpowiedni dokument poprzez naciśnięcie
przycisku wyboru (

) znajdującego się z prawej strony rubryki Dokument wynikowy. Jeżeli dokumentu nie

ma w bazie, można go dodać za pomocą przycisku

Dodaj, który znajduje się w oknie wyboru dokumentu

(61). Dodawanie dokumentów zostało szczegółowo opisane w rozdziale 5.3.8.1 Dodawanie dokumentu.
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Ilustracja 60: Edycja czynności

Ilustracja 61: Wybór dokumentu

W dolnej części zakładki Wykonanie znajduje się lista faz realizacji czynności. Każda czynność może
składać się z nieograniczonej liczby faz, które łącznie składają się na czas wykonania czynności. Aby dodać
nową fazę należy nacisnąć przycisk z symbolem plusa (
czasowe fazy oraz opcjonalny opis. Naciśnięcie przycisku

) i w nowo otwartym oknie (62) wprowadzić ramy
Zapisz spowoduje dodanie fazy do systemu

oraz zaktualizowanie informacji o łącznym czasie wykonania czynności. Każdą fazę można zmodyfikować (
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), podglądnąć (

) oraz usunąć (

).

Ilustracja 62: Faza realizacji

Podczas realizacji czynności można skorzystać z funkcji automatycznego pomiaru czasu wykonania, w tym
celu należy nacisnąć przycisk z symbolem zegara (

). Pomiar czasu dla czynności sygnalizowany jest

pojawieniem się odpowiedniej informacji w prawym dolnym rogu okna głównego programu:

Ilustracja 63: Pomiar czasu
wykonania

Po naciśnięcie przycisku stop (

) pomiar zostanie przerwany, a na liście faz realizacji pojawi się nowa

pozycja opisana zmierzonym czasem. Czas realizacji mierzony jest w minutach. Kliknięcie lewym
przyciskiem myszy na mierniku czasu spowoduje otwarcie okna czynności jeśli jest ono zamknięte. Aby
oznaczyć czynność jako wykonaną należy zaznaczyć pole Zrealizowana znajdujące się w prawym górnym
rogu okna czynności, a następnie nacisnąć przycisk
dokonać

z

poziomu

(odznaczenie) lub

okna

wyszukiwania

Zapisz. Oznaczenia realizacji czynności można także

czynności

(57)

poprzez

naciśnięcie

przycisków

(zaznaczenie), analogicznie znajdują się tam także przyciski pozwalające na

dokonanie pomiaru czasu.

7.1.3. Usuwanie czynności
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: usuwanie
usuwanie czynności,
czynności, w
w przypadku
przypadku gdy
gdy użytkownik
użytkownik chce
chce usunąć
usunąć czynność,
czynność, której
której nie
nie jest
jest
zleceniodawcą.
zleceniodawcą.

Po zaznaczeniu odpowiedniego wiersza na liście czynności należy nacisnąć przycisk
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7.2. Terminarz
Terminarz służy do planowania aktywności pracowników kancelarii. Główna różnica między terminarzem, a
czynnościami opisanymi w poprzednim rozdziale polega na tym, że czynności odnoszą się do wykonanych
działań, dla których możliwe jest precyzyjne określenie czasu trwania. W terminarzu można zapisywać
informacje na temat zaplanowanych spotkań lub rozpraw, a także notować inne zdarzenia takie jak np.
urlopy czy delegacje.
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: przeglądanie
przeglądanie terminarza,
terminarza, użytkownik
użytkownik nieposiadający
nieposiadający tego
tego przywileju
przywileju będzie
będzie mógł
mógł jedynie
jedynie
przeglądać
przeglądać terminy
terminy związane
związane zz jego
jego osobą
osobą oraz
oraz jeszcze
jeszcze nieprzydzielone.
nieprzydzielone.

Aby wyświetlić okno terminarza należy wybrać pozycję

Terminarz z panelu Zadania okna głównego

aplikacji. Terminarz może pracować w dwóch podstawowych trybach: kalendarza oraz listy.

Ilustracja 64: Terminarz w tryb kalendarza, widok jednego dnia

W trybie kalendarza (64) terminy przedstawione są w postaci różnokolorowych bloków. Kolory bloków
odpowiadają rodzajowi danego wpisu:
•

kolor zielony – spotkania,

•

kolor niebieski – rozprawy,
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•

kolor ceglasty – inne (np. delegacje, urlopy, etc.)

•

kolor grafitowy – terminy nieprzydzielone, czyli takie, dla których nie określono pracownika
związanego z terminem (którego termin dotyczy).

Uwaga:
Uwaga: Jeżeli
Jeżeli do
do terminu
terminu nie
nie przyporządkowano
przyporządkowano pracownika
pracownika to
to pomimo
pomimo określenia
określenia typu
typu terminu
terminu (np.
(np. spotkanie),
spotkanie),
blok
blok obrazujący
obrazujący termin
termin będzie
będzie wyświetlany
wyświetlany w
w kolorze
kolorze grafitowym.
grafitowym.

Ilustracja 65: Terminarz w trybie kalendarza, widok tygodniowy

Bloki uszeregowane są rosnąco według daty początkowej terminu. Po lewej stronie znajduje się oś czasowa
z naniesionymi godzinami. Jeżeli ramy czasowe dwóch terminów nachodzą na siebie, bloki im
odpowiadające umieszczane są obok siebie. Przykładowo na ilustracji nr

64 termin instalacji

oprogramowania częściowo pokrywa się z terminem rozprawy. Po najechaniu kursorem myszy na blok
zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące wpisu. Domyślnie terminarz wyświetla wszystkie rodzaje działań
dla wszystkich pracowników. Aby wyłączyć wyświetlanie danego typu terminu należy odznaczyć
odpowiednią pozycję w menu Widok. Analogicznie posługując się menu Pracownik można wyświetlić
jedynie terminy związane z danym pracownikiem, jeżeli dodatkowo zaznaczono opcję Wyświetl
nieprzydzielone z menu Widok to na terminarzu znajdą się też wpisy nieprzydzielone. Domyślnie na liście
pracowników widnieją jedynie imiona i nazwiska właścicieli kont niezablokowanych; aby to zmienić należy
zaznaczyć opcję Wyświetl zablokowanych znajdującą się w menu Pracownik, a następnie wybrać
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odpowiednią osobę. Kalendarz oferuje trzy widoki: dzienny (domyślny), tygodniowy oraz miesięczny. Wyboru
widoku można dokonać wybierając odpowiednią pozycję z menu Widok. Wysokość bloków naniesionych na
widoki jednego dnia oraz widok tygodniowy odzwierciedlają długość spotkania, w przypadku widoku
miesięcznego (66) bloki służą jedynie do zaznaczenia terminu. Innymi słowy jeśli w danym dniu odnotowane
są cztery terminy, każdy z nich zajmie jedną czwartą miejsca przeznaczonego na dzień.

Ilustracja 66: Terminarz w trybie kalendarza, widok miesięczny

Aktualna data zaznaczona jest w widoku tygodniowym i miesięcznym kolorem jasnoniebieskim, kolorem
żółtym, natomiast wybrany dzień. Wyboru dnia dokonuje się poprzez kliknięcie odpowiedniej kratki
reprezentującej dzień.
Naciśnięcie zakładki Lista spowoduje przełączenie terminarza w tryb listy (67). W trybie listy wyświetlana
jest tabela, której wierszami są kolejne terminy. Terminy uszeregowane są od najnowszego do najstarszego.
W dolnym prawym rogu okna terminarza znajdują się kontrolki nawigacyjne. Naciśnięcie przycisku z
symbolem uchwytu (

) umożliwi zmianę daty terminarza. Strzałki (

,

) umożliwią przesunięcie

terminarza w przód lub w tył, w zależności od widoku, o jeden dzień, tydzień lub miesiąc. Przycisk z
symbolem kalendarza (

) umożliwi powrót do aktualnej daty, a ostatni przycisk (
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Ilustracja 67: Terminarz w trybie listy

7.2.1. Dodawanie terminu
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Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: zarządzanie
zarządzanie terminarzem,
terminarzem, użytkownik
użytkownik nieposiadający
nieposiadający tego
tego przywileju
przywileju będzie
będzie mógł
mógł jedynie
jedynie
dodawać
dodawać terminy
terminy zz nim
nim związane.
związane.

Aby utworzyć nowy termin należy dwukrotnie kliknąć puste miejsce terminarza lub nacisnąć przycisk
Dodaj. W nowo otwarte okno (68) należy przede wszystkim wprowadzić tytuł opisujący termin. Jeżeli
istnieje potrzeba szerszego skomentowania terminu można skorzystać z pola Opis. W rubryce Wprowadził
pojawi się automatycznie imię i nazwisko aktualnie zalogowanego użytkownika. Z listy rozwijanej Pracownik
można wybrać osobę, której dotyczy wpis. Jeżeli wpis ma być nieprzydzielony, należy ustawić pole na
wartości Wybierz. Za pomocą pól Od oraz Do można określić ramy czasowe wydarzenia. W przypadku gdy
termin został przypisany do konkretnej osoby, można ustawić przypomnienie. Podobnie jak w przypadku
czynności, przypomnienie może być ustawione na konkretny termin lub na określoną liczbę jednostek czasu
przed terminem. W dolnej części okna można wybrać typ terminu oraz w zależności od typu określić
sprawę, podmiot lub instytucję. Wyboru dokonujemy poprzez naciśnięcie przycisku
odpowiedniego obiektu. Po naciśnięciu przycisku
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Ilustracja 68: Nowe zdarzenie

7.2.2. Edycja terminu
Po zaznaczeniu odpowiedniego bloku w trybie kalendarza lub wiersza w trybie
przycisk

listy, należy nacisnąć

Edytuj. Wartość pola Wprowadził zostanie automatycznie wypełniona imieniem i nazwiskiem

osoby modyfikującej wpis. Zmodyfikowane informacje należy zatwierdzić przyciskiem

Zapisz.

7.2.3. Usuwanie terminu
Zaznaczony termin można skasować poprzez naciśnięcie przycisku

Usuń i zatwierdzenie wyświetlonego

komunikatu.
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7.3. Przypomnienia
Mechanizm przypomnień pozwala na poinformowanie użytkownika o nadchodzących wydarzeniach.
Przypomnienia mogą być definiowane dla czynności (rozdział 7.1) oraz dla terminów (rozdział 7.2). Z
chwilą nadejścia przypomnienia w prawym dolnym rogu okna głównego aplikacji zostaje wyświetlony
komunikat informujący o liczbie przypomnień:

Ilustracja 69: Komunikat o liczbie
przypomnień

Za pomocą przycisku

Ukryj można zamknąć panel informacyjny. Ukrycie komunikatu nie spowoduje jego

usunięcia i zostanie on ponownie wyświetlony po około minucie. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na
treści komunikatu lub wybraniu pozycji

Przypomnienia z panelu Zadania okna głównego aplikacji

zostanie wyświetlona lista aktualnych powiadomień (70). Powiadomienia oznaczone ikoną
do czynności, a te oznaczone ikoną

odnoszą się

do terminarza.

Ilustracja 70: Powiadomienia

Zaznaczenie powiadomienia i naciśnięcie przycisku

Przesuń spowoduje otwarcie okna dialogowego (71),

za pomocą którego możliwe będzie zmodyfikowanie parametrów przypomnienia. Naciśnięcie przycisku
Szczegóły pozwoli zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat czynności lub wydarzenia, a
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wciśnięcie przycisku

Usuń spowoduje usunięcie przypomnienia.

Ilustracja 71: Zmiana terminu przypomnienia

Pojawienie się informacji o przypomnieniu może być dodatkowo poprzedzone sygnałem dźwiękowym. Aby
skorzystać z tej funkcjonalności należy wybrać pozycję Narzędzia → Ustawienia z górnego menu głównego
okna aplikacji, a następnie w oknie dialogowym (69) zaznaczyć ustawienia użytkownika.

Ilustracja 72: Ustawienie dźwięku przypomnienia

Po naciśnięciu przycisku wyboru

znajdującego się po prawej stronie pola Plik dźwiękowy, otwarte

zostanie okno przeglądarki katalogów umożliwiające wybranie odpowiedniego pliku wav10. Dodatkowo
należy jeszcze zaznaczyć pole wyboru Odtwarzaj plik dźwiękowy. Ustawienia zostają zatwierdzone po
naciśnięciu przycisku

Zapisz.

10 Pliki wav są bardzo popularnym formatem dźwiękowym. Można je znaleźć np. w katalogu media systemu operacyjnego Windows
lub pobrać z internetu.
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7.4. Książka korespondencji
Książka korespondencji pozwala śledzić informacje na temat poczty przychodzącej oraz wychodzącej z
kancelarii. Po wybraniu pozycji

Książka korespondencji z panelu Zadania, na ekranie zostanie

wyświetlone okno pozwalające przeszukiwać bazę korespondencji.

Ilustracja 73: Książka korespondencji

W górnej części okna można określić poszukiwaną frazę lub jej fragment, ustalić ramy dla daty
nadania/odebrania oraz z rozwijanej listy wybrać typ poszukiwanej korespondencji. Naciśnięcie przycisku z
symbolem lornetki (

) spowoduje wyświetlenie rekordów pasujących do wprowadzonych danych. Jeżeli dla

danego wpisu wprowadzono komentarz, zostanie on wyświetlony w dolnej części okna po zaznaczeniu
odpowiedniego wiersza listy. Naciśnięcie przycisku

Raport spowoduje wyświetlenie raportu, który może

zostać wydrukowany lub zapisany do formatu PDF. Domyślnie na raporcie znajdą się wszystkie wylistowane
rekordy. Zaznaczenie grupy wpisów (klawisz [Ctrl] + lewy przycisk myszy) spowoduje wykluczenie
pozostałych z treści raportu.
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7.4.1. Dodawanie wpisu
Naciśnięcie przycisku

Dodaj spowoduje wyświetlenie formularza (65), w którego rubryki należy

wprowadzić dane opisujące korespondencję. W pierwszej kolejności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola wyboru, należy określić czy korespondencja jest przychodząca czy wychodząca, a następnie
wprowadzić datę jej otrzymania/nadania. Dla korespondencji przychodzącej możliwe jest określenie jej
numeru. W rubryce tej domyślnie pojawi się kolejny numer, czyli numer ostatniej korespondencji
powiększony o jeden. W danym roku kalendarzowym nie można użyć dwukrotnie tego samego numeru. W
każdym nowym roku licznik numeracji jest automatycznie resetowany i system rozpoczyna przypisywanie
numerów „od początku”. Formularz zawiera rubryki pozwalające wpisać nadawcę i odbiorcę przesyłki oraz
rubrykę Komentarz, w którą można wprowadzić uwagi dotyczące przesyłki. W dolnej części formularza
znajdują się rubryki pozwalające na skojarzenie korespondencji ze sprawą, dokumentem oraz terminem.
Jeśli np. otrzymane pismo dotyczy terminu rozprawy, można powiązać wpis ze sprawą i zeskanowanym
dokumentem oraz utworzyć odpowiedni wpis w terminarzu. Dane zostają zatwierdzone po naciśnięciu
przycisku

Zapisz.

Ilustracja 74: Nowa korespondencja

7.4.2. Edycja wpisu
Zaznaczony wpis można zmodyfikować poprzez naciśnięcie przycisku
następuje po naciśnięciu przycisku

Edytuj. Aktualizacja danych

Zapisz.

Repertorium 2 - Podręcznik użytkownika

Strona 74/98

7.Zadania

7.4.3. Usuwanie wpisu
Po naciśnięciu przycisku

Usuń, rekord zostanie usunięty z bazy danych.
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8. Administracja
Czynności administracyjne pozwalają na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb kancelarii. Do
głównych zadań administratora należy realizowanie dostępu do aplikacji poprzez ustalenie odpowiedniej
hierarchii ról i pracowników. W gestii administratora leży także zarządzanie domyślnymi ustawieniami
systemu, formatami numeracji spraw i tabelami słownikowymi.

8.1. Zarządzenie rolami
Role są odzwierciedleniem obowiązków wykonywanych przez pracowników kancelarii. Osoba pełniąca rolę
sekretarki będzie prawdopodobnie zajmowała się przede wszystkim uzupełnianiem książki korespondencji
oraz dodawaniem do terminarza wpisów dotyczących rozpraw i innych wydarzeń związanych z działalnością
biura. Aplikant natomiast będzie mógł prowadzić sprawy, ale nie będzie w nich uczestniczył jako
pełnomocnik klienta. Osoby pełniące poszczególne role są zatem w różnorodny sposób uprzywilejowane
jeśli chodzi o dostęp do danych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podział obowiązków w poszczególnych
kancelariach wynika często z indywidualnego doświadczenia i może być inny, dlatego staraliśmy się
stworzyć elastyczny system praw dostępu oparty o przywileje. Każdemu użytkownikowi systemu przypisana
jest rola, która zdefiniowana jest za pomocą przywilejów. Jedną rolę może pełnić wielu użytkowników
systemu np. w średniej wielkości kancelarii będzie zapewne więcej niż jedna sekretarka i kilkoro prawników.
Przywileje mogą być nadawane i odbierane poszczególnym rolom, a pracownikowi np. wskutek awansu
może zostać przydzielona inna rola. System instalowany jest z kilkoma rolami domyślnymi, które według
naszej oceny i doświadczenia powinny w większości przypadków być wystarczające. Są to:
Sekretariat

Przeglądanie spraw prowadzonych przez

kancelarię,

zarządzanie

książką

korespondencji oraz terminarzem.
Asystent

Asystowanie w postępowaniach, przeglądanie spraw oraz czynności, zarządzanie
terminarzem.

Prawnik

Przeglądanie

spraw,

dodawanie

do

bazy

nowych

spraw,

uczestniczenie

w

postępowaniach w roli prowadzącego, zarządzenie drzewem typów spraw, zarządzenie
aspektami finansowymi sprawy, przeglądanie wszystkich czynności, zarządzanie książką
korespondencji i terminarzem, możliwość modyfikowania tabeli słownikowych.
Mecenas

Stopień uprzywilejowania roli Prawnik z dodatkową możliwością zlecania czynności
innym pracownikom i uczestnictwa w postępowaniach w roli pełnomocnika klienta.

Administrator

Pełen zakres uprawnień.

Poziom uprawnień dla poszczególnych ról może być zmodyfikowany lub mogą zostać utworzone dodatkowe
role. W tabeli znajduje się zestawienie wszystkich dostępnych przywilejów wraz z krótką charakterystyką.
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Tabela 1: Przywileje użytkowników
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Przywilej
przeglądanie spraw
zarządzanie sprawami

pełnomocnictwo w sprawach

prowadzenie spraw

asystowanie w postępowaniach
usuwanie spraw
zarządzanie typami spraw
przeglądanie finansów
zarządzanie finansami

logowanie za pomocą
eRepertorium
przeglądanie terminarza
zarządzanie terminarzem
usuwanie wpisów
przeglądanie czynności
zlecanie czynności

usuwanie czynności
zarządzanie książką
korespondencji
usuwanie wpisów z książki
korespondencji
usuwanie podmiotów
usuwanie instytucji
przeglądanie pracowników
zarządzanie pracownikami
usuwanie pracowników
przeglądanie ról
zarządzanie rolami
usuwanie ról
pozostałe czynności
administracyjne
zarządzenie słownikami
administrowanie eRepertorium

Charakterystyka
Możliwość wglądu we wszystkie sprawy prowadzone przez kancelarię.
Możliwość edytowania wszystkich spraw prowadzonych przez
kancelarię. Osoba prowadząca ten przywilej może modyfikować sprawy
prowadzone także przez innych np. dodawać nowe etapy czy
dokumenty. Przywilej umożliwia dodawanie do systemu nowych spraw.
Uczestniczenie w sprawie w roli pełnomocnika klienta z ramienia
kancelarii. Pełnomocnik może edytować daną sprawę oraz zlecać
czynności prowadzącemu sprawę, a także asystentom przypisanym do
sprawy. Pełnomocnik może dodawać do systemu nowe sprawy.
Uczestniczenie w sprawach w roli prowadzącego. Prowadzący sprawę
może modyfikować jej dane oraz zlecać czynności asystentom.
Prowadzący może dodawać do systemu nowe spraw, nie może jednak
w nowej sprawie wybrać innego prowadzącego niż on sam.
Uczestniczenie w sprawach w roli asystenta. Asystent ma wgląd w akta
sprawy i może ją modyfikować.
Usuwanie historii postępowań.
Przywilej uprawniający do modyfikowania drzewa typów spraw (gałęzie
prawa, dziedziny prawa).
Możliwość przeglądania historii należności / spłat klienta w obrębie
postępowań, do których posiadacz przywileju ma wgląd.
Zarządzanie aspektami finansowymi sprawy. Dodawanie, edycja i
usuwanie należności / spłat w obrębie postępowań, do których
użytkownik ma czynny dostęp (może je edytować).
Umożliwienie pracownikowi dostępu do danych systemu za
pośrednictwem odrębnej aplikacji internetowej eRepertorium,
Przeglądanie terminarza kancelarii.
Dodawanie oraz modyfikowanie wpisów w terminarzu.
Usuwanie wpisów z terminarza kancelarii.
Możliwość wglądu we wszystkie czynności wykonywane w ramach
zadań pracowników kancelarii.
Możliwość zlecania czynności innym pracownikom kancelarii, wliczając
w to pracowników, którzy nie są związani z posiadaczem przywileju
relacjami typu pełnomocnik – asystent lub prowadzący – asystent.
Usuwanie czynności. Nie tylko tych zleconych przez siebie.
Dodawanie oraz edycja wpisów w książce korespondencji.
Możliwość usuwania wpisów z książki korespondencji.
Usuwanie wpisów z kartoteki podmiotów.
Usuwanie wpisów z kartoteki instytucji.
Możliwość przeglądania kartoteki osobowej pracowników zatrudnionych
w kancelarii.
Dodawanie oraz edycja pracowników kancelarii.
Usuwanie osób z kartoteki pracowników kancelarii.
Przeglądanie ról zdefiniowanych w systemie.
Dodawanie oraz edycja ról.
Możliwość usuwanie ról.
Zmiana globalnych ustawień aplikacji.
Dodawanie, edycja oraz usuwanie wpisów w tabelach słownikowych.
Zdalne logowanie i zarządzanie odrębną aplikacją internetową
eRepertorium.
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Poza wymienionymi w tabeli istnieją także przywileje, które posiadają wszyscy użytkownicy niezależnie od
roli do jakiej zostali przydzieleni, są to np. możliwość przeglądania kartotek czy dodawanie własnych wpisów
w terminarzu kancelarii.

8.1.1. Definiowanie nowej roli
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: zarządzanie
zarządzanie użytkownikami
użytkownikami

Po wybraniu pozycji

Role z panelu Administracja okna głównego aplikacji, w części roboczej zostanie

wyświetlony formularz zawierający listę zdefiniowanych w systemie ról:

Ilustracja 75: Formularz listy ról

Naciśnięcie przycisku

Dodaj spowoduje otwarcie okna dialogowego (75), w którym, oprócz nazwy roli

oraz jej nieobowiązkowego opisu, będzie można wybrać odpowiednie przywileje. Przywileje zostały
podzielone na cztery logiczne grupy:
Sprawy

przywileje związane bezpośrednio ze sprawami.

Zadania

przywileje związane z zadaniami pracowników kancelarii. W grupie tej mieszczą się
czynności oraz terminy.

Kartoteka

przywileje zarządzania kartotekami.

Administracja

przywileje związane z administracją systemem.

Aktywowanie odpowiedniej zakładki spowoduje wyświetlenie listy przywilejów z danej grupy. Nazwa roli musi
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być niepowtarzalna. Pewne przywileje wymuszają przydzielenie także innych, pokrewnych. Przykładowo
jeżeli zaznaczymy przywilej Zarządzanie terminarzem to system automatycznie wybierze także przywilej
Przeglądanie terminarza11.

Ilustracja 76: Okno dialogowe roli

Kolorem czerwonym zostały zaznaczone przywileje, które odnoszą się do usuwania danych z systemu.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas ich przydzielania, gdyż nie da się odzyskać usuniętych z
systemu informacji. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk

Zapisz. Nowa rola

zostanie dodana do systemu.

8.1.2. Modyfikowanie roli
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: zarządzanie
zarządzanie użytkownikami
użytkownikami

W formularzu listy ról należy zaznaczyć pozycję, którą chcemy zmodyfikować, a następnie nacisnąć przycisk
Edytuj. W oknie edycji wprowadzamy odpowiednie zmiany i naciskamy przycisk

Zapisz.

11 Bez przywileju przeglądania przywilej zarządzania jest „bezużyteczny” ponieważ użytkownik nie mógłby wyświetlić terminu, który
chce zmodyfikować.

Repertorium 2 - Podręcznik użytkownika

Strona 80/98

8.Administracja

8.1.3. Usuwanie roli
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: usuwanie
usuwanie użytkowników
użytkowników

Po zaznaczeniu odpowiedniej roli należy nacisnąć przycisk

Usuń. Jeżeli wśród pracowników są

użytkownicy pełniący tę rolę, system zgłosi to odpowiednim komunikatem i przerwie operację usuwania. Aby
usunąć taką rolę należy w pierwszej kolejności zmodyfikować dane pracowników zmieniając ich rolę na inną.

8.2. Zarządzanie pracownikami
W systemie Repertorium użytkownik aplikacji utożsamiany jest z pracownikiem kancelarii. Wszystkie
informacje zapisywane przez pracownika w systemie kojarzone są z jego profilem. Dzięki tej relacji istnieje
możliwość ukrywania pewnych danych przed innymi użytkownikami. Jak wspomniano w poprzednim
paragrafie, pracownicy mogą pełnić w systemie różne, definiowalne za pomocą przywilejów, role. System
posiada także jedno wbudowane konto administratora głównego o nazwie root. Administrator główny
posiada pełen wachlarz przywilejów, których nie da się ograniczyć, dlatego konto to powinno raczej pełnić
rolę rozruchowego lub awaryjnego.

8.2.1. Przeglądanie listy pracowników
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: przeglądanie
przeglądanie pracowników
pracowników

Po wybraniu pozycji

Pracownicy z panelu Administracja okna głównego aplikacji, w obszarze roboczym

zostanie wyświetlony formularz zawierający listę pracowników (77).
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Ilustracja 77: Formularz listy pracowników

W górnej części formularza znajduje się wyszukiwarka pozwalająca wylistować pracowników o zadanych
parametrach. W pole Szukaj wpisujemy wartość parametru, z listy rozwijanej Według wybieramy parametr,
a następnie naciskamy przycisk znajdujący się po prawej stronie

. Dodatkowo możemy zaznaczyć czy

system ma wyszukiwać także wśród użytkowników zablokowanych. Jeżeli w pole szukaj nie wprowadzimy
wartości to po naciśnięciu przycisku wyszukiwania na liście znajdą się wszyscy pracownicy.

8.2.2. Dodawanie pracownika
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: zarządzanie
zarządzanie pracownikami
pracownikami

Naciśnięcie przycisku

Dodaj spowoduje wyświetlenie okna dialogowego edycji danych pracownika (78),

w które możemy wprowadzić jego dane teleadresowe oraz dane dostępowe czyli login, domyślne hasło
oraz rolę. Login musi być unikalnym ciągiem znaków. W systemie nie może być dwóch użytkowników o
takim samym loginie.
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Ilustracja 78: Okno edycji pracownika

Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk

Zapisz. Nowy pracownik zostanie dodany do

systemu.
Informacja:
Informacja: po
po zapisaniu
zapisaniu użytkownik
użytkownik nie
nie wyświetli
wyświetli się
się automatycznie
automatycznie na
na liście
liście pracowników.
pracowników. Aby
Aby zobaczyć
zobaczyć jego
jego dane
dane
Należy
Należy odświeżyć
odświeżyć listę
listę za
za pomocą
pomocą przycisku
przycisku wyszukiwania.
wyszukiwania.

8.2.3. Edycja danych pracownika
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: zarządzanie
zarządzanie pracownikami
pracownikami

Z listy pracowników należy wybrać odpowiedni wiersz, a następnie nacisnąć przycisk

Edytuj. Jeżeli

zdecydujemy się na zmianę loginu użytkownika, musimy też wprowadzić jego hasło (wymaganie techniczne
serwera baz danych). Zaznaczenie pola Zablokowany spowoduje blokadę konta danego użytkownika.
Zablokowany użytkownik nie może logować się do systemu i nie może on być np. wybierany jako
zleceniobiorca czynności. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem

Zapisz.

8.2.4. Usuwanie konta pracownika
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: usuwanie
usuwanie użytkowników
użytkowników

Zaznaczonego użytkownika usuwamy za pomocą przycisku

Usuń. Jeżeli z użytkownikiem skojarzone są

jakieś dane, to jego konto nie będzie mogło zostać usunięte 12. Jeżeli konto dotyczy np. pracownika, który
został zwolniony, wystarczy je zablokować, to skutecznie usunie nazwę użytkownika z wszelkich list wyboru
z jednoczesnym zachowaniem danych historycznych.
12 Usunięcie takiego konta spowodowałoby utratę integralności danych. Okazałoby się np. że w systemie znajduje się sprawa, której
nikt nie prowadził lub czynności bez wykonawcy.
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8.3. Ustawienia
Okno ustawień aplikacji (79) pozwala na dostosowanie pewnych jej parametrów do indywidualnych potrzeb
kancelarii Aby wyświetlić okno ustawień należy wybrać pozycję

Ustawienia z menu Narzędzia okna

głównego systemu.

Ilustracja 79: Okno ustawień aplikacji

W lewej części okna znajduje się menu pozwalające na wybór konkretnej kategorii ustawień. Niektóre
kategorie mogą zostać rozwinięte za pomocą znajdującej się obok nich ikony uchwytu

. Kliknięcie lewym

przyciskiem myszy na wybranej kategorii lub podkategorii spowoduje wyświetlenie odpowiedniego panelu w
prawej części okna. Ustawienia zostaną zapamiętane po naciśnięciu przycisku

Zapisz. Większość

kategorii ustawień, za wyjątkiem konfiguracji połączenia, dostępna jest dopiero po zalogowaniu do systemu.

8.3.1. Połączenie
Konfiguracja parametrów połączenia

została

opisana w rozdziale

4.2

Konfiguracja parametrów

połączeniowych.

8.3.2. Użytkownika
Każdy użytkownik systemu może ustawić indywidualny sygnał przypomnienia, proces ten został opisany w
rozdziale 7.3 Przypomnienia.
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8.3.3. Wartości domyślne
Wymagany
Wymagany przywilej:
przywilej: pozostałe
pozostałe czynności
czynności administracyjne
administracyjne

Podczas pracy z aplikacją użytkownik często staje przed koniecznością wprowadzenia danych, które
przyjmują taką samą wartość dla wielu rekordów. Jeżeli np. kancelaria obsługuje głównie klientów z obszaru
małopolski to dobrze byłoby móc określić wartość jaka ma się pojawić w liście rozwijanej województwo przy
okazji dodawania nowego podmiotu. Zakładka wartości domyślnych (80) daje taką możliwość w odniesieniu
do niektórych, powtarzających się rubryk.

Ilustracja 80: Wartości domyślne

8.3.4. Formaty numeracji
Format numeracji pozwala na określenie algorytmu automatycznego numerowania spraw. System pozwala
na zdefiniowanie wielu formatów numeracji, które mogą być naprzemiennie wykorzystywane podczas
dodawania do systemu nowych spraw.
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Ilustracja 81: Formaty numeracji

Dzięki formatom numeracji można np. określić indywidualne numery dla spraw prowadzonych przez
poszczególnych pełnomocników lub poprzez zastosowanie odpowiedniego prefiksu zawrzeć w numeracji
skrót nazwy gałęzi prawa. Innym przykładem zastosowania formatów numeracji jest przydzielenie
specjalnego formatu dla spraw prowadzonych w eSądach.
Aby dodać format numeracji należy nacisnąć przycisk

Dodaj znajdujący się w panelu formatów numeracji

(81). W rubryki nowo otwartego okna (76) należy wprowadzić nazwę formatu oraz zdefiniować elementy, z
których będzie on złożony.
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Ilustracja 82: Format numeracji

Format może składać się z dowolnych znaków oraz specjalnych zmiennych, pod które system podstawi
odpowiednie dane podczas ustalania numeru dla nowej sprawy. Do dyspozycji są następujące zmienne:
•$P$ - pełnomocnik, pod tą zmienną zostanie wstawiony login pełnomocnika przypisanego do sprawy.
•$Y$ - rok, czterocyfrowy numer roku z aktualnej daty.
•$M$ - miesiąc, numer miesiąca.
•$N$ - kolejny numer.
Uwaga:
Uwaga: Wprowadzając
Wprowadzając zmienne
zmienne w
w pole
pole format
format należy
należy pamiętać
pamiętać oo znakach
znakach dolara
dolara ($),
($), które
które powinny
powinny znaleźć
znaleźć się
się
przed
przed każdą
każdą zmienną
zmienną ii po
po każdej
każdej zmiennej
zmiennej

Jedyną obowiązkową zmienną, która musi znaleźć się w formacie jest numer. Podczas dodawania nowej
sprawy z określonym formatem system najpierw odnajduje sprawę z największą wartością zmiennej numer
dla danego formatu, a następnie powiększa go o 1. W poniższej tabeli znajduje się kilka przykładowych
formatów wraz z komentarzem oraz ilustracją użycia.
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Tabela 2: Przykładowe formaty numeracji spraw

Format
$N$

$Y$/$N$

$Y$/$M$/$N$

$P$/$Y$/$N$
K-$Y$/$N$

Komentarz
Przykład
Najprostszy z możliwych formatów. 1, 2, 3, 4, … 1000
Sprawy
będą
opisywany
kolejnymi
numerami całkowitymi.
Rok łamany przez kolejny numer. W 2009/1, 2009/56, 2010/1, 2010/2, 2011/1
każdym
kolejnym
roku
numeracja
rozpoczyna się od początku.
Rok łamany przez miesiąc, łamany przez 2009/1/1, 2009/1/2, 2009/3/1, 2010/4/1,
numer. W każdym miesiącu numeracja 2011/5/1, 2011/5/2
rozpoczyna się od początku.
Login pełnomocnika łamany przez rok, nowak/2010/1, nowak/2011/12
łamany przez numer.
Litera „K” myślnik rok łamany przez numer. K-2010/1, K-2011/12
Format może być zastosowany np. dla
spraw Karnych.

Format zostaje zapamiętany po naciśnięciu przycisku

Zapisz. Format numeracji może być zmodyfikowany

lub usunięty tylko wtedy gdy w systemie nie ma spraw, których numery zostały wygenerowane na jego
podstawie.

8.3.5. Tabele słownikowe
Dane słownikowe z jednej strony upraszczają procedurę wprowadzania do systemu informacji, a z drugiej
pozwalają na ograniczenie wartości danej rubryki do z góry zdefiniowanego zbioru. Dobrym przykładem
danej słownikowej są kategorie wzorów pism. Zdefiniowanie przez administratora skończonej listy kategorii
przyspiesza wprowadzanie samych danych oraz pozwala utrzymać porządek w bazie wzorów pism.
Pracownicy w oparciu o ustaloną nomenklaturę nazewniczą wiedzą gdzie szukać potrzebnych wzorców oraz
do jakiej kategorii dodawać stworzone przez siebie dokumenty.
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Ilustracja 83: Tabele słownikowe - kategorie wzorów pism

Do danych słownikowych zaliczają się grupy instytucji, państwa, województwa, waluty oraz wspomniane
powyżej kategorie wzorów pism. Dodanie rekordu do tabeli słownikowej odbywa się poprzez zaznaczenie
odpowiedniej kategorii, naciśnięcie przycisku

Dodaj i wypełnienie oraz zapisanie wyświetlonego

formularza. Dane słownikowe można modyfikować za pomocą przycisku
usunięty po naciśnięciu przycisku

Edytuj. Rekord zostanie

Usuń. Usuwanie jest dozwolone jedynie dla danych, które nie są

związane z innymi rekordami, innymi słowy nie jest możliwe usunięcie kategorii wzorów pism jeśli w bazie
znajdują się wzory pism przydzielone do tej kategorii.

8.4. Kopia bezpieczeństwa
Jednym z ważniejszych zadań administratora jest tworzenie kopii bezpieczeństwa danych systemu. W
przypadku gdy serwer baz danych PostgreSQL został zainstalowany na komputerze działającym pod
systemem operacyjnym z rodziny Windows, stworzenie kopii bezpieczeństwa sprowadza się do
zarchiwizowania odpowiedniego katalogu. W tym celu należy:
1.Wylogować się z aplikacji Repertorium
2.Na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer zatrzymać jego proces poprzez wybranie pozycji
Start → Wszystkie Programy → PostgreSQL X.X → Zatrzymaj serwer.
3.Zarchiwizować katalog Program Files\PostgreSQL\X.X\data znajdujący się na partycji systemowej
komputera. Najczęściej partycja systemowa oznaczona jest literą C, a więc pełna ścieżka dostępu do
katalogu danych będzie wyglądała następująco:
C:\Program Files\PostgreSQL\X.X\data.
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4.Archiwum nagrać na nośnik zewnętrzny np. DVD.
5.Uruchomić ponownie proces serwera przy pomocy pozycji Start → Wszystkie Programy → PostgreSQL
X.X → Uruchom serwer.
Uwaga:
Uwaga: Zatrzymanie
Zatrzymanie serwera
serwera przed
przed wykonaniem
wykonaniem // przywróceniem
przywróceniem kopii
kopii bezpieczeństwa
bezpieczeństwa jest
jest niezwykle
niezwykle istotne.
istotne.
Pominięcie
Pominięcie tego
tego kroku
kroku może
może spowodować,
spowodować, że
że wykonana
wykonana kopia
kopia będzie
będzie niepoprawna,
niepoprawna, aa co
co za
za tym
tym idzie
idzie bezużyteczna.
bezużyteczna.

Odtworzenie kopii bezpieczeństwa będzie najczęściej konieczne w sytuacji, w której dysk twardy serwera
ulegną nieodwracalnemu uszkodzeniu. W takim wypadku, po odtworzeniu środowiska serwera i
zainstalowaniu oprogramowania PostgreSQL należy zatrzymać usługę serwera i skopiować zawartość
archiwum do odpowiedniego katalogu (wymienionego w punkcie 3 powyższej instrukcji). Z kopii
bezpieczeństwa można skorzystać także w sytuacji przypadkowego usunięcia danych.
Uwaga:
Uwaga: Przywrócenie
Przywrócenie kopii
kopii bezpieczeństwa
bezpieczeństwa spowoduje
spowoduje całkowite
całkowite wymazanie
wymazanie starych
starych danych.
danych.
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9. Współpraca z oprogramowanie Outlook
9.1. Synchronizacja danych
Od wersji 2.1 możliwa jest synchronizacja danych między aplikacją Repertorium, a oprogramowaniem
Outlook13. Synchronizacja może odbywać się w następujących obszarach:
•

eksport zdarzeń z terminarza Repertorium do terminów aplikacji Outlook oraz operacja odwrotna,

•

eksport czynności związanych ze sprawą do zadań aplikacji Outlook oraz operacja odwrotna,

•

eksport podmiotów do kontaktów aplikacji Outlook.

Zasada działania wszystkich okien synchronizacji danych jest podobna, po lewej stronie znajduje się tabela
zawierająca zdarzenia/czynności/podmioty zapisane w bazie programu Repertorium, po prawej zaś
terminy/zadania/kontakty programu Outlook. W środkowej części okna znajdują się przyciski eksportu
importu

oraz odświeżania

,

. Po kliknięciu elementu jednej z tabel, w drugiej tabeli zostają podświetlone

elementy, które prawdopodobnie znajdują się już w bazie programu Repertorium lub Outlook. Po
zaznaczeniu pola wyboru znajdującego się po lewej stronie każdego elementu, można dokonać operacji
importu/eksportu.

9.1.1. Synchronizacja zdarzeń i terminów
Po naciśnięciu przycisku z symbolem programu Outlook (

), który jest widoczny w oknie głównym

terminarza (64) na ekranie zostanie wyświetlone okno umożliwiające wykonanie synchronizacji.

Ilustracja 84: Synchronizacja zdarzeń i terminów.

Z prawej strony znajduje się lista rozwijana umożliwiająca wybór kalendarza programu Outlook, który ma
13 Wsparcie dla oprogramowania Outlook od wersji 2002.
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zostać poddany synchronizacji.

9.1.2. Synchronizacja czynności i zadań
Naciśnięcie przycisku

znajdującego się w oknie czynności etapu sprawy (32) spowoduje otwarcie okna

synchronizacji:

Ilustracja 85: Synchronizacja czynności i zadań

W prawej dolnej części okna znajduje się przycisk umożliwiający określenie ram czasowych wyświetlanych
czynności i zadań.

9.1.3. Synchronizacja podmiotów i kontaktów
Naciśnięcie przycisku

znajdującego się pod listą podmiotów (47) spowoduje otwarcie okna

umożliwiającego synchronizację podmiotów i kontaktów (86). W prawej dolnej części ekranu znajduje się filtr
umożliwiający przeszukanie bazy kontaktów Outlook. Domyślnie kontakty importowane są jako strony
przeciwne, można zmienić to zachowanie zaznaczając pole Importuj jako klienta.
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Ilustracja 86: Synchronizacja podmiotów i kontaktów

9.2. Wysyłanie wiadomości
Po naciśnięciu przycisku Wyślij znajdującego się w oknie edycji podmiotu (48) zostanie wyświetlone okno
umożliwiające wysłanie wiadomości email (87). Domyślnie wiadomość jest wysyłana na adres, który został
przypisany do podmiotu, ale może on zostać zmieniony poprzez modyfikację pola Adresat. Po określeniu
tytułu i treści do wiadomości email można dodać załączniki w postaci plików z dysku komputera lub
dokumentów z kartoteki aplikacji.
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Ilustracja 87: Wysyłanie wiadomości email
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