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Repozytorium Dokumentacji Technicznej 
eRDT - Efektywne zarządzanie dokumentacją techniczną          Rodan Development Sp. z o.o. 
                info@rodan.pl 

 

Dokumentacja techniczna stanowi podstawowy zasób działalności projektowej, inwestycyjnej 

i produkcyjnej występujący zarówno w postaci papierowej jak i, coraz częściej, wyłącznie 

w postaci elektronicznej. Repozytorium Dokumentacji Technicznej (eRDT) pozwala na 

tworzenie i udostępnianie upoważnionym użytkownikom  dowolnie złożonej, hierarchicznej 

struktury dokumentacji technicznej obejmującej metadane oraz pliki dokumentów technicznych 

wytwarzanych przez informatyczne systemy projektowania CAD/CAM lub uzyskiwanie 

w procesie skanowania dokumentacji papierowej. 

W wielu przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych powstają ogromne zasoby 

dokumentacji, które są niezbędnym źródłem danych dla pracowników na różnych etapach 

prowadzenia projektów i eksploatacji. Aby umożliwić efektywne zarządzanie dokumentacją 

trzeba ją przede wszystkim zamienić na formę elektroniczną, zewidencjonować oraz umożliwić 

do niej szybki i kontrolowany dostęp uprawnionym osobom. 

System Repozytorium Dokumentacji Technicznej (eRDT) zrealizowany na platformie 

oprogramowania narzędziowego OfficeObjects® jest propozycją umożliwiającą rozwiązanie 

najbardziej istotnych problemów związanych z zarządzaniem dokumentacją techniczną.  

Otwarte interfejsy systemu eRDT pozwalają na integrację z zewnętrznymi systemami ERP oraz 

BPM. Rozbudowane funkcje narzędziowe oprogramowania OfficeObjects® obejmują narzędzia 

do definiowania i wykonywania procesów pracy zgodne z wiodącymi standardami, takimi jak 

BPMN i XPDL, definiowanie i publikacja formularzy elektronicznych opartych o struktury 

danych XML, definiowanie i wykorzystywanie złożonych modeli sieci pojęciowych opartych 

o standard Topic Maps (ISO 13250). 

Uprawnieni użytkownicy mają zapewniony ciągły dostęp do repozytorium z dowolnego miejsca 
i o dowolnej porze. 
 

 
 
OBSZARY ZASTOSOWAŃ 
 

Dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja inwestycyjna, 
eksploatacyjna, naukowo-techniczna, badawczo-rozwojowa. 
Uzupełnieniem tego obszaru lub głównym elementem może być 
dokumentacja administracyjna, prawna i inne rodzaje dokumentacji. 

  
 
 
CEL 
 

Rozwiązanie problemu dostępu do zasobów wiedzy przechowywanych 
w formie elektronicznej dokumentacji, obejmującej tekst, rysunki 
techniczne, dane eksperymentalne, czy takie zaawansowane formy jak 
pliki audio i video. 
Rejestracja, przechowywanie, dostęp i zarządzanie. 
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 STRUKTURA ZASOBÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

 

System eRDT odwzorowuje zasady gromadzenia i opisu dokumentacji przechowując zasoby 

w odpowiednich strukturach hierarchicznych. Dla dokumentacji technicznej budowana jest 

struktura: projekt – teczka – dokument.  Zasady budowy hierarchii/ elementów składowych 

dokumentacji technicznej są elastyczne. Zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów akt, jak 

również typy przechowywanej dokumentacji elektronicznej, zależą od dziedziny działalności, 

w ramach której są realizowane prace inwestycyjne, projektowe czy badawczo-rozwojowe.  

 

 

 
 

 
 
 
Hierarchiczna struktura zasobów dokumentacji 
technicznej jest zorganizowana trójpoziomowo 
obejmując elektroniczne akta projektu zawierające 
teczki dokumentacji technicznej, które z kolei 
stanowią zbiory dokumentów elektronicznych 
przechowywanych w odpowiednich formatach 
źródłowych. 

 

 

Istotnym elementem modelowania struktury akt projektu jest definicja metadanych dla 

poszczególnych elementów hierarchii, to jest atrybutów charakteryzujących PROJEKT, TECZKĘ, 

DOKUMENT określonego typu, które mogą być dowolnie modelowane odpowiadając na 

potrzeby konkretnego wdrożenia. Część danych wypełniana jest automatycznie przez system, 

wykorzystywane są słowniki proste i hierarchiczne oraz słowniki synchronizowane z systemami 

zewnętrznymi (np. SAP). 

 

PROJEKT 

 
 

 
 
Metadane projektu obejmują: 
  Numer projektu 
 Nazwa projektu 
 Opis projektu 
 Data rozpoczęcia 
oraz automatycznie wypełniane dane nt. 
rejestracji projektu w systemie. 
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TECZKA 

 
 

 
Metadane teczki obejmują takie informacje 
jak: 
1. Dane projektu, w ramach którego istnieje 

teczka z dokumentacją techniczną (numer, 
nazwa, opis) 

2. Dane teczki zawierającej dokumentację 
techniczną: 
 Numer, nazwa, opis teczki 
 Archiwum/ Zakład odpowiedzialny na 

danym etapie za teczkę 
 Określenie grupy, statusu i kodu 

dokumentacji 
 Branża 
 Informacje nt. umowy i kontrahenta 
 Inne wyróżniki  

3. Dane obiektu oraz informacje nt. lokalizacji 
dokumentacji w formie papierowej 

4. Dane rejestracji teczki w systemie 

 

  
DOKUMENT TECHNICZNY 

 
Lista dokumentów technicznych zawartych w teczce oraz prezentacja 
pliku dwg programu Autocad wybranego z jednego z dokumentów. 

 

 
 
Elektroniczny dokument techniczny może 
zawierać dowolną liczbę plików, których 
formaty wynikają ze stosowanych 
informatycznych systemów projektowania. 
Pliki dokumentu są prezentowane, lub 
udostępniane do pobrania przez 
upoważnionych użytkowników, w 
standardowych formatach prezentacyjnych 
(pdf lub img) uzyskanych w wyniku 
automatycznej konwersji formatów 
źródłowych.  

  
PLIK 

 
Korzystanie z rysunku technicznego prezentowanego na ekranie 
komputera może odbywać się w trybie pełnego ekranu pozwalającym  
na lepszą prezentację szczegółów złożonych rysunków technicznych.  
 

 
 
 
Obsługiwane pliki rysunków technicznych 
poddawane automatycznej konwersji 
obejmują takie formaty jak: doc, xls, docx, 
xlsx, jpg, tiff, pps,  dxf, dwf, dwg, eps, png, 
DjVu, psd, cdr, mpp, pdf. 
Pliki przechowywane w repozytorium mogą 
być zapisane w dowolnych formatach. W 
przypadku plików niepoddawanych 
automatycznej konwersji na format 
prezentacyjny ich wykorzystanie wymaga 
instalacji odpowiedniego oprogramowania 
kompatybilnego z pobranym formatem pliku. 
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 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ 

Podstawowym mechanizmem przechowywania i dostępu do dokumentacji technicznej są 

standardowe rejestry reprezentowane poprzez listę wyświetlanych obiektów wyposażoną w 

narzędzia wyszukiwania, filtrowania, sortowania, dostosowywania zakresu informacyjnego do 

potrzeb użytkownika oraz funkcjonalności dedykowane do wykonywania na wybranych 

pozycjach lub operacje grupowe. 

  
REJESTR - LISTA DOKUMENTACJI 

 

 
W rejestrze prezentowana jest lista 
obiektów (projektów, teczek, dokumentów 
technicznych).  
Listy wyposażone są w narzędzia 
umożliwiające: 
 Sortowanie 
 Filtrowanie 
 Wyszukiwanie 
 Zmianę limitu wyświetlanych obiektów 
 Zmianę wysokości kolumn 
 Zmianę kolejności i możliwości ukrycia 

wybranych kolumn 

 

System wyposażony jest w dodatkowe narzędzia gromadzenia/ dostępu do dokumentacji, takie 

jak foldery czy rejestry. 

 
FOLDERY 

 
 

 

 

Foldery są podręcznym narzędziem usprawniającym pracę 
uz ytkownikom systemu. Strukturę foldero w moz na zbudowac  w 
dowolny sposo b, a następnie umieszczac  w niej teczki, dokumenty, 
projekty na dowolnym poziomie zagniez dz enia, wg własnych 
preferencji, uzyskując szybki dostęp do informacji.  

 

  
 
 
REJESTRY 
 

 
Rejestry dedykowane dla różnych typów dokumentów, np. rejestr 
umów, rejestr zamówień.  Można budować wiele rejestrów o 
różnym zakresie informacyjnym modelując jednocześnie widok 
rejestru (zawartości i liczbę kolumn). 
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 MECHANIZMY WYSZUKIWANIA 

KATEGORYZACJA 
DOKUMENTACJI 

 

 

Drzewa kategoryzacji są budowane w sposób automatyczny w oparciu o wartości atrybutów 

kategoryzowanych obiektów. Na kolejnych poziomach drzewa warunki podlegają 

uszczegółowieniu. Użytkownik kierując się znaczeniem węzłów zagłębia się w drzewie 

i znajduje coraz mniejszą liczbę coraz bardziej właściwych (posiadających poszukiwane 

znaczenie) obiektów. Kategoryzacje dzielą dziedziny kategoryzowanych obiektów na zakresy 

pozwalające na wydzielenie i łatwe wyszukanie informacji w poszczególnych kategoriach 

wydzielonych z dziedziny. 

Drzewa kategoryzacji pozwalają na wyszukiwanie obiektów według wartości ich atrybutów 

prezentowanych w formie węzłów drzewa rozwijalnego. 

Przykładowe kategoryzacje: 

 Dokumentacja techniczna według lat i numerów projektów.  

 Projekty według dziedzin i specjalizacji 

 Dokumentacja techniczna wg archiwów zakładowych, obiektów i elementów obiektów 

 
 
WYSZUKIWANIE  
PEŁNOTEKSTOWE  
 

 
Wyszukiwanie w ramach wszystkich atrybutów 
tekstowych oraz zawartości dołączonych plików 
tekstowych z uwzględnieniem polskiej fleksji.  

  
 
WYSZUKIWANIE  
STRUKTURALNE 
 

 
Wyszukiwanie w oparciu o wartości wybranych 
atrybutów 
 

  
 
FILTRY 
 

 
Listy obiektów uzupełnione są o filtry umożliwiające 
szybkie zawężenie obiektów wyświetlanych na listach 
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 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH                                                                                       
 UPRAWNIENIA I WERSJONOWANIE 

Dostęp do przechowywanej w repozytorium dokumentacji technicznej jest ograniczany przez 

zbiór reguł dostępu uprawniających użytkowników lub grupy użytkowników systemu do 

selektywnego wykonywania operacji przeglądania, pobierania i aktualizacji dokumentów. 

Aktualizacja dokumentów technicznych przechowywanych w repozytorium jest wspierana 

przez mechanizm wersjonowania. 

Wersjonowanie polega na tworzeniu chronologicznej listy kolejnych wersji obiektu obejmujące 

zmiany w wartościach metadanych jak i kolejne iteracje wszystkich zawartych w nim plików. 

Wszystkie zdarzenia związane z dokumentem, zarówno przeglądanie jak i modyfikacja są 

zapisywane w historii pracy systemu i są dostępne dla każdego obiektu. 

 

 ARCHIWIZACJA FIZYCZNYCH EGZEMPLARZY DOKUMENTACJI 

 KODY KRESKOWE, ETYKIETY 

 
Dokumentacja techniczna w postaci fizycznej przechowywana w archiwum jest znakowana  za 

pomocą etykiet zawierających kody kreskowe oraz podstawowe informacje o zawartości teczki. 

 
KODY KRESKOWE 

 

 
 
W celu oznakowania egzemplarzy 
fizycznych dokumentacji 
technicznej, generowane są kody 
kreskowe. Można wygenerować 
dowolną liczbę kodów – po 
jednym kodzie dla każdego 
egzemplarza. 

 

 
ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE 

 

 
 
 
 
Na fizycznych egzemplarzach teczek z 
dokumentacją techniczną naklejane są etykiety 
samoprzylepne generowane przez system i 
drukowane na drukarce etykiet. 
Na etykietach zawarte są podstawowe informacje 
o dokumentacji. Zakres informacji jest 
dostosowywany do potrzeb konkretnego 
wdrożenia. 

 

Informacje o archiwizowanej dokumentacji technicznej dostępne w repozytorium pozwalają na 

łatwą lokalizację teczek dokumentacji oraz na obsługę ich udostępniania. 
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 UDOSTĘPNIANIE I WYPOŻYCZANIE DOKUMENTACJI 

Dokumentacja może być wypożyczana zarówno w postaci elektronicznej (udostępnienie teczek i 
dokumentów) jak i w postaci papierowej (fizyczne przekazanie odpowiednich teczek). System 
udostępnia mechanizmy wypożyczania i monitorowania terminowości zwrotu a także 
blokowanie pobierania i wydruku plików oraz zapewnia kontrolowany sposób udostępniania 
dokumentów. 
System umożliwia wypożyczanie dokumentacji na zasadzie strumieniowania, z blokadą 
pobrania i/lub wydrukowania danego dokumentu. Ta funkcja jest bardzo istotna w kontekście 
zabezpieczenia dokumentów pod kątem praw autorskich. 
 

WYPOŻYCZANIE DOKUMENTACJI W FORMIE FIZYCZNEJ 

 

 
 
Operacja grupowa: można wypożyczyć 
wiele egzemplarzy różnych 
dokumentacji w ramach jednej operacji 
 
Raport: wydruk pokwitowania 
wypożyczenia  

  
INFORMACJA O WYPOŻYCZENIU  

 

 
 
 
W danych dokumentacji technicznej 
jest zakładka  prezentująca listę 
wszystkich wypożyczeń(historycznie). 
Informacje o wypożyczeniu 
odnotowywane są automatycznie: data 
wypożyczenia, dane osoby 
wypożyczającej oraz przewidywany 
czas wypożyczenia dokumentu. 

  
WYPOŻYCZANIE DOKUMENTACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

 
 

 
Operacja grupowa: można wypożyczyć 
elektronicznie wiele dokumentacji w 
ramach jednej operacji. 
 
Informacje o elektronicznych 
wypożyczeniach są odnotowywane w 
danych każdej wypożyczonej 
dokumentacji 

 
 
System zapewnia automatyczną kontrolę stanu udostępniania dokumentów, tworzy raporty 
dotyczące przeterminowanych zwrotów oraz historie wypożyczeń. 
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 OPERACJE GRUPOWE 
 

Zaletą Repozytorium Dokumentacji Technicznej jest możliwość szybkiego zarządzania 

dużymi ilościami dokumentów. System umożliwia automatyczny import plików ze wskazanego  

folderu i tym samym przeniesienie dużej ilości dokumentów za jednym razem.  

Operacje grupowe umożliwiają wykonywanie operacji na wielu dokumentacjach jednocześnie. 

IMPORT PLIKÓW 

 
Lista plików importowanych do teczki. 

 

 
 
Pliki z rysunkami lub inną dokumentacją 
przechowywane są często na płytach CD 
i/lub na dyskach lokalnych 
użytkowników. System umożliwia import 
plików poprzez uruchomienie funkcji 
importu oraz wskazanie katalogu, z 
którego pliki mają zostać zaimportowane. 
System tworzy dla każdego pliku osobny 
dokument. 

  
DOKUMENTY  

 
 

 
 
 
Automatyczne utworzenie dokumentów 
na podstawie plików wskazanych z dysku 
komputera lub innego nośnika danych. 

  
 
 
OPERACJE GRUPOWE 
 

 

 Przydział uprawnień do dokumentacji 

 Odebranie uprawnień do dokumentacji 

 Zwrot dokumentacji 

 Wypożyczenie dokumentacji 
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 RAPORTY 
 
System umożliwia wygenerowanie między innymi następujących raportów:  

 Protokół przekazania dokumentacji  
 Historia wypożyczeń 
 Zestawienie przeterminowanych zwrotów  
 Wykaz teczek wg projektów 

 
 
 

 PROCESY 
 
 
Istotnym elementem systemu eRDT jest wspieranie procedur jakościowych i zarządczych oraz 

pracy grupowej  poprzez zastosowanie platformy zarządzania procesami pracy. 

W systemie możliwe jest wspomaganie dowolnych procedur takich jak np. przekazywanie 

dokumentów do zaopiniowania, do wiadomości, do zatwierdzenia. 

 
DEFINICJA PROCESU PRACY 

 
Fragment definicji procesu pracy w edytorze OfficeObjects® WorkFlow 
 

 
 
 
Przyjazne dla użytkownika graficzne 
narzędzie modelowania procesów 
pozwala na szybkie budowanie nowych i 
elastyczne zmiany istniejących procesów 
pracy. 

 
  

  
MODEL WYKONAWCZY INSTANCJI PROCESU  

 
Fragment modelu wykonawczego instancji procesu pracy (BPMN) 

 

 
 
Graficzny model wykonywanego procesu 
prezentujący ścieżkę wykonania 
poszczególnych czynności (zielone 
wypełnienie) zawiera informacje 
obejmujące między innymi takie dane jak 
wykonawca czynności, czas rozpoczęcia i 
zakończenia czynności. Zapisy każdego 
wykonywanego procesu pracy są 
dostępne jako metadane procesu w 
relacyjnej bazie danych co pozwala na 
budowanie dowolnych raportów 
analitycznych informujących o przebiegu 
realizowanych prac. 
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 PRZYKŁADOWE WDROŻENIE  
 

System Repozytorium Dokumentacji Technicznej (eRDT) zrealizowany na 

platformie oprogramowania OfficeObjects® jest wykorzystywany przez jedną 

z największych polskich elektrowni w następujących obszarach działalności spółki:  

 proces inwestycyjny i eksploatacyjny,  
 realizacja zakupu materiałów i usług,  
 prowadzenie dokumentacji związanej z umowami sprzedaży.  

 
Elektrownia gromadzi bardzo dużą liczbę dokumentacji technicznej. Dokumentacja ta 

dotyczy urządzeń, obiektów, maszyn i budynków będących w posiadaniu spółki. Oprócz 

dokumentacji technicznej dotyczącej istniejących obiektów, prowadzona jest również 

dokumentacja rozwojowa oraz dokumentacja inwestycyjna. 

Dokumenty obsługiwane w systemie obejmują dokumentację techniczną w okresie przed i w 

trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz dokumentację w procesie eksploatacji 

zrealizowanych obiektów. Towarzyszą im dokumenty związane z postępowaniem 

administracyjnym, procesem zakupów oraz umowami sprzedaży. 

 

 
 

 

 

 PODSUMOWANIE 
 

Repozytorium Dokumentacji Technicznej (eRDT) pozwala na usystematyzowanie 

i uporządkowanie informacji, dokumentów, teczek, gromadzenie, kategoryzację, 

przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze 

w elektronicznym repozytorium. Dzięki przeglądarce internetowej zapewnia 

uprawnionym użytkownikom stały i szybki dostęp do dokumentów.  

System jest skalowalny, doskonale nadaje się do wykorzystania zarówno w małych, 

średnich i dużych przedsiębiorstwach, jak również w instytucjach, funkcjonujących w 

otoczeniu społeczeństwa informacyjnego. 

 

 
 


