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Wstęp
OfficeObjectsDocument Manager – oprogramowanie umożliwiające kompleksowe zarządzanie
dokumentami i procesami pracy.
Przejście z dokumentów papierowych na formę elektroniczną jest nieuniknionym elementem rozwoju
współczesnych organizacji. Nowoczesne przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, w dobie ciągłego
rozwoju technologicznego, sukcesywnie odchodzą od tradycyjnych metod składowania i obiegu
dokumentów. Powodem tego kierunku działania jest niebezpieczeństwo zagubienia dokumentów
w formie papierowej, a także koszty związane z powielaniem, tradycyjnym obiegiem a w konsekwencji
składowaniem papieru. Niejednokrotnie koszty te są zauważalnym składnikiem w budżecie organizacji.
OfficeObjectsDocument Manager jest oprogramowaniem umożliwiającym pełną automatyzację
obiegu

dokumentów

w

organizacji.

Rozwiązanie

pozwala

na

gromadzenie,

kategoryzację,

przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym repozytorium.
Zapewnia sprawną dystrybucję dokumentów oraz rejestrację ich obiegu. Pozwala na automatyczne
tworzenie spisu zdawczo-odbiorczego i jego przekazanie do Archiwum Merytorycznego. Dostęp do
informacji określony jest na zasadach uprawnień, z możliwością jednoczesnej pracy wielu osób na tym
samym dokumencie. Rozwiązanie umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie dowolnych
procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji.
OfficeObjectsDocument

Manager

doskonale

nadaje

się

do

wykorzystania

zarówno

w średnich i dużych przedsiębiorstwach, jak również w instytucjach państwowych i samorządowych
funkcjonujących w otoczeniu społeczeństwa informacyjnego.

Skuteczna kontrola przepływu dokumentów
Przy pomocy rozwiązania OfficeObjectsDocument Manager oraz odpowiednio zdefiniowanych
procesów obiegu dokumentów zarządzanych przez OfficeObjectsWorkFlow, można definiować
i nadzorować wykonanie zadań związanych z poszczególnymi dokumentami. Rozwiązanie umożliwia
użytkownikom projektowanie dowolnych procesów przy pomocy graficznych narzędzi modelowania. W
zależności od specyfiki działalności organizacji mogą być to procesy sprzedaży, zakupu, obsługi
sprawozdawczości finansowej, obsługi korespondencji urzędowej lub dowolne inne procesy związane z
procedurami funkcjonującymi w danym otoczeniu.
Graficzne narzędzia monitorowania pozwalają zapobiegać opóźnieniom i gwarantują skuteczną
kontrolę wykonywania zadań. Możliwość otrzymywania raportów z przebiegu i czasu realizacji
procesów zainicjowanych przez wpływający do firmy dokument, umożliwia skuteczniejsze zarządzanie
zasobami organizacji.
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Centralne repozytorium dokumentów i danych
OfficeObjectsDocument Manager zapewnia skuteczne zarządzanie dokumentami elektronicznymi,
wspiera proces ich gromadzenia i archiwizacji. Umożliwia prowadzenie dziennika korespondencyjnego,
pozwalając na zastąpienie tradycyjnych, czasochłonnych metod rejestracji korespondencji wygodnym,
prostym w obsłudze narzędziem. Oprócz rejestracji dokumentów, oraz wykonywania operacji na
dokumentach, rozwiązanie umożliwia raportowanie stanu repozytorium a także zarządzanie kontaktami
z pracownikami i kontrahentami poprzez przydzielanie dokumentów, kontrolę ich przepływu oraz
sprawdzanie statusu wysyłanych (otrzymanych) dokumentów i zadań.
Dostęp do zasobów OfficeObjectsDocument Manager przydzielony jest na zasadzie uprawnień
dostępu użytkowników. Rozwiązanie zapewnia kontrolę wykorzystania jego zasobów. Uprawnienia
dostępu

odzwierciedlają

zasady

obowiązujące

w

strukturze

organizacyjnej

przedsiębiorstwa.



OfficeObjects Document Manager jest obsługiwany przez przeglądarkę internetową i dzięki temu
dostęp do repozytorium jest możliwy z dowolnego miejsca, niekoniecznie z siedziby organizacji.

Elastyczna klasyfikacja i kategoryzacja dokumentów elektronicznych
Zarejestrowany w formie elektronicznej dokument jest klasyfikowany na podstawie treści dokumentu.
Mechanizmy rozwiązania OfficeObjectsDocument Manager analizując zawartość dokumentu
określają jego kategorię np. tematykę, której dotyczy. Kategoria ta, która dodatkowo może być
zatwierdzana przez uprawnionego użytkownika, służy do określenia sposobu obsługi danego
dokumentu, np. może sterować dystrybucją dokumentu (przepływem do konkretnych komórek
organizacyjnych przedsiębiorstwa lub do konkretnych osób). Podstawą procedury automatycznej
klasyfikacji są tzw. zbiory uczące dla poszczególnych kategorii, rozbudowywane w oparciu
o wzorcowe dokumenty.
OfficeObjectsDocument Manager umożliwia dowolną kategoryzację w zależności od atrybutów
dokumentu. Podstawową korzyścią płynącą z mechanizmu kategoryzacji jest łatwiejsze wyszukiwanie
w trybie przeglądania (nawigacji) po zawartości repozytorium dokumentów. Metoda wyszukiwania
opiera się o podział całego obszaru poszukiwań na kategorie. Kategoryzacja odbywa się w oparciu o
struktury drzewiaste (drzewa kategoryzacji). Zagłębiając się w strukturę drzewa użytkownik widzi
możliwe drogi dalszych poszukiwań (zawężanie zakresu wyszukiwania), przez co może w szybki i
prosty sposób odnaleźć pożądaną informację. Tworzenie drzewiastej struktury kategoryzującej odbywa
się automatycznie w oparciu o wartości pewnych atrybutów dokumentów i danych. Przypisywanie
informacji do węzłów struktury kategoryzującej odbywa się automatycznie. Umieszczanie informacji w
strukturach drzew kategoryzacji może się odbywać w sposób ciągły (w odpowiedzi na zdarzenia
zachodzące w repozytorium), na żądanie lub w sposób okresowy.
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Skalowalność rozwiązania
OfficeObjectsDocument Manager pozwala na swobodne dostosowanie się do potrzeb organizacji.
Poprzez definicję użytkowników (uczestników procesu korespondencyjnego), bazy adresowej,
hierarchii, dystrybucji dokumentów czy wreszcie klienta poczty elektronicznej, w jednym miejscu
buduje

się

centrum

dystrybucji

dokumentacji

wchodzącej,

wychodzącej

i

wewnętrznej

oraz przydziału uprawnień. Zmiany te mogą przebiegać dynamicznie, odpowiadając na zmiany
organizacyjne przedsiębiorstwa.
OfficeObjectsDocument Manager jest narzędziem wspomagającym proces obiegu dokumentów.
Może być on zgodny z wewnętrznie przyjętymi procedurami i normami ISO. Proces przepływu
dokumentów może być modelowany i wdrażany przy użyciu oprogramowania narzędziowego
OfficeObjectsWorkFlow. Dokument będący w obiegu może być w każdej chwili monitorowany
w odniesieniu do jego aktualnego miejsca wykorzystania, czasu realizacji zadania bądź ewentualnych
opóźnień. Takiej identyfikacji można dokonać na graficznym modelu procesu lub w formie tekstowej
reprezentacji tego modelu.

OfficeObjects®Document Manager jako element architektury OfficeObjects®
Rozwiązanie

OfficeObjectsDocument Manager

jest

zbudowane

w

oparciu o platformę

OfficeObjects, a w szczególności o następujące produkty tej platformy:
1. OfficeObjects®WorkFlow – produkt umożliwiający definiowanie, wykonywanie i monitorowanie
procesów pracy,
2. OfficeObjects®Intelligent Content Manager – produkt umożliwiający tworzenie rozwiązań do
zarządzania informacją i wiedzą.
Funkcjonalność OfficeObjectsDocument Manager można rozpatrywać w dwóch warstwach:
1. Statycznej (A) – na którą składa się elektroniczne repozytorium dokumentów i spraw,
2. Dynamicznej (B) – w skład, której wchodzi zarządzanie procesami pracy. Użytkownicy do realizacji
poszczególnych czynności procesów wykorzystują odpowiednie usługi repozytorium.

Rysunek 1. Lista zadań do wykonania.
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Repozytorium OfficeObjects®Document Manager
Model informacyjny repozytorium OfficeObjects®Document Manager
Model informacyjny uwzględnia podstawowy zakres atrybutów dokumentów, korespondencji, spraw,
teczek wymaganych w każdym systemie obiegu dokumentów. Ten zestaw atrybutów jest rozszerzalny
poprzez funkcjonalność definiowalnych formularzy (podformularzy). Formularz rozumiemy tutaj jako
zestaw (listę) dodatkowych atrybutów, które mogą byś wypełnione przez użytkownika. Do każdego
dokumentu/korespondencji możliwe jest dołączenie dowolnej liczby nowych atrybutów. System
umożliwia wyszukiwanie dokumentów zarówno po standardowych jak również dodatkowych
atrybutach.
Standardowy zestaw obiektów systemu obiegu dokumentów:


teczka – obiekt grupuje sprawy jednostek organizacyjnych w ramach kategorii klasyfikacji
tematycznej akt, np. wg Rzeczowego Wykazu Akt (RWA). W teczce są rejestrowane sprawy
dotyczące tej samej kategorii tematycznej – na przykład pozwolenia na budowę. Każda teczka
posiada unikalny w ramach roku i jednostki organizacyjnej numer. Teczka zawierać może w sobie
podteczkę, czyli kolejny poziom kategoryzacji sprawy. Format numeru teczki może być elastycznie
definiowany.



sprawa – obiekt zawiera i grupuje wszystkie informacje dotyczące jednego zagadnienia, którym
zajmuje się instytucja – na przykład obsługi wniosku pozwolenia na budowę domu. W sprawie
rejestrowana jest korespondencja (dokumenty), która jej bezpośrednio lub pośrednio dotyczy –
korespondencja (dokumenty) wiodące, decyzje, odwołania, konsultacje. Każda sprawa posiada
unikalny w ramach teczki, roku i jednostki organizacyjnej numer. Format numeru sprawy może być
elastycznie definiowany.



podmiot – osoba lub instytucja, której dotyczy pośrednio lub bezpośrednio sprawa.



korespondencja/dokument w sprawie – jest instancją korespondencji/dokumentu, która
została zarejestrowana w sprawie. Każda korespondencja/dokument w sprawie posiada unikalny
w

ramach

teczki,

sprawy,

roku

i

jednostki

organizacyjnej

numer.

Format

numeru

korespondencji/dokumentu
w sprawie może być elastycznie definiowany.


korespondencja w rejestrze – jest instancją korespondencji, która została zarejestrowana
w wybranym rejestrze. Każda zarejestrowana w rejestrze korespondencja posiada unikalny numer
w ramach założonego okresu czasu, status, komentarz. Rejestr pozwala na grupowanie
korespondencji niezależnie od rejestracji w sprawach. Rejestry predefiniowane w systemie:
o

rejestr instytucji - rejestrowana jest w nim cała korespondencja obsługiwana w instytucji,

o

rejestry jednostek organizacyjnych – każda jednostka organizacyjna rejestruje w swoim
rejestrze korespondencję, która była obsługiwana w tej jednostce organizacyjnej,

o

rejestr elementów jednostki organizacyjnej – rejestrujący korespondencję obsługiwaną w
danym elemencie jednostki organizacyjnej.



dokument - porcja informacji ewidencjonowana i przetwarzana w systemie, na którą składa się
plik oraz jego atrybuty (np. data utworzenia, tytuł, temat, opis).
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korespondencja – zespół dokumentów (jeden lub wiele) oraz atrybuty opisujące (np. rodzaj,
data wpływu, numer R-ki, adnotacje o przesyłce).



podmiot korespondencji – nadawca/adresat korespondencji.

Funkcjonalności realizowane przez repozytorium
OfficeObjects®Document Manager
Obiekty modelu informacyjnego posiadają usługi (metody) pozwalające na zrealizowanie większości
zadań w standardowym systemie obiegu dokumentów. Zestaw usług można rozszerzać o nietypowe
usługi (np. uruchomienie specyficznej aplikacji), które mogą bazować na już istniejących lub dodawać
całkowicie nową funkcjonalność systemu. W ten sposób system można dostosowywać do
specyficznych wymagań instytucji, w której będzie wdrażany.
Repozytorium zostało zrealizowane w oparciu o produkt OfficeObjects®Intelligent Content Manager.

Zarządzanie słownikami
Zarządzanie słownikami zostało oparte na mechanizmach standardu TopicMaps. W ramach
zarządzania słownikami są zrealizowane następujące funkcjonalności:


definiowanie i rozbudowa systemu o nowe słowniki,



import, eksport danych słownikowych,



definiowanie Rzeczowego Wykazu Akt (Rysunek 2),



definiowanie wielopoziomowej struktury organizacyjnej,



definiowanie użytkowników (Rysunek 3)



zmiana hasła użytkownika,



zablokowanie/odblokowanie konta użytkownika,



definiowanie grup użytkowników,



definiowanie ról pełnionych przez użytkowników,



definiowanie kompetencji posiadanych przez użytkowników,



definiowanie uprawnień użytkowników do funkcji systemu,



definiowanie uprawnień grup użytkowników do funkcji systemu,



definiowanie uprawnień do dokumentów i spraw instytucji,



przypisywanie użytkowników do grup,



przypisywanie użytkowników do struktury organizacyjnej oraz odzwierciedlenie zależności
pomiędzy pracownikami (np. relacji przełożony /podwładny) i przynależności pracownika do
elementu jednostki organizacyjnej wraz ze wskazaniem stanowiska na którym pracuje,



definiowanie typów dokumentów,



definiowanie, egzekwowanie uprawnień.
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Rysunek 2. Przeglądanie (definiowanie) struktury RWA.
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Rysunek 3. Definiowanie użytkownika.

Moduł bezpieczeństwa
Z modułem zarządzania słownikami ściśle zintegrowany jest moduł bezpieczeństwa, który nadzoruje,
egzekwuje reguły zdefiniowane w słownikach repozytorium. Zestaw funkcji realizowanych przez ten
moduł został przedstawiony poniżej:


autentykacja użytkownika przez identyfikator i hasło,



audyt wykonywanych operacji przez użytkowników,



audyt modyfikowanych danych przez użytkowników – również pracujących na zastępstwie za
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kogoś,


audyt dostępu do danych przez użytkowników,



zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych,



udostępnianie

mechanizmów

niezbędnych

dla

realizacji

zadań

infrastruktury

klucza

publicznego (PKI).

Terminarz
Moduł terminarza jest komponentem pomagającym w efektywnym zarządzaniu czasem i zasobami
instytucji przez pracownika i jego przełożonych. Realizuje następujące wymagania:


pozwala w łatwy i przystępny sposób poruszać się po kalendarzu,



rozkład wpisów jest udostępniony w widoku dziennym, tygodniowym i miesięcznym,



użytkownik ma dostęp do dwóch terminarzy: publicznego oraz prywatnego,



przełożony ma możliwość wglądu w publiczne zadania podległych mu pracowników,



dla wpisów typu urlop, wyjście na szkolenia itp., gdzie jest wymagana zgoda przełożonego,
przełożony posiada mechanizm pozwalający wpis zaakceptować lub odrzucić,



użytkownik ma możliwość tworzenia zadań dla wielu osób,



dla zadań możliwe jest także przyporządkowanie zasobów (np. rzutnik slajdów na spotkanie,
salę konferencyjną itp.),



podczas wprowadzania danych zadania dla osoby jak i dla zasobów moduł sprawdza, czy w
zadanym czasie dana osoba lub zasób nie jest zaangażowany w inne zadania. W przypadku
wystąpienia konfliktu możliwe jest sprawdzenie, jakie zadanie blokuje osobę lub zasób w
zdanym czasie,



istnieje możliwość definiowania zadań cyklicznych powtarzających się co jakiś okres czasu
(dzień, tydzień, miesiąc, rok).

Rysunek 4. Widok zadań w terminarzu.
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Moduł współpracy uczestników procesu
Rozwiązanie zapewnia współpracę uczestników określonego procesu, np. zespołu ekspertów
powołanych do określonej sprawy. Uczestnicy mają współdzielone repozytorium dokumentów
dostępne tylko dla danej grupy osób oraz możliwość prowadzenia i moderowania dyskusji, która jest
niedostępna dla innych użytkowników systemu do zakończenia sprawy. Uczestnicy danego procesu
mają możliwość tworzenia i dodawania nowych wątków dyskusji.

Moduł raportowania
Moduł raportowania umożliwia definiowanie i generowanie zestawień. Zestawienia generowane są w
oparciu o dane zapisane w repozytorium. System umożliwia graficzną (wykresy) lub tabelaryczną
prezentację wyników. Wykresy umożliwią atrakcyjną pod względem wizualnym prezentacje danych,
pozwalając użytkownikom na porównywanie danych i szacowanie w łatwy sposób.

Rysunek 5. Przykłady typów raportów.

W ramach graficznej reprezentacji w zależności od rodzaju informacji użytkownik ma możliwość
generowania różnego rodzaju wykresów:


warstwowych, które uwidaczniają, jak zmiana przebiegała w czasie,



kolumnowych, które pokazują jak dane zmieniają się w czasie lub porównują ze sobą różne
elementy,



kołowych, pokazują proporcjonalny rozmiar elementów tworzących serię danych, w
odniesieniu do sumy tych elementów.

Moduł raportowania pozwala na:


tworzenie raportów przez użytkowników w oparciu o strukturę repozytorium i udostępnianie
raportów określonym użytkownikom,



tworzenie raportów sumarycznych,



tworzenie raportów w postaci wykresów,

generację i eksport wygenerowanych raportów

(Rysunek 6).
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Rysunek 6. Przykład wygenerowanego zestawienia (raport Lista pracowników).

Moduł powiadomień
Moduł komunikacji grupowej odpowiada za umożliwienie wysyłania komunikatów do użytkowników.
Źródłem komunikatów może być system (np. automatyczne powiadomienia o zdarzeniach –
przykładowo nowy dokument w sprawie) lub użytkownicy (np. informacje przekazywane przez
administratora do użytkowników). Między innymi moduł ten umożliwia:


automatyczną generację powiadomień użytkownika i jego przełożonego o opóźnieniach w
realizacji całego procesu i poszczególnych czynności procesu,



automatyczną generację powiadomień o wystąpieniu pewnych zdarzeń w systemie, np.
powiadomienie uczestników sprawy o nadejściu nowej korespondencji w sprawie,



przechowywanie powiadomień,



prezentowanie listy powiadomień (nowych i archiwalnych),



wygenerowanie komunikatu do dowolnego użytkownika systemu (np. wysłanie polecenia do
pracownika),



wysyłanie powiadomień za pomocą SMS’ów.

Obsługa dokumentów, korespondencji, spraw, teczek
Moduł obsługi dokumentów, korespondencji, spraw i teczek realizuje kluczowe funkcjonalności
elektronicznego repozytorium systemu OfficeObjectsDocument Manager. W szczególności
umożliwia:
a) w ramach obsługi dokumentów:


dodawanie/modyfikację dokumentów,



skanowanie dokumentów jedno i wielostronicowych. Obsługę sterowników TWAIN.



edycję obrazu dokumentu – pozwala na wykonanie szerokiej gamy operacji na obrazach
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graficznych jak na przykład: skalowanie, obracanie, nanoszenie notatek, ukrywanie części
obrazu (Rysunek 7),


analizę OCR dokumentów graficznych - zapis dokumentów w postaci wielu formatów
tekstowych (*.doc, *.txt, *.htm), OCR może być dostępny dla wszystkich użytkowników
systemu,



tworzenie dowolnych dokumentów,



wiązanie dokumentów ze sprawą,



automatyczne generowanie sygnatury dokumentu,



wiązanie dokumentu z innymi dokumentami,



podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym,



jednoczesną pracę wielu użytkowników nad dokumentem,



wersjonowanie dokumentów i archiwizacja każdej ich wersji.

Rysunek 7. Moduł skanowania, funkcja podglądu – lupy (przykład możliwości).

b) w ramach obsługi korespondencji:


tworzenie korespondencji wchodzącej i wychodzącej (Rysunek 8),



obsługę korespondencji wchodzącej i wychodzącej,



wysyłanie korespondencji wychodzącej do akceptacji,



automatyczne przyjęcie korespondencji przysłanej za pomocą faksu lub poczty elektronicznej,



obsługę rejestru głównego korespondencji w sekretariacie głównym (Kancelarii Ogólnej)
i rejestrów w sekretariatach komórek organizacyjnych,



zakończenie obsługi korespondencji bez rejestracji korespondencji w sprawie,



rejestrację korespondencji w sprawie,



automatyczne generowanie sygnatury korespondencji,



grupowanie

dokumentów

wchodzących

w

skład

korespondencji

(dokument

wiodący
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korespondencji wraz z dokumentami będącymi załącznikami),


rejestrację korespondencji w wielu sprawach,



dekretację korespondencji,



automatyczną dekretację korespondencji na podstawie przypisania użytkowników jako
referentów wiodących i współpracujących do danej tematyki, hasła RWA, którego dotyczy
korespondencja,



jednoczesną pracę wielu komórek organizacyjnych nad daną sprawą,



anulowanie korespondencji wychodzącej,



przeniesienie korespondencji „ad acta”,



wielostopniowe, wieloetapowe zatwierdzanie korespondencji wychodzącej,



wysyłanie korespondencji pocztą elektroniczną,



wysyłanie korespondencji w postaci faksu,



tworzenie rozdzielników – logicznych grup podmiotów umożliwiających np. wprowadzenie
szybko całej listy adresatów i nadawców korespondencji wychodzącej,



klasyfikację (przypisanie do danej tematyki) korespondencji. Ta funkcjonalność pozwala na
zautomatyzowanie procesu przyjęcia korespondencji, gdyż wstępna analiza treści dokumentu
jest

przeprowadzana

przez

korespondencja/dokumenty

system

mogą

być

i

na

podstawie

klasyfikowane

do

reguł

stosownych

wnioskujących
tematyk/haseł

RWA/istniejących spraw. Dostępne są trzy tryby klasyfikacji: automatyczna, półautomatyczna,
ręczna,


nadanie korespondencji priorytetu,



wykorzystanie podpisu cyfrowego do podpisywania korespondencji,



dyskusja użytkowników dotycząca korespondencji,



obsługę korespondencji w Kancelarii Ogólnej (Biurze Obsługi Petenta):



-

rejestrację korespondencji,

-

prowadzenie rejestrów korespondencji wchodzącej i wychodzącej,

obsługę

korespondencji

w

sekretariatach

komórek

organizacyjnych

-

rejestrację

korespondencji,
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Rysunek 8. Formatka przyjęcia korespondencji.

c) w ramach obsługi spraw:


tworzenie spraw potencjalnych (Rysunek 9),



automatyczne generowanie sygnatury sprawy,



tworzenie powiązań pomiędzy sprawami (następnik, poprzednik),



zakańczanie obsługi, wznawianie obsługi sprawy,



rejestrowanie zmian danych sprawy (osoba, zmienione dane, rodzaj operacji), np. zmiana
statusu, załatwienia, wznowienia sprawy, zmiany referenta),



wiązanie spraw z innymi sprawami poprzez nazwane powiązania,



nadanie uprawnień do oglądu czy modyfikacji sprawy tylko konkretnym użytkownikom,



dyskusja użytkowników dotycząca sprawy,



nadanie terminu załatwienia sprawy (system wyświetla ile czasu pozostało do upłynięcia
terminu załatwienia sprawy),



powiadomienia o przekroczeniu terminu załatwienia sprawy,



archiwizowanie zakończonych spraw.

Rysunek 9. Formatka tworzenia sprawy.
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d) w ramach obsługi teczek:


tworzenie teczek,



automatyczne generowanie sygnatury teczki,

e) w ramach mechanizmów kategoryzacji informacji:


klasyfikację

informacji

–

tj.

rozpoznawanie,

klasyfikowanie

i

przypisywanie

dokumentów/korespondencji do konkretnych tematyk lub już obsługiwanych spraw,


kategoryzację obiektów repozytorium (dokumentów, spraw, podmiotów itp.). W oparciu o
zdefiniowane predykaty na atrybutach obiektów repozytorium użytkownikom prezentowane są
tzw. drzewa kategoryzacji, które na poszczególnych poziomach mogą prezentować obiekty
różnych typów. Przykładowo drzewo może prezentować na poszczególnych poziomach np.
teczki akt / sprawy / dokumenty. Rysunek 10 pokazuje przykładowe drzewo kategoryzacji.
Drzewa

kategoryzacji

są

prostym

i

wygodnym

sposobem

nawigacji

po

informacji

zgromadzonej w repozytorium. Repozytorium posiada prosty mechanizm umożliwiający
definiowanie nowych drzew kategoryzacji.

Rysunek 10 Przykładowe drzewo kategoryzacji

f)

w ramach mechanizmów wyszukiwania:


wyszukiwanie strukturalne po atrybutach dokumentów, korespondencji, spraw, teczek,
podformularzy i innych obiektów składowanych w repozytorium w części produkcyjnej
i archiwalnej (Rysunek 11),



wyszukiwanie pełnotekstowe po opisie i treści dokumentów oraz po atrybutach innych
obiektów składowanych w repozytorium w części produkcyjnej i archiwalnej z uwzględnieniem
fleksji kilkunastu języków, w tym języka polskiego,



nawigowanie po drzewach kategoryzacji,



możliwość ograniczenia użytkownikowi dostępu do spraw, dokumentów, korespondencji do
których nie ma on uprawnień,
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Rysunek 11. Kryteria selekcji – wyszukiwanie korespondencji.

g) w ramach obsługi rejestru podmiotów - rejestrowanie osób i jednostek organizacyjnych,
h) w ramach zarządzania folderami/rejestrami:


możliwość definiowania przez użytkownika własnych folderów (foldery prywatne) oraz
rejestrów,



tworzenie hierarchii folderów/rejestrów,



umieszczanie w folderach/rejestrach dokumentów, spraw, podmiotów, korespondencji,



przeglądanie zawartości folderów/rejestrów (Rysunek 12),



kopiowanie i przenoszenie danych pomiędzy folderami/rejestrami przy pomocy mechanizmu
schowka (możliwość kopiowania i przenoszenia grupowego),



kopiowanie i przenoszenie danych pomiędzy folderami/rejestrami przy wykorzystaniu
mechanizmu drag&drop,



możliwość udostępnienia folderów/rejestrów innym użytkownikom,

Rysunek 12. Przeglądanie folderów osobistych użytkownika.

i)

w ramach obsługi formularzy/podformularzy:


definiowanie rozbudowanych formularzy (Rysunek 13),



rozbudowę meta-danych dokumentu poprzez pola zawarte na formularzu. Każdy typ
dokumentu może posiadać własny zestaw dodatkowych atrybutów (list lub formularz),
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wyszukiwanie informacji w repozytorium w oparciu o dodatkowe meta-dane,



publikowanie formularzy na stronach internetowych,



inicjowanie procesów po wypełnieniu formularza (procesy skojarzone z formularzami),



sterowanie procesami za pomocą formularzy,

Rysunek 13. Edytor formularzy – przygotowanie formularza – edycja pola.

j) w ramach modułu zarządzania zawartością binarną (Rysunek 14):


przechowywanie plików (zapis, odczyt, usuwanie),



obsługę urządzeń pamięci magnetycznych,



przechowywanie plików na różnych nośnikach danych,



definiowanie magazynów danych,

Rysunek 14. Zasada pracy modułu zarządzania zawartością binarną.

k) w ramach zarządzania hierarchiczną pamięcią (Rysunek 15):


przechowywanie plików (zapis, odczyt, usuwanie),



definiowanie magazynów danych,



definiowanie ścieżek migracji danych pomiędzy magazynami,



definiowanie reguł migracji danych pomiędzy magazynami wzdłuż zdefiniowanych ścieżek,



przechowywanie plików na różnych nośnikach danych oraz migrowanie danych pomiędzy
nośnikami,



obsługę urządzeń pamięci optycznych.

Rysunek 15. Zasada pracy modułu pamięci hierarchicznej.
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Definiowanie,
procesów

wykonywanie,

monitorowanie

i

wizualizacja

Logika obsługi spraw, korespondencji/dokumentów oraz przepływu zadań wynika ze zdefiniowanych
procesów pracy. Procesy pracy definiowane są w oparciu o narzędzia dostarczane przez
OfficeObjectsWorkFlow.
Obsługa korespondencji w instytucji może wyglądać np. w sposób opisany poniżej. Załóżmy, że
zdefiniowano dwa procesy:


przyjęcia korespondencji wchodzącej (Rysunek 17). Proces ten składa się z następujących etapów:
o

przyjęcie korespondencji w instytucji;

o

klasyfikacja korespondencji – określenie tematyki (słów kluczowych) dokumentów i
korespondencji;

o

przekazanie korespondencji do komórek merytorycznych poprzez dodanie korespondencji
do już istniejącej sprawy lub poprzez uruchomienie procesu obsługi korespondencji w
komórkach merytorycznych.



obsługi korespondencji w komórce merytorycznej (Rysunek 18). Proces ten składa się z
następujących etapów:
o

dystrybucji korespondencji – jej celem jest przekazanie korespondencji do właściwych
osób;

o

pracy merytorycznej - polega ona wypracowaniu stanowiska, decyzji w ramach
standardowego lub specjalizowanego procesu obsługi;

o

zatwierdzania i wysłania korespondencji wychodzącej informującej o wypracowanej decyzji
zainteresowane strony.

W ramach poszczególnych czynności wyżej wymienionych procesów użytkownik może uruchamiać
usługi repozytorium, które są dostępne na danym etapie wykonania procesu. Wykonawcy czynności
będą wyznaczani na podstawie wiedzy zawartej w drzewie kategoryzacji tematycznej akt – na przykład
w drzewie kategorii RWA. Drzewo kategoryzacji zawiera w sobie definicje grup użytkowników (ról),
którzy są wykonawcami danych czynności – określa referentów wiodących (merytorycznie
odpowiedzialnych za obsługę korespondencji danej kategorii), współpracujących (współpracowników
biorących udział w przygotowywaniu stanowiska, decyzji) i zatwierdzających decyzję.
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Rysunek 16. Przykładowy fragment struktury drzewa kategoryzacji tematycznej akt (słowa kluczowe).

Przyjęcie
korespondencji
Pracownik
przyjmujący
korespondencję

Nie

Korespondencja
na urząd?
Tak

Klasyfikacja
korespondencji
Koordynator
w urzędzie
Nie

Korespondencja
usunięta?
Tak

Rejestracja
korespondencji
w rejestrze
korespondencji
w komórce

Zakończenie
obsługi
korespondencji

Nie

Korespondencja
w istniejącej
sprawie?

Tak

System
Rejestracja
korespondencji
w sprawie

Uruchomienie
procesów
obsługi
korespondencji
w komórkach
merytorycznych

Powiadomienie
uczestników
sprawy
o nowej
korespondencji

Rysunek 17. Graf procesu przyjęcia korespondencji wchodzącej.
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Start
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na urząd
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System

Usunięcie
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procesu
Tak
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instancji
procesu?

Koordynator
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na komórkę

Nie

Uruchomienie
nowej
instancji
procesu
obsługi
korespondencj
w komórce
merytorycznej

Ponowna
klasyfikacja
korespondencji

Tak

Dystrybucja
automatyczna?

Nie
Koordynator
w komórce
merytorycznej

Dekretacja

Nie

Poprawna
komórka
wiodąca?

Ponowna
dekretacja

Tak
Nie

Stanowisko
zaakceptowane?
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Wymagana
odpowiedź?

Pracownik
zatwierdzający
stanowisko

Nie

Tak

Zatwierdzenie
stanowiska

Rejestracja
korespondencji
w sprawie
Przygotowanie
korespondencji
wychodzącej

Referent
wiodący
Wybór
referenta
wiodącego
prawidłowy?

Zakończenie
obsługi
sprawy

Nie

Tak
Sekretarka
w komórce
wiodącej

Wysłanie
korespondencji

Praca nad
stanowiskiem

Referent

Tak

Powiadomienie
referentów
współprac.
o wyprac.
stanowiska

Istnieje
definicja
procesu
wydania
decyzji?
Nie

System
Wydanie
decyzji

Dystrybucja
automatyczna?

Tak

Wybór
referentów
współpracujących

Nie

Koordynator
w komórce
współpracującej

Wybór
referentów

Rysunek 18. Graf procesu obsługi korespondencji wchodzącej w komórce merytorycznej.

Oprócz uczestników, w drzewie klasyfikacji akt dla każdej pozycji można także zdefiniować proces
wypracowania stanowiska, wydania decyzji (obsługi korespondencji) o ile jest on specyficzny dla danej
tematyki, danego hasła RWA. Jeżeli taki proces nie zostanie zdefiniowany to obsługa korespondencji
będzie się odbywać w czynności procesu: „Praca nad stanowiskiem”, która umożliwia uzgodnienie
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i przygotowanie decyzji dot. załatwianej sprawy. Przy takiej definicji drzewa klasyfikacji akt
uzyskujemy dodatkową elastyczność definiowanych procesów, gdyż każdy proces może mieć różnych
uczestników w zależności od tego w jakiej komórce organizacyjnej jest wykonywany. Oprócz tego w
wypadku zmian organizacyjnych w instytucji możliwa jest szybka rekonfiguracja procesów bez
potrzeby ich redefiniowania – wystarczy zmodyfikować drzewo.
Mechanizm ten może być także wykorzystywany w innych procesach definiowanych w systemie lub
można korzystać ze standardowych mechanizmów oferowanych przez moduł konfiguracji służący do
definiowania ról w procesach pracy (funkcje, grupy użytkowników, kompetencje itp.).
Procesy mogą być definiowane w oparciu o mechanizmy udostępniane przez Moduł Definicji Procesów
Każdy proces może pozwalać na uruchamianie określonej (lub dowolnej) liczby procesów
(podprocesów) tak, aby możliwe było zrealizowanie nałożonej na proces funkcjonalności.
Przykładowo dla procesu obsługi „Wniosku o pozwolenie na budowę”:
 uruchamiany jest proces przyjęcia korespondencji wchodzącej, który:
 uruchamia proces obsługi korespondencji w Wydziale Architektury, który:
 uruchamia proces wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 uruchamia proces obsługi korespondencji w Wydziale Skarbu.
W ten sposób możliwe jest przygotowanie dowolnego procesu uwzględniającego specyficzne
wymagania instytucji. Dodatkowo możliwe jest przygotowywanie własnych podprocesów realizujących
określoną funkcjonalność i korzystanie z nich przy budowaniu kolejnych bardziej złożonych procesów.

Funkcjonalności związane z zarządzaniem procesami
Cechy wykorzystywanych narzędzi:


graficzne modelowanie procesów,



model definicji procesu pracy oparty o meta-model koalicji WorkFlow Management Coalition,



notacja graficzna zgodna z BPMN,



własne narzędzia graficzne do modelowania procesów,



współpraca z zewnętrznymi narzędziami do modelowania procesów (iGrafx, Aris),



symulacja procesów,



weryfikacja poprawności definicji procesu,



eksport/import definicji procesu w języku XPDL,



wersjonowanie definicji procesów,



zmiana definicji procesu w trakcie jego wykonywania,



rozdzielanie sterowanie – operacje AND/XOR-SPLIT,



złączanie sterowania - operacje AND/XOR-JOIN,



równoległe wykonywanie czynności,
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przypisywanie wykonawców czynności:
o

w oparciu o historię procesu,

o

w oparciu o język funkcyjny,

o

wg miejsca w strukturze organizacyjnej, pełnionej funkcji w komórce, stanowiska,

o

wg relacji przełożony/podwładny,

o

wg nazwanych relacji,

o

wg kompetencji pracowników,

o

wg przynależności użytkownika do grupy użytkowników,

o

wg zdefiniowanych zastępstw pracowników,

o

w oparciu o zdefiniowane funkcje wbudowane w repozytorium – np. odczyt referentów
wiodących i współpracujących w danej tematyce RWA,



elastyczne tworzenie funkcji wyboru wykonawców czynności w oparciu o zmiany wykonane w
module słownikowym (TopicMaps),



elastyczne tworzenie funkcji wywoływanych w warunkach przejść pomiędzy czynnościami w
oparciu o zmiany wykonane w module słownikowym (TopicMaps),



definiowanie maksymalnych terminów wykonania czynności/procesu,



sygnalizacja opóźnień w wykonaniu czynności i procesu (na liście zadań i w historii wykonania
procesu),



powiadamianie o opóźnieniach realizacji procesu i czynności (powiadomienia w postaci
komunikatów tekstowych i pocztowych oraz SMS’ów). Komunikaty tekstowe rejestrowane są w
repozytorium,



uwzględnianie decyzji ad hoc w trakcie wykonywania procesu,



wykonywanie czynności przez pierwszą osobę z grupy, która zgłosi gotowość do jego wykonania,



wykonywanie czynności przez więcej niż jedną osobę,



przypisanie domyślnego wykonawcy do czynności, w przypadku, gdy dynamicznie określony przez
proces zbiór wykonawców jest pusty,



tekstowa reprezentacja historii wykonania procesu,



tabelaryczna reprezentacja historii wykonania procesu,



graficzna reprezentacja historii wykonania procesu (Rysunek 19),



możliwość przerwania wykonania instancji procesu,



archiwizacja zakończonych instancji procesów,



łatwość adaptacji procesów prowadzenia spraw i obsługi korespondencji (dostępność kodów
źródłowych),



obsługa podprocesów,



komunikacja pomiędzy procesami przy wykorzystaniu mechanizmu komunikatów,



współpraca grupowa uczestników procesu (Team Collaboration). Rejestracja prowadzonych
dyskusji jako elementu historii wykonania procesu,



łatwość integracji z innymi systemami,



sterowanie procesem poprzez wykorzystanie atrybutów korespondencji (typ korespondencji, RWA
itp.),



łatwość tworzenia nowych procesów, usług,
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możliwość parametryzacji procesów poprzez definicje w module słownikowym (TopicMaps), np.
rożne procesy definiowane przez użytkownika do obsługi różnych typów spraw,



prezentacja listy zadań do wykonania (Rysunek 19), prezentacja listy zadań wykonanych,



wywoływanie usług z repozytorium systemu w ramach czynności procesu.

Rysunek 19. Lista zadań do wykonania.
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Rysunek 20. Przykładowa wizualizacja procesu.

Zgodność ze standardami i normami prawymi
Standard TopicMaps ISO/IEC 13250
Ontologia systemu jest reprezentowana jako zbiór pojęć, definicji tych pojęć oraz relacji pomiędzy tymi
pojęciami. W systemie zastosowano strukturę zgodną ze standardem „Topic Maps” [ISO/IEC 13250].

Norma ISO9001
OfficeObjectsDocument Manager wspiera działanie systemów zarządzania jakością zgodnych z
normami ISO9000 w następujących aspektach:


automatyzacja procesów pracy,



nadzór nad dokumentami systemu jakości (punkty normy ISO9001: 4.5 Nadzór nad dokumentami i
danymi; punkty normy ISO9001:2000: 5.5.6 Nadzór nad dokumentacją),



nadzór nad zapisami jakości (punkty normy ISO9001: 4.16 Nadzorowanie zapisów dotyczących
jakości; punkty normy ISO9001:2000: 5.5.7 Nadzorowanie zapisów dotyczących jakości),



nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta (punkty normy ISO9001: 4.7 Nadzorowanie
wyrobu

dostarczonego

przez

klienta;

punkty

normy

ISO9001:2000:

5.5.6

Nadzór

nad

dokumentacją).
Podstawowe wsparcie zarządzania jakością przez system OfficeObjectsDocument Manager
odbywa się w sferze automatyzacji procesów pracy i zapewnienia ich zgodności z przyjętymi
procedurami. Szczególnie norma ISO9000:2000 podkreśla skuteczność podejścia procesowego w
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organizacji systemu jakości. OfficeObjectsWorkflow, integralna część rozwiązania OfficeObjects
Document Manager, pozwala wymusić przebieg procesu zgodny z regułami zawartymi w
procedurach systemu jakości. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego utrzymywania spójności
pomiędzy abstrakcyjnym modelem procesu, a jego implementacją w języku interpretowanym przez
moduł OfficeObjectsWorkflow. Moduł ten pozwala również na wywoływanie innych aplikacji, w
których realizowane są konkretne czynności zgodnie z instrukcjami roboczymi systemu jakości.
Wprowadzone przez system OfficeObjectsDocument Manager zarządzanie dokumentami, które
jest także zgodne z Rzeczowym Wykazem Akt stanowi doskonałe wsparcie dla nadzoru nad
dokumentami systemu jakości. Wydzielenie odpowiedniej kategorii RWA, która będzie wykorzystywana
do rejestrowania w niej spraw, a w nich korespondencji, dokumentów, które dotyczą procedur jakości
(księga jakości, instrukcje robocze), pozwala na wprowadzenie znacznie prostszego i tańszego
nadzorowania wyłącznie elektronicznej formy wymienionych dokumentów.
Rozwiązuje to problemy dystrybucji nowych i wycofywania starych wersji dokumentów. Opcje
wersjonowania oraz archiwizowania zapewniają dostęp do poprzednich wersji dokumentów, ich
przechowywanie i zabezpieczanie.
W trakcie realizacji obiegu dokumentów system OfficeObjectsDocument Manager automatycznie
gromadzi informacje o kolejnych czynnościach związanych z przebiegiem procesów w postaci
tekstowej i graficznej reprezentacji przechowywanej w repozytorium. Powstające w ten naturalny
sposób zapisy jakości są nadzorowane przez system. Podobnie jak w przypadku dokumentów systemu
jakości są zabezpieczane w archiwum i mogą zostać odzyskane, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
OfficeObjectsDocument Manager realizuje następujące funkcje:


w obszarze korespondencji wchodzącej, nadzoruje dokumenty dostarczone przez klienta;



w obszarze korespondencji wewnętrznej, nadzoruje dokumenty wytworzone w instytucji i nie
wychodzące poza jej obszar obejmowany przez system;



w obszarze korespondencji wychodzącej, nadzoruje dokumenty wytworzone w instytucji i
wysyłane do petentów.

Dokumenty są jednoznacznie identyfikowane, a ich dostępność jest ograniczona do właściwego
zakresu uprawnień i lokalizacji pracowników instytucji.

Wymagania określone przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych
Akt

prawny: „Wymagania

dotyczące

struktur

baz

danych osobowych oraz funkcjonalności

zarządzających nimi aplikacji (w świetle ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r. t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 )” określone przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony
Danych

Osobowych,

Departament

Informatyki

(dokument

wymagania.doc,

źródło

http://www.giodo.gov.pl/bwzala6a.htm).
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OfficeObjectsDocument Manager wspiera wszystkie założenia zawarte w tym akcie prawnym
dotyczące przechowywania danych teleadresowych petentów poprzez odpowiednie funkcjonalności
słownika teleadresowego (podmiotów).

Standardy procesów pracy – Workflow Management Coalition
Notacja modelowania procesów jest zgodna ze standardową notacją Business Process Modeling
Notation, opublikowaną

przez międzynarodową organizację standaryzującą Business Process

Management Initiative (BPMI). Koncepcja opisu procesów jest rozszerzeniem meta-modelu procesu
zaproponowanym przez koalicję Workflow Management Coalition (WfMC). Także moduły zarządzania
procesami pracy wchodzące w skład systemu są zgodne z architekturą referencyjną opublikowana
przez koalicję WfMC.

Wymagania techniczne
OfficeObjectsDocument Manager jest stworzony w oparciu i technologię J2EE, co zapewnia
działanie

na

dowolnych

platformach

serwerowych

i

klienckich.

Umożliwia

działanie

i nadzorowanie relacji bez konieczności zakupu jakiegokolwiek oprogramowania i ponoszenia
dodatkowych kosztów. Rozwiązanie cechuje się łatwością integracji z innymi systemami oraz
możliwością korzystania z danych w ich bazach.
Wymagania systemu OfficeObjectsDocument Manager:
-

serwer aplikacyjny zgodny z J2EE ver. 6 ( JBoss),

-

serwer relacyjnej bazy danych (DB2, PostgreSQL, Oracle),

-

system operacyjny (MS Windows, Linux, HP-UX, SUN Solaris).
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