Planowanie i Monitorowanie Budżetów Projektów
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Wprowadzenie
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw oraz organizacji pożytku publicznego jest oparta o metody
podejścia projektowego pozwalające na bardziej elastyczne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz
większą kontrolę nad osiągnięciem zamierzonych rezultatów. Takie podejście jest szczególnie istotne
w przypadku takich przedsięwzięć, jak na przykład projekty w zakresie zaawansowanych technologii,
projekty naukowe, czy projekty społeczne, które charakteryzują się dużym udziałem zewnętrznego
finansowania.
Przykładami mogą być przedsięwzięcia prowadzone przez instytucje pozarządowe, zazwyczaj
działające jako fundacje, oraz organizacje naukowe lub innowacyjne. Większość tego typu projektów
korzysta z finansowania pochodzącego z programów rządowych lub programów badawczych Komisji
Europejskiej, a w przypadku wielu fundacji - w oparciu o finansowanie istotnych celów społecznych
przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną lub usługową.
W każdym z powyższych przypadków podmioty finansujące oczekują, poza oczywiście osiąganiem
celów prowadzonych działań, pełnej przejrzystości w zakresie wykorzystania przekazanych środków
finansowych.
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System Planowania i Monitorowania Budżetów Projektów (PMBP) zrealizowany na platformie
oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®, którego architekturę przedstawia Rysunek 1,
stanowi zespół narzędzi informatycznych wykorzystujących nowoczesne techniki zarządzania wiedzą
wspierających następujące działania osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem:








Definiowanie struktury zadaniowej projektu
Przygotowanie planu rocznego budżetu projektu
Rewizja planu projektu w oparciu o stan dotychczasowej realizacji
Zarządzanie zmianą struktury zadaniowej projektu
Przygotowanie informacji dla podmiotów finansujących w formie:
o Raportów okresowych
o Raportów ad hoc
o Dynamicznych widoków analitycznych typu OLAP
Bieżące śledzenie finansowego zaawansowania projektów

Rysunek 1. Schemat architektury systemu PMBP

System wykorzystuje źródła informacji o zasobach i kosztach projektu dostępne w zintegrowanych
z nim modułach dziedzinowych, takich jak moduł Obiegu faktur kosztowych czy moduł Delegacji
i zaliczek, dostarczających bieżących informacji o kosztach ponoszonych w trakcie realizacji projektu.
Opisane i zaakceptowane faktury kosztowe dostarczają informacji o zaawansowaniu prac
realizowanych przez zewnętrznych wykonawców projektów, a dokumentacja dotycząca rozliczenia
kosztów delegacji i zaliczek pracowników dostarcza informacji o pozostałych kosztach realizacji
projektu, poza kosztami stałymi obejmującymi takie elementy jak płace pracowników i przypisane do
projektu koszty ogólne. Te ostatnie są definiowane w ramach tworzonego budżetu projektu wspólnie
przez kontrolerów finansowych i kierowników projektów.
Środki finansowe wpływające od podmiotów finansujących są odpowiednio weryfikowane
i klasyfikowane przez osoby odpowiedzialne za koordynacje wykonania projektu i stanowią
informację konieczną dla kroczącego bilansowania sytuacji finansowej projektu.
Pulpit projektów, którego celem jest dostarczanie bieżącej graficznej informacji o finansowym, a tym
samym rzeczowym, zaawansowaniu wszystkich realizowanych projektów, pozwala Zarządowi na
niezwłoczną reakcję w przypadku wystąpienia zagrożeń w ich przebiegu.
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Widok z „lotu ptaka” dostępny w poszczególnych oknach pulpitu projektów stanowi ogólną
informację o stanie ich realizacji, która może na bieżąco być uszczegóławiana przez odpowiednie
raporty oraz przez rozwinięcia hierarchicznej struktury (ang. drilldown) dynamicznych widoków
analitycznych.
Raporty przygotowywane dla Podmiotów finansujących mogą być przygotowywane zgodnie z ich
wymaganiami, jak na przykład raporty dla Programu Horizon Komisji Europejskiej, dostarczają
odpowiednie informacje na temat wykorzystania środków finansowych przekazanych na cele
realizowanych projektów.
Przyjęto roczny horyzont finansowego planu projektu z możliwością dwukrotnych rewizji
zaakceptowanego budżetu w trakcie roku finansowego. Dla projektów wieloletnich każdy następny
rok finansowy rozpoczyna się bilansem otwarcia obejmującym wszystkie konieczne wartości
opisujące status finansowy kontynuowanego projektu.

Planowanie budżetu projektu
Procedura planowania budżetu projektu, wykonywana zazwyczaj przez kierownika projektu przy
współpracy z kontrolerem finansowym, oraz w przypadku dużych projektów, z podległym mu
administratorem projektu, obejmuje iteracyjny proces definiowania struktury zadaniowej projektu,
a następnie proces definiowania i zatwierdzania rocznego budżetu projektu.

Definicja struktury zadań projektu
Hierarchiczna struktura zadaniowa Projektu, którą schematycznie przedstawia Rysunek 2, obejmuje
dowolną liczbę Podprojektów, podzielonych odpowiednio na Zadania i Działania w ramach zadań.
Podstawową jednostką budżetowania jest podprojekt, a powiązana tematycznie działalność jest
grupowana w ramach projektów. Pełna definicja struktury zadaniowej projektu obejmuje wszystkie
jego zadania oraz - dla każdego zadania - działania podejmowane w jego ramach.

Rysunek 2. Hierarchia modelu zadaniowego projektu
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Definicja struktury zadaniowej podprojektu jest sterowana iteracyjnym procesem opartym
o dynamiczny formularz pozwalający na uszczegóławianie struktury poprzez uzupełnianie
odpowiednich informacji w kolejnych jego odsłonach.
Wynikiem procesu projektowania struktury zadaniowej podprojektu jest kompletny model struktury
projektu zapisany w ontologii systemu w oparciu o model sieci pojęć zgodny ze standardem Topic
Maps (norma ISO 13250). Realizacja projektu może obejmować wiele lat kalendarzowych.
Jednocześnie powstaje formularz elektroniczny stanowiący dokument przechowywany w formacie
XML w repozytorium dokumentacji projektów. Jego zawartość jest odwzorowywana w relacyjnej
bazie danych.
Definicja pełnej struktury zadaniowej podprojektu
Proces definicji pełnej struktury zadaniowej projektu jest realizowany przez kierownika projektu
i współpracujące z nim osoby w dwóch sukcesywnie wykonywanych zadaniach procesu,
wspomaganych odpowiednio kolejnymi odsłonami elektronicznego formularza, które przedstawia
Rysunek 4.
Ponieważ definicja struktury, a następnie rocznego budżetu podprojektu, jest przechowywana jako
dokument elektroniczny w repozytorium dokumentacji projektów, istnieje możliwość rozszerzenia
jego zawartości o inne typy danych powiązane z formularzem, jak między innymi załączone pliki
opisujące podejmowane działania, powiązane z projektem dokumenty, sprawy i rejestry, oraz zapisy
dotyczące uprawnionych użytkowników dokumentu i o wykonywanych przez nich operacjach. Pełen
opis struktury dokumentu projektu zapisanego w repozytorium dokumentów można znaleźć w opisie
produktu OfficeObjects® Document Manager (www.rodan.pl/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.116).
Pierwszym krokiem iteracyjnego procesu jest wprowadzenie wszystkich planowanych zadań
podprojektu, które zostaną zapamiętane w ontologii systemu i będą dostępne jako słownik
w kolejnych odsłonach formularza.
Następnym krokiem jest uzupełnienie danych projektu o działania podejmowane w ramach
poszczególnych zadań. Kolejna odsłona formularza zawiera kolumnę opisu działań oraz, z lewej
strony, przyciski dodawania kolejnych wierszy, które pozwolą na utworzenie dla każdego zadania
odpowiedniej liczby działań.
Formularz zawiera pełną strukturę zadaniową podprojektu obejmującą wszystkie zadania i działania
podejmowane w trakcie całego cyklu życiowego projektu. Rysunek 4 prezentuje formularz z pustą
kolumną w której opisuje się zadania oraz kompletnie wypełniony formularz. Natomiast Rysunek 3
zawiera zrzut ekranu listy dokumentów w repozytorium systemu oraz zadanie do wykonania
w procesie tworzenia struktury zadaniowej projektu. W modelu ontologii systemu utrzymywana jest
hierarchia powiązanych pojęć struktury zadaniowej zawierających atrybuty tworzone w kolejnych
krokach konstruowania budżetu projektu.
Mechanizmy dostępne w ramach dokumentu zawierającego formularz umożliwiają dodawanie
dowolnych plików zawierających powiązane z nim informacje oraz generowanie nowych plików,
które mogą być wykorzystywane jako dokumenty wspomagające bieżące prowadzenie prac
projektowych oraz ich koordynację.
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Rysunek 3. Ekrany listy dokumentów projektowych oraz listy zadań procesów
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Rysunek 4. Formularz opisu struktury zadaniowej podprojektu – 2 kroki
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Umieszczone w górnej części formularza informacje obejmujące nazwy projektu i definiowanego w
jego ramach podprojektu są dostępne w formie słowników dla odpowiednio uprawnionych
użytkowników systemu. Zazwyczaj są to kierownicy projektów oraz ich współpracownicy.
Ponieważ proces definiowania struktury zadaniowej podprojektu jest realizowany iteracyjnie w
oparciu o instancję odpowiednio zdefiniowanego procesu pracy kolejne odsłony formularza
stanowiącego graficzny interfejs użytkownika zawierają przyciski umożliwiające zapisanie pośrednich
wyników pracy lub zakończenie zadania.
Następnym krokiem procedury, zmierzającym w kierunku tworzenia rocznego budżetu podprojektu,
jest utworzenie struktury zadaniowej podprojektu, która ma być realizowana w roku objętym planem
tworzonego budżetu.
Definicja struktury zadaniowej podprojektu w roku
Kolejnym krokiem jest przygotowanie struktury zadaniowej podprojektu na okres planowania
budżetu, to jest na rok budżetowy. Podobnie jak w poprzedniej fazie, przygotowanie struktury
podprojektu w roku jest sterowane procesem pracy i obejmuje trzy kroki z kolejnymi odsłonami
formularze, które pokazuje Rysunek 5.
Wykonanie pierwszego kroku procedury polega na wybraniu przez upoważnionego pracownika
projektu i podprojektu, który jest objęty procesem planowania budżetu. Odpowiednie pozycje są
dostępne w słownikach, których wyświetlana zawartość jest zgodna z uprawnieniami użytkownika
zalogowanego do systemu.
Wyświetlona w następnym kroku struktura zadaniowa obejmuje dwa typy zadań, gdzie pierwszą
grupę stanowią zadania dotyczące meritum prowadzonej działalności wprowadzone do struktury
zadaniowej podprojektu przez kierownika projektu lub wyznaczonych przez niego
współpracowników. Drugi typ obejmuje zadania związane z takimi kosztami, określonymi terminem
„Koszty standardowe”, jak koszty personalne oraz koszty funkcjonowania struktury organizacyjnej
zaangażowanej w realizację podprojektu. Do wprowadzania takich kosztów są uprawnieni wyłącznie
pracownicy działów finansowo-administracyjnych występujących w systemie w roli kontrolera
finansowego.
Decyzje dotyczące struktury zadań w roku budżetowym są wprowadzane do systemu poprzez
odznaczanie zadań, które nie będą wykonywane w tym okresie. W trzecim kroku użytkownik
otrzymuje formularz zawierający zadania wybrane do budżetowania rozwinięte o wszystkie działania,
które mają być wykonane w tym samym roku. Podobnie jak poprzednio działania, które przechodzą na
następne okresy planistyczne są odznaczane na formularzu.
Tak przygotowana struktura zadaniowa podprojektu w roku budżetowym stanowi punkt wyjścia do
planowania budżetu oraz jego kolejnych rewizji.
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Rysunek 5. Formularze opisu struktury zadaniowej podprojektu w roku – 3 kroki

Planowanie budżetu projektu w roku
Planowanie budżetu na określony rok finansowy (FYxx) przebiega w oparciu o elektroniczny
formularz, który przedstawia Rysunek 6. Formularz jest dynamiczny i posiada odsłony zgodne z
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etapami jego tworzenia. Przykładowy formularz zawiera dane podprojektu stanowiące wersję planu
dla etapu „budżet”, którego struktura zadaniowa określiliśmy powyżej. Kolumny „Zadanie”
i „Działanie” są wypełnione automatycznie w oparciu o istniejącą strukturę.

Rysunek 6. Formularz rocznego budżetu podprojektu
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W trakcie tworzenia planu wydatków na poszczególne kwartały roku budżetowego uzupełniamy
również informację na temat podmiotu finansującego poszczególne zadania. Wybierając podmioty
korzystamy z listy podmiotów związanych umowami finansowania z naszą organizacją. Ponieważ
istnieje możliwość wspólnego finansowania zadania i działania przez różne podmioty finansujące
mamy możliwość odpowiedniego rozszerzania formularza aby uwzględnić taką informację.
Analogicznie tworzone są kolejne wersje formularza odpowiadające rewizjom planu wydatków
w ramach roku budżetowego, przy czym odsłona dla każdej nowej rewizji planu wydatków zawiera
dane finansowe ustalone dla aktualnej wersji formularza.
W formularzu dostępna jest tabela, która podsumowuje roczne wpływy od poszczególnych podmiotów
finansujących. W przypadku każdego następnego roku planowania budżetu podprojektu uwzględnia
się również „bilans otwarcia” podsumowujący wpłaty poprzedniego roku. Odpowiednio każdy rok
kończy się również „bilansem zamknięcia”.
Praca nad planem finansowym podprojektu, a szczególnie jego akceptacja, przebiega w oparciu
o sformalizowaną procedurę wspomaganą przez proces pracy, którego model w notacji BPMN (ang.
Business Process Modelling Notation) prezentuje Rysunek 8. Wykorzystywany w trakcie procesu
fragment formularza dotyczący weryfikacji i akceptacji planu przedstawia Rysunek 7.
Zgodnie z notacją BPMN poziome podziały modelu oznaczone kolorami odpowiadają rolom
poszczególnych uczestników procesu oraz roli „System”, która odpowiada wszystkim czynnościom
wykonywanym automatycznie przez oprogramowanie aplikacyjne obsługujące proces planowania
budżetu. Ze względów prezentacyjnych zadania odpowiadające czynnościom automatycznym
oznaczone odpowiednim kolorem, w tym wypadku szarym, występują również w przedziałach innych
ról.
Proces planowania i zatwierdzania rocznego budżetu podprojektu jest wykonywany dla każdego etapu
planowania, to jest dla etapu tworzenia budżetu oraz jego kolejnych rewizji (ang. forecast).
Wiodącą rolę w procesie tworzenia budżetu odgrywa kierownik projektu, wspomagany przez
podległego mu administratora projektu odpowiedzialnego za formalne aspekty prowadzonej
działalności oraz przy współpracy kontrolera finansowego. Zatwierdzanie budżetu przypada
wyznaczonym członkom kierownictwa organizacji.

Rysunek 7. Weryfikacja i zatwierdzanie rocznego budżetu podprojektu
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Rysunek 8. Proces tworzenia i akceptacji rocznego budżetu projektu

Monitorowanie wykonania budżetu projektu
Monitorowanie wykonania budżetu projektu koncentruje się na jego perspektywie finansowej, co
w naturalny sposób oddaje również informacje o rzeczowym zaawansowaniu realizowanych prac,
poprzez śledzenie ponoszonych kosztów w ramach poszczególnych podprojektów oraz uzyskiwanych
wpłat od podmiotów finansujących.
Podstawowymi elementami kosztów podprojektu są faktury wystawiane przez jego wykonawców,
koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników organizacji uczestniczących w
podprojekcie, oraz zakupy finansowane bezpośrednio w formie zaliczek.
Monitorowanie wykonania budżetu jest wspomagane w systemie przez funkcje rejestracji, dekretacji i
rozliczania poszczególnych składników kosztów, jak również poprzez wykorzystanie raportów,
których repertuar może być dowolnie rozbudowywany dzięki zintegrowanemu mechanizmowi
definiowania raportów.
Istotnym narzędziem śledzenia przebiegu projektów jest pulpit projektów (dashboard) stanowiący
graficzną reprezentację stopnia zaawansowania prac z punktu widzenia planowanych wydatków
w ramach kwartałów roku budżetowego. Pulpit projektów dostępny w różnych zakresach
szczegółowości jest narzędziem zarówno dla kierownictwa organizacji nadzorującego realizację
projektów, jak i dla uczestników projektu w przeznaczonym dla nich stopniu szczegółowości.

Rejestracja kosztów realizacji projektu
Wszystkie dokumenty stanowiące podstawę rozliczania kosztów oraz zaliczania ich do
odpowiadających im podprojektów są przechowywane w repozytorium dokumentacji projektów.
Zarządzanie dokumentacją kosztową jest oparte o system rejestrów odpowiadający przyjętej w danej
organizacji klasyfikacji kosztów. Przykładowy zbiór rejestrów dokumentacji kosztowej przedstawia
Rysunek 9.
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W ramach rejestrów prowadzonych zgodnie z określonym porządkiem mamy możliwość dostępu
zarówno do metadanych dokumentów jak również do dokumentów źródłowych wprowadzanych do
systemu w postaci dokumentacji elektronicznej lub obrazów dokumentów papierowych.

Rysunek 9. Rejestry dokumentacji kosztów

Rejestracja i obieg faktury kosztowej
Rejestracja faktur kosztowych, dostarczanych w formacie elektronicznym lub papierowym, przebiega
w oparciu o formularze rejestracji faktury (Rysunek 11), a po wprowadzeniu do systemu, opisany
dokument faktury jest automatycznie umieszczany w rejestrze. Rysunek 10 przedstawia ekran rejestru
faktur prowadzonego w ramach całej organizacji, ze zdefiniowanymi dla niego mechanizmami
filtrowania rejestrowanych dokumentów oraz wyszukiwania w oparciu o metadane rejestrowanych
dokumentów źródłowych.
Obieg obejmujący opisywanie i przetwarzanie faktur kosztowych jest sformalizowany zgodnie z
procesem rejestracji faktury kosztowej, który prezentuje Rysunek 12.

Rysunek 10. Rejestr faktur kosztowych
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Rysunek 11. Przykład opisu faktury kosztowej projektu (fragment)

Po rachunkowym zatwierdzeniu faktury następuje automatyczny wybór odpowiedniego projektu
i podprojektu zgodnie z wprowadzoną w opisie klasyfikacją faktury oraz agregacja danych w ramach
odpowiedniego kwartału roku budżetowego.
Proces obiegu faktury może być definiowany przy użyciu oprogramowania narzędziowego
OfficeObjects® WorkFlow zgodnie z procedurami przyjętymi w danej organizacji.

Rysunek 12. Proces rejestracji faktury kosztowej
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Rejestracja i rozliczenie delegacji służbowych
Podobnie jak w przypadku faktur kosztowych również proces rejestracji i rozliczania delegacji
służbowych pracowników uczestniczących w realizacji projektów wynika z procedur zarządczych
przyjętych w danej organizacji. Rysunek 13 przedstawia model BPMN procesu rejestracji i rozliczania
delegacji zawierający mechanizmy automatycznego zaliczania kosztów do odpowiedniego kwartału
roku budżetowego wybranego podprojektu.
Jak w poprzednim przypadku, proces rejestracji i rozliczania delegacji służbowej może być
modyfikowany zgodnie z wymaganiami procedur zarządczych przyjętych w danej organizacji.
Po wypełnieniu formularza delegacji krajowej lub zagranicznej (Rysunek 14) dane kosztowe są
automatycznie zaliczane na poczet odpowiedniego projektu oraz kwartału roku budżetowego.
Zaliczenie kosztów następuje po wykonaniu wszystkich kroków związanych z akceptacją
i rozliczeniem kosztów delegacji. W przypadku delegacji zagranicznej następuje odpowiednie
rozliczenie kosztów wynikające z kursów walut krajów objętych podróżą (Rysunek 15).
Istotnym szczegółem procesu rejestracji i rozliczenia delegacji jest podwójna akceptacja delegacji
służbowej, przez przełożonego pracownika oraz przez kierownika projektu odpowiedzialnego za jego
budżet.

Rysunek 13. Proces rejestracji delegacji krajowej i zagranicznej

Podobnie jak w przypadku procesu rejestracji i rozliczenia delegacji służbowej, również struktura
związanych z nim formularzy elektronicznych może zostać zmodyfikowana przy użyciu
oprogramowania narzędziowego OfficeObjects® eForms zgodnie z wymaganiami procedur
zarządczych obowiązujących w danej organizacji.
Podobnie jak w pozostałych przypadkach, do formularza opisu delegacji służbowych można dołączyć
dowolną liczbę plików wprowadzonych do systemu w postaci dokumentów elektronicznych lub
w formacie obrazów dokumentów papierowych.
Przeglądanie repozytorium dokumentów elektronicznych wspomagane jest przez mechanizm
wyszukiwania pełnotekstowego, działającego nie tylko w oparciu o tekstowe pola metadanych lecz
również po zwartości dokumentów źródłowych.
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Odsłony formularza delegacji służbowej, które przedstawiają Rysunek 14 i Rysunek 15 odpowiadają
odpowiednim czynnościom procesu i stanowią graficzny interfejs użytkownika wykonującego
czynność procesu. Również w tym przypadku można dopasować postać graficzną formularza do
specyficznych wymagań danej organizacji.
Powiązanie kosztów delegacji z finansowaniem uzyskiwanym od podmiotu finansującego uwzględnia
możliwość rozliczenia kosztów delegacji służbowej na różne źródła finansowania zgodnie ze stanem
faktycznym.

Rysunek 14. Formularz krajowej delegacji służbowej
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Rysunek 15. Fragment formularza zagranicznej delegacji służbowej – rozliczenie walutowe

Rejestracja i rozliczenie zaliczek
Wiele drobnych zakupów, szczególnie w trakcie realizacji projektów poza siedzibą organizacji,
wymaga ponoszenia kosztów w danym momencie bezpośrednio przez uczestników projektu. W takiej
sytuacji przyjętą formą finansowania wydatków jest udzielanie pracownikom zaliczek na ich poczet.
Również w tym przypadku, zaliczkowane wydatki stanowią koszty projektu, które po zatwierdzeniu
obciążają odpowiedni podprojekt i okres roku budżetowego.

Rysunek 16. Proces rozliczenia zaliczki

Rozliczenie zaliczek przebiega, podobnie jak w przypadkach innych dokumentów kosztowych,
w oparciu o sformalizowaną procedurę, koordynowaną przez proces pracy, którego model przestawia
Rysunek 16. Rejestracja zaliczki oraz jej rozliczenie przebiega w oparciu o formularz elektroniczny
dostępny w różnych odsłonach w trakcie wykonywania odpowiednich czynności procesu (Rysunek
17).
Również w odniesieniu do tego procesu, formularz może być uzupełniany o dowolne pliki zawierające
dokumenty źródłowe. Dane finansowe umieszczane w polach formularza są automatycznie zaliczane
na poczet odpowiedniego kwartału roku budżetowego wybranego podprojektu.
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Rysunek 17. Formularz rozliczenia zaliczki

Raportowanie przebiegu projektu
Tworzenie cyklicznych raportów zawierających dane o przebiegu projektu jest jednym
z podstawowych wymagań monitorowania osiągniętych efektów projektu, zarówno z punktu widzenia
kierownictwa organizacji i kierownika projektu, jak również stanowi podstawowy obowiązek
beneficjenta w stosunku do podmiotu finansującego.

Rysunek 18. Przykładowa lista raportów do wyboru

Lista raportów może być dowolnie rozbudowana, przy czym ograniczeniem jest zakres danych
przyjętych dla poszczególnych typów obiektów.
Przykładową listę raportów dostępną dla
prezentowanego projektu przedstawia Rysunek 18.
Raporty mogą być generowane jako pliki w formatach pdf, xls, html oraz xml. Szczególnie ten ostatni
format danych jest istotny z punktu widzenia interoperacyjności rozwiązania z zewnętrznymi
systemami informatycznymi.
Każdy z dostępnych typów raportów może być parametryzowany, najczęściej poprzez podanie
projektu, podprojektu oraz przedziału dat, których ma dotyczyć dany raport. Raporty mogą być
generowane w dowolnym momencie lub mogą występować cyklicznie zgodnie z regułami
określonymi w oknie wykonania raportu, które przedstawia Rysunek 19. Dla cyklicznych raportów
można określić listę ich adresatów, natomiast raporty ad hoc mogą być generowane w trybie
natychmiastowym lub asynchronicznie poprzez kolejki wykonania raportów.
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Rysunek 20 pokazuje fragment ekranu z listą wyboru dostępnych formatów plików
wykorzystywanych do zapisania generowanych raportów. Rysunek 21 do Rysunek 24 pokazują
przykładowe raporty generowane z systemu.

Rysunek 19. Okno wykonania raportu z kryteriami wyboru zakresu

Rysunek 20. Lista dostępnych formatów raportu do wyboru

Rysunek 21. Raport Cashflow w formacie MS Excel
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Rysunek 22. Raport dla podprojektu/grupy podprojektów

Rysunek 23. Skonsolidowany raport projektu w formacie MS Excel

Rysunek 24. Raport dla podmiotu finansującego w formacie MS Excel
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Pulpit stanów realizacji budżetów projektów
Fragment pulpitu omawianego przykładowego projektu prezentuje zaawansowanie finansowe
standardowych zadań ( Rysunek 25). Wykorzystanie planowanego budżetu w kwartałach jest
naliczane narastająco, a odpowiednio dobrane kolory sygnalizują możliwe zagrożenia występujące w
trakcie roku budżetowego.

Rysunek 25. Przykład pulpitu (dashboard) projektu.

Takie same zasady sygnalizacji zostały zastosowane na wszystkich poziomach agregacji pulpitu, to
jest na poziomie projektów, podprojektów w ramach projektu, czy działań w ramach zadania.
Prezentacja na różnych poziomach agregacji danych, podobna do zasady wykorzystywanych
w widokach analitycznych OLAP, pozwala na elastyczną i szybką identyfikację zagrożonych
obszarów projektu.

Mapa wiedzy projektów
Dane wprowadzane za pośrednictwem formularzy planów budżetów stanowią atrybuty
poszczególnych klas pojęć ontologii systemu co pozwala na tworzenie sieci powiązań pomiędzy
instancjami poszczególnych klas zgodnie z przyjętym pojęciowym modelem danych. W każdym
momencie wartości atrybutów instancji pojęć składających się na bieżący plan budżetu odpowiadają
rzeczywistemu stanowi finansowemu, a tym samym i rzeczowemu, projektu.
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Graficzny interfejs nawigatora mapy wiedzy produktu OfficeObjects® Ontology Manager pozwala na
wyszukiwanie pojęć ontologii, zarówno po wartościach atrybutów, jak i pełnotekstowo, a następnie na
nawigację po innych pojęciach z wykorzystaniem sieci powiązań.

Rysunek 26. Atrybuty pojęcia „Kampania promocyjna projektu Alfa w roku budżetowym FY17

Rysunek 26 przedstawia pojęcie należące do klasy pojęć „Podprojekt w roku” zawierające
podstawowe atrybuty omawianego przykładowego podprojektu. Pozycje menu kontekstowego
znajdujące się po lewej stronie ekranu pozwalają na nawigację pomiędzy instancjami różnych klas
pojęć.

Rysunek 27. Struktura podprojektu w roku dostępna w ramach mapy wiedzy

Kliknięcie na pozycję menu „Struktura podprojektu w roku” spowoduję przejście do powiązanego
pojęcia zawierającego aktualną strukturę zadaniową tego podprojektu, a pozycja menu „Zadania w
roku” pozwala na wykorzystanie powiązania podprojektu z jego zadaniami uwzględnionymi na dany
rok budżetowy.
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Graficzna reprezentacja mapy wiedzy (Rysunek 28), która może stanowić alternatywną metodę
nawigacji pomiędzy pojęciami z wykorzystaniem powiązań zdefiniowanych pomiędzy nimi, zawiera
tę samą informację semantyczną co menu kontekstowe zdefiniowane dla danej klasy pojęć.

Rysunek 28. Sieć powiązań mapy wiedzy projektów

Rozwinięcia węzła sieci „Zadanie w roku”, które pokazuje Rysunek 29, reprezentującego powiązanie
pomiędzy klasami pojęć „Podprojekt w roku” i „Zadanie w roku” jest równoważne z kliknięciem na
odpowiednią pozycję menu kontekstowego pojęcia należącego do pierwszej z klas. W obu
przypadkach uzyskamy dostęp do listy zadań zdefiniowanych dla danego podprojektu w ramach planu
budżetu na wybrany rok.

Rysunek 29. Rozwinięcie sieci pojęcia „Podprojekt w roku”
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Oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects®
Oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects® jest uniwersalną platformą służącą do realizacji
rozwiązań aplikacyjnych w takich obszarach zastosowań jak zarządzanie dokumentacją techniczną
i biznesową, zarządzanie wiedzą korporacyjną, zarządzanie procesami biznesowymi oraz procesami
wspierającymi planowanie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych.
W okresie ponad 15 lat eksploatacji oprogramowanie OfficeObjects® było intensywnie rozwijane,
dzięki finansowaniu w ramach badawczych Programów Ramowych Komisji Europejskiej oraz
w oparciu o inwestycje finansowe. Zrealizowane na bazie tego oprogramowania rozwiązania
aplikacyjne są wykorzystywane przez dziesiątki instytucji publicznych oraz firm prywatnych.
Repozytorium zasobów wiedzy wykorzystuje platformę oprogramowania narzędziowego
OfficeObjects® i stanowi otwarty system zarządzania informacją pozwalający na budowanie złożonej
architektury rozwiązań aplikacyjnych poprzez integrację z innymi platformami informatycznymi
spełniającymi powszechnie stosowane standardy interoperacyjności.
Moduły narzędziowe OfficeObjects® dostarczają zbiór narzędzi służących do projektowania
i implementacji rozwiązań lub dostarczają funkcjonalność technologiczną, wykorzystywaną
w platformach aplikacyjnych. Wszystkie produkty narzędziowe są dostępne poprzez zintegrowane
środowisko projektowania i implementacji rozwiązań aplikacyjnych OfficeObjects®.
OfficeObjects® WorkFlow jest narzędziem projektowania i implementacji procesów pracy zgodnych
ze specyfikacją WfMC (Workflow Management Coalition). Graficzną notacją wykorzystywaną do
modelowania procesów pracy jest BPMN (Business Process Modelling Notation) rozszerzony
o funkcyjny język definiowania reguł biznesowych. Język reguł BPQL (Business Process Query
Language) pozwala na elastyczną rozbudowę i modyfikację funkcji języka wykorzystywanych
w wyrażeniach logicznych, teoriomnogościowych i arytmetycznych. Takie możliwości języka reguł, w
powiązaniu z możliwościami specyfikacji ontologii procesów pracy, pozwalają na dynamiczną
adaptację generycznych procesów pracy.
http://www.rodan.pl/web/guest/oferta/platforma_officeobjects/officeobjectsworkflow
OfficeObjects® Ontology Manager jest narzędziem do projektowania i zarządzania dużymi zbiorami
ontologicznymi opartymi o sieci powiązań obiektów opisywanej rzeczywistości, budowanymi zgodnie
ze standardem Topic Maps określonym w normie ISO 13250. Dodatkowo istnieje możliwość
definiowania reguł wnioskowania oraz więzów integralności modelu ontologii w języku TMSL (Topic
Maps Scripting Language). Funkcjonalność produktu jest wykorzystywana w projektowaniu
generycznych rozwiązań procesowych jak również jako platforma reprezentacji wiedzy w systemach
zarządzania wiedzą.
http://www.rodan.pl/web/guest/oferta/platforma_officeobjects/officeobjectsontology_manager
OfficeObjects® eForms służy do projektowania i implementacji formularzy elektronicznych
wykorzystywanych w realizowanych rozwiązaniach jako dokumenty elektroniczne sterujące
wykonaniem procesów pracy lub w zastosowaniach statystyczno-finansowych jako arkusze
sprawozdawcze lub wnioski elektroniczne. Formularze elektroniczne mogą być obsługiwane w sposób
transparentny zarówno w trybie on-line jak i w trybie off-line.
http://www.rodan.pl/web/guest/oferta/platforma_officeobjects/officeobjectse-Forms
OfficeObjects® Document Manager jest zbiorem mechanizmów zarządzania repozytorium obiektów
informacyjnych obejmujących między innymi takie funkcje jak wielojęzyczne indeksowanie
i wyszukiwanie pełnotekstowe z obsługą polskiej fleksji, zarządzanie informacją binarną, szyfrowanie
i konwersja formatów plików oraz integracja istniejących zasobów informacji.
Repozytorium może zawierać wystąpienia obiektów informacyjnych (OI) należących do dowolnie
zdefiniowanych klas, przy czym klasy obiektów są wyróżniane poprzez model metadanych, co
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oznacza, że wszystkie obiekty należące do danej klasy są opisywane przez te same atrybuty
metadanych.
Struktura fizyczna danych przechowywanych w ramach obiektów informacyjnych może być dowolnie
złożona i różna dla wystąpień OI tej samej klasy. Wszystkie pliki przechowywane w ramach obiektów
są traktowane jako obiekty binarne interpretowane przez zewnętrzne oprogramowanie narzędziowe.
Wyjątek stanowią pliki tekstowe, które są przetwarzane przez mechanizm indeksacji modułu
wyszukiwania pełnotekstowego.
Struktura repozytorium obejmuje takie klasyczne, hierarchiczne mechanizmy jak foldery zawierające
obiekty dowolnych klas oraz akta spraw grupujące dokumenty według dowolnych kryteriów
merytorycznych. Cechą obu tych mechanizmów jest możliwość zarówno ręcznego jak
i automatycznego przypisania zawartych w nich obiektów.
http://www.rodan.pl/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.116
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