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Abstrakt
 
Kompendium informacyjne potencjalnego użytkownika systemu Ascent.

Ascent.jest.systemem.wspierającym.procedury.zarządzania.dokumentacją.oraz.in-
formacją..Oprogramowanie.porządkuje.reguły.dostępu.do.zasobów.(dokumentacja,.
informacja…).przedsiębiorstwa..Oprogramowanie.służy.również.normalizacji.proce-
dur.obsługiwania.spraw.i.procesów.oraz.daje.możliwość.badania.ich.efektywności.

Najnowsze.materiały.dostępne.w.serwisie. internetowym.PC.Guard.pod.adresem.
WWW.pcguard.pl/docs/.

Prawa.autorskie.i.zastrzeżenia:.www.pcguard.pl/docs/copyright/

PC.Guard.SA,.www.pcguard.pl

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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1. Kontekst: ERP i ASCENT
Oprogramowanie.ERP. to.nasza.pasja.od.wielu. lat..Rozwijając.nasz. sztandarowy.
produkt.staraliśmy.się.objąć.informatyką.jak.najszerszy.zakres.funkcjonalny..Pragnęli-
śmy,.aby.niemal.każdy.przejaw.aktywności.przedsiębiorstwa.znalazł.się.pod.czujnym.
władaniem.systemu.informatycznego.gwarantującego.obsługę.dobrego.i.sprawnego.
procesu.biznesowego..Przyjęliśmy.założenie,.że.każdy.istotny.krok.procesowy,.będący.
pochodną.zdarzeń.poprzedzających.winien.znaleźć.się.w.obszarze.funkcjonalnym.
sprawnego.systemu.ERP..Wiedza.jest.pochodną.czytania,.zasłyszenia.oraz.doświad-
czenia..To.pracowicie.zgromadzone.doświadczenie.uzmysłowiło.nam,.że.jest.war-
stwa.aktywności.przedsiębiorstwa,.nie.będąca.prostą.konsekwencją.funkcjonującego.
pełnego.systemu.ERP.(pełnego,.a.więc.zgodnego.z.funkcjami.zdefiniowanym.przez.
organizację.APICS;.do.nich.zaliczamy.również.bussines.intelligence)..Sfera.ta.jest.
o.tyle.interesująca,.że.dotyka.obszary,.które.można.integrować.za.pomocą.niezależnego.
i.samodzielnego.oprogramowania..Tak.narodził.się.pomysł.oprogramowania,.które.za.
pomocą.nośnych.rozwiązań.technologicznych.łączyłoby.kompetencję.repozytorium.
dokumentów,.obsługi.spraw.czy.procesów,.potrafiłoby.normować.procedury.i.prze-
prowadzać.analizę.ich.efektywności,.integrowało.informację.pochodzącą.z.różnych.
źródeł.(również.z.systemu.lub.nawet.systemów.ERP),.sterowało.przepływem.infor-
macji..Środowisko.takiego.oprogramowania.musi.oczywiście.mieć.mechanizmy.po-
zwalające.na.integrację.z.zewnętrznymi.systemami.transakcyjnymi.i.dziedzinowymi..
Nasze.dziecko.nazwaliśmy.ASCENT,.ponieważ.wierzymy,.że.dzięki.temu.systemowi,.
jesteśmy.w.stanie.wznosić.poziom.organizacyjny.i.technologiczny.przedsiębiorstwa.
pozwalając.na.skuteczne.rynkowe.funkcjonowanie.



http://www.pcguard.pl/ascentdbi/

2. ASCENT 
 
jako oprogramowanie zintegrowane
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3. Administracja i moduły systemu
3.1. Warstwy rozwiązania

3.2. Instalacja systemu
Krok 1:.instalacja.systemu.operacyjnego.LINUX;
Krok 2: zainstalowanie.serwera.WWW.APACHE.oraz.modułu.PHP;
Krok 3: zainstalowanie.PostgreSQL;
Krok 4:.założenie.bazy.danych.oraz.schematu;
Krok 5:.skopiowanie.kodu.oprogramowania.ASCENT.do.serwera.WWW;
Krok 6: ustawienie.konfiguracji.serwera.bazy.danych.oraz.bazy.–.plik.konfig.inc.php.
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.

3.3. Interfejs
Lista
ASCENT.wykorzystuje. standardowy.widok. list. dla. różnych.zastosowań..Niemal.
w.każdej.opcji.znajdziesz.zastosowanie.standardowej.listy.wraz.z.kompletnym,.uła-
twiającym.obróbkę.danych.oprzyrządowaniem..Lista.zawiera.stałe.kolumny:

ID.–.to.unikalny.identyfikator.rekordu;

Akcje.–.to.kolumna.zawierająca.ikony.wywołań.procedur,.działań.na.wybranym.
(skojarzonym.z.ikoną).wierszu. listy;. przykładem.akcji. dla.wiersza. jest. akcja.
EDYTUJ.lub.akcja.KASUJ;

Listy.–.to.kolumna.zawierająca.ikony.wywołań.innych.list.dla.których.wiersz.sko-
jarzony.z.ikoną.zawiera.dane.filtrujące;.przykładem.zastosowania.takiej.akcji.może.
być.np..wywołanie.listy.dokumentów.kontrahenta.z.listy.kontrahentów.(wówczas.
lista.dokumentów.jest.filtrowana.do.dokumentów.dla.wybranego.kontrahenta);

•

•

•

Ikona
	 Ikona	to	mały	graficzny	znak	
zawierający	pewną	infor-
mację	o	wierszu	lub	będący	
miejscem	wywołania	akcji	
dla	wiersza.	Opis	sensu	in-
formacji	lub	rodzaju	akcji	jest	
wyświetlany	po	najechaniu	
kursorem	myszki	na	obszar	
ikony	lub	obszar	znaku	
zapytania	mieszczącego	się	
w	lewym	górnym	i	dolnym	
rogu	listy	obramowującej	
listę.	Wywołanie	akcji	odbywa	
się	poprzez	kliknięcie	kurso-
rem	w	obszar	ikony.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Oprzyrządowanie listy

Sortowanie
Kliknięcie.w.kolumnę.(małe.oznaczenie.znajdujące.się.przy.nazwie.kolumny).po-
woduje.zmianę.sortowania.listy.wg.wybranej.kolumny..Podwójny.wybór.tej.samej.
kolumny.powoduje.zmianę.kierunku.sortowania.(rosnąco.<->.malejąco).

Stronicowanie listy
Wybór.znaków. stronicowania. znajdujących. się. z.lewej. strony.obramowania. listy.
(zarówno.w.belce.dolnej. jak. i.górnej),. powoduje.wywołanie.kolejnych. stron. listy..
Istnieje.możliwość.wyboru.pierwszej.lub.ostatniej.strony.listy.

Filtrowanie
Pod.górną.belką.obramowującą.zestawienie.znajduje.się.obszar.opisany.jako.‘Filtrowa-
nie/grupowanie’..Wywołanie.akcji.związanej.z.opisywanym.obszarem.(a.więc.kliknięcie.
kursorem.myszki).powoduje.umieszczenie.na.liście.bezpośrednio.pod.górną.belką,.ade-
kwatnie.i.przystająco.do.kolumn,.miejsc.edycji.filtrów.oraz.grupowań.dla.kolumn.
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W.tym.momencie.system.umożliwia.edycję.pól.dla.wybranych.kolumn.(uwaga:.górne.
pola.zawierają.wartości.na.użytek.filtrowania,.pola.dolne.na.użytek.grupowań).

Użytkownik.może.wywołać.jedną.z.akcji.filtrowań,.identyfikowanych.przez.ikony.
umieszczone.na.górnej.belce.(akcje.są.opisane.za.pomocą.podpowiedzi.kontekstowej.
po.najechaniu.kursorem.myszki.na.obszar.ikony).

Filtruj zestawienie.–.akcja.filtrowania;.pozostawione.są.wszystkie.wiersze.za-
wierające.łańcuch.znaków.umieszczony.przez.użytkownika.w.polu.edycyjnym.
na.użytek.filtrowania.

Filtruj zestawienie dokładnie. –. akcja. filtrowania;.pozostawione. są.wszystkie.
wiersze.zawierając.początkowy.łańcuch.znaków.umieszczony.przez.użytkow-
nika.w.polu.edycyjnym.na.użytek.filtrowania.

Filtruj zestawienie dla nie zawierających. –. akcja. filtrowania;. pozostawione.
są.wszystkie.wiersze.nie.zawierając. łańcucha.znaków.umieszczonego.przez.
użytkownika.w.polu.edycyjnym.na.użytek.filtrowania.

Usuń nałożone filtry –.rezygnacja.z.filtrowań.i.pokazanie.kompletnej.listy.

Grupowanie
Grupowanie. jest.operacją. łączenia.wierszy.zestawienia,.dla.których.zdefiniowane.
przez.użytkownika.kolumny.posiadają.tą.samą.wartość.

Pod.górną.belką.obramowującą.zestawienie.znajduje.się.obszar.opisany.jako.‘Filtrowa-
nie/grupowanie’..Wywołanie.akcji.związanej.z.opisywanym.obszarem.(a.więc.kliknięcie.
kursorem.myszki).powoduje.umieszczenie.na. liście.bezpośrednio.pod.górną.belką,.
adekwatnie.i.przystająco.do.kolumn,.miejsc.edycji.filtrów.oraz.grupowań.dla.kolumn.
(patrz.akcja.FILTROWANIE)..Teraz.użytkownik.może.wskazać,.które.kolumny.należy.
pogrupować.poprzez.wybór.ze.słownika.akcji.GRUPUJ.w.polu.edycyjnym.grupowań..
Przy.wskazaniu.kilku.kolumn.akcja. łączenia.wierszy.odbywa. się.dla. tych. samych.
wartości.we.wszystkich.wskazanych.kolumnach..Dla.pozostałych.(nie.grupowanych).

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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kolumn.użytkownik.winien.wskazać.zachowanie.się.systemu.przy.operacji.łączenia.
wierszy..Dostępne.są.następujące.akcje.dla.poszczególnych.kolumn:

SUMUJ.–.system.sumuje.wartości.łączonych.wierszy;
MAX.–.system.oblicza.wartość.największą.z.łączonych.wierszy;
MIN.–.system.oblicza.wartość.najmniejszą.z.łączonych.wierszy;
ILOŚĆ.–.system.oblicza.ilość.połączonych.wierszy;
ŚREDNIA.–.system.oblicza.wartość.średnią.z.łączonych.wierszy;

Użytkownik.może.wywołać.akcję.grupowania,.poprzez.ikony.umieszczone.na.górnej.belce.

Wykonaj grupowanie.–.akcja.wykonania.grupowania;
Usuń nałożone grupowanie.–.rezygnacja.z.grupowań;.powrót.do.pierwotnej.listy.

Wydruk/export danych
Górna.belka.zestawienia.zawiera.ikonę.wydruku/exportu.danych.

•
•
•
•
•

Export: Lista 
dokumentów dla 
lokalizacji: „Graffiti”
	 Wywołanie	akcji	skojarzonej	
z	ikoną	powoduje	wyświetle-
nie	okna	na	którym	użytkow-
nik	może	zdefiniować	zakres	
wydruku/exportu	poprzez	
zaznaczenie	widoczności	
kolumn	na	generowanym	
raporcie.	Ponadto	użytkownik	
deklaruje	rodzaj	wydruku	
bądź	exportu	z	opcji:
wydruk	standardowy	poprzez	
format	PDF
export	do	pliku	w	formacie	
Excela
export	do	pliku	znakowego	(CSV)
export	do	pliku	w	formacie	XML

•

•

•
•
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3.4. Administracja systemem
Dostęp.do.poszczególnych.funkcji,.obszarów.oraz.modułów.jest.sterowany.poprzez.
role.systemowe..Zasoby.Asceta.są.wiązane.z.deklarowanymi.podczas.procesu.wdroże-
nia.rolami.systemowymi..Użytkownik.może.mieć.przydzielonych.wiele.ról.systemo-
wych,.zaś.dostęp.do.poszczególnych.funkcji.systemu.jest.pochodną.praw.wynikających.
z.sumy.posiadanych.ról..Dzięki.takiemu.rozwiązaniu,.wielki.tort.–.jakim.jest.Ascent.
–.może.być.skrojony.do.kompetencji.i.zadań.poszczególnych.uczestników.procesów.
wspomaganych.przez.nasze.oprogramowanie.

Supervisor One
Użytkownik,.który. loguje. się.do. systemu.po. raz.pierwszy.zostaje.użytkownikiem.
uprawnionym.w.sposób. szczególny..Takiego. użytkownika. system. określa. jako..
SUPERVISOR.ONE..Ten.szczególny.dostęp.do.zasobów.aplikacji.trwa.tak.długo,.
aż.zostanie. zadeklarowany.użytkownik.o.uprawnieniach.ADMIN-a,. co.oznacza,.
że.w.początkowym.okresie,. każdy. zalogowany.użytkownik. jest. sygnowany. jako.
SUPERVISOR.ONE.

Kto jest uprawniony do konfiguracji systemu?
Użytkownikiem.uprawnionym.do.konfiguracji.systemu.jest:

ADMIN
SUPERVISOR.ONE

Konfiguracja systemu
Poszczególne.moduły.posiadają.swoje.specyficzne.dla.obszaru.nastawy.oraz.słowniki..Każdy.
z.parametrów.konfiguracyjnych.istotnych.z.punktu.widzenia.obszarów.funkcjonalnych.
będzie.omawiany.przy.okazji.opisu.funkcji.poszczególnych.modułów..W.ogólności.jednakże.
musimy.omówić.trzy.ważne.dla.funkcjonowania.systemu.funkcje,.a.mianowicie:

udostępnianie.modułów;
deklaracja.użytkowników;
deklaracja.ról.systemowych.

•
•

•
•
•

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Udostępnianie modułów
Opcja:.Administracja.>.Menu

Akcje dla listy:
	 DODAJ	–	dodanie	nowej	pozycji	
menu;

Rodzaj – wybór rodzaju modułu; 
System posiada następujące rodzaje:
	 Forum	użytkowników	,	Tłumacz,	Treść	główna,	Dokumenty,	
Procesy,	Administracja,	Kalendarz,	Logowanie,	Link	do…

	 Zapytanie	do	bazy,	Mailing,	Grupujący,	Zawiadomienia,	CRM,	
Lokalizacje,	Rezerwacje	zasobów

Nadrzędne	–	wskazanie	pozycji	menu	nadrzędnego	(ze	słownika	
menu	wcześniej	zdefiniowanych);	możliwość	tworzenia	zagłębień;

Dostęp	–	określenie	strategii	udostępniania	pozycji	menu;	moż-
liwy	wybór:	

	 	 dla	wszystkich,	tylko	dla	wskazanych	ról	systemowych
	 	 tylko	dla	ADMIN-a
Nazwa modułu	–	w	przypadku	niektórych	modułów	dokonano	
podziału	na	części	funkcjonalne;	w	takim	przypadku	należy	
zadeklarować	część	funkcjonalną	skojarzoną	z	edytowaną	
pozycją	menu.

Kolejność	–	możliwość	przydziału	licznika	sortującego	kolejność	menu.

Akcje dla wiersza:
	 EDYTUJ	–	edycja	wiersza;
	 USUŃ	–	usuwanie	wiersza;

Część.modułów.jest.dodawana.do.menu.nadrzędnego.ADMI-
NISTRACJA.i.ma.charakter.predefiniowany,.co.oznacza,.że.nie.
można.ich.usunąć.z.listy.(do.nich.należy:.UŻYTKOWNICY,.
MENU,.ROLE…).
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Deklaracja użytkowników
Opcja:.Administracja.>.Użytkownicy

Lista użytkowników

Dodanie nowego użytkownika
Akcje dla listy: 
DODAJ	–	dodanie	nowego	użytkownika;
Login	–	akronim	użytkownika	deklarowany	podczas	logowania;
Kod zewnętrzny	–	potencjalny	węzeł	integralnościowy	na	użytek	systemów	
zewnętrznych;

Admin	–	przydział	funkcji	ADMIN-a;
Zespół	–	przydział	do	zespołu;	opcja	na	użytek	zestawień	efektywnościowych	
wykorzystywanych	w	module	PROCESY;

Akcje dla wiersza:
EDYTUJ	–	edycja	wiersza;
ZMIEŃ HASŁO	–	zmiana	hasła	dla	użytkownika;	użytkownik	podczas	logowa-
nia	ma	możliwość	zmiany	przydzielonego	hasła;

Listy dla wiersza:
LISTA	RÓL	PRZYPISANYCH	DLA	UŻYTKOWNIKA
Lista	ról	skojarzonych	z	danym	użytkownikiem.	Administrator	może	przydzie-
lić	następne	lub	kasować	istniejące	relacje.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Deklaracja ról systemowych
Opcja:.Administracja.>.Role

Dodanie nowej roli
Akcje dla listy:
DODAJ	–	dodanie	nowej	roli	syste-
mowej;

Ranga dostępu	–	określa	poziom	
dostępu	do	informacji	zawartych	
w	portalu	informacyjnym	Asceta	
(przy	umieszczeniu	informacji	
operator	musi	zaklasyfikować	
informację	wg	rangi).

Dostęp do zestawień…	–	prawo	roli	
systemowej;

Edycja swojego kalendarza	–	prawo	
roli	systemowej;

Akcje dla wiersza:
EDYTUJ –	edycja	wiersza;
USUŃ –	usuwanie	wiersza;

Listy dla wiersza:
LISTA UŻYTKOWNIKÓW PRZYPISANYCH DO ROLI
Lista	użytkowników	posiadających	wybraną	rolę.	Administrator	może	przydzie-
lić	następnych	lub	kasować	istniejące	relacje.

LISTA POZYCJI MENU PRZYPISANYCH DO ROLI
Lista	modułów	i	części	funkcjonalnych	modułów	do	których	posiadają	prawo	
widoku	użytkownicy	z	przydzieloną	wybraną	rolą.	Prawo	widoku	modułu/
części	funkcjonalnej	modułu	dla	roli	funkcjonuje	tylko	w	przypadku	odpo-
wiedniej	nastawy	dla	pozycji	menu	(patrz	Udostępnianie	modułów).	Admini-
strator	może	przydzielić	następnych	lub	kasować	istniejące	relacje.

UŻYTKOWNICY KALENDARZA DOSTĘPNI DLA ROLI
Lista	użytkowników	dla	których	posiadacz	roli	może	prowadzić	zapisy	w	kalenda-
rzu.	Administrator	może	przydzielić	następnych	lub	kasować	istniejące	relacje
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Upgrady wersji
Opcja:.Administracja.>.Upgrade.wersji

Opcja.umożliwiająca.wymianę.wersji..W.katalogu.UPDATE.(katalog.podrzędny.
względem.katalogu.przechowującego.kod.ASCENT-a). są.przechowywane.kody.
różnych.wersji.oprogramowania,.zaś.nazwa.katalogu.z.wersją. identyfikuje.numer.
wersji..Wywołanie.opcji.powoduje.porównanie.wersji.aktualnej.z.najwyższą.dostępną.
w.katalogu.UPDATE.i.w.przypadku.wykrycia.wersji.nowszych,.następuje.automa-
tyczna.wymiana.oprogramowania.

3.5. Moduły systemu
MODUŁ RODZAJ	MODUŁU KOMENTARZ

Upgrade	wersji Administracja Udostępnianie	automatyczne	oraz	inicjowanie	insta-
lacji	nowych	wersji	systemu	Ascent.

Monitoring Administracja Kontrola	wykonywanych	operacji	przez	użytkowni-
ków	systemu,	z	identyfikacja	i	datą.

Kalendarz Administracja Moduł	udostępniający	kalendarze	dla	użytkowni-
ków,	zespołów	użytkowników.	W	module	tym	mo-
żemy	wizualizować,	przypisywać	zadania,	kontakty	
CRM	oraz	zajętości	zasobów.

Konfiguracja	tematów	forum Administracja Zarządzanie,	definiowanie	forum

Alternatywne	drzewo	struk-
tury	repozytorium

Administracja Równoległy	do	repozytorium	system	grupowania	doku-
mentów	według	określonej,	zdefiniowanej	struktury.

Polityka	bezpieczeństwa Administracja Zabezpieczenie	dostępu,	określanie	wykluczeń	
i	wskazań	do	poziomu	pojedynczych	adresów	IP.

Zapytania	SQL Administracja Definiowanie	zapytań	języka	SQL	wykorzystywanych	
w	pozostałych	modułach.

Połączenia	do	baz Administracja Moduł	odpowiedzialny	za	połączenia,	defilowanie	
połączeń	z	bazami	danych	mającymi	być	traktowa-
ne	jako	źródła	danych	dla	systemu	Ascent.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/


 17

3.
 A

d
m

in
is

tr
ac

ja
 i 

m
o

d
u

ły
 s

ys
te

m
u

MODUŁ RODZAJ	MODUŁU KOMENTARZ

Konfiguracja	formularzy Administracja Moduł	odpowiedzialny	za	budowanie	formularzy	
wraz	z	zakładkami	i	elementami	edycyjnymi.

Konfiguracja	marszrut Administracja Definiowanie	marszrut,	następujących	po	sobie	eta-
pów	dla	potrzeb	budowania	procesów.

Konfiguracja	paneli Administracja Wizualne	indywidualne	konfigurowanie	wzoru,	
koloru,	bitmap	interfejsu	systemu	Ascent	podzielo-
nego	na	edytowalne	panele.

Konfiguracja	procesów Administracja Budowanie	procesów,	ewidencja	kroków	procesowych.

Konfiguracja	menu Administracja W	związku	z	cechą	systemu:	skalowalnością,	moduł	
odpowiedzialny	za	przydział	funkcjonalności	syste-
mu	dla	konkretnych	użytkowników,	uprawnień,	ról	
pełnionych	w	systemie.

Użytkownicy Administracja Definiowanie,	edycja,	zarządzanie	uprawnieniami	
dostępu.

Zespoły	użytkowników Administracja Grupowanie	użytkowników.

Konfiguracja	repozytorium Administracja Budowanie	struktury	repozytorium	dokumentów,	
drzew	repozytorium	oraz	alternatywnych	drzew	
struktury	repozytorium.

Tematyka Administracja Słowniki	typów	dokumentów	wprowadzanych	do	
repozytorium

Role	systemowe Administracja Definiowanie	ról	systemowych	dla	użytkowników.	
W	Tym	bloku	tematycznym	poza	definiowaniem	roli	
i	przypisaniem	użytkowników	do	roli	możemy	także	
przypisać	kalendarze	i	pozycje	menu.

Administracja	treścią	główną Administracja Zarządzanie	treścią	informacyjną	udostępnianą	
w	zależności	od	dostępu	dla	ról.	W	tym	module	
budujemy	strukturę	intranetowego	oraz	interneto-
wego	systemu	informacji,	tablicą	firmową.

Lista	widoków	dla	użytkownika Crm Definicja	dostępnych,	określonych	widoków	zdefi-
niowanych	funkcji	kontrahentów,	wątków,	kontak-
tów,	planowanych	kontaktów	do	poziomu	pojedyn-
czego	użytkownika.
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MODUŁ RODZAJ	MODUŁU KOMENTARZ

Crm	administracja Crm Zarządzanie	modułem	CRM.	Definiowanie	cech	
kontrahenta,	przyczyn	zamknięcia	kontaktu,	cech	
kontaktów,	celów	kontaktów,	przyczyn	niezrealizo-
wania	kontaktu,	profili	widoków,	planu	pracy.

Crm	zestawienia Crm definicja	zestawień.

Dokumenty Dokumenty dostęp	do	zdefiniowanej	struktury	repozytorium,	
w	zależności	od	uprawnień,	przeglądanie,	pobiera-
nie	dokumentów

Forum Forum	użytkowników Moduł	odpowiedzialny	za	forum	użytkowników.

Grupa Grupujący Moduł	pomocniczy	grupujący	strukturę	repozyto-
rium	i	menu.

Kalendarz Kalendarz Moduł	odpowiedzialny	za	udostępnienie	funkcjonal-
ności	kalendarza	dla	poszczególnych	użytkowników

Logowanie Logowanie	do	systemu Moduł	logowanie	odpowiada	za	wywołanie	okien	
logowania	i	ustawienie	systemu	w	funkcjonalności	
i	dostępie	spersonalizowanym	do	poszczególnego	
użytkownika,	grupy	użytkowników.

Lokalizacje Lokalizacje Moduł	pozwalający	na	wybranie	wymaganej	do-
stępnej	wersji	językowej	systemu	Ascent.

Mailing M@il Moduł	mailing	odpowiada	za	pocztę	wewnętrzna	
i	zewnętrzną	pocztę	internetową.

Nowa	sprawa Procesy Uruchamianie	procesu.	Powołując	się	na	zdefinio-
wane	wzorce	procesów,	uruchomienie	procesu.

Diagramy	dla	spraw Procesy Graficzne	przedstawienie	etapów	procesu.

Realizacje Procesy Lista	rozpoczętych	procesów.

Realizacje	zamknięte Procesy Lista	procesów	zrealizowanych	w	których	użytkow-
nik	brał	udział.

Mój	profil Profile	użytkowników definiowanie	danych	o	sobie	(dane	osobowe)	przez	
użytkownika.

Pozostali	użytkownicy Profile	użytkowników Lista	użytkowników

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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MODUŁ RODZAJ	MODUŁU KOMENTARZ

Rezerwacje	kalendarz Rezerwacje	zasobów Dodawanie	rezerwacji	na	wybrany	zasób	w	udo-
stępnionym	kalendarzu	zasobów	zarezerwowanych.

Zasoby	rezerwacja Rezerwacje	zasobów Dodawanie	rezerwacji	wybranego	zasobu	z	pomi-
nięciem	widoku	kalendarza.	W	tej	opcji	dodanie	
rezerwacji	może	następować	także	w	zastępstwie	
osoby	dokonującej	rezerwacji.

Zasoby	administracja Rezerwacje	zasobów Definiowanie	rodzajów,	typów	i	zasobów	systemowych.

Tłumacz Tłumaczenia Moduł	odpowiedzialny	za	tłumaczenia	poszczegól-
nych	obszarów	w	zakresie	zdefiniowanych	języków.

Zmiana	hasła Treść	główna Funkcjonalność	pozwalająca	na	zmianę	przez	użyt-
kownika	hasła	logowania	do	systemu.

Treść	główna Treść	główna Definiowanie,	możliwość	edycji	w	zakresie	upraw-
nień	treścią	główną	panelu	informacyjnego.

Zapytanie	do	bazy Zapytania. Moduł	odpowiedzialny	za	ewidencję	zapytań	SQL	
budowanych	w	pozostałych	modułach	(procesy,	
formularze)	pozwalających	na	komunikację	z	ze-
wnętrznymi	źródłami	danych.

Odebrane	zawiadomienia Zawiadomienia Ewidencja	wewnętrznej	poczty	odebranej.

Wysłane	zawiadomienia Zawiadomienia Ewidencja	wewnętrznej	poczty	wysłanej.

Nowe	zawiadomienie Zawiadomienia Edycja	nowej	wiadomości	poczty	wewnętrznej.
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4. Formularze
4.1. Formularze jako element budowy modułów Ascent-a
Formularze.są.szczególnym.elementem.–.budulcem.składającym.się.na.rozwiązania.
niektórych.modułów..Obrazuje.to.poniższa.ilustracja.wskazująca.zakres.i.pomysł.na.
integracje.poszczególnych.elementów.ASCENT-a.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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4.2. Przewodnik funkcjonalny
Zastosowanie
Konstrukcja. szablonów. edycji. i.prezentacji. danych..Warstwa. aplikacji. służebna.
względem.obszarów.funkcjonalnych:.PROCESY,.KALENDARZ.oraz.CRM.

Konfiguracja
Jeżeli.chcesz.deklarować.formularze.musisz.mieć.uprawnienia.do.modułu.KONFI-
GURACJA.FORMULARZY.skojarzonego.z.rodzajem.ADMINISTRACJA..Pierwot-
nie.moduł.jest.dostępny.w.ramach.opcji.ADMINISTRACJA.

Deklarowanie formularzy
Akcje dla wiersza:
	 EDYTUJ	–	edycja	wiersza;
	 USUŃ –	usuwanie	wiersza;

Listy dla wiersza:
LISTA ZAKŁADEK DLA FORMULARZA
	 Możesz	zadeklarować	dowol-
ną	liczbę	zakładek	dla	swojego	
formularza.	Następnie	dla	każ-
dej	zakładki	deklarujesz	pola	
dostępne	w	zakresie	obszaru	
danej	zakładki.	Sposób	dekla-
rowania	zakładek	oraz	pól	dla	
zakładek	znajdziesz	w	akapicie	
DEKLARACJA	PÓL	I	ZAKŁADEK	
FORMULARZA.

LISTA.ZAPYTAŃ.SQL.DLA.POBRANIA.WART..DOMYŚLNYCH

Deklarujesz.zapytanie.SQL,.którego.poszczególne.kolumny.zwracane.jako.wyniki.
zapytania.mogą.być.deklarowane. jako.wartości.domyślne.dla.poszczególnych.pól.
należących.do.zakładek.formularza.
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Np..select.kolumna1.as.param_1_3,.kolumna2.as.param_2_4.oznacza,.że.wartość.
kolumna1.będzie.podstawiona.w.polu.numer.3.w.zakładce.1,.zaś.pole.kolumna2.
będzie.podstawione.w.zakładce.2.w.polu.nr.4.

Przy.definiowaniu.możesz.posługiwać.się.parametrami:

@UID@–.oznacza.ID.aktualnie.zalogowanego.użytkownika

@nazwa_parametru@–.oznacza.nazwę.parametru.uzyskanego.jako.parametr.
wiodący.z.listy.startowej.ustawionej.dla.sprawy.(procesu).(oczywiście.zastoso-
wanie.takiego.parametru.ma.sens.tylko,.przy.wykorzystaniu.danego.formularza.
jako.formularza.wspomagającego.sprawę.(proces)).

Każde.zapytanie.SQL.wymaga.również.wskazania.podłączenia.do.odpowiedniej.bazy..
Podłączenie.może.być.wcześniej.wykonane.w.module.MOŻLIWE.PODŁĄCZENIA.
DO.BAZ.należącego.do.rodzaju.ADMINISTRACJA.

Deklaracja pól i zakładek formularza
Pierwszy.krok,.który.musisz.wykonać,.to.zadeklarowanie.zakładek.(klawisz.DODAJ).

Lista zdefiniowanych 
zakładek dla formularza: 
„Statystyk kontrahenta”. 

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Dla.każdego.wiersza. (zakładki).możesz.zadeklarować.dowolną. liczbę.pól.–. listę.
pól.otrzymujemy.po.kliknięciu.w.ikonę.LISTA.PÓL.ZDEFINIOWANYCH.DLA.
ZAKŁADKI.w.kolumnie.LISTY.

Modelowany.formularz.może.mieć.różne.oblicza,.i.w.dużym.stopniu.zależy.to,.od.
typów.zdefiniowanych.pól.

Dodanie nowego pola do zakładki:  
„Statystyka kontrahenta > Należności”. 
Nazwa pola	–	opisowa	definicja	pola.
Stosuj słownik –	jeżeli	chcesz	edytowane	pole	walidować	poprzez	deklarację	
słownika	możliwych	wyborów,	musisz	ustawić	wartość	pola	na	TAK	i	wy-
pełnić	pole	ZAPYTANIE	zapytanie	SQL	zwracającym	możliwe	wartości	dla	
walidowanego	pola.

Typ pola	–	deklaracja	typu	edytowanego	pola.
Wartość domyślna	–możliwość	ustawienia	stałej	wartości	domyślnej,	pole	
ma	charakter	nadrzędny	nad	potencjalną	wartością	domyślną	ustawioną	
w	opcji	LISTA	ZAPYTAŃ	SQL	DLA	POBRANIA	WART.	DOMYŚLNYCH	(patrz	
poprzedni	akapit).

WYMAGANA	–	jeżeli	ustawisz	na	TAK	–	pole	musi	być	wypełnione.
POLE EDYCYJNE	–	TAK:	pole	edycyjne;	NIE:	pole	bez	edycji….

Pole typu LISTA
Pole.typu.LISTA.jest.polem.szczególnym,.gdyż.oznacza.deklarację.nieedytowalnej.
listy.zajmującej.cały.obszar.zakładki..Listę.deklarujemy.poprzez.wypełnienie.pola.
ZAPYTANIE.SQL.POBIERAJĄCE.LISTĘ.na.podstawie.słownika.wcześniej.zdefi-
niowanych.zapytań.SQL.(moduł.ZAPYTANIA.SQL.należącym.do.rodzaju.ADMINI-
STRACJA)..Tak.zadeklarowane.zapytanie.SQL.posiada.również.zadeklarowane.opisy.
kolumn.(patrz.akapit.ZAPYTANIA.SQL.JAKO.LISTA.PREDEFINIOWANA).
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Zapytania SQL jako lista predefiniowana
Kierując.się.Twoją.wygodą.daliśmy.Tobie.możliwość.deklarowania.zapytań.SQL,.
wraz.z.opisem.kolumn.oraz.ewentualnych.parametrów.wypełnianych.na.starcie.przez.
użytkownika,.a.mających.wpływ.na.kwerendę.

Lista zestawień w zapytaniach SQL. 
LISTY dla wiersza:
LISTA ZAPYTAŃ SQL	–	możliwość	zadeklarowania	zapytań	SQL	
wraz	z	podłączeniami	do	różnych	baz	(jako	wynik	otrzymuje-
my	wówczas	sumę	wszystkich	zapytań).	W	przypadku	zasto-
sowania	obiektu	jako	budulca	zestawienia	menedżerskiego	
mamy	możliwość	wykorzystania	dodatkowego	obiektu:	
ZAPAMIĘTAJ	–	za	pomocą	którego	możemy	przeprowadzić	
akcję	zapamiętania	wyniku	analizy	menedżerskiej	w	Repozy-
torium	Dokumentów	wraz	z	przygotowanym	grupowaniem	
syntetycznym	(ikona	GRUPOWANIE	w	kolumnie	LISTY).	
W	przypadku	zastosowania	obiektu	jako	listy	startowej	dla	
formularza	inicjującego,	podłączonego	do	procesu	(sprawy),	
jako	typ	obiektu	musimy	zadeklarować	SELECT-LISTA,	dający	
nam	możliwość	wskazania	wybieranego	wiersza.

LISTA OPISÓW KOLUMN	–	deklaracja	nazw	kolumn	widocz-
nych	dla	użytkownika	końcowego;	liczba	opisów	kolumn	musi	
cię	pokrywać	z	listą	kolumn	zwracanych	przez	zapytanie.

LISTA MOŻLIWYCH WARUNKÓW	–	możliwość	deklarowania	
parametrów	wypełnianych	przez	użytkownika	przy	wykony-
waniu	zapytania;

Zakres.i.sposób.wykorzystania.zapytań.SQL.wraz.z.formularzami.obrazuje.ilustracja.
zawarta.w.rozdziale.4.1.
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5. Repozytorium dokumentów
5.1. Wprowadzenie
Biblioteka i dokumenty
Repozytorium.dokumentów.to.miejsce.w.którym.są.składowane.wszystkie.dokumenty..Rozu-
mujmy.w.ten.sposób:.repozytorium.to.potężna.biblioteka.dokumentów.posiadająca.swoją.sieć.
sektorów.i.półek,.do.których.dostęp.jest.restrykcyjnie.limitowany.przez.wewnętrzne.procedury.
i.reguły.obowiązujące.każdego.użytkownika.odwiedzającego.bibliotekę..Sensem.istnienia.
biblioteki.z.jej.prawami.i.zakazami.jest.oczywiście.dokument,.do.którego.chcemy.mieć.dostęp.
on-line,.szybko.i.jednoznacznie,.wyposażeni.co.najwyżej.w.komputer.przenośny.i.Internet..
Używamy.kategorii.‘dokument’,.choć.de.facto.format,.struktura.i.sens.jest.pochodną.źródła.
z.którego.dokument.pochodzi..Dokument.może.mieć.następujące.pochodzenie:

pliki.zewnętrzne.Word,.Excel,.OpenOfice,.RTF,.TXT,.PDF.–.dokumenty.będące.
pochodną.oprogramowania.biurowego
pliki.zewnętrzne.zawierające.grafikę:.JPG,.BMP,.GIF.–.dokumenty.będące.po-
chodną.oprogramowania.biurowego.lub.skanera
dokumenty.wewnętrzne.ASCENT.zawierające.identyfikację.sprawy/procesu
dokumenty.wewnętrzne.ASCENT.zawierające.identyfikację.zestawienia
dokumenty.wewnętrzne.ASCENT.zawierające.dokument:.mail.przychodzący.
i.wychodzący.wraz.z.załącznikami

Pliki.zewnętrzne.dla.dwóch.pierwszych.wymienionych.źródeł.to.dokumenty.oraz.grafiki.
pochodzące.z.oprogramowania.biurowego.lub.skanera..Faksy.i.dokumentacja.przekazywana.
ręcznie,.choć.jej.procentowy.udział.w.całej.masie.dokumentacji.systematycznie.spada.na.rzecz.
zwłaszcza.korespondencji.mailowej,.to.nada.stanowi.spory.udział.dokumentacji.biurowej..Faksy.
i.dokumentacja.ręczna.muszą.zostać.zeskanowane,.a.następnie.jako.pliki.grafiki.umieszczone.
w.repozytorium..Ponadto.istnieje.dodatkowy.moduł.rozpoznania.tekstu,.którego.zastosowanie.
pozwala.umieścić.w.naszej.bibliotece.nie.obiekt.graficzny,.lecz.rozpoznany.tekst.

•

•

•
•
•
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Lokalizacje w bibliotece
Dokument.jest.złożony.w.bibliotece.we.wskazanej.lokalizacji..Lokalizacja.ma.struk-
turę.drzewiastą,.zbudowaną.podczas.procesu.analizy.przedwdrożeniowej.i.wdrożenia.
rozwiązania,.oddającej.koncept.identyfikacji.i.zagłębiania.się.wg.kryteriów.przyję-
tych.przez.odbiorcę..Z.lokalizacją,.czy.raczej.z.konkretnym.węzłem.lokalizacyjnym.
może.wiązać.się.słownik.statusowy,.którego.sens.może.być.nadany.przez.odbiorcę.
podczas.procesu.wdrożenia..Z.lokalizacją.(węzłem.lokalizacyjnym).wiążą.się.prawa.
użytkownika:

do.czytania.dokumentów
do.dodawania.i.kasowania.dokumentów
do.statuowania.dokumentów
do.umieszczania.komentarzy

Co.więcej.z.procesem.umieszczenia.dokumentu.w.konkretnym.węźle.lokalizacyjnym.
można.związać.proces.zawiadamiania.poprzez.e-maila.lub.SMS..Możemy.również.
uruchomić.określony,.zdefiniowany.wcześniej.proces.dystrybucji.dokumentu.

Widoki
Dostęp.do.dokumentów.jest.realizowany.nie.tylko.poprzez.jedną.główną.strukturę.
drzewa.repozytorium..Użytkownik.może.tworzyć.widoki,.również.w.postaci.drzewa,.
którego.węzły.winny.zawierać.węzły.lub.sumę.węzłów.z.drzewa.głównego..Dzięki.
temu.użytkownik.dociera.do.dokumentów.korzystając.z.różnych.wcześniej.zadekla-
rowanych.ścieżek.

Korekty
Dokumenty. zgromadzone.w.repozytorium.mogą.podlegać.korygowaniu..System.
umożliwia.prowadzenie. ewidencji.wszystkich. zmian,.wraz. z.przechowywaniem.
dokumentów.sprzed.korekty.

•
•
•
•
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Wyszukiwanie
Każdy.dokument.złożony.w.naszej.bibliotece.może.mieć.zadeklarowaną.przez.użytkownika.
tematykę.(wybór.z.słownika).oraz.słowa.kluczowe,.dzięki.którym.można.radykalnie.przyspieszyć.
proces.przeszukiwania.repozytorium..Zakres.poszukiwań.może.być.deklarowany.przez.użytkow-
nika.lub.administratora.systemu.i.może.odbywać.się.zarówno.w.treści.jak.i.w.tematyce,.indeksach.
oraz.komentarz.związanych.z.danych.dokumentem..ASCENT.to.system.zintegrowany.–.wy-
szukiwanie.odbywa.się.nie.tylko.w.repozytorium.dokumentów,.lecz.również.w.procesach.(treść,.
tematy,.komentarze),.informacjach.w.panelu.informacyjnym.oraz.zapisach.kalendarzowych.

5.2. Przewodnik funkcjonalny
Zastosowanie
Budowa.biblioteki.dokumentacyjnej,.zarządzanie.dostępem.do.dokumentów,.prze-
szukiwanie,.statusowanie,.monitorowanie.historii.zmian,.badania.historii.dostępów,.
archiwizowanie.biblioteki.bądź.wybranych.jej.elementów.

Konfiguracja
Rodzaje.modułów.konfigurujących.Repozytorium.Dokumentów..Wszystkie.moduły.
są.dostępne.pierwotnie.w.menu.ADMINISTRACJA.i.mogą.być.edytowane.oraz.konfi-
gurowane.przez.Administratora.(choć.mogą.być.decyzją.Administratora.udostępniane.
innym.rolom.systemowym.poprzez.edycję.pola.DOSTĘP.w.opcji.ADMINISTRACJA
>MENU>EDYCJA.oraz.wskazanie.odpowiednich.ról.systemowych).

MODUŁ RODZAJ		
MODUŁU

AKCJA

Administracja Struktura	repozytorium Konfigurowanie	struktury	repozytorium

Administracja Tematyka Budowa	słownika	tematyki	rejestrowanych	dokumentów

Administracja Alternatywne	drzewo	
struktury	repozytorium

Budowa	innych,	realizowanych	wg	innego	klucza	drzew	
biblioteki.	Opcja	daje	możliwość	szybkiego	dostępu	do-
kumentów	wg	innych	praw	niż	drzewo	główne.
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Konfigurowanie struktury repozytorium (Rodzaj modułu: Administracja, moduł: 
Struktura repozytorium)
Budowa.struktury.biblioteki.repozytorium.może.być.odzwierciedleniem.polityki.przedsię-
biorstwa.związanej.np..z.tematyką.dokumentów,.miejscem.jego.powstania,.przeznaczenia,.
ważnością,.prawem.dostępu..Musisz.mieć.pomysł.na.strukturę.biblioteki.dokumentów.
swojego.przedsiębiorstwa.taki,.aby.zapewnić.z.jednej.strony.ich.bezpieczeństwo,.z.drugiej.
zaś.osiągnąć.efekt.szybkiego.dostępu.i.szybkiej.komunikacji..Np..twórca.rozwiązania,.
podczas.wdrażania.oprogramowania.we.własnej.firmie,.stworzył.główne.drzewo.repo-
zytorium.oparte.na.węzłach.kompetencyjnych,.co.obrazuje.poniższy.wycinek:

Graffiti
Kontrahenci
. . .%kontrahent%
. . . Pozyskiwanie
. . . Umowy
. . . Wdrożenie
. . . . Protokoły.z.wykonanych.prac
. . . . ..Protokół.zakończenia.wdrożenia
. . . . ..Pozostałe
. . . Serwis
. . . . Protokoły.z.wykonanych.prac
. . . . Pozostałe
. . . Listy.referencyjne
. . . . Pozostałe
Dystrybutorzy
. . %Dystrybutor%
. . . Umowy
. . . Pozostałe
Oprogramowanie
. . Dokumentacja.projektowa
. . Podręcznik.użytkownika
. . Inne

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Ascent
Kontrahenci
. . %kontrahent%
. . . Pozyskiwanie
. . . Umowy
. . . Wdrożenie
. . . . Protokoły.z.wykonanych.prac
. . . . Protokół.zakończenia.wdrożenia
. . . . Pozostałe
. . . Serwis
. . . . Protokoły.z.wykonanych.prac
. . . . Pozostałe
. . . Listy.referencyjne
. . . Pozostałe
Dystrybutorzy
. . %Dystrybutor%
. . . Umowy
. . . Pozostałe
Oprogramowanie
. . Dokumentacja.projektowa
. . Podręcznik.użytkownika
. . Inne

Quickstep
Dystrybutorzy
. . %Dystrybutor%
. . . Umowy
. . . Pozostałe
Oprogramowanie
. . Dokumentacja.projektowa
. . Podręcznik.użytkownika
. . Inne
Pozostałe
. . Listy.referencyjne
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Marketing
Materiały.marketingowe,.standardy.folderów,.prezentacje…
. . Graffiti
. . Ascent
. . Quickstep
Szablony.ofert
. . Graffiti
. . Ascent
. . Quickstep
Szablony.umów
. . Graffiti
. . Ascent
. . Quickstep
Materiały.na.użytek.prasy,.reklamy,.konferencji
Reklama,.materiały.z.prasy
Inne
Nie.zmienia.to.faktu,.że.użytkownik.może.w.sposób.macierzowy.łączyć.niezależne.
gałęzie.w.ramach.drzew.alternatywnych.

Budowa.struktury.następuje.poprzez.akcję.DODAJ.dla.listy.elementów.biblioteki:

Struktura repozytorium.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Prawa
Na.powyższej. liście.w.kolumnie.LISTY.znajduje. się. ikona.LISTA.ZDEFINIO-
WANYCH.PRAW.DOSTĘPU..Dzięki.niej,.dla.każdego.węzła.drzewa.(zwanego.
również.lokalizacją).masz.możliwość.przydzielenia.ról.systemowych.oraz.skrojenia.
odpowiednich.praw.dostępu.dla.każdej.z.nich,.co.obrazuje.poniższa.ilustracja:

Edycja prawa dostępu dla 
lokalizacji „Kontrahenci”  
Rola > „Sekretariat (k1)” 
Prawa dla węzła:
–		czytania	–	daje	możliwość	przeglą-
dania	dokumentów	zgromadzonych	
w	węźle,

–		dodawania	–	upoważnia	użytkowni-
ka	do	składowania	następnych	doku-
mentów	w	danym	węźle,

–		komentowania	–	daje	możliwość	
edycji	własnych	komentarzy	dla	wy-
branego	dokumentu,

–		statuowania	–	daje	prawo	ustawienia	
statusu	ze	słownika	wcześniej	zade-
klarowanych	statusów;

–		dodawania	podrzędnego	–	daje	
możliwość	tworzenia	nowych,	podle-
głych	względem	węzla	gałęzi	drzewa	
bezpośrednio	z	biblioteki	(bez	praw	
Administratora).

Statusowanie
Na. liście. (STRUKTURA.REPOZYTORIUM).w.kolumnie.LISTY.znajduje. się.
również.ikona.LISTA.STATUSÓW.DLA.LOKALIZACJI..Dzięki.tej.opcji.możesz.
zbudować.słownik.statusów.charakterystycznych.dla.danego.węzła. repozytorium,.
który.później.może.być.wykorzystywany.przez.użytkowników.Ascenta.w.odniesieniu.
do.każdego.dokumentu.złożonego.w.danej.lokalizacji.
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Deklaracja alternatywnego drzewa repozytorium (Rodzaj modułu: Administracja, 
moduł: Alternatywne drzewo struktury repozytorium)
Możesz.zadeklarować.dowolną.liczbę.drzew.alternatywnych:

Alternatywne drzewa struktury 
repozytorium
Akcje dla wiersza:
	 EDYTUJ	–	edycja	wiersza;
	 USUŃ	–	usuwanie	wiersza;

Listy dla wiersza:
LISTA LOKALIZACJI	–	lista	węzłów	(lokalizacji)	drzewa	głównego	sumo-
wanych	dla	stworzonego	węzła	(lokalizacji)	drzewa	alternatywnego

LISTA RÓL –	możliwość	ograniczenia	widoczności	lokalizacji	w	struk-
turze	drzewa	alternatywnego	do	wybranych	ról	systemowych

 Na.powyższej.liście.deklarujesz.poszczególne.węzły.(lokalizacje).łącząc.je.w.struktury.
poprzez.wskazanie.lokalizacji.nadrzędnej.

Dodawanie gałęzi podrzędnej podczas pracy w repozytorium
Są. sytuacje,.gdzie.nakreślenie. sztywnej. struktury. repozytorium.jest.niemożliwe. lub.
niewygodne..Możesz.wówczas.jako.Administrator.systemu.odpowiednio.skonfigurować.
prawa.do.węzła.tak,.aby.użytkownik.podczas.pobytu.w.bibliotece.mógł.dodać.dodatkowy.
węzeł.(lokalizację),.po.to.aby.tam.umieścić.jakiś.nowy.dokument..Reguluje.to.przypisane.
do.roli.prawo.dodawania.podrzędnego,.o.czym.pisaliśmy.w.akapicie.PRAWA..Jednakże,.
w.przypadku.konieczności.dodawania.złożonych.rozgałęzień.podrzędnych,.aby.uczynić.
życie.użytkownika.wygodnym,.stworzyliśmy.możliwość.budowy.szablonów..Otóż.podczas.
edycji.węzłów.struktury.repozytorium,.możesz.wskazać.poprzez.nastawę.ZAPAMIĘTAJ.
JAKO.SZABLON=TAK.oraz.edycję.nazwy.szablonu,.że.wszystkie.rozgałęzienia.roz-
chodzące.się.od.edytowanego.węzła.i.znajdującego.się.poniżej.edytowanego.węzła.(bez.
względu.na.poziom).należą.do.szablonu.o.zadeklarowanej.nazwie.
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Edycja lokalizacji

Dzięki.temu,.użytkownik,.który.będzie.chciał.stworzyć.dodatkowy.węzeł.w.repozyto-
rium.będzie.mógł.wskazać.konkretny.szablon,.który.pociągnie.za.sobą.natychmiastowe.
i.automatyczne.dodanie.wszystkich.lokalizacji.należących.do.szablonu.

Aby.zobrazować.działanie.tej.funkcji.–.wróćmy.do.przykładu.twórcy.rozwiązania..
Użytkownik,.który.dla.węzła.Graffiti.dopisuje.kolejnego.kontrahenta.(tworzy.więc.
węzeł. zawierającego.nazwę.danego.kontrahenta),.może.wskazać. szablon,. który.
automatycznie.doda.wszystkie.gałęzie.podrzędne.względem.dodanego.kontrahenta,.
a.więc.węzły.POZYSKIWANIE,.UMOWY,.WDROŻENIE…itd.
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Repozytorium dokumentów- interfejs
Jeżeli.chcesz.mieć.dostęp.do.repozytorium.dokumentów.musisz.mieć.prawa.do.mo-
dułu.DOKUMENTY.(Rodzaj:.DOKUMENTY)..Poniższa. ilustracja.przedstawia.
przykładowy.widok.na.bibliotekę.dokumentów:

Struktura 
repozytorium 
dokumentów. 
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Drzewo.alternatywne. jest. drzewem.zbudowanym.z.tych. samych. lokalizacji,. lecz.
według. innej. koncepcji,. która. pomaga.użytkownikowi. dotrzeć. do.dokumentów.
w.szczególnych.sytuacjach..O.miejscu.i.sposobie.deklaracji.drzewa.alternatywnego.
przeczytaj.w.akapicie.KONFIGURACJA.oraz.DEKLAROWANIE.DRZEWA.AL-
TERNATYWNEGO.niniejszego.rozdziału.

Repozytorium.może.mieć.strukturę.rozgałęziającego.się.wielopoziomowego.drzewa..
Jeżeli. chcesz. rozwinąć. lub.zwinąć.poszczególne.poziomy.drzewa.musisz.kliknąć.
w.ikonę.‘+’.lub.‘-‘..Każdy.węzeł.ma.swoją.nazwę,.obok.której.znajduje.się.informa-
cja.o.liczbie.dokumentów.we.wszystkich.lokalizacjach.podrzędnych.oraz.informacja.
o.liczbie.dokumentów.tylko.dla.danej.lokalizacji..W.lokalizacjach.nie.rozwidlających.
się.na.następne.lokalizacje,.system.informuje.o.liczbie.dokumentów.w.węźle.oraz.da-
cie.i.godzinie.wprowadzenia.ostatniego.dokumentu..Przy.katalogu.ROOT,.będącego.
ojcem.wszystkich.lokalizacji.znajduje.się.informacja.o.sumarycznej.liczbie.wszystkich.
dokumentów.systemowych.oraz.dacie.wprowadzenia.ostatniego.dokumentu.

Za.poszczególnym.lokalizacjami.mogą.być.uwidocznione.ikony.przedstawiające.zagiętą.
kartkę.papieru..Oznacza.to,.że.Administrator.zostawił.Tobie.możliwość.tworzenia.lokali-
zacji.podrzędnych,.zaś.z.możliwości.tej.możesz.skorzystać.poprzez.kliknięcie.w.ikonę.

Drzewo alternatywne
Biblioteka. dokumentów.nie.musi. być. prezentowana.poprzez. strukturę. główną..
W.opcji.WYBIERZ.SPOSÓB.WYŚWIETLANIA.REPOZYTORIUM.możesz.prze-
łączyć.nastawę.na.POKAŻ.ALTERNATYWNE.DRZEWO.REPOZYTORIUM.oraz.
dokonać.wyboru.wcześniej.zadeklarowanego.przez.Administratora.drzewa.

przykładowy.widok.na.bibliotekę.dokumentów:

Struktura 
repozytorium 
dokumentów 
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Uprawnienia
Poszczególne.lokalizacje.są.dostępne.dla.zadeklarowanych.ról.systemowych..Masz.
dostęp.tylko.do.tych.węzłów,.które.są.adekwatne.dla.Twojej.roli.systemowej..Role.
systemowe.dla.poszczególnych. lokalizacji. są.przydzielane.w.momencie.deklaracji.
drzewa.–.patrz.akapit.PRAWA.niniejszego.rozdziału..Możesz.ograniczyć.widoczność.
całego.drzewa.poprzez.wybór.nastawy.POKAŻ.TYLKO.KATALOGI.DOSTĘPNE.
DLA.MNIE.

Podgląd dokumentów
Jeżeli. chcesz. zobaczyć.dokumenty.dla. lokalizacji. –.wystarczy.kliknięcie.myszką.
w.nazwę.katalogu..W.tym.momencie.masz.przed.sobą.listę.dokumentów.złożonych.
w.danym.katalogu.(lokalizacji):

Lista dokumentów 
dla lokalizacji 
„Pozostałe” 

.
Aby.zobaczyć.dokument.musisz.kliknąć.myszką.w.podświetlony.wiersz.

Akcje dla listy:
EDYTUJ	–	edycja	pól	opisowych	
związanych	z	dokumentem;

USUŃ	–	usuwanie	dokumentu	
z	biblioteki;

UTWÓRZ KOREKTĘ DOKUMENTU	
–	korygowanie	dokumentu;	
system	pamięta	historię	wszyst-
kich	korekt;

KOMENTARZE, SŁOWA KLUCZOWE…	
–	możliwość	dopisywania	
komentarzy,	określenia	słów	
kluczowych	dla	dokumentu	(na	
użytek	szybkiego	wyszukiwa-
nia)	oraz	statuowania;

POBIERZ DOKUMENT	–	pobranie	
dokumentu,	możliwość	zapa-
miętania	dokumentu	na	dysku;

Zakres.dostępnych.dla.użytkownika.czynności.jest.zależny.od.roli.systemowej.o.czym.
pisaliśmy.w.akapicie.PRAWA.niniejszego.rozdziału.
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Jeżeli.Twój.dokument.składa.się.np..z.wielu.skanów.–.musisz.wskazać.je.wszystkie.
w.polu.DOKUMENT.wskazując.klawisz.BROWSE.

Pochodzenie dokumentów
Dokumenty.złożone.w.Repozytorium.Dokumentów.mogą.być.pochodzenia.zewnętrz-
nego. lub.wewnętrznego..Dokumenty.wewnętrzne. to.wszystkie. te,. które.powstały.
w.środowisku.ASCENT,.a.więc:

dokument:.podgląd.procesu.(sprawy)
dokument:.podgląd.raportu
uwaga:.podgląd.raportu.posiada.aparat.umożliwiający.zagłębianie.i.syntezę.danych
dokument:.mail

Rejestracja dokumentów
Naciśnięcie.klawisza.na.DODAJ.NOWY.DOKUMENT.na.powyższym.oknie.da.
Tobie.możliwość.wrzucenia.kolejnego.dokumentu.do.Twojego.repozytorium.

•
•
•
•

Dodanie nowego 

dokumentu.



http://www.pcguard.pl/ascentdbi/

5.3. Kolekcje dokumentów
Dokumenty.z.dowolnej. lokalizacji.mogą.być. łączone.w.zbiory.zwane.kolekcjami..
Kolekcja.może.być.dostępna.dla.wszystkich.lub.konkretnej.roli.systemowej..Kolekcje.
dostępne.dla.Ciebie.są.pokazywane.w.oknie.umieszczonym.w.obszarze.okna.Repo-
zytorium.Dokumentów..Dzięki.temu.możesz.zawsze.sięgnąć.do.dokumentów.dla.
wybranej.kolekcji..Dokumenty.umieszczone.w.kolekcji.nie.podlegają.edycji..Możesz.
również.tworzyć.kolekcje.dając.do.niej.uprawnienia.dla.innych.użytkowników..Tak.
więc.dokument.niedostępny.dla.konkretnego.użytkownika.z.racji.lokalizacji,.może.
stać. się.dla.niego.dostępny.poprze.kolekcję..Kolekcja.może.być.wykorzystywana.
również.jako.zbiór.załączników.dla.akcji.mailowych.(patrz.rozdział.AKCJE.MAI-
LOWE/NEWSLETTERY).

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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6. Obsługa spraw (procesów) czyli 
zarządzanie procedurami postępowania lub 
interfejsami do systemów zewnętrznych

6.1. Wprowadzenie
Procesy
Jakość.oraz.wydajność.każdego.procesu.jest.uzależniona.od.jego.powtarzalności..Pro-
ces.powtarzalny,.którego.poszczególne.kroki,.koniunkcje.oraz.alternatywy,.są.dobrze.
rozpoznane.i.znormowane,.będzie.efektywny.i.dobry.jakościowo..ASCENT.dostarcza.
możliwość. stworzenia.matryc.postępowania.dla.dobrze. rozpoznanych.procesów..
Matryca.postępowania.identyfikuje.nie.tylko.kroki.procesowe.oraz.alternatywne.drogi.
postępowanie,.lecz.również.pozwala.znormować.termin.oraz.pracochłonność.wyko-
nania.poszczególnych.kroków.procesowych.przez.użytkowników..Krok.procesowy.
może.być.przydzielony.bezpośrednio.użytkownikom.lub.pracownikom.o.określonej.
roli.systemowej..Podczas.wykorzystania.systemu.dla.wspomaganiu.obsługi.spraw.re-
jestrujemy.sprawę,.przekazujemy.informację.o.zakończeniu.poszczególnych.kroków.
z.pełną.informacją.o.czasach.ich.rozpoczęcia.i.wykonania..Tak.więc.z.jednej.strony.
mamy.pełną.i.zawsze.aktualną.informację.o.zaawansowaniu.sprawy,.z.drugiej.zaś.
strony.możemy.przeprowadzać.rachunki.o.rzeczywistej.efektywności.naszego.aparatu.
biurowego.w.stosunku.do.założonych.normatyw.

Określona.deklaracja.matrycy.procesu.pozwala.wyzwalać.proces.–.sprawę.–.także.użyt-
kownikom.zewnętrznym..Procesowi.zamykania.poszczególnych.etapów.może.służyć.
przepływ.informacji,.np..w.postaci.poczty.elektrofonicznej..Zawartość.dystrybuowanej.
informacji.oraz.ich.adresaci.są.zależni.od.deklaracji.użytkownika.bądź.administratora.
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Formularze
Rejestracja.informacji.lub.wykonania.kroku.procesowego.może.być.wspomagana.przez.
mechanizm.formularzy..Formularz.to.kategoria.stworzona.podczas.wdrażania.opro-
gramowania.służąca.do.określenia.rodzaju,.zakresu.i.sposobu.zapisu.informacji.

Formularz.będzie.miał.więc.kapitalne.znaczenie.z.punktu.widzenia.formalizowania.
poszczególnych.zapisów..Niewątpliwie.szczególne.zastosowanie.będzie.miał.podczas.
uruchamiania.procesu.przez.użytkownika.zewnętrznego.

Procesy a dokumenty
Każdy.proces.może.zostać.zapisany. jako.dokument.w.repozytorium.dokumentu..
Oznacza.to,.że.każdy,.kto.posiada.dostęp.do.odpowiedniego.węzła.lokalizacyjnego.
będzie.mógł.zobaczyć.pełną.informację.o.procesie.i.wszystkich.informacjach.z.nim.
związanych..Związek.pomiędzy.repozytorium.a.sprawą.może.zaistnieć.również.pod-
czas.tworzenia.relacji.dokumentów.już.zarejestrowanych.w.repozytorium,.a.poszcze-
gólnymi.krokami.procesowymi..Takie.dokumenty.mają.charakter.załączników.

6.2. Przewodnik funkcjonalny
Część konfiguracyjna
Moduł.Procesy/Kroki.procesowe

Kroki.procesowe.–.edycja.i.zarządzanie.listą.marszrut.(zdefiniowane.kroki.procesowe)

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Lista marszrut
Akcje dostępne dla listy:

Edycja.
Kasowanie.
Lista	etapów	zdefiniowanych.
Graficzne	projektowanie	etapów.
Dodanie	nowej	marszruty.



http://www.pcguard.pl/ascentdbi/

Dodanie nowej  
marszruty. 

Dodanie.nagłówka.nowej.marszruty..Możesz.w.ten.sposób.zainicjować.wprowadzenie.
planowanego.nowego.procesu.

Zdefiniowanie.marszruty.jest.kluczowe.dla.uruchomienia.procesu..Według.marszrut,.
etapów.marszrut.będzie.przebiegał.inicjowany.proces.

Po.dodaniu.nagłówka.marszruty.należy.uruchomić.dodawanie.etapów.

Lista.etapów.zdefiniowanych.

Dodanie nowego 
etapu dla marszruty: 
Dokument kosztowy 

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Wprowadzenie.wszystkich. etapów.dla. zakładanej.dla.procesu.marszruty.kończy.
definiowaniemarszruty.procesu..Przy.edycji.poszczególnych.etapów.bardzo.istotne.
jest.podanie.w.ostatecznym.końcowym.etapie.„tak”.dla.pola.Koniec.marszruty..Dla.
poszczególnych. etapów.możemy.przydzielić. udział. formularza. zapewniającego.
interakcję.z.użytkownikiem.

Formularze.procesowe.zostaną.omówione.na.końcu.niniejszego.rozdziału.

Etap.kolejny.powinien.być.powiązany.z.poprzednim.nadrzędnym.poprzez.wybranie.
etapu.nadrzędnego.z.listy.

Dla.procesów.nie.liniowych.możemy.zdefiniować.alternatywę.przebiegu.procesu.

Dla.przykładu.i.dla.listy.etapów.marszruty.etapów.zamieszczonej.poniżej:

Lista zdefiniowanych 
etapów dla 
marszruty:  
Dokument kosztowy 
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Alternatywa.została.zbudowana.na.poziomie.etapu.„przekazanie.dalej”:
Lista zdefiniowanych 
alternatyw dla etapu: 
Przekazanie dalej 
Akcje dostępne dla listy:

Edytować	marszrutę.
Usunąć	marszrutę.
Przypisać	zapytanie	SQL	do	etapu.
Przypisać	rolę	do	etapu.
Zdefiniować	zawiadomienia	użyt-
kownika	o	etapie.

Zdefiniować	alternatywę	dla	etapu.
Zdefiniować	listę	etapów	pod-
rzędnych.

Graficzne.przedstawienie.etapów.marszruty:

Dla.poszczególnych.etapów.możemy.przypisać.zapytanie.SQL.
W.ten.sposób.możemy.wiązać.zależności.procesowe.z.danymi.zewnętrznymi.
Poniżej.zapytanie.które.pozwala.na.wykorzystanie.listy.faktur.z.systemu.zewnętrznego.ERP.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Moduł.Procesy/Procesy

Procesy.zdefiniowane.są.w.grupach.rodzajowych.

Edycja zapytania  SQL

Dodanie nowego 

rodzaju procesu. 



http://www.pcguard.pl/ascentdbi/

Lista.rodzajów.procesu

Dodanie.nowego.procesu.

Dodanie.nowego.procesu.do.rodzaju:.„zamówienie.dziś”.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Przy.inicjowaniu.procesu.ważne.jest.abyś.podał,.wybrał.z.listy.odpowiednią.marszrutę.
(wcześniej.zdefiniowaną).w.przypadku.konieczności.wybrał.właściwe.zapytanie.SQL.
zapewniające.odpowiednią.interakcję.z.danymi.zewnętrznymi.

Formularze.
Dodanie.formularza.na.poziomie.poszczególnych.etapów.procesu.pozwala.na.sprawny.
przebieg.procesu,.ułatwia.komunikację.pomiędzy.osobami.uczestniczącymi.na.po-
szczególnych.etapach,.pozwala.na.pobranie.i.przetworzenie.danych.zewnętrznych.

Funkcjonalność.formularzy.jest.bardzo.istotna.

Lista formularzy



http://www.pcguard.pl/ascentdbi/

Dla.każdego. formularza,.możemy.zdefiniować. listę. zakładek.dla. formularza,.na.
każdej. z.zakładek.umieścisz. elementy. edycyjne. (pola,. listy). oraz.zapytania.SQL.
pobierające.dla.wartości.domyślnych.formularza.dane.zewnętrzne.

Lista 
zdefiniowanych 
zakładek dla 
formularza 
„Akceptacja”. 

Dodanie nowej 
zakładki do 
formularza 
„Akceptacja”. 

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Dodanie.nowego.pola.do.zakładki.formularza.
Jak.widzisz.na.rysunku.poniżej.pole.może.posiadać.określony.typ.
Poza.zdefiniowaniem. formy. typu.pola.możesz. też.zdefiniować.dla.pola. słownik,.
zaznaczyć.konieczność.wypełnienia.pola.

Dodanie nowego 
pola do zakładki: 
„Akceptacja 
>Akceptacja” 

Część Uruchomienia procesów
Moduł.Procesy/Uruchamianie.i.kontrola.Procesów:

Akcje dostępne dla listy:

Obejrzeć	diagram	dla	sprawy.
Otworzyć	okno	sprawy.
Zapoznać	się	ze	stanem	realizacji	sprawy.
Zapoznać	się	z	listą	dokumentów	przypi-
sanych	do	sprawy.

Lista	spraw	w	trakcie	realizacji	w	których	
uczestniczyłem	lub	będę	uczestniczył
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Przykład.podglądu.sprawy:

Informacje.umieszczone.są.na.poszczególnych.zakładkach.

Podgląd sprawy 
nr: „2007/STAT_
KONTR/1”. Załącznik 
„DECORA” 
Zakładka	dane	ogólne.
Realizacja	kroków	procesowych.
W	tym	miejscu	możesz			???????
??????????????????????????
??????????????

Realizacje	kroków	zamknięte.
Lista	spraw	zamkniętych	w	któ-
rych	brałem	udział.

Akcje dostępne dla listy:
Obejrzeć	diagram	dla	sprawy.
Otworzyć	okno	sprawy.
Zapoznać	się	ze	stanem	realizacji	sprawy.
Utworzyć	dokument	na	podstawie	sprawy.
Zapoznać	się	z	listą	dokumentów	
przypisanych	do	sprawy.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Nowa.sprawa.

Wybierając.z.listy.postępując.zgodnie.z.poleceniami

Wybierz proces 
na jaki chcesz 
zarejestrować 
sprawę. 

Rejestrujemy 
nową sprawę 
dla wybranego 
procesu.

Rejestracja nowej 
sprawy dla 
procesu: „pz doc”. 
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Realizacja.kroków.procesowych.pozwala.na.obserwację.w.jaki.sposób,.na.jakim.etapie.
znajdują.się.poszczególne.procesy.

     Lista spraw powiązanych ze mną.

     Lista spraw do rozpoczęcia przeze mnie.

     Lista spraw rozpoczętych przeze mnie.

6.3. Przykład wykorzystania ASCENT DBI jako systemu 
obsługi spraw lub procedur
Postawmy.sobie.następujące.zadanie:.chcemy.wspomagać.za.pomocą.oprogramowania.
ASCENT.procedurę.raportowania.pracochłonności.prac.wdrożeniowych.w.firmie.
informatycznej.zajmującej.się.wdrożeniami.systemów.ERP.

W ogólności, założona procedura zatwierdzenia raportu wygląda następująco:
Krok 1:.Rejestracja.karty.pracy
Krok 2a:.Akceptacja.Kierownika.Zespołu.Wdrożeniowego
Krok 2b:.Akceptacja.rachunkowa.przez.pracownika.rozliczającego
Krok 3:.Sprawdzenie.przez.Dyrektora

Konfiguracja procesu
Krok 1:.stworzenie.marszruty.(moduł.KONFIGURACJA.MARSZRUT.należący.do.
rodzaju.ADMINISTRACJA)

Edycja marszruty

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Nastawa.pola.ETAP.WYKONYWANY.W.MOMENCIE.INICJACJI.PROCESU.=.
TAK.oznacza,.że.traktujemy.moment.inicjacji.procedury.jako.wykonanie.etapu.1.(etap.
zostanie.zamknięty.po.zainicjowaniu.procedury)..Formularz,.w.który.zostaną.wypeł-
nione.dane.na.użytek.Karty.Pracy.dołączymy.jako.formularz.startowy.do.procesu.

Krok 2:.stworzenie.etapów.dla.marszruty

Klikając.w.ikonę.GRAFICZNE.PROJEKTOWANIE.ETAPÓW.PROCESU.na.liście.
marszrut,.otrzymasz.interfejs.pozwalający.na.definiowanie.poszczególnych.etapów.
oraz.wiązanie.ich.między.sobą:

Dodanie 
nowego etapu 
dla marszruty: 
Marszruta: Karta 
pracy. 
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Opcje etapu: 
Wprowadzenie Karty 
Pracy dla pracownika. 

Po.wprowadzeniu.etapów.procedury,.otrzymujemy.graficzną.prezentację.naszego.
procesu:

Krok 3: definiowanie.praw.do.wykonywania.poszczególnych.etapów.marszruty

Będąc.na. liście.marszrut.wciśnij. ikonę.LISTA.ETAPÓW.ZDEFINIOWANYCH.
DLA.MARSZRUTY..Otrzymasz.listę.etapów:

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Klikając.w.ikonę.LISTA.RÓL.PRZYPISANYCH.DO.ETAPU.otrzymujesz. listę,.
gdzie.możesz.umieści. role. systemowe.uprawnione.do. realizacji.wybranego.etapu.
marszruty.

Krok 4:.deklaracja.formularza.wejściowego

Deklaracja.formularza,.który.będzie.wykorzystywany.podczas.wypełniania.Karty.Pracy.

Najpierw.wprowadzamy.nazwę.formularza.oraz.określamy.jego.typ:

Lista zdefiniowanych 
etapów dla marszruty: 
Marszruta: K 
Karta Pracy 

Edycja nagłówka 
formularza. 
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Kolejne.pola,.zadeklarujemy.jako.zwykłe.pola.edycyjne:.np..‘Ilość.godzin.wdroże-
niowych’.oraz.ilość.godzin.serwisowych’.

Krok 5:.po.zadeklarowaniu.marszruty.oraz.formularza.wejściowego,.możemy.przy-
stąpić.do.deklarowania.rodzaju.procesu.(moduł.KONFIGURACJA.PROCESÓW.
należący.do.rodzaju.ADMINISTRACJA).

Dodanie nowego  
rodzaju procesu. 

Następnie,. definiujemy.zakładki.dla. formularza. (kliknięcie.w.ikonę.LISTA.ZA-
KŁADEK.DLA.FORMULARZA.na.liście.formularzy)..Po.wprowadzeniu.zakładki.
klikamy.w.ikonę.LISTA.PÓL.ZDEFINIOWANYCH.DLA.ZAKŁADKI).

Jako.pierwsze.zadeklarujemy.pole.wyboru.pracownika.z.listy:

Dodanie nowego 
pola do zakładki 
„Karta Pracy 
>TAB1”. 

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/


 �7

6.
 O

b
su

g
a 

sp
ra

w
 (

p
ro

ce
só

w
) 

cz
yl

i z
ar

zą
d

za
n

ie
...

Dla.wydzielonego.rodzaju.procesów.możemy.gromadzić.dowolną.liczbę.procesów..
My.dla.nowo.wprowadzonego.rodzaju.zadeklarujemy.proces:.rejestracja.kart.pracy.
(patrz.ilustracja.poniżej)

Edycja procesu 
dla rodzaju” 
Raportowanie 
wdrożeń”. 

Zwróć.uwagę,.że.jako.formularz.wejściowy.zadeklarowaliśmy.zdefiniowany.wcześniej.
formularz.zawierający.pola.edytowane.podczas.wprowadzania.karty.pracy.

Krok 6:.określenie.praw.dostępu.do.inicjacji.i.obserwacji.procesu

Po.zdefiniowaniu.procesu.musisz.określić,.jaka.role.systemowe.mają.mieć.prawo.do.
inicjacji.i.obserwacji.procesu.

Dodanie nowej roli 
do procesu „Karty 
Pracy”: 
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Inicjacja sprawy przez system zewnętrzny
W.powyższym.przykładzie.przyjęliśmy.założenie,.że.proces.(sprawa).jest.inicjowany.
przez.użytkownika.systemu.ASCENT.DBI..Można.wyobrazić.sobie.rozwiązanie,.
gdzie.inicjacja.procesu.(sprawy).następuje.w.wyniku.zdarzenia.zachodzącego.w.sys-
temie.zewnętrznym..Mamy.wówczas.następujące.drogi.postępowania:

jeżeli.tabele.systemu.zewnętrznego.korzystają.z.tej.samej.bazy.co.ASCENT.DBI:.
możemy.zaimplementować. funkcję.wbudowaną,. która.w.zależności. od. akcji.
w.systemie.zewnętrznym.generuje.odpowiedni.rekord.w.tabeli.PRO_SPRAWA.
należącej.do.ASCENT.DBI.odpowiedzialnej.za.inicjację.sprawy;

jeżeli.tabele.systemu.zewnętrznego.są.w.innej.bazie,.lecz.korzystają.z.tego.samego.
sterownika.(PostgreSQL):.możemy.użyć.systemu.replikacji.SLONY;

jeżeli.tabele.systemu.zewnętrznego.są.w.innej.bazie.i.korzystają.z.innego.motoru.
baz.danych:.musimy.stworzyć.aplikację.skanującą.nieustająco.zapisy.w.systemie.
zewnętrznym.i.generującą.rekord.inicjujący.sprawę.w.ASCENT.DBI.

6.4. Przykład wykorzystania ASCENT DBI jako interfejsu 
analitycznego do systemów zewnętrznych
Postawmy.sobie.następujące.zadanie:.chcemy.otrzymać.statystykę.dla.kontrahenta.
zawierającą.wskaźniki. sprzedażowe.dla.kontrahenta.oraz. listę. jego. faktur..Zakła-
damy.przy.tym,.że.dane.dotyczące.sprzedaży.są.gromadzone.w.kilku.niezależnych.
systemach.zewnętrznych.

•

•

•

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Krok 1:.definiowanie.połączeń.do.zewnętrznych.baz.danych

Moduł.POŁĄCZENIA.DO.BAZ.DANYCH

Krok 2:.tworzenie.zapytań.SQL.(niezależne.zapytanie.do.każdej.bazy.zewnętrznej).
zwracających.listę.faktur

Moduł.ZAPYTANIA.SQL

Krok 3:.tworzenie.formularza;

Moduł:.FORMULARZE

Tworzymy	zakładki	(segregatory)	
oraz	definiujemy	pola	dla	
zakładek.	Z	racji	tego,	że	okno	
ma	mieć	sens	i	zastosowanie	
bezedycyjnego	raportu,	pod-
czas	deklaracji	pól	ustawiamy	
odpowiedni	status	dla	POLE	
EDYCYJNE	=	NIE:
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Wartość.domyślna.poszczególnych.pól.będzie.ustawiana.poprzez.definicję.zapytania.
SQL.dla.opcji.LISTA.ZAPYTAŃ.SQL.DLA.POBRANIA.WARTOŚCI.DOMYŚL-
NYCH.(kliknięcie.odpowiedniej.ikony.na.liście.formularzy).

Lista formularzy 
Jeżeli.chcemy,.aby.wartość.zwracana.przez.zapytanie.była.przypisana.do.poszczegól-
nych.pól.formularza,.musimy.zastosować.nomenklaturę.PARAM:

Edycja zapytania 
SQL pobierające 
domyślne wartości 
dla formularza 
„Statystyka 
kontrahenta”. 
 W.polu. jednej. z.zakładek.wykorzystamy.wcześniej. zdefiniowane.zapytanie. (lista.

faktur.SQL)..Pole.należące.do.takiej.zakładki.musi.mieć.odpowiednią.konfigurację.
TYP.POLA.=.LISTA.oraz.wskazane.zapytanie.SQL..Zapytanie.SQL.zostało.zde-
finiowane.wcześniej.–.w.kroku.2.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Edycja pola zakładki: 
„ Statystyka 
kontrahenta 
>Należności”. 

6.5. Przykład wykorzystania ASCENT DBI jako interfejsu  
do zasilania systemu zewnętrznego
Postawmy.sobie.następujące.zadanie:.chcemy,.aby.poprzez.system.ASCENT.DBI,.
wprowadzać.i.edytować.dane.kontrahenta.obsługiwane.przez.system.zewnętrzny.

Krok 1:.definiowanie.połączenia.do.zewnętrznych.baz.danych

Moduł.POŁĄCZENIA.DO.BAZ.DANYCH

Krok 2a:.tworzenie.formularza.na.użytek.edycji;

Moduł:.FORMULARZE

Dla.pól.na.użytek.wartości.domyślnych.używamy.opcji.LISTA.ZAPYTAŃ.SQL.DLA.
POBRANIA.WARTOŚCI.DOMYŚLNYCH.DLA.FORMULARZA.

Pod.akcją.zamykania.formularza.deklarujemy.kod.zapytania.UPDATE.
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Krok 2b:.tworzenie.formularza.na.użytek.kasowania;

Moduł:.FORMULARZE

Dla.pól.na.użytek.wartości.domyślnych.używamy.opcji.LISTA.ZAPYTAŃ.SQL.DLA.
POBRANIA.WARTOŚCI.DOMYŚLNYCH.DLA.FORMULARZA.

Pod.akcją.zamykania.formularza.deklarujemy.kod.zapytania.UPDATE.

Krok 2c:.tworzenie.formularza.na.użytek.dodawania;

Moduł:.FORMULARZE

Dla.pól.na.użytek.wartości.domyślnych.używamy.opcji.LISTA.ZAPYTAŃ.SQL.DLA.
POBRANIA.WARTOŚCI.DOMYŚLNYCH.DLA.FORMULARZA.

Pod.akcją.zamykania.formularza.deklarujemy.kod.zapytania.INSERT.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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7. Portal integracyjny/kokpit analityczny
7.1. Wprowadzenie
System.ASCENT.potrafi.integrować.różne.środowiska..Zarówno.w.menu.głównym.
jak.i.w.panelu.bocznym.można.zadeklarować.skróty.i.adresy.do.istotnych.innych.stron.
oraz.do.wybranych.informacji.z.portalu.informacyjnego..System.pozwala.jednakże.
przede.wszystkim.na.stworzenie.zapytań.–.wykorzystując.standard.SQL.–.do.innych.
zewnętrznych.baz..Efekt.zapytań.można.połączyć.oraz.sformatować.według.włas-
nych.potrzeb.oraz.–.co.ważniejsze.–.obrabiać.zgodnie.z.logiką.kostek.analitycznych..
Każde.zestawienie.można.prezentować.za.pomocą.wybranego.przez.użytkownika.
standardu.graficznego..Zestawienia.zapamiętane.w.repozytorium.dokumentów.bę-
dzie.wykorzystywane.przez.wszystkich.użytkowników,.którzy.zgodnie.z.logiką.ról.
systemowych.mają.uprawnienie.do.danego.węzła.biblioteki.dokumentów.

7.2. Przewodnik funkcjonalny
Zastosowanie
Tworzenie.raportów,.zestawień,.arkuszy.analitycznych..Możliwość.spajania.danych.
z.wielu.baz,.budowania.raportów.zagłębiających.się.i.syntez..Graficzne.prezentacje.
danych,.tworzenie.kokpitów.menadżerskich,.możliwość.zapamiętywania.raportów.
w.repozytorium.dokumentów.

Konfiguracja
Jeżeli.chcesz.utworzyć.raporty.musisz.najpierw.zdefiniować.dziedzinę.raportów.za.
pomocą.modułu.ZAPYTANIA.SQL.dostępnego.dla. rodzaju.ADMINISTRACJA.
(patrz.akapit.DEKLAROWANIE.ZAPYTAŃ.SQL)..Następnie.powinieneś.zdefinio-
wać.menu.z.którego.będziesz.chciał.wywołać.dany.raport..Menu.definiujesz.w.opcji.
Administracja/Menu,.dodając.następną.pozycję.do.menu.
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Edycja menu. 
Aby.dodawana.pozycja.menu.wywoływała.zdefiniowane.wcześniej.ZAPYTANIE.
SQL,.podczas.edycji.pola.rodzaj.musisz.wskazać.ZAPYTANIE.DO.BAZY..Możesz.
wówczas.wybrać.zdefiniowane.wcześniej.ZAPYTANIE.SQL..Jeżeli.chcesz.uporząd-
kować.przedmiotowo.swoje.zestawienia,.możesz.grupować.pozycje.menu.w.ramach.
menu.grupującego.poprzez.wskazanie.w.polu.NADRZĘDNE.zdefiniowanej.wcze-
śniej.pozycji.menu.o.charakterze.grupującym.

Deklarowanie Zapytań SQL
Definiowanie.Zapytań.SQL.jest.realizowane.w.module.ZAPYTANIA.SQL.udostęp-
nionym.dla.rodzaju.ADMINISTRACJA..Zdefiniowane.Zapytania.SQL.mogą.być.
wykorzystywane.nie.tylko.w.raportach.będących.przedmiotem.niniejszego.rozdziału,.
lecz.mogą.znaleźć.się. jako.budulec.dla. innych.zastosowań,.co.obrazuje. ilustracja.
w.rozdziale.4.1..Zakres.stosowania.Zapytania.SQL.jest.definiowany.przez.typ

dla.pozycji.menu.(niezależne.raporty.–.wykorzystanie.opisywane.w.niniejszym.
rozdziale)
dla.pola.formularza.(patrz.rozdział.poświęcony.formularzom)
lista.do.wyboru.(patrz.rozdział.poświęcony.procesom)

•

•
•

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Poprzez.naciśnięcie.klawisza.DODAJ.na.liście.Zapytań.SQL.dodajesz.nowy.wiersz.
(nowe.Zapytanie.SQL).

Lista zestawień  
w zapytaniach SQL 

Akcje.dla.wiersza:

. LISTA.ZAPYTAŃ.SQL.–.definiowanie.kodów.SQL.oraz.innych.obiektów;

. LISTA.OPISÓW.KOLUMN.–.deklaracja.nazw.kolumn

. LISTA.PARAMETRÓW.DLA.SQL.–.deklaracja.parametrów.dla.kodu.SQL
Teraz.dla.dodanego.Zapytania.SQL.musisz.zdefiniować.kod.SQL..Uczynisz.to.kli-
kając.w.ikonę.LISTA.ZAPYTAŃ.SQL.w.kolumnie.listy.(otrzymasz.listę.obiektów.
–.różnych.kodów.SQL.lub.innych.obiektów).oraz.klawisz.DODAJ:
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Edycja zapytania SQL. 
Na.formatce.dodającej.lub.edytującej.obiekt.musisz.wypełnić.następujące.pola:

*.nazwa

*.typ.obiektu:

SELECT.–.wybierasz,.jeżeli.chcesz.zdefiniować.kod.SQL;

ZAPAMIĘTAJ.ZESTAWIENIE–.w.ten.sposób.deklarujesz.klawisz.ZAPAMIĘ-
TAJ,.który.znajdzie. się.pod. listą,.będącą.wynikiem.działania.Zapytania.SQL,.
a.który.umożliwi.zapamiętanie.raportu.w.Repozytorium.Dokumentów;

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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ZAPAMIĘTAJ.ZESTAWIENIE.ON-LINE.–.w.ten. sposób.definiujesz. akcję.
bezpośredniego.zapamiętania.raportu.w.Repozytorium.Dokumentów.(podczas.
deklaracji.obiektu.wskazujesz.lokalizację.Repozytorium.Dokumentów);.dzięki.
temu.bezpośrednio.po.wywołaniu. raportu.przez.użytkownika,. System.złoży.
wygenerowane.zestawienie.w.konkretnej.lokalizacji.Repozytorium.oraz.da.użyt-
kownikowi.podgląd.zestawienia.z.wykorzystaniem.przeglądarki.Repozytorium.
wraz.z.jej.funkcjami.analitycznymi.i.grupującymi;

*.Zapytanie.–.pole.wypełniane.tylko.dla.typu.SELECT.–.kod.SQL.zwracający.wynik.
raportu;

*.Podłączenie.do.bazy.–.wybór.ze.słownika.baz;.wskazanie.na.jakiej.bazie.będzie.
wykonywany.kod.SQL;

Jeżeli.masz.bazy.rozproszone,.a.chcesz.uzyskać.jedną.syntetyczną.informację,.musisz.
zadeklarować.tyle.obiektów.typu.SELECT,.ile.masz.różnych.baz..Wynikiem.raportu.
będzie.lista.zawierająca.sumę.wszystkich.zapytań.SQL..Oczywiście.każda.kolumna.
takich.zapytań.musi.mieć.to.samo.znaczenie.dla.każdego.deklarowanego.zapytania,.
co.możesz.uzyskać.odpowiednio.deklarując.kod.SQL.

Kod.SQL.może.być.przez.Ciebie.parametryzowany..Na.określenie.poszczególnych.
parametrów.używasz. składni@PARAM_x@(@PARAM_1@,@PARAM_2@....),.
gdzie.x.oznacza.numer.parametru.zdefiniowanego.w.opcji.LISTA.PARAMETRÓW.
DLA.ZAPYTANIA..Parametry.są.wypełniane.przez.użytkownika.podczas.wywołania.
raportu..Wyjątkiem.jest.parametr.kontekstowy@UID@,.który.oznacza.ID.zalogo-
wanego.użytkownika.i.jest.podstawiany.automatycznie.

Nie.wszystkie.parametry.muszą.być.wypełniane.przez.użytkownika..Konstruktor.
kodu.SQL.może.przewidzieć.tą.sytuację.stosując.składnię.z.wykorzystaniem.deklaracji.
EXISTS.(patrz.ilustracja.powyżej).
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Reasumując:

1).deklarujesz.kody.SQL.do.wszystkich.analizowanych.baz.–.jako.wynik.otrzymasz.
sumę.wszystkich.wierszy;

2).jeżeli.chcesz,.aby.użytkownik,.który.będzie.to.zestawienie.wywoływał.miał.moż-
liwość.zapamiętania.raportu.dodaj.obiekt.ZAPAMIĘTAJ.ZESTAWIENIE.

3).Jeżeli.chcesz.aby.użytkownik,.który.będzie.to.zestawienie.wywoływał.miał.moż-
liwość. korzystania. z.narzędzi. przeglądarki.Repozytorium.Dokumentów,. dodaj.
obiekt.ZAPAMIĘTAJ.ZESTAWIENIE.ON-LINE,.dzięki.któremu.raport.zostanie.
zapamiętany.w.Repozytorium. i.automatycznie. przeglądany. przez. przeglądarkę.
Repozytorium..

Przygotowanie raportów – „drillowanie” i syntezy
Raporty. złożone.w.Repozytorium.Dokumentów.mogą. być. penetrowane. przez.
użytkownika.poprzez.zagłębienia.oraz.syntezy..Takie.analizy.muszą.być.wcześniej.
podbudowane.odpowiednią.konfiguracją.raportu..Konfiguracje.umożliwia.opcja

Lista zapytań SQL 
dla zestawienia 
„Lista faktur” 

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/


 6�

7.
 P

o
rt

al
 in

te
g

ra
cy

jn
y 

/ k
o

kp
it

 a
n

al
it

yc
zn

y

LISTA.WARUNKÓW.GRUPOWANIA.znajdująca. się. jako. ikona.w.kolumnie.
LISTY.na.zestawieniu.obiektów.dla.Zapytań.SQL..Drzewo.zagłębień.budujesz.
poprzez.wskazywanie.kolumn.grupowania.oraz.akcji.jakie.mają.być.wykonywane.
na.prezentowanych.kolumnach..Poprzez.wskazywanie. grupowania.nadrzędnego.
możesz. zbudować.drzewiastą. strukturę,. która.umożliwi.przyszłemu.użytkowni-
kowi. żeglowanie.po.zestawieniu..Relacja.nadrzędności. i.podrzędności. pomiędzy.
poszczególnymi.warstwami.raportu.wymusza.limitowanie.prezentowanych.wierszy.
do.wybranego.wartości.wybranej.w.grupowaniu.nadrzędnym.

Poszczególne.warstwy.raportu.–.nazwane.przez.nas.grupowaniem.–.są.deklarowane.
w.sposób.przedstawiony.na.ilustracji:

Dodanie nowego grupowania. 
Nazwa grupowania	–	oznacza	nagłówek	kolejnego	zagłę-
bienia

Kolumna grupowania	–	musisz	wskazać	kolumnę	raportu,	
która	będzie	podlegać	grupowaniu,	czyli	konsolidacji	dla	
równych	wartości;

Nazwa kol. Grupowania	–	nazwa	na	użytek	użytkownika	
końcowego;

Obiekt nadrzędny	–	wskazanie	grupowania	nadrzędnego	
(limitującego	zakres	przetwarzanych	wierszy	z	raportu	
początkowego)

Kolumna Pole X	–	możliwość	wskazania	do	5	kolumn	prezen-
towanych	w	zagłębieniu

Wybierz akcje	–	możliwe	wybory:
	 wartość	minimalna	dla	grupy
	 wartość	maksymalna	dla	grupy
	 wartość	średnia	dla	grupy
	 sumuj	wartość	dla	grupy
	 sumuj	liczbę	rekordów	dla	grupy
Nazwa kolumny –	nazwa	kolumny	–	pola	deklarowanego,	
na	użytek	użytkownika;



http://www.pcguard.pl/ascentdbi/

Okno.raportowania,.z.wykorzystaniem.wykresu.graficznego,.może.wyglądać.następująco:

Ilustracja.przedstawia.przykład.raportu.z.możliwością.zapamiętania.w.Repozytorium.
Dokumentów..Wybór.klawisza.ZAPAMIETAJ.ZESTAWIENIE.wywoła.akcję.za-
pamiętywania.–.będziesz.musiał.wskazać.miejsce.w.Repozytorium,.gdzie.chciałbyś.
bieżący.raport.złożyć.

Przykłady.interfejsu.raportu.podczas.zagłębień.(drillowania).poszczególnych.wierszów:

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Przykłady.wykresów.graficznych.dostępnych.podczas.studiowania.raportu:

Zestawienia wskaźnikowe
System.umożliwia. tworzenie.następujących.wykresów.graficznych,. obrazujących.
swobodnie.definiowane.wskaźniki:
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Aby.móc.zdefiniować.wykresy.graficzne.jak.powyżej,.podczas.tworzenia.ZAPYTANIA.
SQL.musisz.wybrać.typ.zestawienia.‘KOKPIT.MENADŻERSKI’..Dla.tak.zadekla-
rowanego.zestawienia.w.ramach.obiektów.SQL.należy.zdefiniować.zapytania.SQL.
definiujące.zakresy.pól.oraz.obliczających.wskazanie.strzałki.
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8.1. Wprowadzenie
W.ramach.systemu.ASCENT.jest.dostarczany.moduł.wspomagający.obszar.budowania.
relacji.z.klientami..W.ramach.modułu.CRM.istnieją.kategorie.niezbędne.do.prowadzenia.
kartotek.informacji.o.wszystkim.co.dzieje.się.na.styku.przedsiębiorstwa.i.potencjalnego.
lub.rzeczywistego.kontrahenta..Uczestnik.procesu.CRM.może.rejestrować.informacje.
związane.z.jego.kontaktami.oraz.ma.możliwość.formatowania.wprowadzanych.da-
nych.wspomagając.się.innym.funkcjami.ASCENTA.(np..swobodnie.deklarowanymi.
formularzami…)..Kontakty.mogą.być.grupowane.w.wątki.lub.sprawy.i.być.poddawane.
odpowiedniej.obróbce.statystycznej.poprzez.moduł.CRM.–.ZESTAWIENIA.

8.2. Przewodnik funkcjonalny
Zastosowanie
Moduł.CRM.pozwala.na.budowanie.bazy.naszych.kontrahentów.i.w.oparciu.o.ewi-
dencje. zdarzeń.z.kontrahentami. analizę.poszczególnych. elementów. składowych.
opisywanych.dla.kontaktu.

Konfiguracja
W.ramach.rodzaju.menu.CRM.system.posiada.trzy.moduły:.CRM.ADMINISTRA-
CJA,.CRM.LISTA.WIDOKÓW.DLA.UŻYTKOWNIKA.oraz.CRM.ZESTAWIENIA..
W.module.CRM.ADMINISTRACJA.są.budowane.wszystkie.słowniki.wspierające.
ewidencje.informacji.w.ramach.modułu.CRM..Ponadto.możesz.zdefiniować.widoki,.
czyli.strategię.filtrowania.listy.kontrahentów.i.przypisać.je.dla.konkretnych.użytkow-
ników..W.module.CRM.LISTA.WIDOKÓW.DLA.UŻYTKOWNIKA.masz.dostęp.
do.zdefiniowanych.w.CRM.ADMINISTRACJA.list.kontrahentów,.zaś.ze.zestawień.
będziesz.mógł.korzystać.w.ramach.modułu.CRM.ZESTAWIENIA.
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Lista cech kontrahentów. 

Poniżej. przedstawiono.propozycję.menu.w.której. dostęp.do.modułów.CRM. jest.
realizowany.w.ramach.menu.grupującego.(CRM).

Z.panelu.po.lewej.stronie.ekranu.rozwiń.menu.CRM.

CRM Administracja.  

Cechy	kontrahenta	definiujesz	samodzielnie	w	zależności	od	potrzeb	podziału	
kontrahentów.	Wyróżnianie	cechami	poszczególnych	kontrahentów	jest	także	
istotne	dla	grupowych	zestawień	i	statystyk.	Na	rysunku	widzimy	prosty	przykład	
zdefiniowanych	cech	określających	czytelnie	podział	kontrahentów.

Aby	dodać	nowa	cechę	uruchom	przycisk	funkcjonalny	„dodaj”.	Przycisk	„powrót”	
zamyka	listę	cech.

	Ten	znak	informuje	o	znaczeniu	zastosowanych	etykiet	graficznych.
Po	najechaniu	na	znak	pojawi	się	objaśnienie.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Lista kontrahenci - przyczyny zamknięcia. 

Ewidencjonowane	kontakty,	działania	z	klientem	dotyczą	kontrahentów	
którzy	posiadają	status	aktywny.	Zamknięcie	kontrahentowi	aktywności	

może	być	związane	z	bardzo	wieloma	przyczynami.	Lista	przyczyn	jest	de-
finiowalna.	Uruchamiając	przycisk	funkcjonalny	„dodaj”	mamy	możliwość	
określenia	słownikowego	przyczyny	zamknięcia	aktywności	kontrahenta.	
Na	rysunku	pokazany	jest	prosty	przykład	bazy	dwu	składnikowej	przy-

czyn	zamknięcia.	Najechanie	kursorem	na	znaczek	 	spowoduje	skasowa-
nie	przyczyny	zamknięcia	po	ówczesnym	potwierdzeniu	decyzji	usunięcia.

Lista celi kontraktów.
Lista	cech	kontaktów	jest	kolejnym	możliwym	wyróżnikiem	określającym	kontakt.	W	poka-
zanym	na	rysunku	przykładzie	zaproponowany	jest	podział	rozróżniający	wykorzystanie	
przy	kontakcie	zasobów	firmowych.	Zasobami	firmowymi	mogą	być	samochody	służbowe,	
projektory,	sale	prezentacyjne,	sale	spotkań.	Przedstawiony	podział	może	być	cenny	przy	
tworzeniu	raportów,	zestawień.	Ciekawym	podziałem,	wyróżnikiem	mogłyby	być	także	
środki	marketingowe	wykorzystywane	przy	kontakcie	i	późniejsze	zestawienie	określające	
ewentualną	zależność	w	zakresie	skuteczności	z	podziałem	na	rodzaj	środków.	Końcowa	
lista	cech	jest	definiowalna	przez	Ciebie.
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Dodanie nowej cechy kontraktu.

Próba.dodania.do.zapisu.niekompletnie.wypełnionej.formatki.określającej.w.przykła-
dzie.wyżej,.nową.cechę,.zakończy.się.pojawieniem.komunikatu.o.błędzie.i.informacji.
o.rodzaju.błędu.

Lista celi kontraktów.
Podział	prowadzonych	działań	na	definio-
wane	w	wymaganym	zakresie	funkcjo-
nalności	cele.	Podobnie	jak	w	przykła-
dach	wyżej	możemy	definiować	dowolne	
cele	w	dowolnej	zakładanej	ilości.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Definiowanie.widoków.pozwala.na.określanie.dla.użytkownika.zakresu.listy.danych..
W.innym.zakresie.i.z.inna.dokładnością.będzie.mógł.obserwować.dane.pracownik.
handlowy.z.inną.szef.działu...itp..Funkcjonalność.ta.pozwala.np..na.definiowanie.
widoków.tematycznych.

Lista kontakty - 
przyczyny 
niezrealizowania. 
Definiowalne	przyczyny	przerwa-
nia	etapu	działań	z	kontrahen-
tem,	niezrealizowania	kontaktu	
pozwolą	na	analizę	statystyczną	
powodów	przerwań.

Lista widoków
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Ikona. .pozwala.na.otwarcie.okna.dialogowego.dodającego.role.dla.poszczególnych.
definiowanych.widoków.

Po.uruchomieniu.w.panelu.menu.umieszczonym.po.lewej.stronie.ekranu.wiersza.
CRM.widoki

uzyskamy.dostęp.do.wybrania.wymaganego.widoku..Ilość.widoków.dostępnych.dla.
użytkownika.jest.ściśle.powiązana.z.uprawnieniami,.dostępem.do.zdefiniowanej.listy.
widoków..W.omawianym.przykładzie.mamy.dostęp.do.obu.zdefiniowanych.widoków.
jak.na.rysunku.poniżej:

Lista moich 
widoków CRM. 
Menu	dla	wybranego	widoku:

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/


 7�

8.
 C

R
M

Lista.kontrahentów.dla.wybranego.widoku.

W.tej.części.systemu.możemy.zarządzać.(edycja,.dodawanie,.kasowanie).listą.kon-
trahentów,.dodawać.wątki.dla.kontrahenta.(tematy.kontaktów,.rozmów),.prowadzić.
ewidencję.listy.kontaktów,.planowanych.kontaktów,.listy.dokumentów,.osób.kontak-
towych,.obrotów,.uwag.

Przykład.okna,.rysunek.poniżej:

Lista wątków 
dla widoku: 
„handlowy”. 

Lista.zdefiniowanych.wątków.dla.wybranego.widoku.

Wątki.możesz.edytować,.możesz.tez.wywołać.listy.spotkań.i.planowanych.spotkań.dla.
konkretnego,.konkretnych.wątków..Jak.widzisz.w.przykładzie.poniżej.niezależny.wątek.
może.być.zastosowany.zarówno.do.konkretnych.spraw.jak.i.do.wydzielenia.komórek.
organizacyjnych.przedsiębiorstwa.prowadzących.kontakty.z.danym.kontrahentem.
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Lista kontrahentów 
dla widoku: 
„handlowy” 

Lista.zdefiniowanych.kontaktów.dla.wybranego.widoku.

Poza. gromadzeniem. i.edycją. kontaktów.możemy. również. dla. poszczególnych.
kontaktów.przypisywać.dokumenty.towarzyszące.kontaktowi..Rodzaj.dokumentów.
jest.zależny.od.konfiguracji.i.ustaleń.w.zakresie.pracy.repozytorium.dokumentów..
Przykład:

Struktura 
repozytorium 
dokumentów. 

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Lista kontaktów 
dla widoku: 
„handlowy” 

Podobnie. jak.wyżej.zestawienie.dla.widoku.kontaktów.z.uwzględnieniem. jednak.
tylko.kontaktów.planowanych.

Ważne.dla.tej.opcji. jest.wyraźne.rozróżnienie.statusu.kontaktów.na.zrealizowane.
i.otwarte.do.realizacji..Rysunki.poniżej:

Lista.kontaktów.planowanych.dla.widoku:.„handlowy”..

.
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Podsumowanie
Budowanie. relacji. procesowych. i.gromadzenie.wiedzy.o.działaniach.związanych.
z.kontrahentami.przedsiębiorstwa..Podział.może.dotyczyć.kontrahentów.po.stronie.
sprzedaży.i.zakupów.oraz.innych.elastycznie.definiowanych.podziałów..Budowanie.
relacji.i.węzłów.procesów.pozwala.na.bardzo.elastyczne.zarządzanie.bazą.kontra-
hentów.w.ścisłym.powiązaniu.do.planowanych.i.rzeczywistych.działań..Obrazowym.
przykładem.może.posłużyć.implementacja.np..metodologii.sprzedaży.(np..Sollutions.
Selling)..W.cytowanym.przykładzie.nacisk.kładzie.się.na.mierzalne.procesy.dotyczą-
ce.działań.nad.potencjalnymi.klientami.i.przechodzeniu.w.górę.po.definiowalnym.
drzewie.etapów.prowadzących.do.sukcesu,.sprzedaży..Zakładając.pracę.spójną.całego.
działu.handlowego.uzyskujemy.też.porównawcze.i.sprawozdawcze.raporty,.zestawie-
nia.dotyczące.ilości,.jakości.i.postępu.prac.funkcji.poszczególnych.osób.i.kontaktów..
Znakomitym.przykładem.dla.tego.typu.metodologii.jest.obrazowe.zestawienie.po-
równawcze.zwane.potocznie.lejkiem.sprzedaży.

Moduł.CRM.w.zależności.od.potrzeb.i.oczekiwań.funkcjonalnych.pozostaje.blokiem.
tematycznym.poświęconym.transakcyjności.działań.handlowych.bądź.przy.współpracy.
z.pozostałymi.modułami.Ascenta.DBI. rozbudowanym.systemem.do.zarządzania.
procesowymi.działaniami.z.kontrahentami.
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9. Portal informacyjny
9.1. Wprowadzenie
ASCENT.to.miejsce.integrujące.świat.użytkowników.jego.poszczególnych.modułów..
Stworzyliśmy.więc.miejsce.dystrybucji.informacji.publicznej.–.docierającej.do.każ-
dego.uczestnika.‘życia.Ascentowego’..Ten.swoisty.słup.ogłoszeniowy.daje.możliwość.
skrojenia.informacji.dla.każdego.użytkownika.z.uwzględnieniem.rangi.dostępu.

Informacja.może.być.opatrzona.grafiką,.zaś.w.przypadku.noty.o.większej.objętości,.
obiekt.może.być.rozwinięty.do.wielkości.umożliwiającej.przeczytanie.całości..Infor-
macja.może.mieć.konotacje.do.dokumentu.złożonego.w.repozytorium,.zaś.sięgnięcie.
do.takiej.informacji.oznacza.przywołanie.dokumentu.z.repozytorium..Wiadomości.
po.zadeklarowanym.żywocie.trafiają.do.archiwum,.do.którego.może.sięgnąć.każdy.
użytkownik.

9.2. Przewodnik funkcjonalny
Zastosowanie
Panel.informacyjny.dla.użytkowników.portalu.ASCENT.

Panel informacyjny
Po.uruchomieniu.Ascenta,.okno.centralne.jest.zajmowane.przez..panel.informacyjny..
To.rodzaj.słupa.ogłoszeniowego.zarządzanego.przez.Administratora.lub.użytkownika.
z.odpowiednią.przydzieloną.rolą.
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Zarządzający.informacją.może.dodawać.informacje.z.ilustracją.oraz.stosując.załącz-
niki.poprzez.wskazywanie.relacji.do.Repozytorium.Dokumentów..Każda.informacja.
może.mieć.odpowiednią.rangę.dostępu,.co.oznacza,.że.jest.widoczna.tylko.dla.użyt-
kowników.z.rangą.dostępu.większą.lub.równą.randze.dostępu.informacji..Informacja.
może.mieć.również.odpowiedni.status.–.nadawany.przez.zarządzającego.–.dzięki.
czemu.jest.dostępna.przy.szybkim.wybieraniu.na.panelu.mieszczącym.się.z.lewej.
strony.ekranu.

Konfiguracja
Pierwotnie.dostęp.do.modułu.umożliwiającego.zarządzanie.komunikatami.znajduje.
się.w.opcji.ADMINISTRACJA>Strona.główna.. Jeżeli. chcesz.przydzielić. tą. rolę.
komuś.innemu.niż.Administrator,.możesz.oczywiście.zmienić.pozycję.wywołania.
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modułu.(edycja.menu:.ADMINISTRACJA>MENU>EDYCJA).zmieniając.menu.
nadrzędne.oraz.wskazując.rolę,.której.przydzielasz.prawo.zarządzania.treścią..Pod-
sumowując.–.rodzajem.modułowym.odpowiedzialnym.za.zarządzanie.treścią.jest.
ADMINISTRACJA.(pole.RODZAJ).z.częścią.funkcjonalną.(modułem).ADMINI-
STRACJA.TREŚCIĄ.GŁÓWNĄ.(pole.NAZWA.MODUŁU).

Za.odświeżenie.głównego.okna.(przywołanie.panelu.informacyjnego).jest.odpowie-
dzialny.moduł.TREŚĆ.GŁÓWNA.(rodzaj.TREŚĆ.GŁÓWNA)..Właściwym.roz-
wiązaniem.wydaje.się.więc,.abyś.skompletował.swoje.menu,.tak,.aby.moduł.TREŚĆ.
GŁOWNA.była.modułem.dostępnym.dla.wszystkich.
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10. Zarządzanie czasem i zasobami
10.1. Wprowadzenie
Istotnym.modułem.systemu.jest.kalendarz,.czyli.środowisko.w.którym.za.pomocą.wygodnego.
interfejsu.użytkownik.może.rejestrować.notatki.oraz.polecenia.dla.siebie.oraz.dla.użytkow-
ników.mu.podległych..Zapisy.mogą.mieć.statusy.deklarowane.i.interpretowane.na.poziomie.
wdrożenia,.dzięki.czemu.można.stworzyć.proces.przepływu.informacji.pomiędzy.planistą.
i.wykonawcą..Kalendarz.może.wykorzystywać.również.formularze.zadeklarowane.specjalnie.
na.ten.użytek..Z.interfejsu.Kalendarza.mogą.korzystać.inne.moduły.–.np..Procesy.

W.systemie.można.prowadzić.ewidencję.zasobów.oraz.deklarować.ich.rezerwację.

10.2. Kalendarz
Zastosowanie
Notatnik.osobisty.i.panel.zarządzania.zadaniami.dla.siebie.i.wybranych.innych.użyt-
kowników..Węzeł.integralnościowy.z.innymi.modułami.Ascenta.

Konfiguracja
Jeżeli.chcesz,.aby.moduł.KALENDARZ.pojawił.się.w.menu.i.był.dostępny.dla.wy-
branych.osób,.musisz.mieć.uprawnienie.Administratora..Wystarczy.wówczas.w.opcji.
ADMINISTRACJA/MENU.podczas.deklaracji. pozycji.menu,.w.polu. edycyjnym.
RODZAJ.wskazać.pozycjęł.KALENDARZ.

Nawigacja
Kalendarz.pełni.funkcje.panelu.zbiorczego.na.którym.użytkownik.gromadzi.informacje.dla.
współrzędnych.dnia.i.godziny..Kolumny.identyfikują.kolejne.godziny.doby,.zaś.wiersze.dni.
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Jeżeli.chcesz.zmienić.przedział.godzinowy.widoczny.na.kalendarzu.ustaw.zakres.
godzin.w.polach.edycyjnych.START.i.KONIEC.mieszczących.się.nad.górnym.lewym.
rogiem.okna.kalendarza..Naciśnięcie.klawisza.USTAW.powoduje.zmianę.parametrów.
wyświetlania..Klawisz.RESET.powoduje.powrót.do.nastaw.początkowych..Zmiana.
zakresu.dni.tygodnia.jest.obsługiwana.przez.ikony.mieszczące.się.z.lewej.strony.okna.
kalendarza..Akcje.skojarzone.z.ikonami.zmiany.zakresów.dni.tygodnia,.pozwalają.
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na.wygodną.nawigację.do.pożądanego.przez.użytkownika.okresu..Użytkownik.ma.
dostępne.następujące.akcje:

dodaj.dzień.powyżej
. –.na.kalendarzu.pojawia.się.dodatkowy.wiersz.z.dniem.poprzedzającym.dzień.startu
tydzień.wcześniej

. –.przesunięcie.zakresu.o.tydzień.wstecz
dzień.do.tyłu

. –..przesunięcie.zakresu.o.jeden.dzień.do.tyłu
dziś

. –..zakres.nastawiony.na.tydzień.bieżący
dzień.do.przodu

. –.przesunięcie.zakresu.o.jeden.dzień.do.przodu
tydzień.później

. –.przesunięcie.zakresu.o.tydzień.do.przodu
dodaj.dzień.później

. –.na.kalendarzu.pojawia.się.dodatkowy.wiersz.z.dniem.następującym.po.dniu.końca
Dzień.aktualny.oraz.aktualna.godzina.jest.zaznaczona.przez.podświetlenie.odpo-
wiedniego.wiersza.i.kolumny.

Informacje dla kalendarza
Na.kalendarzu.mogą.być.widoczne.oraz.mogą.być.edytowane.następujące.informacje:

notatka
kontakt.zrealizowany.CRM.(węzeł.integracyjny.z.modułem.CRM)
kontakt.planowany.CRM.(węzeł.integracyjny.z.modułem.CRM)
formularz.(notatka.z.wykorzystaniem.formularza)

Dodanie.każdej.z.tej.informacji.odbywa.się.poprzez.kliknięcie.w.znak.‘+’.widoczny.
na.każdej.komórce.kalendarza..Po.kliknięciu.pojawia.się.następujący.wybór:

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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–.możesz.więc.wybrać,.interesującą.Ciebie.opcję..Dodanie.informacji.skutkuje.kolo-
rowaniem.komórek.skojarzonych.z.odpowiednim.dniem.i.zakresem.godzinowym.
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Dodanie.zwykłej.notatki.pozwala.na.wypełnienie.następujących.pól:

–.gdzie.pola.edycyjne.start.i.koniec.oznaczają.przedział.czasowy,.pola.temat.i.opis.mają.
charakter.opisowy.(pole.temat.będzie.widoczne.na.widoku.ogólnym.kalendarza),.pole.
status.daje.możliwość.flagowania.informacji,.zaś.pole.użytkownik.niesie.informację.
o.użytkowniku,.dla.którego.notatka.jest.czyniona..Początkowo,.pole.użytkownik.jest.
wypełnione.przez.nazwę.użytkownika.edytującego..Kalendarz.może.być.jednakże.
wykorzystywany.w.ten. sposób,. że. użytkownik. o.odpowiednich. uprawnieniach.
wprowadza.informację.dla.innych.użytkowników..Uprawnienia.takie.zdobywa.się.
poprzez.nadanie.użytkownikowi.odpowiedniej.roli.i.skojarzeniu.z.rolą.użytkowników.
podlegających.edycji.na.kalendarzu.(opcja.ADMINISTRACJA>ROLE,.patrz.ikona.
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w.kolumnie.LISTY)..Notatka.skojarzona.z.danym.użytkownikiem.będzie.oczywiście.
widoczna.na.jego.własnym.panelu.kalendarza..System.umożliwia.skojarzenie.wysłania.
komunikatu.via.SMS.informującym.o.dokonanym.wpisie.dla.danego.użytkownika..
Akcja.jest.możliwa.podczas.zatwierdzania.notatki,.po.wcześniejszym.skonfigurowaniu.
bramki.GSM.dla.użytkownika.w.opcji.ADMINISTRACJA>UŻYTKOWNICY.

Możesz.oczywiście.ustawić:.notatki.dla.jakich.użytkowników.podległych.mają.być.
widoczne.na.oknie.kalendarza..Wystarczy.ustawić.znaki.akceptacji.przy.nazwiskach.
użytkowników.w.panelu.–.nagłówku.zatytułowanym.„Wybierz.użytkownika.do.wy-
świetlenia’.oraz.nacisnąć.klawisz.ZMIEŃ.OPCJE..Różni.użytkownicy.oraz.różne.
typy.zdarzeń.są.ilustrowane.różnymi.kolorami.

Możesz. również.deklarować. jaki. rodzaj. informacji.ma.być.wyświetlany..Sterując.
znakami. akceptacji.w.nagłówku.zatytułowanym. ‘Wybierz. typy.zdarzeń’,.możesz.
wyświetlić:

notatki.kalendarza
kontakty.CRM

•
•
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kontakty.planowane.CRM
notatki.formularzowe
sprawy:. kroki. procesowe. do. realizacji. (węzeł. integralnościowy. z.modułem.
PROCESY)
sprawy:.kroki.procesowe.rozpoczęte.(węzeł.integralnościowy.z.modułem.PROCESY)

Edycja.oraz.kasowanie.informacji.odbywa.się.poprzez.kliknięcie.w.komórki.wyróż-
nione.kolorem.

Formularze
Możesz. sformalizować. swoją.notatkę.poprzez.deklarację. formularza..Definiowa-
nie. formularza.odbywa. się.w.opcji.ADMINISTRACJA>FORMULARZE. (opcja.
udostępniana.przez.moduł.FORMULARZE)..Opis.sposobu.deklaracji.formularzy.
znajdziesz.w.rozdziale.FORMULARZE.

CRM
Opis.sposobu.edycji.kontaktów.CRM.zarówno.zrealizowanych.jak.i.planowanych.
znajdziesz.w.rozdziale.CRM.

10.3. Rezerwacje zasobów
Zastosowanie
Zarządzanie.dostępem. i.wykorzystaniem.publicznym.zasobów.(samochodów,. sal,.
projektorów,.ludzi,.specjalizacji….).poprzez.rezerwacje..

Konfiguracja
Jeżeli. chcesz,. aby.moduł.REZERWACJE.ZASOBÓW.pojawił. się.w.menu. i.był.
dostępny.dla.wybranych.osób,.musisz.mieć.uprawnienie.Administratora..Wystarczy.
wówczas.w.opcji.ADMINISTRACJA>MENU.podczas.deklaracji. pozycji.menu,.
w.polu.edycyjnym.RODZAJ.wskazać.pozycję.REZERWACJE.ZASOBÓW..W.ramach.
rodzaju.REZERWACJE.ZASOBÓW,.Administrator. dysponuje. trzema.obszarami.

•
•
•

•

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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funkcjonalnymi.(modułami),.które.należy.zorganizować.w.niezależne.pozycje.menu..
Są.to:.REZERWACJE.KALENDARZ,.ZASOBY.REZERWACJE.ORAZ.ZASOBY.
ADMINISTRACJA.

Dodanie nowego 
menu. 

Obszar funkcjonalny: ZASOBY ADMINISTRACJA
Jeżeli. chcesz,. aby.dostęp.do. tej. części.miał. tylko.Administrator.–.umieść.pozycję.
menu. jako.element.menu.ADMINISTRACJA,. choć.możesz. to.oczywiście.zrobić.
w.innym,.dowolnym.i.wygodnym.dla.Ciebie.miejscu..Korzystając.z.modułu.możesz.
wypełnić.słowniki:

rodzajów.zasobów
celów.rezerwacji

Słownik.rodzajów.zasobów.pociąga.za.sobą.konieczność.rejestracji:
zasobów.(dla.wybranego.rodzaju.zasobów)
użytkowników.(którzy.mogą.obejmować.zasoby)

•
•

•
•



http://www.pcguard.pl/ascentdbi/

Zasoby rodzaje 

Obszar funkcjonalny: ZASOBY KALENDARZ
Moduł.umożliwiający.rezerwację.zasobów.oraz.dostęp.do.mapy.rezerwacji.poprzez.
okno.kalendarza.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Jeżeli.chcesz.zmienić.zakres.dniowy.okna.kalendarza,.wystarczy,.że.wprowadzisz.
interesujący.Ciebie. okres.w.polach. edycyjnych.DATA.OD,.DATA.DO. i.naciśnij.
klawisz.ZMIEŃ.OPCJE.–.kalendarz.pokaże.interesujący.Ciebie.okres.

Dodawanie.rezerwacji.dla.zasobu.odbywa.się.poprzez.kliknięcie.wybranego.zasobu.
w.pierwszej.kolumnie.kalendarza..Dodany.zasób.jest.przedstawiony.w.postaci.kolo-
rowanych.komórek,.prezentujących.okres.zajętości.zasobu.

Edycja.oraz.kasowanie.rezerwacji.zasobu.odbywa.się.poprzez.kliknięcie.w.kolorowane.
komórki.
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11. Zarządzenie pocztą elektroniczną
11.1. Wprowadzenie
Wsparciem.modułu. repozytorium.dokumentów. jest.moduł. zarządzania. pocztą.
elektroniczną..Dzięki.odpowiednio.zaprojektowanemu.rozwiązaniu.każda.poczta.
elektroniczna.–.zarówno.przychodząca.jak.i.wychodząca.–.użytkowników.ASCENTA.
może.trafiać.we.wskazane.miejsce.w.repozytorium.dokumentów..W.ramach.rozwią-
zania.dostarczany.jest.klient.poczty.za.pomocą.którego.użytkownik.może.zarządzać.
swoją.korespondencją.

11.2. Warstwy rozwiązania

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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11.3. Przewodnik funkcjonalny
Zastosowanie
Konta.pocztowe.obsługiwane.z.poziomu.Ascent.DBI.są.przeznaczone.do.obsługi.
poczty.internetowej.każdego.użytkownika.systemu.z.dowolnej.ilości.przypisanych.
serwerów.mailowych..Każda.przesyłka,.kontakt.mailowy.może.być.integralną.częś-
cią.pozostałych.elementów.funkcjonalnych.systemu.Ascent.DBI.(np..repozytorium,.
procesy).

Konfiguracja

Z.panelu.menu.po.lewej.stronie.ekranu.należy.wybrać.opcję.„Konta.pocztowe”.

W.przypadku.komunikatu.o.blokadzie.wyskakujących.okien.należy.odblokować.to.
zabezpieczenie.dla.potrzeb.witryny.Ascent.DBI.

Kluczowa.dla.użytkownika.jest. jego.własna.skrzynka.mailowa..Na.tym.poziomie.
znajdują.się.ikony.pozwalające.zarządzać.informacją,.przesyłkami.mailowymi.za-
równo.otrzymanymi,.wysłanymi..interface.jest.typowy.dla.narzędzi.obsługujących.
programy.poczty.internetowej.
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Twoja skrzynka 
mailowa. 

Listwa menu.
Zawartość.listwy.do.ikony.wywołujące.funkcje.klienta.poczty.Ascent.DBI.

Info–	Informacja	syntetyczna	
o	przesyłkach	dostarczonych,	
wysłanych,	znajdujących	się	
w	koszu	z	podziałem	na	prze-
czytane	i	nieprzeczytane.

Inbox-	poczta	odbiorcza.
Outbox	–	poczta	nadawcza.
Kosz-	usunięta	poczta.
Napisz	–	kreowanie	nowego	listu	
e-mail:

Adresy-	Kontakty	ewidencjono-
wane	dla	potrzeb	użytkowania	
poczty.

Konfiguracja	–	Dodawanie	konta	
użytkownika.

Synchronizacja	–	pozwala	na	ręcz-
ne	wydanie	polecenia	pobrania	
poczty	ze	zdefiniowanych	ser-
werów	pocztowych.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/


 ��

11
. Z

ar
zą

d
za

n
ie

 p
o

cz
tą

 e
le

kt
ro

n
ic

zn
ą

Dodanie nowego 
kontaktu. 
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Dodanie nowego 
konta. 
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12. Akcje mailowe/Newslettery
Zastosowanie
Praca.na.styku.przedsiębiorstwo.–.rynek.jest.bardzo.często.kłopotliwa.ze.względu.
na.konieczność.obszernej. komunikacji.. Jeżeli. chcesz.w.prosty. i.skuteczny. sposób.
informować.swoich.kontrahentów,.współpracowników,.partnerów.możesz.skorzystać.
z.automatycznego.aparatu.rozsyłającego.pocztę.mailową.pod.wybrane.adresy.

Konfiguracja
W.ramach.menu.NEWSLETTER.są.dostępne.dwa.moduły:.KONFIGURACJA.oraz.
NEWSLETTER..Moduł.KONFIGURACJA.służy.przede.wszystkim.do.definiowania.
tematyki.głównej.akcji.mailowej..Z.tematyką.można.powiązać.kontrahentów.wraz.
z.ich. adresami.mailowymi..Taki. związek.TEMATYKA.–.KONTRAHENCI. jest.
matrycą,.która.będzie.wykorzystywana.podczas.konkretnej.akcji.mailowej.

Akcja mailowa
Jeżeli.chcesz.przeprowadzić.akcję.mailową,.wskaż.pozycję.menu.powiązaną.z.modułem.NEW-
WSLETTER..Kolejne.kroki.budowania.akcji.mailowej.przeprowadza.się.następująco:

Krok 1:.dodanie.akcji.mailowej.dla.wybranej.tematyki.(system.automatycznie.kopiuje.
powiązanych.z.tematyką.kontrahentów.na.użytek.akcji.mailowej).–.wypełnienie.pól.
temat,.opis,.wskazanie.powiązanej.kolekcji.dokumentów;
Krok 2:.możliwość.edycji.listy.kontrahentów.objętych.akcją.mailową;
Krok 3:.zmiana.statusu.akcji.z.‘w.edycji’.na.‘do.wysłania’
Krok 4:.wysłanie.–.system.wysyła.maile.pod.wskazane.adresy;.po.każdorazowym.wysyle,.
system.automatycznie.zapisuje.flagę.WYSŁANO.dla.poszczególnych.kontrahentów;
Uwaga:.użytkownik.może.nacisnąć.akcję.WYSYŁAJ.powtórnie.->.system.zaniecha.
akcji.wysyłu.dla.każdego.kontrahenta,.przy.którym.znajdzie.flagę.WYSŁANO;
Krok 5:.użytkownik.zmienia.status.z.‘do.wysłania’.na.status.‘.zrealizowano

Akcje.mailowe.ze.statusem.ZREAZLIOWANO.są.dostępne.na.liście.akcji.mailowych.
po.przełączeniu.filtrów.dla.listy.
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13. Poczta wewnętrzna
Zastosowanie
Komunikacja.pomiędzy.użytkownikami.ASCENT-a.z.wykorzystaniem.platformy.
ASCENT.

Konfiguracja
Jeżeli. chcesz,. aby.moduł.POCZTY.WEWNĘTRZNEJ.pojawił. się.w.menu. i.był.
dostępny.dla.wybranych.osób,.musisz.mieć.uprawnienie.Administratora..Wystarczy.
wówczas.w.opcji.ADMINISTRACJA/MENU.podczas.deklaracji.pozycji.menu,.w.po-
lu.edycyjnym.RODZAJ.wskazać.pozycję.ZAWIADOMIENIA..W.ramach.rodzaju.
ZAWIADOMIENIA,.Administrator.dysponuje.trzema.obszarami.funkcjonalnymi,.
które.należy.zorganizować.w.niezależne.pozycje.menu..Są.to:.ODEBRANE.ZAWIA-
DOMIENIA,.WYSŁANE.ZAWIADOMIENIA,.NOWE.ZAWIADOMIENIE.

Poczta nieprzeczytana
Jeżeli.w.Twojej.skrzynce.znajdują.się.wiadomości.dotychczas.nieprzeczytane,.to.po.zalogo-
waniu.w.prawym.górnym.rogu.zobaczysz.migającą.kopertę..Kliknięcie.w.kopertę.powoduje.
przejście.do.modułu.ODEBRANE.ZAWIADOMIENIA,.zawierającą.Twoją.pocztę.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/


 10�

13
. P

o
cz

ta
 w

ew
n

ęt
rz

n
a

Funkcje
ODEBRANE.ZAWIADOMIENIA

Moduł. zawiera. listę. komunikatów.przesłanych.do.Ciebie. z.informacją. o.statusie.
przeczytania..Lista.operacji.dostępnych.dla.listy.komunikatów:

–.PRZECZYTAJ

–.ODPOWIEDZ

–.SKASUJ

Zawiadomienia 
odebrane. 
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WYSŁANE.ZAWIADOMIENIA

Moduł.zawiera.listę.komunikatów.wysłanych.przez.Ciebie.z.informacją.o.statusie.
przeczytania..Lista.operacji.dostępnych.dla.listy.komunikatów:

–.PRZECZYTAJ

–.SKASUJ

–.NOWE.ZAWIADOMIENIE

Moduł.umożliwia.wysłanie.komunikatu.do.wybranego.użytkownika..Istnieje.moż-
liwość.wysłania.wiadomości. jednocześnie.do.wielu.użytkowników.oraz.nadania.
priorytetu.wiadomościom.

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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14. Forum użytkowników
Zastosowanie
Platforma.do.dyskusji.publicznej.

Konfiguracja
Jeżeli. chcesz,. aby.moduł.FORUM.pojawił. się.w.menu. i.był.dostępny.dla.wybra-
nych.osób,.musisz.mieć.uprawnienie.Administratora..Wystarczy.wówczas.w.opcji.
ADMINISTRACJA>MENU.podczas.deklaracji.pozycji.menu,.w.polu.edycyjnym.
RODZAJ.wskazać.pozycję.FORUM.UŻYTKOWNIKÓW..Deklaracja.tematów.fo-
rum,.zagłębień.tematycznych.oraz.uprawnień.do.poszczególnych.wątków.należy.do.
Administratora.i.odbywa.się.w.opcji:.ADMINISTRACJA>FORUM.TEMATY.

Konfiguracja 
tematów forum. 
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Okno.forum:
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15. Wielojęzyczność
ASCENT.jest.systemem.wielojęzykowym,.co.oznacza,.że.wszystkie.komunikaty.oraz.
opisy.menu,.klawiszy,.akcji,.pomocy.kontekstowych.mogą.być.dostępne.w.różnych.
językach..Wszystkie.komunikaty.w.języku.macierzystym.są.składowane.w.niezależnej.
tabeli.dostarczanej.przez.wytwórcę.oprogramowania..Ponadto.dostawca.dostarcza.
dwie.dodatkowe.macierze.językowe:.w.języku.angielskim.oraz.języku.niemieckim..
Niezależnie.od.zadeklarowanych.wstępnie.profili.językowych,.użytkownik.–.w.modu-
le.TŁUMACZ.–.może.skonfigurować.nowy.profil.językowy.i.dokonać.samodzielnego.
tłumaczenia.komunikatów.

Wybór.języka.następuje.podczas.rejestracji.użytkownika.

Tłumaczenia na 
język: Angielski 
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Na.starcie.system.zakłada.jeden.rodzaj.polityki.bezpieczeństwa..Do.niej.będą.przynależeć.
wszyscy.ci.użytkownicy,.którzy.nie.przynależą.do.żadnego.indywidualnie.skrojonego.
rodzaju..Niezależnie.możesz. zdefiniować. indywidualne.profile,. do. których.można.
przypisać.wybranych.użytkowników. (kolumna.LISTY,. akcja.PRZYPISANI.UŻYT-
KOWNICY).

Oto.narzędzia.jakie.posiadasz.przy.limitowaniu.dostępu.do.systemu:

–.ograniczenia.czasowe.logowania.(kolumna.LISTY,.akcja:.CZAS.LOGOWANIA)

–.ograniczenia.dla.adresów.IP.(kolumna.LISTY,.akcja:.ADRESY.IP)

16. Polityka bezpieczeństwa
Jako.Administrator.systemu.możesz.zadbać.o.bezpieczeństwo.Twoich.danych..Dla.po-
szczególnych.użytkowników.–.korzystając.z.opcji.ADMINISTRACJA>POLITYKA.
BEZPIECZEŃSTWA.–.możesz.stworzyć.odpowiednie.filtry.limitujące.skuteczne.
zalogowanie.się.do.systemu.Ascent.

Polityka 
bezpieczeństwa. 

Serwer
System.operacyjny……………………Linux.(lub.inny.obsługujący.PostgreSQL)
Baza.danych…………………………..PostgreSQL
PostgreSQL.jest.oprogramowaniem.darmowym.z.dostępnymi.całymi.źródłami.
PostgreSQL.objęty.jest.następującą.licencją:
PostgreSQL.Data.Base.Management.System
Portions.copyright.(c).1996-2002,.PostgreSQL.Global.Development.Group.Portions.Copyright.(c).1994-6.Regents.of.the.University.
of.California
Permission.to.use,.copy,.modify,.and.distribute.this.software.and.its.documentation.for.any.purpose,.without.fee,.and.without.a.written.
agreement.is.hereby.granted,.provided.that.the.above.copyright.notice.and.this.paragraph.and.the.following.two.paragraphs.appear.
in.all.copies.
IN.NO.EVENT.SHALL.THE.UNIVERSITY.OF.CALIFORNIA.BE.LIABLE.TO.ANY.PARTY.FOR.DIRECT,.INDIRECT,.
SPECIAL,.INCIDENTAL,.OR.CONSEQUENTIAL.DAMAGES,.INCLUDING.LOST.PROFITS,.ARISING.OUT.OF.THE.
USE.OF.THIS.SOFTWARE.AND.ITS.DOCUMENTATION,.EVEN.IF.THE.UNIVERSITY.OF.CALIFORNIA.HAS.BEEN.
ADVISED.OF.THE.POSSIBILITY.OF.SUCH.DAMAGE.
THE.UNIVERSITY.OF.CALIFORNIA.SPECIFICALLY.DISCLAIMS.ANY.WARRANTIES,.INCLUDING,.BUT.NOT.LIMI-
TED.TO,.THE.IMPLIED.WARRANTIES.OF.MERCHANTABILITY.AND.FITNESS.FOR.A.PARTICULAR.PURPOSE..THE.
SOFTWARE.PROVIDED.HEREUNDER.IS.ON.AN.“AS.IS”.BASIS,.AND.THE.UNIVERSITY.OF.CALIFORNIA.HAS.NO.
OBLIGATIONS.TO.PROVIDE.MAINTENANCE,.SUPPORT,.UPDATES,.ENHANCEMENTS,.OR.MODIFICATIONS.
Licencja.nie.posiada.żadnych.restrykcji.co.do.używania.kodu.źródłowego.
Parametry.techniczne.bazy.danych:
Maksymalny.rozmiar.bazy.danych…………...Nielimitowany
Maksymalny.rozmiar.tabeli…………..……....32.TB
Maksymalna.ilość.wierszy.na.tabele…..…..…Nielimitowana
Maksymalna.ilość.indeksów.na.tabele……….Nielimitowana

Stacja.kliencka
System.operacyjny……………………..każdy.obsługujący.przeglądarkę.internetową

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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17. Platforma technologiczna 
i sprzętowa
Serwer
System.operacyjny……………………Linux.(lub.inny.obsługujący.PostgreSQL)
Baza.danych…………………………..PostgreSQL
PostgreSQL.jest.oprogramowaniem.darmowym.z.dostępnymi.całymi.źródłami.
PostgreSQL.objęty.jest.następującą.licencją:
PostgreSQL.Data.Base.Management.System
Portions.copyright.(c).1996-2002,.PostgreSQL.Global.Development.Group.Portions.Copyright.(c).1994-6.Regents.of.the.University.
of.California
Permission.to.use,.copy,.modify,.and.distribute.this.software.and.its.documentation.for.any.purpose,.without.fee,.and.without.a.written.
agreement.is.hereby.granted,.provided.that.the.above.copyright.notice.and.this.paragraph.and.the.following.two.paragraphs.appear.
in.all.copies.
IN.NO.EVENT.SHALL.THE.UNIVERSITY.OF.CALIFORNIA.BE.LIABLE.TO.ANY.PARTY.FOR.DIRECT,.INDIRECT,.
SPECIAL,.INCIDENTAL,.OR.CONSEQUENTIAL.DAMAGES,.INCLUDING.LOST.PROFITS,.ARISING.OUT.OF.THE.
USE.OF.THIS.SOFTWARE.AND.ITS.DOCUMENTATION,.EVEN.IF.THE.UNIVERSITY.OF.CALIFORNIA.HAS.BEEN.
ADVISED.OF.THE.POSSIBILITY.OF.SUCH.DAMAGE.
THE.UNIVERSITY.OF.CALIFORNIA.SPECIFICALLY.DISCLAIMS.ANY.WARRANTIES,.INCLUDING,.BUT.NOT.LIMI-
TED.TO,.THE.IMPLIED.WARRANTIES.OF.MERCHANTABILITY.AND.FITNESS.FOR.A.PARTICULAR.PURPOSE..THE.
SOFTWARE.PROVIDED.HEREUNDER.IS.ON.AN.“AS.IS”.BASIS,.AND.THE.UNIVERSITY.OF.CALIFORNIA.HAS.NO.
OBLIGATIONS.TO.PROVIDE.MAINTENANCE,.SUPPORT,.UPDATES,.ENHANCEMENTS,.OR.MODIFICATIONS.
Licencja.nie.posiada.żadnych.restrykcji.co.do.używania.kodu.źródłowego.
Parametry.techniczne.bazy.danych:
Maksymalny.rozmiar.bazy.danych…………...Nielimitowany
Maksymalny.rozmiar.tabeli…………..……....32.TB
Maksymalna.ilość.wierszy.na.tabele…..…..…Nielimitowana
Maksymalna.ilość.indeksów.na.tabele……….Nielimitowana

Stacja.kliencka
System.operacyjny……………………..każdy.obsługujący.przeglądarkę.internetową
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18. Korzyści biznesowe w kontekście 
zastosowania rozwiązania ASCENT

Korzyść	biznesowa Komentarz

Gromadzenie	wiedzy	i	informacji	jako	
istotnego	zasobu	–	wartości	–	przed-
siębiorstwa

Praktyka	dowodzi,	że	bardzo	wiele	z	dokumentów	wychodzących	
i	przychodzących	do	przedsiębiorstwa	jest	dostępna	tylko	dla	ich	adre-
satów	i	autorów.	Dokumenty,	maile,	komunikaty,	notatki,	protokoły	
umieszczone	gdzieś	na	twardych	dyskach	pracowników	przedsiębior-
stwa,	mimo,	że	znajdują	się	na	komputerach	należących	do	przed-
siębiorstwa	są	de	facto	prywatną	wiedzą	ich	autorów	lub	adresatów.	
Wiedza	o	stanie	rzeczy	–	aktualna	i	przeszła	–	będąca	pochodną	zgro-
madzonej	informacji	i	dokumentacji	jest,	w	naszej	opinii,	niezbędnym	
elementem	skutecznego	zarządzania	przedsiębiorstwem.	Potrakto-
wanie	informacji	jako	zasobu	jest	jednym	z	istotniejszych	elementów	
budowania	nowych	wartości	dla	firmy.

Upublicznienie	wiedzy	i	stworzenie	
procedur	dostępu	do	wiedzy

Uczynienie	wiedzy	–	informacji	–	publicznej	pociąga	za	sobą	obo-
wiązek	określenia	jasnych	reguł	dostępu	i	procedur	postępowania	
z	każdym	nośnikiem	informacji.	To	jeden	z	elementów	reorganizacji	
przedsiębiorstw	i	droga	do	normowania	postępowań.

Szybkość	dostępu	do	potrzebnej	do-
kumentacji	i	informacji.

Dostęp	do	informacji	kosztuje.	Dziennie	dla	przeciętnego	pracownika	
może	się	to	odbywać	kosztem	30	minut,	może	60…Właściwe	reguły	
dostępu	oraz	dobra	technologia	(wyszukiwanie	indeksowe,	tekstów….)	
pozwolą	na	błyskawiczne	sięgnięcie	po	informację.	Po	pierwsze	więc	
mamy	ogromną	oszczędność	czasu	podczas	wyszukiwania	informacji.	
Idąc	dalej	–	mamy	całą	i	kompletną	wiedzę	o	badanej	sprawie.	Posia-
damy	wiedzę	we	właściwym	miejscu	i	we	właściwym	czasie.

Zdalny	dostęp	do	informacji Do	dokumentu	może	dotrzeć	każdy,	kto	posiada	odpowiednie	
uprawnienia	oraz	dostęp	do	Internetu.	Nie	jest	więc	konieczne,	aby	
użytkownik	był	w	siedzibie	swojej	firmy,	miał	dostęp	do	konkretnego	
pomieszczenia.	Wystarczą	dwa	powyższe	warunki	i	wola	sięgnięcia	po	
informację…..

http://www.pcguard.pl/ascentdbi/
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Stworzenie	matrycy	procesów	
z	powtarzalnym	schematem	postę-
powania

W	każdej	organizacji	są	typy	procesów	i	spraw,	których	sposób	zała-
twiania	jest	powtarzalny,	zaś	określony	schemat	procedowania	gwa-
rantuje	największą	skuteczność	ich	zakończenia.	Matryca	procesowa	
da	więc	możliwość	kontroli	stopnia	zaawansowania	poszczególnych	
spraw.	Stworzenie	matryc	postępowania	dla	poszczególnych	rodzajów	
spraw	pozwoli	również	na	deklarację	norm	czasowych	ich	rozwiązywa-
nia	i	później	pozwoli	mierzyć	rzeczywistą	skuteczność	ich	wykonywa-
nia.	Nie	mamy	wątpliwości,	że	taka	kontrola	będzie	niezwykle	skutecz-
nym	narzędziem	w	budowie	efektywnej	organizacji.

Zarządzanie	i	administracja:	kontrola	
zasobów	i	obciążeń

Kalendarz	to	miejsce	upublicznienia	notatek	i	poleceń.	To	również	
przepływ	informacji	pomiędzy	planistą	i	odbiorcą.	To	również	upub-
licznienie	informacji	o	zasobach	i	możliwościach	ich	rezerwacji.	Dzięki	
temu	interfejsowi	będziemy	komunikować	się	efektywniej	oraz	formal-
nie	i	jednoznacznie.

Raportowanie	i	analizy	–	integracja	
systemów	zewnętrznych

W	przypadku	konieczności	stworzenia	syntezy	raportów	pochodzących	
z	systemów	zewnętrznych	–	ERP,	transakcyjnych	czy	też	rozwiązań	
dziedzinowych	–	mamy	możliwość	deklaracji	zestawienia	wraz	grafiką	
z	możliwością	drążenia.	Mamy	więc	możliwość	tworzenia	nowej	jakoś-
ciowo	informacji	–	dokumentu	–	którego	zawartość	może	być	złożona	
w	repozytorium	dokumentów.

Zarządzenie	relacjami	z	klientem Przedsiębiorstwo	musi	być	nastawione	z	jednej	strony	na	nasłuchiwa-
nie	tego	co	dzieje	się	na	rynku,	z	drugiej	zaś	strony	musi	prowadzić	
wciąż	aktywny	dialog	z	klientami	aktualnymi	oraz	potencjalnymi.	
ASCENT	dostarcza	oprzyrządowanie	do	ewidencji	oraz	syntez	tego	co	
w	sferze	relacji	z	klientem	się	dzieje.

Portal	informacyjny:	katalogowanie	
i	dystrybucja	informacji	publicznej

Nowe	wiadomości	i	informacje	mogą	być	wieszane	na	swoistym	‘słupie	
ogłoszeniowym’.	Ogólna	dostępność	oraz	możliwość	sięgnięcia	po	
załączniki,	dokumenty	oraz	grafikę	powoduje	łatwość	docierania	infor-
macji	do	wszystkich	uczestników	‘świata	Ascentowego’.

Integracja	warstwy	dokumentacyjnej,	
procesowej,	warstwy	wspomagającej	
CRM	oraz	raportowania

Dobrodziejstwa	repozytorium	dokumentów	(z	jego	strukturą,	regułami,	
funkcjami	wyszukiwania…)	mogą	być	wykorzystane	na	użytek	oprogra-
mowania	wspomagającego	zarządzanie	relacjami	z	klientem,	modułów	
saportujących	sferę	bussines	intelligence.	Jako	dokument	może	być	po-
traktowana	sprawa	–	wraz	ze	wszystkich	komunikatami,	statusami,	in-
formacjami	związanymi	z	realizacją	poszczególnych	etapów.	I	odwrotnie	
do	w	repozytorium	dokumentów	mogą	znajdować	się	dokumenty	będą-
ce	załącznikami	dla	spraw	czy	też	poszczególnych	jej	etapów.
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