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1 Informacje o aplikacji
Moduł  Konto  Gestora w  systemie  Comarch  ERGO  służy  do  przeprowadzania

uzgodnień  usytuowania  projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu  za  pomocą  środków

komunikacji elektronicznej. 

Konto Gestora dedykowane jest Pracownikom branż bądź innym członkom zespołu

uzgadniającego,  w  celu  umożliwienia  uczestnictwa  w  zdalnej  naradzie  koordynacyjnej.

Władający sieciami oraz inni zainteresowani rezultatami narady koordynacyjnej,  otrzymają

login oraz hasło dostępu, uprawniające do uczestnictwa w naradach. E-usługa pozwala na

monitorowanie przebiegu spraw ZUDP oraz narad koordynacyjnych. Umożliwia dodawanie

uwag i wystawianie opinii przez Gestorów sieci. 

By  otrzymać  dostęp  do  portalu  należy  zwrócić  się  do  właściwego  Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem aktywowania konta. Konto zakładane jest

dla osób upoważnionych do brania udziału w naradach koordynacyjnych.

Konto  Gestora stanowi  integralną  część platformy ERGO,  w skład  której  wchodzi

również  min.  Konto  Inwestora,  który  ma  możliwość  złożenia  wniosku  o  uzgodnienie

projektowanych  sieci  drogą  elektroniczną.  Za  pośrednictwem  tej  

e-usługi Inwestor/Projektant ma wgląd w uwagi i opinie dodawane przez Branżystów i może

je komentować. Na każdym etapie narady Inwestor/Projektant ma wgląd w swoją sprawę i

może przeglądać opinie delegatów.

Wprowadzenie  e-usług  umożliwiających  przeprowadzanie  elektronicznych  narad

koordynacyjnych  niesie  bardzo  duże  korzyści,  pozwala  zaoszczędzić  czas  i  środki

finansowe. Dzięki nim podmiot władający siecią może zapoznać się z projektami złożonymi

na naradę koordynacyjną,  ich geometrią,  dokonać ich  analizy  oraz dodać swoje  uwagi  i

opinię na ich temat.
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2 Struktura i działanie aplikacji
Moduł  COMARCH  ERGO  Konto  Gestora  umożliwia  kompleksową  obsługę

elektronicznych narad koordynacyjnych, polegającą między innymi na:

 Monitorowaniu przebiegu spraw ZUDP oraz narad koordynacyjnych

 Dodawaniu uwag i opinii do spraw ZUDP

 Przeglądaniu opinii innych Gestorów

 Przeglądaniu projektu podlegającemu uzgodnieniu

 Wizualizacji projektowanych obiektów na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej

Rysunek 1 Okno aplikacji COMARCH ERGO Konto Gestora

W górnej części wyświetlonej strony znajduje się baner z informacją o aplikacji oraz pasek

poleceń.

Rysunek 2 Pasek informacyjny

W prawym górnym rogu znajdują się polecenia:

 O programie – zawierające informacje o wersji aplikacji,

 Zmień hasło – umożliwia zmianę aktualnego hasła na nowe,

 Wyloguj - umożliwia wylogowanie z aplikacji.
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W lewej części okna aplikacji znajdują się zakładki kategoryzujące dane zawarte w aplikacji

Konto Gestora systemu COMARCH ERGO. Przełączanie pomiędzy zakładkami następuje

poprzez kliknięcie na żądaną zakładkę.

Rysunek 3 Zakładki aplikacji Konto Gestora
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3 Logowanie do aplikacji Konto Gestora

Dostęp do aplikacji  Konto Gestora otrzymuje osoba,  która została wyznaczona do

reprezentowania  danej  branży  podczas  narad  koordynacyjnych.  Dostęp  do  konta  jest

przydzielany po otrzymaniu uprawnień od Pracownika Ośrodka. 

Logowanie  do  Konta  Gestora jest  możliwe  za  pomocą,  przydzielonego  przez

Pracownika Ośrodka, loginu i hasła. 

Rysunek 4 Okno logowania do aplikacji Konto Gestora
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4 Zakładka Sprawy

Po zalogowaniu się do aplikacji  wyświetlana jest zakładka  Sprawy,  w której znajduje się

rejestr zawierający wszystkie sprawy ZUDP, do których jest przypisana branża Gestora.

Rysunek 5 Zakładka Sprawy w aplikacji Konto Gestora

Sprawy ZUDP wyświetlane są w formie raportu interaktywnego, gdzie każdy wiersz w tabeli

odpowiada innej sprawie. 

Rysunek 6 Pasek wyszukiwania i filtrowania raportu interaktywnego

Nad  raportem  znajduje  się  pasek  wyszukiwania  i  filtrowania  zarejestrowanych  

w Systemie spraw ZUDP w raporcie oraz parametr określający liczę wyświetlanych wierszy.

Dodatkowo, dostępna jest lista narzędziowa Akcje, zawierająca elementy służące do edycji

interaktywnego raportu. 
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Na liście znajdują się następujące narzędzia:

- Wybór kolumn – narzędzie służy do wybrania interesujących Użytkownika kolumn bazy do

interaktywnego  raportu.  Po  kliknięciu  w  opcję  Wybór  kolumn  pojawi  się  nowe  okno  z

wyborem kolumn.

Rysunek 8 Okno wyboru kolumn do interaktywnego raportu

Za pomocą strzałek  można określać, które kolumny mają zostać wyświetlone 

w raporcie. Natomiast strzałkami położonymi obok listy z kolumnami do wyświetlenia można

określać kolejność wyświetlanych kolumn.

- Filtruj
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Za  pomocą  opcji  Filtruj można  wybierać  obiekty.  Filtr  można  ustawić  zarówno  na

kolumnach, jak i wierszach. Za pomocą komend można ustawić odpowiednie zapytanie w

celu otrzymania spodziewanego wyniku. Filtr służy do dodawania lub modyfikowania klauzuli

WHERE zapytania. Najpierw należy wybrać kolumnę (nie musi być to jedna z wyświetlanych

kolumn),  następnie  należy  wybrać  jeden  ze  standardowych  operatorów  Oracle

(=, =, not in, between) oraz wprowadzić wyrażenie,  z którym będzie porównywana wartość

w kolumnie. Wyrażenie uwzględnia wielkość liter.  Można także użyć znaku % jako znaku

wildcard (np. STATE_NAME like A%).

Rysunek 9 Okno narzędzia Filtruj po kolumnie

W  przypadku  wykonywania  wyszukiwania  po  wierszach  należy  nadać  nazwę  filtru,  

a  następnie w oknie  Definicja  filtru zapisać  zapytanie,  które  ma wyszukać  interesujące

rekordy.

Rysunek 10 Okno narzędzia Filtruj po wierszu
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-  Wierszy na stronę –  narzędzie służące do określenia liczby rekordów wyświetlanych na

jednej stronie raportu.

- Format – w grupie tej Użytkownik może ustawić sortowanie danych oraz ich podświetlenie.

Opcja sortowania  służy  do zmiany rodzaju  sortowania  kolumn(y)  oraz  wybrania  kierunku

sortowania. Sortowanie może być określone na kilku kolumnach. Jest możliwość określenia

sposobu  sortowania  wartości  nieokreślonych.  Do  wyboru  z  listy  rozwijanej:  Domyślny,

Wartości NULL na końcu, Wartości NULL na początku.

Rysunek 11 Okno parametrów sortowania

W raporcie jest  możliwość podświetlenia  konkretnego wiersza bądź komórki,  spełniającej

zadane  warunki.  W tym celu  należy  nadać  nazwę podświetlenia,  określić  co  ma zostać

wyróżnione, wybierać kolor tła oraz tekstu, a następnie podać warunki podświetlenia. 

• Nazwa - jest używana tylko do wyświetlania.

• Kolejność - definiuje kolejność w jakiej będą stosowane poszczególne reguły.

• Włączony - definiuje czy reguła jest włączona czy wyłączona.

• Typ podświetlenia - definiuje czy podświetlony będzie wiersz czy komórka.

Jeśli wybrano komórkę - podświetlenie będzie dotyczyło tylko kolumny podanej w regule.

• Kolor tła - nowy kolor dla tła podświetlonego obszaru.

• Kolor tekstu - nowy kolor tekstu dla podświetlonego obszaru.

• Warunki podświetlenia - definiuje regułę dla filtra.
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Rysunek 12 Okno parametrów podświetlenia

- Zapisz raport

Wykonany raport można zapisać wybierając z listy narzędziowej funkcję Zapisz raport. Jest

możliwość zapisu bieżących ustawień raportu do późniejszego wykorzystania. Należy podać

nazwę i  opis  raportu.  Jeżeli  Użytkownik  posiada stosowne uprawnienia  może zapisywać

raport jako domyślny oraz publikować go dla innych Użytkowników.

Rysunek 13 Widok opcji zapisu raportu

-  Czyść  filtr  –  funkcja  przywraca  raport  do  domyślnych  ustawień,  usuwając  wszystkie

wprowadzone zmiany.

-  Pomoc  –  po kliknięciu  w  narzędzie  Pomoc  pojawi  się  nowe  okno  Help zawierające

wskazówki i objaśnienia jak korzystać z raportu interaktywnego.

W  systemie  COMARCH  ERGO  istnieje  możliwość  zdefiniowania  własnych

widoków/raportów,  które  Użytkownik  ma  możliwość  zapisania.  Raporty,  jeśli  jest

to wymagane,  posiadają  możliwość  parametryzowania,  umożliwiając  Użytkownikowi

wykonanie raportu o żądanej treści.
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W aplikacji Konto Gestora ustawione są domyślnie następujące podświetlenia raportu:

- na zielono – dla spraw zaopiniowanych pozytywnie przez branżę Gestora,

- na czerwono – dla spraw zaopiniowanych negatywnie przez branżę Gestora.

Jeśli dana spraw posiada zakres przestrzenny, widnieją przy niej ikony:

-  Pokaż  na mapie –  otwiera  nowe okno mapowe i  wyświetla  zakres  przestrzenny

sprawy

 - Pokaż na Mapcentric – przenosi Użytkownika do zakładki Mapcentric i wyświetla

zakres przestrzenny sprawy ZUDP.

Ikona  - Pokaż atrybuty sprawy przenosi Użytkownika do szczegółowych informacji o

danej sprawie ZUDP.

Rysunek 14 Atrybuty sprawy ZUDP

Po wejściu w daną sprawę wyświetlone zostaną:

 informacje o danej sprawie, 

 obiekty uzgadniane z możliwością wyświetlenia ich atrybutów, a także wyświetlenia

ich na mapie lub na Mapcentric, 

 działki przypisane do Sprawy

 dokumenty dodane do sprawy przez Inwestora
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 raporty  –  wygenerowane  po  stronie  Ośrodka  protokoły  dotyczące  danej  sprawy,

dostępne do pobrania

 polecenia:

 Pokaż na mapie – otwiera okno mapowe z zakresem przestrzennym

sprawy

 Pokaż  na  mapcentric –  przenosi  Użytkownika  do  zakładki

Mapcentric,  gdzie  pokazuje  zakres  przestrzenny  sprawy,  jeśli  taki

został dodany

 Opinie i uwagi.

Rysunek 15 Okno Opinie i uwagi
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Polecenie Opinie i uwagi przenosi Użytkownika do nowego okna, gdzie znajduje się raport

interaktywny  z  opiniami  Gestorów.  Domyślnie  ustawiony  jest  następujący  zestaw

podświetleń:

 Na niebiesko – opinia branży, do której należy zalogowany Gestor

 Na zielono – wystawione opinie pozytywne

 Na czerwono – wystawione opinie negatywne

 Na pomarańczowo – do ponownego uzgodnienia

 Na żółto – wybrane, aktualnie wyświetlane opinie

W oknie  tym Gestor  może przejrzeć,  jakie  uwagi  zostały  dodane  przez  Reprezentantów

innych branż,  a także istnieje  możliwość dodawania  uwag i  wystawiania  opinii  dla danej

sprawy ZUDP. Każdy Reprezentant branży może wnosić swoje uwagi do sprawy. 

Uwagi można wnosić na dwa sposoby:

 za pomocą polecenia Dodaj uwagę lub 

 z poziomu okna mapy.

Uwagi można dodawać tylko wtedy, gdy narada jest aktywna, czyli gdy po stronie Ośrodka

narada zostanie rozpoczęta oraz przed jej zakończeniem. Po zakończeniu narady Gestor ma

jedynie wgląd w wystawione uwagi i opinie bez możliwości edycji.

Pierwszy  sposób  umożliwia  dodanie  uwagi  do  całego  projektu,  bez  wskazywania

konkretnego miejsca na mapie, którego dotyczy uwaga. Aby dodać uwagę w ten sposób,

należy wybrać polecenie Dodaj uwagę. 
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Rysunek 16 Formularz dodawania uwagi do sprawy

W nowo otwartym oknie Użytkownik ma możliwość wyboru uwagi z gotowego szablonu z

listy  rozwijalnej,  a  następnie  wczytanie  jej  klikając  Pobierz  uwagę.  Tekst  uwagi  można

dowolnie  modyfikować,  a  także  zapisać  jako  nowy  szablon  po  podaniu  nowej  nazwy  i

wybraniu polecenia Zapisz uwagę jako szablon. 

Do uwagi można dodatkowo dodać jej lokalizację na mapie,  wybierając polecenie  Mapa,  

a następnie klikając ikonę  - Rysuj punkt  i wskazując punkt wstawienia uwagi. W celu

zapisania lokalizacji uwagi należy wybrać ikonę   -  Zapisz geometrię i zamknij okno

mapy.
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Rysunek 17 Okno mapy z zaznaczonymi ikonami dodawania uwagi

Jeśli do uwagi została dodana lokalizacja, wówczas pojawią się przy niej ikony umożliwiające

wyświetlenie jej na mapie.

Rysunek 18 Opcje lokalizowania uwagi na mapie

Dodatkową funkcjonalnością w oknie „Uwaga” jest możliwość dodania załącznika do opinii

gestora,  który wyświetlany  jest  ze strony „Opinie i  uwagi”,  a także po stronie Ośrodka z

aplikacji  „Uzgodnienia  projektowanych  sieci”  oraz  przez  Konto  Inwestora z  pozycji  „Moje

projekty”.
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Rysunek 19 Dodawanie Załącznika do Opinii

Polecenie Zapisz i zamknij zapisuje dodaną uwagę i zamyka okno.

Dodany  dokument  widoczny  jest  w dodatkowej  kolumnie  „Załącznik”  w zakładce  „Opinie

i uwagi” dla sprawy. Wybierając ikonę drukarki Gestor ma możliwość pobrania załącznika.

Rysunek 20 Kolumna Załącznik widoczna w zakładce „Opinie i uwagi” – Uwagi wybranego gestora

Drugim sposobem dodawania uwag jest wstawienie uwagi w oknie mapowym. Dzięki temu

Gestor ma możliwość dokładnie  wskazać miejsce,  co do którego ma uwagi,  np.  miejsce
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kolizji.  W tym celu należy wybrać polecenie  Pokaż na mapcentric,  które znajduje się w

oknie danej sprawy ZUDP. 

Rysunek 21 Polecenie Pokaż na mapcentric w oknie sprawy ZUDP

Po  wybraniu  ww.  polecenia  Użytkownik  zostanie  przeniesiony  do  zakładki  Mapcentric,

zostanie wyświetlone okno mapy z zakresem przestrzennym danej sprawy oraz obiektami

podlegającymi uzgodnieniu. 

Rysunek 22 Mapcentric z zakresem sprawy ZUDP

W celu dodania uwagi  na mapie należy wybrać ikonę   –  Pokaż narzędzia edycji,  

a następnie wybrać ikonę  - Dodaj obiekt. Jedynym obiektem jaki Gestor może dodać

na mapę jest obiekt  Uwagi. Po wybraniu tego polecenia automatycznie zostanie włączone

przyciąganie do obiektów sprawy ZUDP. 
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Użytkownik  ma możliwość  wstawienia  punktu  z  uwagą w wybranym miejscu  na mapie  

i uzupełnienia treści uwagi, wybierając również z listy rozwijalnej numer sprawy, której dana

uwaga dotyczy. W miejscu wstawienia uwagi pojawi się czerwona kropka.

Chcąc wyświetlić informacje o danej uwadze należy kliknąć na wybraną uwagę, a następnie

wybrać klawisz „i” z klawiatury lub skorzystać z funkcjonalności GetFeatureInfo, czyli wybrać

ikonę   -  Pokaż informacje o obiekcie z górnego paska narzędzi mapy i kliknąć na

wybraną uwagę.

Rysunek 23 Informacje o obiekcie

Po wprowadzeniu  uwag do  sprawy,  a  przed  zakończeniem  narady,  Gestor  musi  wydać

opinię – pozytywną lub negatywną. W tym celu, w oknie  Opinie i uwagi w sekcji  Wystaw

opinię końcową wybiera  odpowiednią  pozycje  z  listy,  a  następnie  zatwierdza  klikając

Wystaw opinię. W ten sposób kończy się uzgodnienie ze strony danej branży.

Jeżeli branża nie wyda opinii przed zakończeniem narady, wówczas na protokole z narady

pojawi  się  informacja,  że  dana branża nie  stawiła  się  na naradzie  koordynacyjnej  mimo

powiadomienia.

Rysunek 24 Polecenie wystawiania opinii końcowej

19

GEODEZJA I KARTOGRAFIA  
MODUŁ KONTO GEODETY

Wersja:

4.0



                                                              

Wystawione  uwagi  oraz  opinie  są  widoczne  dla  Pracownika  Ośrodka  oraz  dla

Inwestora/Projektanta związanego z daną sprawą ZUDP z poziomu dedykowanego dla niego

Konta  Inwestora.  Po  zapoznaniu  się  z  uwagami  dodanymi  przez  Gestora,

Inwestor/Projektant może napisać do nich komentarz, który widoczny będzie dla Gestora.

Rysunek 25 Odpowiedź Inwestora
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5 Zakładka Narady

W zakładce  Narady przechowywany jest rejestr wszystkich narad koordynacyjnych,  

w  których  branża  Gestora  brała  udział.  Narady  przechowywane  są  w  postaci  raportu

interaktywnego, który może być dowolnie przeszukiwany, sortowany i modyfikowany zgodnie

z potrzebami Użytkownika.

Rysunek 26 Zakładka Narady

Na raporcie zastosowano domyślne podświetlenia:

- na zielono – narady koordynacyjne aktualnie trwające,

- na żółto – narady koordynacyjne będące w przygotowaniu,

- bez podświetlenia – narady koordynacyjne zakończone.

Po wybraniu ikony   -  Pokaż naradę Użytkownik zostanie przeniesiony do okna ze

szczegółowymi informacjami o danej naradzie.
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Rysunek 27 Szczegółowy wybranej narady

Znajdują się tam informacje o dacie narady oraz rozpatrywanych na niej sprawach ZUDP.

Przy  każdej  sprawie  ZUDP  znajduje  się  ikona   przenosząca  do  atrybutów  danej

sprawy oraz ikona  prezentująca zakres przestrzenny sprawy na mapie.
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6 Zakładka Mapcentric

Zakładka Mapcentric zapewnia Gestorowi dostęp do aktualnych danych mapy zasadniczej.

Za  treść  i  aktualność  tej  mapy  oraz  za  jej  legendę  odpowiada  Ośrodek  Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rysunek 28 Mapcentric

Rysunek 29 Fragment treści prezentowanych na Mapcentric
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Na mapie prezentowane są dane pochodzące z bazy EGiB, BDOT500, GESUT oraz punkty

osnowy.  Dodatkowo,  w kategorii  Ośrodek –  konto gestora przechowywane są zakresy

spraw ZUDP, obiekty do uzgodnienia (zapisywane na warstwie Obiekty spraw ZUDP) oraz

Uwagi do spraw.

Na pasku narzędzi, dostępnym w górnej części okna mapy dostępne są podstawowe opcje

służące do poruszania się i odczytywania informacji z mapy.

Narzędzie Opis narzędzia

 - Pokaż narzędzia edycji

Ikona  uaktywnia  pasek  narzędzi  edycyjnych.  Dzięki

temu, Użytkownik może, z poziomu mapy, dodać uwagę

do Sprawy ZUDP. 

 - Dodaj obiekt

Służy do wstawienia punktu z uwagą do Sprawy ZUDP

na mapie. Opcja dostępna jest po włączeniu edycji ikoną

 - Selekcja 

punktem/obszarem/linią

Służy  do  zaznaczania  obiektów  na  mapie  poprzez

wstawienie punktu/ narysowanie obszaru lub linii.

 - Nawigacja Służy do przewijania treści wyświetlonej w oknie mapy.

 - Przybliż
Służy  do  przybliżania  mapy  poprzez  pojedyncze

kliknięcie o ustaloną automatycznie odległość.

 - Oddal
Służy do oddalania mapy poprzez pojedyncze kliknięcie 

o ustaloną automatycznie odległość.

 - Powiększ obszar Służy do powiększania obszaru poprzez zaznaczenie.

 - Oddal maksymalnie
Wyświetla  w  oknie  mapy  treść  z  maksymalnym

oddaleniem.

 - Zakładki 
Służy do zapisywania widoków mapy w formie zakładek.

- Poprzedni/ 

Następny widok

Służy  do  przechodzenia  między  widokami.  Daje  nam

możliwość  cofnięcia  się  do  poprzedniego  widoku

i powrotu.

 - Zmierz odległość
Służy  do  wykonywania  przybliżonych  pomiarów

liniowych.

 - Zmierz powierzchnię
Służy  do  wykonywania  przybliżonych  pomiarów

powierzchniowych.

 - Informacja o geometrii
Umożliwia  kontrolę  geometrii  obiektu.  Po  wybraniu

narzędzia  pojawia  się  nowe  okno  z  informacją  o

geometrii:

 Powierzchnia poligonu,
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 Obwód poligonu,

 Ilość  wierzchołków  poligonu  wraz  z  ich

współrzędnymi oraz długościami poszczególnych

odcinków.

Rysunek 30 Geometria przykładowego obiektu mapy

 - Pokaż informację o 

obiekcie

Wyświetla  informacje  o  obiektach  znajdujących  się,

we wskazanym przez użytkownika, punkcie na mapie.

 - Znajdź na mapie Umożliwia  zlokalizowanie  obszaru  według  dostępnych

kryteriów.
 - Pliki przestrzenne Za pomocą tego narzędzia można dodać do mapy plik

z dysku komputera o rozszerzeniu GeoTiff, shp, shx, dbf,

dxf,  jpeg,  png  lub  gml.  Po  wczytaniu  pliku  zostanie

on dodany  do  okna  warstw  jako  nowa  warstwa

w kategorii Zasób prywatny.
- Lokalizowanie plików 

przestrzennych

Umożliwia  wyszukanie  plików  przestrzennych

we wskazanym obszarze.
- Wydruk Druk  mapy  do  formatu  pdf.  Możliwe  jest  określenie

zakresu,  tytułu,  skali  i  formatu  drukowanej  mapy.

Do wyświetlenia  i  wydrukowania  mapy  wymagany

jest czytnik plików pdf.

 - Kolejka drukowania

Wyświetla okno  Zadania zlecone z listą generowanych

wydruków  i  raportów  oraz  informacją  o  ich  aktualnym

statusie.

 - Eksport Mapy

Narzędzie  służące  do  eksportu  kompozycji  mapowej.

Umożliwia  eksport  mapy  w  jednym  z  formatów:  SHP,

DXF, KML.

 -  Zewnętrzny WMS
Umożliwia podłączenie do mapy zewnętrznego WMS.
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Umożliwia  wczytanie  liku  tekstowego  z  punktami

roboczymi.

Umożliwia zmianę skali. 

Tabela 1 Opis ikon dostępnych w oknie mapy

Jak już wcześniej  wspomniano,  z poziomu  Mapcentric,  klikając na mapie,  można dodać

uwagę do sprawy ZUDP. W tym celu należy uaktywnić pasek narzędzi edycyjnych ikoną

a następnie wybrać ikonę   i wstawić punkt z uwagą na mapę. Pojawi się okno

dodawania uwagi, w którym należy, z listy rozwijalnej, wybrać numer sprawy, której dotyczy

uwaga.  Na  liście  dostępnych  spraw  pojawią  się  tylko  te  sprawy,  których  Gestor  może

aktualnie wnieść uwagę, czyli gdy narada jest w trakcie.
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Rysunek 31 Okno dodawania uwagi z poziomu mapy

Również  z  poziomu Mapcentric  Gestor ma możliwość dodania  załącznika  do uwagi.  Plik

będzie również widoczny z poziomu „Opinie i uwagi” do sprawy.
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7 Zakładka Administracja

W  zakładce  Administracja Użytkownik  ma  możliwość  dodania  szablonu  uwag  klikając

polecenia Dodaj.

Rysunek 32 Zakładka Administracja

Aby dodać szablon uwagi, należy podać jej kod oraz treść. Zapisana uwaga będzie potem

dostępna do wczytania przy dodawaniu uwagi do danej sprawy ZUDP.

Rysunek 33 Formularz dodawania szablonu uwagi

Kody uwag oraz ich treść można modyfikować wybierając ikonę .
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