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2.2	Widoki	
 

Dodano dwie  kolumny  ‐ „Data Wpływu”  i kolumnę zawierającą pola do zaznaczania dokumentów.             

( rys. 2) 

 

Rysunek 2 Kolumny w widokach 

 

 Dodatkowe elementy nawigacyjne (rys. 3). 

W  dolnej  części widoków    znajdują  się  trzy  elementy    nawigacyjne  ‐ wybór  ilości wyświetleń  na 

stronie, przejście do konkretnej strony i pole wyboru folderu. 

 

Rysunek 3 Nawigacja w widoku 

Wybór ilość wyświetlanych w widoku wniosków ( rys. 4) 

Należy   wybrać  jedną  z  dostępnych  opcji  –  20,  50,  100  lub  200. 

Widok  zostanie  automatycznie  odświeżony  z  nowymi 

ustawieniami. Wybrana  liczba  dokumentów  będzie wyświetlana 

do momentu wylogowania we wszystkich widokach  i  folderach 

poza prezentacją wyników wyszukiwania. 

 

Wybór kolejnej strony widoku ( rys. 5) 
 
Należy wpisać w pole tekstowe numer strony i wcisnąć przycisk 
„przejdź”. 
 

Przenoszenie pomiędzy folderami ( rys.6 ) 

Ostatnia kolumna obecnie zawiera w widokach pola wyboru, służące 

do  zaznaczania  dokumentów:  . Wybrane w  ten  sposób wnioski 
można przenieść do dowolnego  z dostępnych  folderów. W  tym  celu 
należy wybrać z rozwijanej listy nazwę folderu docelowego i nacisnąć 
przycisk „przenieś do:”. 

Rysunek 4 Liczba widocznych wniosków

Rysunek 5 Wybór strony 

Rysunek 6 Wybór folderu 



2.3 Foldery	(	rys.7)	
 

Foldery  są  bardzo  podobne  do  widoków  i  różnią  się  tym,  że mogą  w  nich  wystąpić  dowolne  – 

wybrane przez użytkownika – dokumenty. Nazwy folderów zostały wybrane w sposób sugerujący ich 

użycie, jednak to ‐ jakie dokumenty do nich trafią jest wyłącznie wyborem użytkownika.  

Wyjątkiem  jest  folder  „błędne”  do  którego  automatycznie  trafiają  wnioski  w  momencie 

udostępniania  odpowiedzi  o  błędzie.  Co  nie  znaczy,  że  nie można  do  tego  folderu wrzucić  także                    

np. dokumentów nowych lub dowolnych innych. 

 

 

Rysunek 7 Widok folderu 

2.4 Wyszukiwanie	
 

Wniosek może być wyszukany na podstawie czterech kryteriów: status, kod wniosku, data wpływu  i 

data  odpowiedzi  do  wniosku.  W  widoku  wyników  wyszukiwania  jest  dostępna  możliwość 

przeniesienia dokumentu do folderu (rys.8). 

 

Rysunek 8 Wyszukiwanie wniosków 

Wybór wniosku 

Status wniosku można wybrać z rozwijanej listy. Zaznaczenie pozycji „ ‐ ” oznacza, że to kryterium nie 

będzie brane pod uwagę przy wyszukiwaniu. ( rys.9) 

 



 

Datę można wpisać ręcznie lub wybrać za pomocą okienka pomocniczego poprzez kliknięcie na ikonę 

po prawej stronie pola:  .( rys. 10) 

 

 

 

Kod wniosku może być wpisywany częściowo. Np. „W/111006” i „111006”  co da ten sam wynik. 

2.5 Zbiorcze	pliki	odpowiedzi	
 

Pliki  zbiorcze  będą  tworzone  raz  na  dwa  tygodnie.  Aktualny  plik  należy  pobrać  klikając  link 

„Odpowiedź  zbiorcza”  w  sekcji  „Rejestr  agentów”  menu  głównego.  Dla  zamieszczonego  pliku 

zbiorczego wyświetlana  jest  data  zamieszczenia  i  data  generacji  pliku  („Data  pliku”),  umożliwiając 

rozróżnienie danych  już pobranych od nowych. Pobranie pliku przebiega podobnie  jak w przypadku 

pojedynczej odpowiedzi z tą różnicą, że plik  jest dostępny przez  łącze oznaczone  jako „Zbiorczy plik 

odpowiedzi”:  .( Rys.11) 

 

Rysunek 9 Wybór statusu

Rysunek 10 Okno wyboru daty
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