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Strona główna systemu po zalogowaniu użytkownika. Składa się z trzech części: 

1. Panel lewy, gdzie mamy możliwość wyboru poszczególnych funkcjonalności w modułach. 
2. Panel górny, z informacją m.in. o nazwie instytucji, zalogowanym użytkowniku. 
3. Panel środkowy, w którym znajdują się informacje odnośnie osób zastępowanych, 

zadaniach i sprawach, których termin realizacji jest krótki bądź przeterminowany. 

 



Sekcja na dole strony umożliwiająca pobieranie 
wersji instalacyjnych udostępnianych wraz  
z systemem aplikacji (do drukowania kodów 
kreskowych oraz do skanowania dokumentacji). 
 

Moduł kancelaria – dedykowany do punktów 
kancelaryjnych, w których rejestrowane są 
przesyłki w formie papierowej wpływające do 
instytucji. Umożliwia m.in. rejestrację przesyłek 
w rejestrze przesyłek wpływających, skanowanie 
takich przesyłek oraz uzupełnianie metadanych. 
 



Formularz rejestracji przesyłki wpływającej, która składa się z dwóch załączników: 

1. jednego dokumentu (np. pismo przewodnie), który będzie w pełni odwzorowany cyfrowo , 
2. drugiego załącznika, który nie będzie odwzorowywany w systemie (np. książka). 

Po rejestracji takiej przesyłki wpływającej system wydrukuje dwie naklejki z jednym numerem z rejestru 
przesyłek wpływających z oznaczeniem, która z nich dotyczy skanowanego załącznika, a która tego, który 
nie będzie posiadał swojego odwzorowania cyfrowego w systemie. 

 



Widok zadań zleconych innym użytkownikom w systemie. Na zrzucie widoczne są dwa zadania 
do dekretacji przekazane na konto osoby wybranej podczas rejestracji przesyłki wpływającej. 
 



Widok zadań do dekretacji na koncie użytkownika, do którego trafiły  
w procesie dekretacji lub dekretacji wielostopniowej. 

 



Operacje hurtowe możliwe 
do wykonania z poziomu 
zadań oczekujących. 
 

Widok pism w realizacji na 
koncie użytkownika, który 
przyjął zlecone mu zadania 
związane z tymi pismami. 



Formularz uzupełniania 
metadanych przesyłki 
zarejestrowanej w rejestrze 
przesyłek wpływających. 

Rejestracja załącznika pisma RPW/404/2020 w składzie chronologicznym niepełnych odwzorowań. 



Wskazywanie informacji o nadawcach wpływu podczas uzupełniania 
metadanych przesyłki wpływającej. 

 



Uzupełnianie metadanych przesyłki wpływającej  
oraz możliwość wydruku potwierdzenia złożenia pisma. 



Informacje szczegółowe odnośnie zarejestrowanego  
w składzie dokumentu. 

Możliwe do wykonania operacje na piśmie znajdującym się  
w realizacji na koncie użytkownika. 



Zakładanie sprawy z rozróżnieniem typu prowadzenia poszczególnych klas  
z wykazu akt (elektroniczna, tradycyjna). 



System waliduje poprawność rejestracji w składzie. W przypadku zakładania sprawy prowadzonej 
w sposób tradycyjny przesyłka powinna się znaleźć w teczce papierowej, a nie w składzie. 



Widok założonej 
sprawy w systemie. 



Informacja o metadanych 
zarejestrowanej sprawy. 

Uczestnicy w sprawie,  
którzy są automatycznie 
uzupełniani podczas 
zakładania sprawy lub 
dołączania kolejnych 
wpływów do sprawy. W tym 
miejscu można określić, jaki 
jest sposób komunikacji  
z uczestnikami postępowania. 



Sekcja skład chronologiczny,  
w której widoczne są wszystkie 
dokumenty zarejestrowane  
w składzie chronologicznym  
w obrębie akt sprawy 
prowadzonej w sposób 
elektroniczny. 

Możliwość tagowania 
dokumentów znajdujących 
się w aktach sprawy. 



Rejestracja korespondencji wychodzącej ze sprawy w formie papierowej. 

Możliwość wyboru ze zdefiniowanej listy wydruku koperty 
oraz zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO). 



Wydruk ZPO z systemu. 



Szczegóły związane z przesyłką zarejestrowaną w rejestrze korespondencji wychodzącej. 

Informacja o korespondencji wychodzącej zgromadzona w dedykowanej do tego celu sekcji. 



Obsługa korespondencji wychodzącej papierowej  
z poziomu modułu kancelarii.  



Dziękuję za uwagę 
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