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1. Użytkownicy 

Lp. Nazwa roli 
Poziom 

centralny/lokalny 
Etap Opis 

1. 
Super 

Administrator 
centralny Basic 

 Użytkownik ma dostęp do panelu administratora 

platformy MamZdanie 

 może tworzyć nowe społeczności 

 ma dostęp do zarządzania wszystkimi 

użytkownikami platformy 

 Ma dostęp do zarządzania tylko konsultacjami 

centralnymi 

 Może dodawać konsultacje centralne bez 

akceptacji 

 Może dodawać komentarze do konsultacji 

centralnych bez akceptacji 

 Może akceptować konsultacje i komentarze 

centralne 

 

2. 
Administrator 

Lokalny 
lokalny Basic 

 Użytkownik ma dostęp do panelu lokalnego 

wybranej społeczności na platformie MamZdanie 

 Ma dostęp tylko do zarządzania konsultacjami 

lokalnymi 

 Może dodawać konsultacje lokalne bez akceptacji 

 Może dodawać komentarze do konsultacji 

lokalnych bez akceptacji 

 Może akceptować konsultacje i komentarze 

lokalne 

 

3. 
Użytkownik 

Centralny 
centralny Basic 

 Ma dostęp do zarządzania tylko swoimi 

konsultacjami centralnymi 

 Może dodawać konsultacje centralne z wymogiem 

dodatkowej akceptacji przez użytkownika z 

odpowiednimi uprawnieniami 



 Wymagania funkcjonalne  

 

 

Pretius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., ul. Okopowa 56/1, 01-042 Warszawa, fax. +48 (22) 213 83 84, www.pretius.com 7/94 

 

 Może dodawać komentarze do konsultacji 

centralnych z wymogiem akceptacji przez 

użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami 

 

4. 
Użytkownik 

Lokalny 
lokalny Basic 

 Może dodawać komentarze do konsultacji 

centralnych z wymogiem akceptacji przez 

użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami 

 

6. Obserwator centralny/lokalny Basic 
 Może przeglądać konsultacje 

 

2. Lista wymagań 

Platforma MamZdanie będzie podzielona na część centralną - wersję Mamzdanie dostępną na poziomie 

całej Polski oraz część lokalną - wiele wersji dostępnych w ramach wybranych 

Miast/Powiatów/Regionów. 

Wersje lokalne będą realizowane poprzez dodanie społeczności Liferay dla dedykowanej grupy 

użytkowników. W ramach społeczności użytkownicy będą mieli dostęp do dashbordu, konsultacji, 

aktualności, komunikatów, FAQ i regulaminu dedykowanych dla tej społeczności. 

2.1. W001 Uprawnienia i role 

Wersja 001 

Issue  

Status DRAFT 
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lp Nazwa uprawnienia Opis Kod Wymagania 

1. Dodanie konsultacji 
Umożliwia rozpoczęcie procesu dodania nowej 

konsultacji, jej anulowanie podgląd i zapis. 
 W002 Konsultacja 

2. Podgląd konsultacji   W002 Konsultacja 

3. 
Anulowanie 

konsultacji 
  W002 Konsultacja 

4. Zapis konsultacji   W002 Konsultacja 

5. Publikacja konsultacji Umożliwia opublikowanie konsultacji.  W002 Konsultacja 

6. 
Weryfikacja 

konsultacji 

Umożliwia dostęp do konsultacji oczekujących za 

weryfikacje oraz na ich odrzucenie lub publikację. 
 

W003 Zarządzanie 

konsultacjami 

7. 
Dostęp do zakładki 

"Konsultacje" 

Umożliwia przejście do ekranu zarządzania 

konsultacjami 
 

W003 Zarządzanie 

konsultacjami 

8. Edytuj konsultację    

9. Dodaj posumowanie    

10. Dodaj komentarz    

11. Weryfikuj komentarz    

12. 
Powiadomienie 

zmiana daty 
  

W003 Zarządzanie 

konsultacjami 

 

https://confluence.pretius.net/display/MamZdanie/SF002+Konsultacja
https://confluence.pretius.net/display/MamZdanie/SF002+Konsultacja
https://confluence.pretius.net/display/MamZdanie/SF002+Konsultacja
https://confluence.pretius.net/display/MamZdanie/SF002+Konsultacja
https://confluence.pretius.net/display/MamZdanie/SF002+Konsultacja
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2.2. W002 Konsultacja 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.2.1. Opis wymagania 

Wszystkie opcje powinny być dostępne zgodnie ze zdefiniowanymi uprawnieniami  (szczegóły: 

W001 Uprawnienia i role). 

 

https://confluence.pretius.net/display/MamZdanie/Uprawnienia+i+role
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1. 
Dodanie 

konsultacji 
Rozpoczęcie procesu tworzenia nowej konsultacji. Musi być  

2. 
Podgląd 

konsultacji 

Opcja umożliwiająca podgląd tego jak będzie wyglądała 

prezentacja jeszcze nieopublikowanej konsultacji. 

Powinno 

być 
 

3. 
Zapis 

konsultacji 

 Pozwala na zapis wprowadzonych zmian na formularzu 

bez ich publikacji. 

 Użytkownik może kontynuować edycję wcześniej 

rozpoczętej i zapisanej konsultacji. 

 Opcja dostępna do momentu publikacji konsultacji 

(opcja niedostępna w przypadku konsultacji 

opublikowanych i ukrytych). 

 Przy zapisie konsultacji system nie weryfikuje 

wymagalności pól formularza. 

 Opcja powrotu do zapisanej konsultacji opisana w 

ramach wymagania W003 Zarządzanie konsultacjami 

 

Powinno 

być 
 

4. 

Zapis i 

publikacja 

konsultacji 

 Zapis wprowadzonych na formularzu zmian oraz 

publikacja konsultacji. 

 Użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia 

publikacji, jeżeli ich nie posiada: 

 system prezentuje użytkownikowi komunikat 

o potrzebie dodatkowej weryfikacji 

konsultacji (komunikat:Wymagana 

weryfikacja konsultacji,W004 Komunikaty 

biznesowe), 

 system wysyła komunikat mailowy do 

wszystkich użytkowników posiadajacych 

uprawnienia do weryfikacji publikacji 

(komunikat: Weryfikacja konsultacji, W005 

Komunikaty mailowe), 

 system ustawia odpowiedni status 

konsultacji opisany w ramach wymagania 

W003 Zarządzanie konsultacjami, 

Musi być  
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 opcja weryfikacji konsultacji opisana w 

ramach wymagania W003 Zarządzanie 

konsultacjami. 

 System weryfikuje czy wszystkie wymagane pola zostały 

uzupełnione. Jeżeli formularz nie został w pełni 

uzupełniony system oznacza wymagane pola kolorową 

ramką i treścią "Pole wymagane". 

 Ww. zasady dotyczą zapisu i publikacji zarówno nowej 

jak i opublikowanej konsultacji. 

 Opublikowana konsultacja powinna być prezentowana 

zgodnie z wymaganiem W006 Szczegóły konsultacji. 

 System powinien wysyłać powiadomienie mailowe do 

autora konsultacji w przypadku opublikowania 

konsultacji (Publikacja konsultacji, W005 Komunikaty 

mailowe). 

 

5. 
Anulowanie 

konsultacji 

 W przypadku nieopublikowanych konsultacji: 

 opcja wybrana przed pierwszym zapisem 

konsultacji powoduje porzucenie konsultacji 

bez możliwości powrotu do edycji, 

 opcja wybrana po zapisaniu konsultacji 

powoduje porzucenie wszystkich zmian 

wprowadzonych od ostatniego zapisu. 

 W przypadku opublikowanych konsultacji: 

 wybór opcji powoduje porzucenie 

wszystkich zmian wprowadzonych od 

ostatniej publikacji konsultacji. 

 

Musi być  

6. Edytor treści 
Wybrane pola formularza konsultacji powinny być obsługiwane 

przez zaawansowany edytor treści (np. CK-edytor). 

Powinno 

być 
 

7. 
Kategorie 

konsultacji 

Lista kategorii konsultacji powinna być dostępna do zarządzania 

z poziomu bazy danych. 

Powinno 

być 
 

8. 
Osadzanie 

dokumentów 

Opcja umożliwiająca osadzenie dokumentu pdf jako treści 

konsultacji. Konfiguracja konsultacji powinna jednoznacznie 

Mogłoby 

być 
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wskazywać czy treść konsultacji stanowi załączony plik pdf czy 

edytowalna treść. Plik o wielkości nie większej niż 10MB, 

dopuszczalny format pliku pdf. 

9. 
Załączniki 

konsultacji 

System powinien umożliwiać załączenie maksymalnie 10. 

załączników o wielkości nie większej niż 10MB. Dopuszczalny 

format pliku: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png, gif, odt 

Powinno 

być 
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2.2.2. Makieta i przepływ informacji 
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2.2.2.1. Pola formularza 

Nazwa pola Typ Walidacja 
Tooltip - 

treść 
Dodatkowe 

Tytuł konsultacji TEXT 
pole 

obowiązkowe  

<do 

uzupełnienia> 

Maksymalna liczba znaków: <do 

uzupełnienia> 

Skrócony tytuł konsultacji TEXT 
pole 

obowiązkowe  

<do 

uzupełnienia> 

Maksylamna liczba znaków: <do 

uzupełnienia> 

Cel konsultacji TEXT 
pole 

obowiązkowe 

<do 

uzupełnienia> 

Zaawansowany edytor (np. CK 

Edytor). 

Kategoria LIST 
pole 

obowiązkowe 

<do 

uzupełnienia> 
Lista jednokrotnego wyboru. 

Dotyczy lokalizacji TEXT 
pole 

obowiązkowe 

<do 

uzupełnienia> 
 

Data rozpoczęcia DATE 
pole 

obowiązkowe 
n/d 

Wybór z kalendarza z opcją 

wpisania daty. 

Data zakończenia DATE 
pole 

obowiązkowe 
n/d 

Wybór z kalendarza z opcją 

wpisania daty. 

Ile dni po zakończeniu 

konsultacji zostanie 

opublikowane 

podsumowanie 

NUMBER 
pole 

obowiązkowe 

<do 

uzupełnienia> 
 

Przewidywany termin TEXT brak edycji n/d 

Data wyliczana przez system na 

podstawie daty zakończenia 

konsultacji i liczby dni na 

przygotowanie podsumowania. 

Osoba do kontaktu TEXT 
Pole 

obowiązkowe 
n/d  

Kontakt TEXT 
Pole 

obowiązkowe 
n/d  

Jednostka odpowiedzialna 

/ Organizator 
TEXT 

Pole 

obowiązkowe 
n/d  
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Treść TEXT 
Pole 

obowiązkowe 

<do 

uzupełnienia> 

Zaawansowany edytor (np. CK 

Edytor). 

Pytania pomocnicze TEXT 
Pole 

opcjonalne 

<do 

uzupełnienia> 

Zaawansowany edytor (np. CK 

Edytor). 

Informacje dodatkowe TEXT 
Pole 

opcjonalne 

<do 

uzupełnienia> 

Zaawansowany edytor (np. CK 

Edytor). 
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2.2.3. Sterowanie 

Opcja Typ Tooltip Działanie 

Treść edytowalna / 

Osadzony dokument 
Radiobutton 

<do 

uzupełnienia> 

Opcja umożliwia wybór typu treści konsultacji: 

 edytowalny tekst 

 osadzony plik pdf. 

 

Dołącz osadzony 

dokument 
Button n/d 

Opcja umożliwia wybór pliku z lokalizacji dyskowej 

oraz dołączenie go jako pliku osadzonego. 

Usuń osadzony plik Button n/d Opcja usuwa plik dla osadzonego dokumentu. 

Dołącz pliki Button n/d 
Opcja umożliwia wybór pliku z lokalizacji dyskowej 

oraz dołączenie go do konsultacji. 

Usuń plik Button n/d Opcja usuwa wskazany, wcześniej dodany plik. 

Podgląd konsultacji Button n/d  

Anuluj Button n/d  

Zapisz Button n/d  

Zapisz i opublikuj Button n/d  

2.2.4. Q & A 

Question Outcome 

-  

2.2.5. Nie realizujemy 

 Możliwości zapisu wprowadzonych zmian dla konsultacji opublikowanych - Powód: uproszczenie 

funkcjonalności. 
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2.2.6. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Nowa_konsultacja.png 1 2015-11-08 20:17 

 

2.3. W003 Zarządzanie konsultacjami 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.3.7. Opis wymagania 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945699/Nowa_konsultacja.png?version=1&modificationDate=1447010221807&api=v2
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1 

Wyszukiwanie i 

sortowanie 

konsultacji 

System powinien umożliwiać wyszukiwanie konsultacji 

zgodnie z: 

 Tytułem konsultacji 

 Autorem 

 Statusem 

System powinien umożliwiać sortowanie listy konsultacji 

(rosnąco/malejąco) zgodnie z: 

 Datą zakończenia konsultacji 

 Datą publikacji podsumowania 

 

Powinno 

być 
 

2 Edycja konsultacji 

System powinien umożliwiać edycję szczegółów konsultacji, 

szczegółowe wymagania opisane w ramach W007 Edycja 

konsultacji. 

Musi być  

3. Status konsultacji 

Status Opis 

Nowa 
Nowa konsultacja, użytkownik zapisał 

wprowadzone zmiany. 

Do weryfikacji 

Nowa lub opublikowana konsultacja, 

zapisana i opublikowana czeka na 

dodatkową weryfikację. 

Odrzucona Konsultacja odrzucona w wyniku weryfikacji. 

Opublikowana 
Konsultacja opublikowana, udostępniona 

użytkownikom na dashboardzie. 

Ukryta 
Konsultacja opublikowana, ukryta przed 

prezentacją na dashboardzie. 

 

Musi być  

4. 
Weryfikacja 

konsultacji 

 Użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia 

weryfikacji konsultacji (W001 Uprawnienia i role) 

widzi na liście konsultacje w statusie "Do 

weryfikacji". 

 System umożliwia edycję konsultacji zgodnie z 

wymaganiem W007 Edycja konsultacji. 

Powinno 

być 
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 Na etapie edycji konsultacji dostępna dodatkowa 

opcja "Odrzuć", wybór opcji: 

 powoduje odrzucenie publikacji 

konsultacji 

 wymaga od użytkownika uzupełnienia 

komentarza i potwierdzenia wyboru 

 system wysyła komunikat mailowy do 

autora konsultacji (komunikat: 

Konsultacja odrzucona, W005 

Komunikaty mailowe 

 

5. 

Poziomy 

uprawnień 

dostępu do 

konsultacji 

Widoczność na liście konsultacji wynika z sumy uprawnień 

jakie posiada użytkownik. 

 Użytkownik z uprawnieniem dostępu do zakładki 

"Konsultacje" (W001 Uprawnienia i role) może 

przejść do zarządzania konsultacjami. 

 Użytkownik widzi konsultacje, których jest autorem, 

niezależnie od statusu konsultacji. 

 Użytkownik z uprawnieniem weryfikacji konsultacji 

(W001 Uprawnienia i role) widzi konsultacje w 

statusie "Do weryfikacji". 

 Użytkownik z rolą administrator widzi wszystkie 

konsultacje. 

 

Musi być  

6. 

Aktualizacja 

odrzuconej 

konsultacji 

 Autor konsultacji widzi na liście konsultacje w 

statusie "Odrzucona" 

 System umożliwia edycję konsultacji zgodnie z 

wymaganiem W007 Edycja konsultacji. 

 Użytkownik będący autorem ma możliwość 

wprowadzenia zmian i ponownego przesłania 

konsultacji do akceptacji zgodnie z regułą W002 

Konsultacja, punkt 4 Zapis i publikacja konsultacji. 

 

Powinno 

być 
 

7. Dodanie System powinien umożliwiać dodanie nowej konsultacji, Musi być  
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konsultacji szczegółowe wymagania opisane w ramach W002 

Konsultacja. 

8. 
Powiadomienie o 

zmiane daty 

W przypadku zmiany daty zakończenia lub daty 

podsumowania system powinien wysyłać powiadomienie 

mailowe (Zmiana daty W005 Komunikaty mailowe) do 

użytkowników: 

 zgodnie z uprawnieniami (Powiadomienie zmiana 

daty W001 Uprawnienia i role). 

 dodali komentarz (W008 Komentarz). 

 zaznaczyli opcję obserwuj (W006 Szczegóły 

konsultacji). 

 

Musi być  

 

2.3.8. Makieta i przepływ informacji 
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Nazwa pola Dodatkowe 

Tytuł konsultacji W002 Konsultacja / Formularz: Tytuł konsultacji 

Data zakończenia W002 Konsultacja / Formularz: Data zakończenia 

Autor Imię i nazwisko użytkownika, który wprowadził konsultację. 

Data podsumowania W002 Konsultacja / Formularz: Data podsumowania 

Status Status konsultacji 

2.3.9. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Dodaj konsultację Button Przekierowanie do edycji formularza nowej konsultacji. 

Tytuł konsultacji Hyperlink Przekierowanie do edycji konsultacji. 

 Button Przekierowanie do edycji konsultacji. 

 
Button Przejdź do kolejnej / poprzedniej strony. 

2.3.10. Nie realizujemy 

 Blokowanie edycji przez autora, konsultacji w statusie "Do weryfikacji" - uproszczenie 

funkcjonalności. 

 Historia komentarzy uzupełnianych podczas odrzucenia konsultacji - przeniesienie do wersji 

PRO. 

 Historia statusów konsultacji, umożliwiająca dostęp do informacji o kilkakrotnym odrzuceniu 

konsultacji - przeniesienie do wersji PRO. 
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2.3.11. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Administrator.png 3 2015-11-15 22:55 

image2015-11-15 22:56:36.png 1 2015-11-15 22:56 

image2015-11-15 22:56:59.png 1 2015-11-15 22:56 

 

2.4. W004 Komunikaty biznesowe 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945706/Administrator.png?version=3&modificationDate=1447624529620&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945706/image2015-11-15%2022%3A56%3A36.png?version=1&modificationDate=1447624596468&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945706/image2015-11-15%2022%3A56%3A59.png?version=1&modificationDate=1447624619508&api=v2
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Komunikat Wymaganie Treść komunikatu 

Wymagana weryfikacja konsultacji W002 Konsultacja  

Wymagana weryfikacja komentarza W008 Komentarz  

   

2.4.12. Q & A 

Question Outcome 

  

2.4.13. Nie realizujemy 

2.4.14. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

 

2.5. W005 Komunikaty mailowe 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 
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Komunikta Wymaganie Tytuł maila Treść maila 

Weryfikacja konsultacji W002 Konsultacja   

Konsultacja odrzucona W003 Zarządzanie konsultacjami   

Pozostały dwa dni W006 Szczegóły konsultacji   

Podsumowanie konsultacji 
W006 Szczegóły konsultacji 

W007 Edycja konsultacji 
  

Weryfikacja komentarza W008 Komentarz   

Publikacja komentarza W008 Komentarz   

Publikacja konsultacji 
W012 Rejestracja 

W002 Konsultacja 
  

Zmina daty W003 Zarządzanie konsultacjami   

2.5.15. Q & A 

Question Outcome 

- - 

2.5.16. Nie realizujemy 

2.5.17. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 
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2.6. W006 Szczegóły konsultacji 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.6.18. Opis wymagania 
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1. Historia zmian 

 Każda zmiana wartości w polu "Data zakończenia", 

"Przewidywany termin publikacji podsumowania" 

będzie odkładana w historii zmian. 

 W szczegółach konsultacji powinny być 

prezentowane dwie ostatnie zmiany. 

 W historii zmian powinna być prezentowana 

informacja o dacie wprowadzenia zmiany, nazwie 

pola w którym została zmieniona wartość oraz nowa 

wartość. 

 

Powinno 

być 
 

2. 
Dodaj 

komentarz 

System powinien umożliwiać dodanie komentarza, 

szczegółowe wymagania opisane w ramach W008 

Komentarz. 

Musi być  

3. Obserwuj 

 System powinien umożliwić oznaczenie konsultacji 

jako obserwowana / nieobserwowana 

 W przypadku oznaczenia konsutlacji jako 

obserwowana: 

 system powinien wysyłać komunikaty 

mailowe w przypadku: 

 na dwa dni przed zakończeniem 

konsultacji (komunikat: Pozostały 

dwa dni , W005 Komunikaty 

mailowe), 

 w momencie opublikowana 

podsumowania  (komunikat: 

Podsumowanie konsultacji , 

W005 Komunikaty mailowe), 

 

Powinno 

być 
 

4. 
Podziel się - 

konsultacja 

System powinien umożliwiać polubienie danej konsultacji 

poprzez opcję Facebook Lubię to! 

Powinno 

być 
 

5. 
Podziel się - 

podsumowanie 

System powinien umożliwiać polubienie podsumowania danej 

konsultacji poprzez opcję Facebook Lubię to! 

Powinno 

być 
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konsultacji 

 

2.6.19. Makieta i przepływ informacji 

2.6.19.1. 1.Treść konsultacji 
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2.6.20. Pola prezentowane 

Nazwa pola Wartość uzupełniana Komentarz 

Tytuł konsultacji 
W002 Konsultacja /Pola formularza /Tytuł 

konsultacji 
 

Cel konsultacji 
W002 Konsultacja /Pola formularza /Cel 

konsultacji 
 

Pytania Pomocnicze 
W002 Konsultacja /Pola formularza / Pytania 

Pomocnicze 
 

Informacje dodatkowe 
W002 Konsultacja /Pola formularza / Informacje 

dodatkowe 
 

Kategoria W002 Konsultacja /Pola formularza / Kategoria  

Dotyczy lokalizacji 
W002 Konsultacja /Pola formularza /Dotyczy 

lokalizacji 
 

Data rozpoczęcia 
W002 Konsultacja /Pola formularza / Data 

rozpoczęcia 
 

Data zakończenia 
W002 Konsultacja /Pola formularza / Data 

zakończenia 
 

Przewidywany termin publikacji 

podsumowania 

W002 Konsultacja /Pola formularza / 

Przewidywany termin  
 

Jednostka odpowiedzialna / Organizator W002 Konsultacja /Pola formularza / Organizator  

Osoba do kontaktu 
W002 Konsultacja /Pola formularza / Osoba do 

kontaktu 
 

Kontakt W002 Konsultacja /Pola formularza / Kontakt  

Treść konsultacji W002 Konsultacja /Pola formularza / Treść  
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2.6.21. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Dodaj 

komentarz 
Button 

Wybór opcji powoduje prezentację formularza komentarza szczegóły W008 

Komentarz. 

Załączniki Ikona/Link 
Domyślnie prezentowane są dwa załączniki do konsultacji. Kliknięcie w 

ikonę/link powoduje pobranie załącznika. 

Więcej  

Opcja dostępna w przypadku gdy do konsultacji dodano więcej niż dwa 

załączniki. 

Wybór opcji powoduje rozwinięcie listy wszystkich załączników konsultacji. 

Treść 

konsultacji 
 

Wybór zakładki powoduje prezentację szczegółów treści konsultacji i 

załączników. 

Komentarze  
Wybór zakładki powoduje prezentację listy komentarzy do konsultacji, 

wymaganie opisane szczegółowo w ramach zagadnienia: W008 Komentarz 
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2.6.21.1. 2.Podsumowanie konsultacji 
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2.6.22. Pola prezentowane 

Nazwa pola Wartość uzupełniana Komentarz 

Treść podsumowania W007 Edycja konsultacji /Pola formularza /Treść podsumowania  

 

2.6.23. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Zestawienie uwag Ikona/Link 
Załączniki do podsumowania - uwagi. Kliknięcie w 

ikonę/link powoduje pobranie załącznika. 

Zestawienie uwag zgłoszonych 

przez inne formy zbierania opinii 
Ikona/Link 

Załączniki do podsumowania - inne formy zbierania opinii. 

Kliknięcie w ikonę/link powoduje pobranie załącznika. 

2.6.23.1. Q & A 

Question Outcome 

-  

2.6.24. Nie realizujemy 

- 

2.6.25. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Widok_konsultacji_komentarze.png 1 2015-11-09 09:51 

Widok_konsultacji_podsumowanie.png 1 2015-11-09 20:39 

Widok_konsultacji_treśc_konsultacji.png 1 2015-11-09 10:00 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945723/Widok_konsultacji_komentarze.png?version=1&modificationDate=1447059089507&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945723/Widok_konsultacji_podsumowanie.png?version=1&modificationDate=1447097979310&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945723/Widok_konsultacji_tre%C5%9Bc_konsultacji.png?version=1&modificationDate=1447059659738&api=v2
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2.7. W007 Edycja konsultacji 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.7.26. Opis wymagania 
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1. 
Podglad 

konsultacji 
Zgodnie z opisem wymagania W002 #2. Musi być  

2. Zapis konsultacji Zgodnie z opisem wymagania W002 #3 
Powinno 

być 
 

3. 
Zapis i publikacja 

konsultacji 
Zgodnie z opisem wymagania W002 #4 

Powinno 

być 
 

4. 
Anulowanie 

konsultacji 
Zgodnie z opisem wymagania W002 #5 Musi być  

5. 
Ukrycie 

konsultacji 

 Opcja pozwala na ukrycie opublikowanej konsultacji, 

czyli brak prezentacji konsultacji na dashboardzie. 

 Opcja zapis i publikacja działająca zgodnie z 

wymaganiem W002 #4 pozwala na ponowne 

opublikowanie konsultacji. 

 

Powinno 

być 
 

6. 
Odrzucenie 

konsultacji 
Zgodnie z opisem wymagania W003 #4 

Powinno 

być 
 

7. 
Dodanie 

podsumowania 

 Opcja dostępna od momentu pierwszego zapisu 

konsultacji 

 Odpowiednie oznaczenie na formularzu edycji 

konsultacji, powinno aktywować prezentację sekcji 

podsumowanie w szczegółach Konsultacji (W006 

Szczegóły konsultacji) w dniu oznaczonym jako 

"Termin publikacji podsumowania". 

 Brak zależności między datą zakończenia konsultacji 

a możliwością publikacji podsumowania. 

 Prezentacja podsumowania w szczegółach 

konsultacji, opisana w ramach wymagania W006 

Szczegóły konsultacji. 

 System powinien wysyłać powiadomienie mailowe 

do wszystkich użytkowników, którzy dodali 

komentarz (Podsumowanie konsultacji W005 

Komunikaty mailowe). 

Musi być  
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8. 
Załączniki 

podsumowania 

System powinien umożliwiać załączenie maksymalnie 10 

załączników o wielkości nie większej niż 10MB. 

Dopuszczalny format pliku: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png, 

gif, odt. 

Powinno 

być 
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2.7.27. Makieta i przepływ informacji 
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2.7.28. Pola formularza 

Nazwa pola Typ Walidacja Komentarz 

Termin publikacji podsumowania DATE Pole wymagane  

Treść podsumowania TEXT Pole obowiązkowe Zaawansowany edytor (np. CK Edytor). 

Sekcja "Edycja konsultacji" realizowana zgodnie z wymaganiem W002 #Pola formularza 

2.7.29. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Podsumowanie konsultacji Checkbox 

Niezaznaczony: 

 sekcja "Podsumowanie konsultacji" jest nieaktywna 

na formularzu 

 brak prezentacji sekcji "Podsumowanie konsultacji" w 

szczegółach konsultacji 

Zaznaczony 

 sekcja "Podsumowanie konsultacji" jest aktywna na 

formularzu 

 prezentacja sekcji "Podsumowanie konsultacji" w 

szczegółach konsultacji w terminie zgodnym z datą 

"Termin publikacji podsumowania" od godziny 00.00. 

 

Zastawienie uwag/Dołącz pliki Button 
Opcja umożliwia wybór pliku z lokalizacji dyskowej oraz 

dołączenie go do konsultacji. 

Usuń plik Button Opcja usuwa wskazany załącznik. 

Zestawienie uwag zgłoszonych 

przez inne formy zbierania 

opinii 

Checkbox 

Niezaznaczony: 

 brak prezentacji wiersza "Zestawienie uwag 

zgłoszonych przez inne formy zbierania opinii" w 

szczegółach konsultacji 

Zaznaczony 

 prezentacja  wiersza "Zestawienie uwag zgłoszonych 

przez inne formy zbierania opinii" w szczegółach 
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konsultacji, prezentacja załącznika 

 

Zestawienie uwag zgłoszonych 

przez inne formy zbierania 

opinii / Dołącz pliki 

Button 
Opcja umożliwia wybór pliku z lokalizacji dyskowej oraz 

dołączenie go do konsultacji. 

Sekcja "Edycja konsultacji" realizowana zgodnie z wymaganiem W002 #Sterowanie 

2.7.29.1. Q & A 

Question Outcome 

  

2.7.30. Nie realizujemy 

2.7.31. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Edycja_konsultacji.png 1 2015-11-09 08:01 

 

2.8. W008 Komentarz 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.8.32. Opis wymagania 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945734/Edycja_konsultacji.png?version=1&modificationDate=1447052474309&api=v2
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1. 
Dodaj 

komentarz 

 System powinien umożliwiać dodanie komentarza w 

ramach konsultacji 

 Opcja dodaj komentarz powinna być dostępna od 

momentu publikacji konsultacji do zakończenia 

konsultacji (definiowanej datą zakończenia: 23.59) 

 Użytkownik powinien mieć możliwość dodania treści 

komentarza oraz trzech załączników o wielkości nie 

większej niż 10MB. Dopuszczalny format pliku: pdf, 

doc, docx, xls, xlsx, jpg, png, gif, odt 

 Użytkownik powinien mieć możliwość usunięcia 

dodanego załącznika na etapie edycji komentarza. 

 

Musi być  

2. 
Zapisz i 

zatwierdź 

 System powinien umożliwiać zapisanie i zatwierdzenie 

komentarza 

 W przypadku wyboru opcji zapisz i zatwierdź: 

 system powinien zaprezentować 

użytkownikowi komunikat o potrzebie 

dodatkowej weryfikacji komentarza 

(komunikat: Wymagana weryfikacja 

komentarza,W004 Komunikaty biznesowe), 

 zapisany komentarz powinien pojawić się u 

użytkownika, który go dodał  jako pierwszy 

na liście do momentu zatwierdzenia 

komentarza (przez użytkownika z 

odpowiednimi uprawnieniami) 

 w szczegółach komentarza prezentowany 

powinien być status do weryfikacji 

 system powinien wysłać komunikat mailowy 

do wszystkich użytkowników posiadających 

uprawnienie do weryfikacji komentarza 

(komunikat: Weryfikacja komentarza, W005 

Komunikaty mailowe), 

 

Musi być  
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3. 
Weryfikuj 

komentarz 

 System powinien umożliwiać weryfikację komentarza 

 Komentarze do weryfikacji powinny być prezentowane 

na początku listy komentarzy, oznaczone statusem do 

weryfikacji 

 Komentarze wymagające weryfikacji powinny być 

widoczne jedynie dla autora oraz użytkowników z 

uprawnieniami do weryfikacji komentarza (Weryfikuj 

komentarz:W001 Uprawnienia i role) 

 

Musi być  

4. 
Akceptuj 

komentarz 

 System powinien umożliwiać akceptację komentarza 

 Komentarze zaakceptowane powinny być 

opublikowane zgodnie z datą akceptacji komentarza 

 System powinien wysłać komunikat mailowy do autora 

komentarza potwierdzający publikację (komunikat: 

Publikacja komentarza, W005 Komunikaty mailowe), 

 

Musi być  

5. 
Odrzuć 

komentarz 

 System powinien umożliwiać odrzucenie komentarza 

 Odrzucając komentarz system powinien wymagać 

uzupełnienia komentarza z powodem odrzucenia. 

 System powinien wysłać komunikat mailowy do autora 

komentarza informujący o odrzuceniu komentarza 

(komunikat: Publikacja komentarza, W005 Komunikaty 

mailowe), 

 Komentarze odrzucone powinny być prezentowane na 

liście po komentarzach do akceptacji, oznaczone 

statusem odrzucony. 

 Komentarze odrzucone powinny być widoczne jedynie 

dla autora oraz użytkowników z uprawnieniami do 

weryfikacji komentarza (Weryfikuj komentarz:W001 

Uprawnienia i role). 

 

Musi być  

6. 
Zapisz treść 

komentarza 

 System powinien umożliwiać zapis komentarza przez 

użytkownika. 

 Użytkownik powinien mieć możliwość powrotu do edycji 

Mogłoby 

być 

Wycena - 

decyzja do 

realizacji 
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zapisanego komentarza i publikacji. 

 

7. Anuluj 

 System powinien umożliwiać anulowanie edytowanego 

komentarza. 

 

Musi być  
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2.8.33. Makieta i przepływ informacji 
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2.8.33.1. Pola formularza 

Nazwa pola Typ Walidacja Dodatkowe 

Treść komentarza TEXT pole obowiązkowe  Maksymalna liczba znaków: <do uzupełnienia> 

2.8.33.2. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Dołącz pliki Button 
Opcja umożliwia wybór pliku z lokalizacji dyskowej oraz dołączenie go do 

konsultacji. Zgodnie z wymaganiem #1. 

Usuń plik Button Opcja usuwa wskazany, wcześniej dodany plik. Zgodnie z wymaganiem #1. 

Anuluj Button Zgodnie z wymaganiem #7. 

Zapisz i 

zatwierdź 
Button Zgodnie z wymaganiem #2. 

Odrzuć 

komentarz 
Button Zgodnie z wymaganiem #5. 

Akceptuj 

komentarz 
Button Zgodnie z wymaganiem #4. 

Załączniki Ikona/Link Załącznik do komentarza Kliknięcie w ikonę/link powoduje pobranie załącznika. 

Więcej... Link Prezentowana jest cała treść komentarza. 

Autor Tooltip 

Po najechaniu na autora komentarza system prezentuje tooltip zawierający: 

 treść W012/  /Pola formularza /Informacje o sobie 

 e-mail W012/  /Pola formularza / E-mail (login)  

 prezentowane jedynie jeżeli użytkownik wybrał opcję: W012/  

/Sterowanie / Czy chcesz, aby Twój e-mail był widoczny dla 

innych zarejestrowanych użytkowników? 

 

2.8.33.3. Pola prezentowane 

Nazwa pola Wartość uzupełniana Komentarz 

Status 

 weryfikacja komentarza - w przypadku gdy komentarz oczekuje na 

akceptację 

 odrzucony - w przypadku odrzucenia komentarza 

 brak prezentacji pola - w przypadku komentarza opublikowanego 
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Autor Imię i nazwisko użytkownika, który dodał komentarz.  

Data publikacji Data publikacji komentarza przez użytkownika akceptującego komentarz.  

Treść 

komentarza 
Wartość z pola formularza: treść komentarza.  

 

2.8.34. Q & A 

Question Outcome 

  

2.8.35. Nie realizujemy 

 Zestawienie wszystkich komentarzy do akceptacji - realizacja w ramach wersji PRO. 

 Ukrywanie opublikowanych komentarzy 

 

2.8.36. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Widok_konsultacji_komentarze_dodaj_komentarz.png 2 2015-11-09 22:42 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945788/Widok_konsultacji_komentarze_dodaj_komentarz.png?version=2&modificationDate=1447105371370&api=v2
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2.9. W009 FAQ 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.9.37. Opis wymagania 

 

# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1 
Dodanie 

pytania 

 System powinien umożliwiać dodanie nowego pytania. 

 Zapis pytania powinien być jednoznaczny z publikacją 

pytania. 

 Anulowanie 

 opcja wybrana przed pierwszym zapisem 

powoduje porzucenie pytania bez możliwości 

powrotu do edycji, 

 opcja wybrana po zapisaniu pytania 

powoduje porzucenie wszystkich zmian 

wprowadzonych od ostatniego zapisu. 

 

Powinno 

być 
 

2 
Aktualizacja 

pytania 
System powinien umożliwiać edycję treści pytania. 

Powinno 

być 
 

3 
Ukrycie 

pytania 
System powinien umożliwiać ukrycie pytania przed prezentacją. 

Powinno 

być 
 

4 
Statusy 

pytania 

 Aktywny - pytanie prezentowane na stronie FAQ  

zgodnie z regułą opisaną szczegółowo w ramach (W016 

Szczegóły FAQ) 

 Ukryty - pytanie dostępne jedynie z poziomu zarządzania 

FAQ 

 

Powinno 

być 
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2.9.38. Makieta i przepływ informacji 

2.9.38.1. Zarządzanie FAQ 

 

 



 Wymagania funkcjonalne  

 

 

Pretius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., ul. Okopowa 56/1, 01-042 Warszawa, fax. +48 (22) 213 83 84, www.pretius.com 51/94 

 

Nazwa pola Dodatkowe 

Treść pytania Formularz: Pytanie. 

Data dodania Data pierwszego zapisu. 

Autor Imię i nazwisko użytkownika, który dodał pytanie. 

Status Status pytania. 

2.9.39. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Dodaj pytanie Button Przekierowanie do edycji formularza nowego pytania. 

Treść pytania Hyperlink Przekierowanie do edycji pytania. 

 Button Przekierowanie do edycji pytania. 

 
Button Przejdź do kolejnej / poprzedniej strony. 

2.9.39.1. Edycja FAQ 
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2.9.39.2. Pola formularza 

Nazwa 

pola 
Typ Walidacja Dodatkowe 

Pytanie TEXT 
pole 

obowiązkowe  
Maksymalna liczba znaków: <do uzupełnienia> 

Odpowiedź TEXT 
pole 

obowiązkowe  

Maksymalna liczba znaków: <do uzupełnienia>. Zaawansowany 

edytor (np. CK Edytor). 

Status LIST 
pole 

obowiązkowe 

 aktywny (domyślnie) 

 nieaktywny 

 

2.9.40. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Zapisz Button Zgodnie z #1. 

Anuluj Button Zgodnie z #1. 

2.9.41. Q & A 

 

Question Outcome 

-  

2.9.42. Nie realizujemy 

- 
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2.9.43. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

FAQ - edycja.png 1 2015-11-16 00:03 

FAQ-podgląd.png 3 2015-11-15 22:34 

Zarządzanie - FAQ.png 1 2015-11-15 23:57 

image2015-11-15 22:39:42.png 1 2015-11-15 22:39 

image2015-11-15 22:40:24.png 1 2015-11-15 22:40 

image2015-11-15 22:40:50.png 1 2015-11-15 22:40 

image2015-11-15 22:41:16.png 1 2015-11-15 22:41 

image2015-11-15 22:43:10.png 1 2015-11-15 22:43 

 

2.10. W010 Aktualności 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.10.44. Opis wymagania 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945961/FAQ%20-%20edycja.png?version=1&modificationDate=1447628604060&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945961/FAQ-podgl%C4%85d.png?version=3&modificationDate=1447623249115&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945961/Zarz%C4%85dzanie%20-%20FAQ.png?version=1&modificationDate=1447628228184&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945961/image2015-11-15%2022%3A39%3A42.png?version=1&modificationDate=1447623582894&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945961/image2015-11-15%2022%3A40%3A24.png?version=1&modificationDate=1447623624338&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945961/image2015-11-15%2022%3A40%3A50.png?version=1&modificationDate=1447623651075&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945961/image2015-11-15%2022%3A41%3A16.png?version=1&modificationDate=1447623676689&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945961/image2015-11-15%2022%3A43%3A10.png?version=1&modificationDate=1447623791181&api=v2


 Wymagania funkcjonalne  

 

 

Pretius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k., ul. Okopowa 56/1, 01-042 Warszawa, fax. +48 (22) 213 83 84, www.pretius.com 55/94 

 

# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1 
Dodanie 

aktualności 

 System powinien umożliwiać dodanie nowej aktualności. 

 Zapis aktualności powinien być jednoznaczny z 

publikacją aktualności. 

 Anulowanie 

 opcja wybrana przed pierwszym zapisem 

powoduje porzucenie aktualności bez 

możliwości powrotu do edycji, 

 opcja wybrana po zapisaniu aktualności 

powoduje porzucenie wszystkich zmian 

wprowadzonych od ostatniego zapisu. 

 

Powinno 

być 
 

2 
Aktualizacja 

aktualności 
System powinien umożliwiać edycję treści aktualności. 

Powinno 

być 
 

3 
Ukrycie 

aktualności 

System powinien umożliwiać ukrycie aktualności przed 

prezentacją. 

Powinno 

być 
 

4 
Statusy 

aktualności 

 Aktywny - aktualność prezentowana na stronie 

aktualności zgodnie z regułą opisaną szczegółowo w 

ramach W017 Szczegóły aktualności. 

 Ukryty - aktualność dostępna jedynie z poziomu 

zarządzania aktualnościami 

 

Powinno 

być 
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2.10.45. Makieta i przepływ informacji 

2.10.45.1. Zarządzanie aktualnościami 
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Nazwa pola Dodatkowe 

Tytuł Formularz: Tytuł 

Data dodania Data zapisu. 

Autor Imię i nazwisko użytkownika, który dodał aktualność. 

Data publikacji Formularz: Data publikacji 

Status Status 

2.10.46. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Dodaj aktualność Button Przekierowanie do edycji formularza nowej aktualności. 

Tytuł aktualności Hyperlink Przekierowanie do edycji aktualności. 

 Button Przekierowanie do edycji aktualności. 

 
Button Przejdź do kolejnej / poprzedniej strony. 

2.10.46.1. Edycja aktualności 
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2.10.46.2. Pola formularza 

Nazwa pola Typ Walidacja Dodatkowe 

Tytuł TEXT 
pole 

obowiązkowe  
Maksymalna liczba znaków: <do uzupełnienia> 

Treść TEXT 
pole 

obowiązkowe  

Maksymalna liczba znaków: <do uzupełnienia>. Zaawansowany 

edytor (np. CK Edytor). 

Data 

publikacji 
DATE 

pole 

obowiązkowe 
Wybór z kalendarza z opcją wpisania daty. 

Status LIST 
pole 

obowiązkowe 

 aktywny (domyślnie) 

 nieaktywny 

 

2.10.47. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Zapisz Button Zgodnie z #1. 

Anuluj Button Zgodnie z #1. 

2.10.48. Q & A 

 

Question Outcome 

-  

2.10.49. Nie realizujemy 

- 
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2.10.50. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Aktualności - edycja.png 1 2015-11-16 00:14 

Zarządzanie - aktualnośc.png 1 2015-11-16 00:12 

 

2.11. W011 Regulamin 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.11.51. Opis wymagania 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945963/Aktualno%C5%9Bci%20-%20edycja.png?version=1&modificationDate=1447629294657&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945963/Zarz%C4%85dzanie%20-%20aktualno%C5%9Bc.png?version=1&modificationDate=1447629142868&api=v2
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1 
Podstrony 

edytowalne. 

System powinien umożliwiać edycję podstron: 

 Regulamin strony 

 Regulamin konsultacji 

 Kontakt 

Obsługa standardowa dla wszystkich podstron 

Musi być  

2 Edycja strony 

 System powinien umożliwiać edycje niezależnie 

każdej ze podstron z punktu #1. 

 Edycja powinna być dostępna z poziomu panelu 

administratora. 

 Zapis powinien być jednoznaczny z publikacją treści 

podstrony. 

 Anulowanie powoduje porzucenie wszystkich zmian 

wprowadzonych od ostatniego zapisu. 

 

Musi być  

3 
Prezentacja 

podstrony 

System powinien prezentować szczegóły zdefiniowanych w #1 

podstron. 
Musi być  
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2.11.52. Makieta i przepływ informacji 

2.11.52.1. Edycja podstrony 
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2.11.52.2. Pola formularza 

Nazwa pola Typ Walidacja Dodatkowe 

Treść 

podstrony 
TEXT 

pole 

obowiązkowe  

Maksymalna liczba znaków: <do uzupełnienia>. Zaawansowany 

edytor (np. CK Edytor). 

2.11.52.3. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Zapisz Button Zgodnie z #2. 

Anuluj Button Zgodnie z #2. 

2.11.52.3.1. Prezentacja podstrony 

2.11.52.4.  

2.11.53. Pola prezentowane 

Nazwa pola Wartość uzupełniana Komentarz 

Treść podstrony Pola formularza /Treść podstrony  

2.11.53.1. Q & A 

 

Question Outcome 

- - 

2.11.54. Nie realizujemy 

- 
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2.11.55. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Regulamin strony_Regulami konsultacji_Kontakt_Poczytaj więcej - 

edycja.png 
1 

2015-11-16 

06:54 

Regulamin strony_Regulami konsultacji_Kontakt_Poczytaj więcej-

podgląd.png 
1 

2015-11-16 

06:59 

 

2.12. W012 Rejestracja 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.12.56. Opis wymagania 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945965/Regulamin%20strony_Regulami%20konsultacji_Kontakt_Poczytaj%20wi%C4%99cej%20-%20edycja.png?version=1&modificationDate=1447653260594&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945965/Regulamin%20strony_Regulami%20konsultacji_Kontakt_Poczytaj%20wi%C4%99cej%20-%20edycja.png?version=1&modificationDate=1447653260594&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945965/Regulamin%20strony_Regulami%20konsultacji_Kontakt_Poczytaj%20wi%C4%99cej-podgl%C4%85d.png?version=1&modificationDate=1447653581385&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945965/Regulamin%20strony_Regulami%20konsultacji_Kontakt_Poczytaj%20wi%C4%99cej-podgl%C4%85d.png?version=1&modificationDate=1447653581385&api=v2
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1 Rejestracja 

 System powinien umożliwiać rejestrację nowego 

użytkownika. 

 Zapis formularza rejestracji powinien być 

jednoznaczny z utworzeniem konta użytkownika. 

 Anulowanie powinno powodować przerwanie 

procesu tworzenia nowego konta użytkownika 

 

Musi być  

2 Kategorie 

 System powinien umożliwiać użytkownikowi wybór 

kategorii konsultacji, która go interesuje. 

 Zarządzanie listą dostępnych konsultacji opisane w 

ramach wymagania W002 Konsultacja. 

 System powinien wysyłać komunikat mailowy do 

użytkownika jeżeli została dodana nowa konsultacja 

w zaznaczonej przez niego kategorii (Publikacja 

konsultacji  W005 Komunikaty mailowe). 

 

Musi być  

3 Captcha 
System powinien weryfikować czy nowe konto nie jest 

tworzone przez automat. 
Musi być  

4 
Osoba 

prawna/fizyczna 

Użytkownik powinien móc wskazać czy jest: 

 osobą fizyczną - wtedy system powinien wymagać 

podania imienia i nazwiska 

 osobą prawną - wtedy system powinien wymagać 

podania nazwy podmiotu 

 

Musi być  

5 

Blokada 

powiadomień 

mailowych 

System powinien umożliwiać zablokowanie wysyłki 

wszystkich komunikatów mailowych wysyłanych do 

użytkownika. 

Musi być  

6 

Publicznie 

dostępny adres e-

mail 

System powinien umożliwić użytkownikowi decyzję czy jego 

adres e-mail powinien być dostępny dla pozostałych 

zalogowanych użytkowników. 

Musi być  
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2.12.57. Makieta i przepływ informacji 
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2.12.58. Pola formularza 

Nazwa pola Typ Walidacja Tooltip - treść Komentarz 

Imię TEXT 
Pole obowiązkowe 

jeżeli edytowalne 
n/d 

Pole dostępne jeżeli wybrano "Osoba 

fizyczna". 

Nazwisko TEXT 
Pole obowiązkowe 

jeżeli edytowalne 
n/d 

Pole dostępne jeżeli wybrano "Osoba 

fizyczna". 

Nazwa 

podmiotu 
TEXT 

Pole obowiązkowe 

jeżeli edytowalne 

<do 

uzupełnienia> 

Pole dostępne jeżeli wybrano "Osoba 

prawna". 

E-mail (login) TEXT Pole obowiązkowe n/d Weryfikacja na poprawność adresu email. 

Powtórz e-

mail 
TEXT Pole obowiązkowe n/d 

Weryfikacja na zgodność z wartością 

wprowadzoną w polu "E-mail (login)". 

Hasło TEXT Pole obowiązkowe n/d <weryfikacja?> minimum 3 znaki 

Powtórz hasło TEXT Pole obowiązkowe n/d 
Weryfikacja na zgodność z wartością 

wprowadzoną w polu "Hasło". 

Informacje o 

sobie 
TEXT Pole opcjonalne 

<do 

uzupełnienia> 
max 160 znaków 
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2.12.59. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Osoba fizyczna/ Osoba prawna Radiobutton 

 Domyślnie "Osoba fizyczna". 

 Wybór "Osoba fizyczna" - system powinien 

umożliwiać edycję pola Imię i Nazwisko 

oraz blokować i wyszarzyć pole Nazwa 

podmiotu. 

 Wybór "Osoba prawna" -  system powinien 

umożliwiać edycję pola Nazwa podmiotu 

oraz blokować i wyszarzyć pola Imię i 

Nazwisko. 

 

Czy chcesz, aby Twój e-mail był 

widoczny dla innych zarejestrowanych 

użytkowników? 

LIST 

 Tak/Nie, domyślnie "Tak". 

 Zgodnie z wymaganiem #6. 

 

Wpisz tekst z obrazka TEXT CAPTACH 

Zapoznałem/-am się i akceptuję 

regulamin oraz warunki korzystania z 

serwisu www.MamZdanie.org.pl. 

Checkbox 

 Zaznaczenie wymagane do utworzenia 

konta. 

 Domyślnie puste. 

 Regulamin podlinkowany do podstrony z 

regulaminem strony. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych 
Checkbox 

 Zaznaczenie wymagane do utworzenia 

konta. 

 Domyślnie puste. 

 

Wybierz kategorię konsultacji, o których 

uruchomieniu chcesz być powiadamiany 

mailowo 

Checkbox 

 Stała lista, zarządzana z poziomu bazy 

danych. 

 Z opcją "Wszystkie". 

 

Nie chcę otrzymywać powiadomień Checkbox  Domyślnie puste. 

http://www.mamzdanie.org.pl/
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mailowych  Pole oznaczone powinno powodować 

blokadę wysyłki wszystkich komunikatów 

mailowych do użytkownika. 

 

Anuluj Button 

 Anuluje tworzenie nowego konta. 

 Potwierdzenie opcji powinno przekierować 

użytkownika na 'Dashborad - 

niezalogowany'. 

 

Zakładam konto Button 

 Zapis i utworzenie nowego konta. 

 Jeżeli formularz nie został poprawnie 

uzupełniony system oznacza wymagane 

pola kolorową ramką i treścią "Pole 

wymagane". 

 

 

 

2.12.59.1. Q & A 

 

Question Outcome 

- - 

2.12.60. Nie realizujemy 

- 

Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Rejestracja.png 2 2015-11-16 10:28 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945967/Rejestracja.png?version=2&modificationDate=1447666124299&api=v2
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2.13. W013 Moje konto 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.13.61. Opis wymagania 

 

# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1 
Aktualizacja konta 

użytkownika 

 System powinien umożliwiać aktualizację konta 

użytkownika. 

 Podczas edycji formularz powinien być domyślnie 

uzupełniony danymi użytkownika 

 Zapis powinien być jednoznaczny z aktualizacją 

szczegółów użytkownika. 

 Anulowanie powoduje porzucenie wszystkich 

zmian wprowadzonych od ostatniego zapisu. 

 

Musi być  
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2.13.62. Makieta i przepływ informacji 
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2.13.63. Pola formularza 

Nazwa pola Typ Walidacja Tooltip - treść Komentarz 

Imię TEXT 
Pole obowiązkowe jeżeli 

edytowalne 
n/d 

Pole dostępne jeżeli wybrano 

"Osoba fizyczna". 

Nazwisko TEXT 
Pole obowiązkowe jeżeli 

edytowalne 
n/d 

Pole dostępne jeżeli wybrano 

"Osoba fizyczna". 

Nazwa 

podmiotu 
TEXT 

Pole obowiązkowe jeżeli 

edytowalne 

<do 

uzupełnienia> 

Pole dostępne jeżeli wybrano 

"Osoba prawna". 

E-mail (login) TEXT Pole obowiązkowe n/d 
Weryfikacja na poprawność adresu 

email. 

Informacje o 

sobie 
TEXT Pole opcjonalne 

<do 

uzupełnienia> 
max 160 znaków 
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2.13.64. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

Osoba fizyczna/ Osoba prawna Radiobutton 

 Domyślnie "Osoba fizyczna". 

 Wybór "Osoba fizyczna" - system 

powinien umożliwiać edycję pola Imię i 

Nazwisko oraz blokować i wyszarzyć pole 

Nazwa podmiotu. 

 Wybór "Osoba prawna" - system powinien 

umożliwiać edycję pola Nazwa podmiotu 

oraz blokować i wyszarzyć pola Imię i 

Nazwisko. 

 

Czy chcesz, aby Twój e-mail był 

widoczny dla innych zarejestrowanych 

użytkowników? 

LIST 

 Tak/Nie, domyślnie "Tak". 

 Zgodnie z wymaganiem #6 W012. 

 

Zapoznałem/am się i akceptuję 

regulamin oraz warunki korzystania z 

serwisu www.MamZdanie.org.pl. 

Checkbox 

 Zaznaczenie wymagane do zapisu 

aktualizacji konta. 

 Regulamin podlinkowany do podstrony z 

regulaminem strony. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych 
Checkbox 

 Zaznaczenie wymagane do zapisu 

aktualizacji konta. 

 

Wybierz kategorię konsultacji, o których 

uruchomieniu chcesz być powiadamiany 

mailowo 

Checkbox 

 Stała lista, zarządzana z poziomu bazy 

danych. 

 Z opcją "Wszystkie". 

 Z opcją "Nie chcę otrzymywać 

powiadomień mailowych". 

 

Nie chcę otrzymywać powiadomień 

mailowych 
Checkbox 

 Pole oznaczone powinno powodować 

blokadę wysyłki wszystkich komunikatów 

http://www.mamzdanie.org.pl/
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mailowych do użytkownika. 

 

Anuluj Button 

 Powoduje porzucenie wszystkich zmian 

wprowadzonych od ostatniego zapisu. 

 

Zapisz Button 

 Zapis powinien być jednoznaczny z 

aktualizacją szczegółów użytkownika. 

 

 

2.13.65. Q & A 

 

Question Outcome 

- - 

2.13.66. Nie realizujemy 

- 

2.13.67. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Twoje_konto.png 3 2015-11-16 07:55 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945969/Twoje_konto.png?version=3&modificationDate=1447656929191&api=v2
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2.14. W014 Dashboard centralny 

Wersja  

Issue  

Status DRAFT 

2.14.68. Opis wymagania 
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1 
Otwarte 

konsultacje 

 System powinien prezentować listę otwartych 

konsultacji. 

 Domyślnie powinny być prezentowane 3 najnowsze 

konsultacje. 

 System powinien umożliwiać podgląd wszystkich 

otwartych konsultacji. 

 

Musi być  

2 
Zakończone 

konsultacje 

 System powinien prezentować listę zakończonych 

konsultacji. 

 Domyślnie powinny być prezentowane 3 ostatnio 

zakończone konsultacje. 

 System powinien umożliwiać podgląd wszystkich 

zakończonych konsultacji. 

 

Musi być  

3 
Filtry 

wyszukiwania 

 System powinien umożliwiać wyszukiwanie 

konsultacji zgodnie z kategorią i lokalizacją. 

 Filtry niezależne dla otwartych i zakończonych 

konsultacji. 

 

Musi być  

4 
Dowiedz się 

więcej o projekcie 

System powinien przekierowywać do podstrony Regulamin 

konsultacji. 
Musi być  

5 Stronicowanie 

System powinien prezentować nie więcej niż 5 konsultacji 

otwartych i zakończonych na stronie, z możliwością przejścia 

do kolejnej strony wyników, niezależnie dla każdej z list. 

Musi być  

2.14.69.  

2.14.70. Makieta i przepływ informacji 
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2.14.71. Pola prezentowane 

Nazwa pola Wartość uzupełniana Komentarz 

Tytuł konsultacji W002 Konsultacja /Pola formularza /Tytuł konsultacji  

Data zakończenia W002 Konsultacja /Pola formularza / Data zakończenia  

Organizator 
W012 Rejestracja / Pola formularza / Imię i nazwisko lub Nazwa 

podmiotu 
 

Liczba 

komentarzy 
Liczba zatwierdzonych komentarzy.  

Do zakończenia Liczba dni do zakończenia konsultacji.  

2.14.71.1. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

 Button Powoduje rozwinięcie listy filtrów. 

 Button Powoduje zwinięcie listy filtrów. 

 
Button Przekierowuje do podstrony Regulamin konsultacji. 

 
Button 

Rozwija sekcję konsultacje otwarte/zakończone. Sekcja 

domyślnie zwinięta. 

 
Button Zwija sekcję konsultacje otwarte/zakończone. 

 Button 
Rozwija listę konsultacji. Domyślnie prezentowane 3, po 

rozwinięciu na stronie prezentacja maksymalnie 5 konsultacji. 

 Button Zwija listę konsultacji. 

 
Button Podziel się - FB. 

 
Button 

Ikona w kolorze: 

 białym - brak przekierowania, tooltip "oczekuje na 

podsumowanie" 

 zielony - przekierowanie do szczegółów konsultacji, 

sekcja podsumowanie 

 czerwony - brak przekierowania, tooltip "termin 
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publikacji przekroczony - oczekuje na podsumowanie" 

 

Kategoria LIST 
Filtr, lista jednokrotnego wyboru, wymaga zatwierdzenia przez 

button "Szukaj" 

Lokalizacja  Filtr, pole tekstowe. 

Szukaj Button 
Odświeża listę w zgodnie z wybranymi filtrami. Opcja 

niezależna dla listy otwartych i zakończonych konsultacji. 

Wyczyść Button 
Czyści filtry. Opcja niezależna dla listy otwartych i 

zakończonych konsultacji. 

 Button Przejdź do kolejnej / poprzedniej strony. 

 
 

Obrazek z herbem lokalnej strony mamzdanie z linkiem 

przekierowującym do szczegółów tej strony. 

 
 

Domyślnie wybrana zakładka. Przekierowuje do szczegółów 

zakładki dla mieszkańca. 

 
 

Przekierowuje do szczegółów zakładki jak przyłączyć się do 

projektu. 

 

2.14.71.2. Q & A 

 

Question Outcome 

- - 

2.14.72. Nie realizujemy 

- 
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2.14.73. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Dashboard_centralny_niezalogowany.png 1 2015-11-16 09:35 

Dashboard_centralny_zalogowany.png 1 2015-11-16 09:32 
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2.15. W015 Dashboard lokalny 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.15.74. Opis wymagania 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945740/Dashboard_centralny_niezalogowany.png?version=1&modificationDate=1447662904504&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945740/Dashboard_centralny_zalogowany.png?version=1&modificationDate=1447662766874&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945740/image2015-11-16%209%3A41%3A26.png?version=1&modificationDate=1447663286784&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945740/image2015-11-16%209%3A41%3A47.png?version=1&modificationDate=1447663307201&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945740/image2015-11-16%209%3A42%3A27.png?version=1&modificationDate=1447663347485&api=v2
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https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945740/image2015-11-16%209%3A51%3A17.png?version=1&modificationDate=1447663877935&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945740/image2015-11-16%209%3A51%3A3.png?version=1&modificationDate=1447663863128&api=v2
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1 Aktualności 

 System powinien prezentować dwie najnowsze 

aktualności. 

 Powinny być prezentowane wpisy o dacie publikacji 

nie większej niż data aktualna. 

 System powinien umożliwiać przejście do listy 

wszystkich aktualności. 

 

Musi być  

2 
Otwarte 

konsultacje 

 System powinien prezentować listę otwartych 

konsultacji. 

 Domyślnie powinny być prezentowane 3 najnowsze 

konsultacje. 

 System powinien umożliwiać podgląd listy wszystkich 

otwartych konsultacji. 

 

Musi być  

3 
Zakończone 

konsultacje 

 System powinien prezentować listę zakończonych 

konsultacji. 

 Domyślnie powinny być prezentowane 3 ostatnio 

zakończone konsultacje. 

 System powinien umożliwiać podgląd listy wszystkich 

zakończonych konsultacji. 

 

Musi być  

4 
Filtry 

wyszukiwania 

 System powinien umożliwiać wyszukiwanie 

konsultacji zgodnie z kategorią i lokalizacją. 

 Filtry powinny działać niezależne dla otwartych i 

zakończonych konsultacji. 

 

Musi być  

5 Poczytaj więcej 
System powinien przekierowywać do podstrony Regulamin 

konsultacji. 
Musi być  

6 Stronnicowanie 

System powinien prezentować na stronie nie więcej niż 5 

konsultacji otwartych i zakończonych, z możliwością przejścia 

do kolejnej strony wyników, nieżnie dla każdej z list. 

Musi być  
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2.15.75. Makieta i przepływ informacji 
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2.15.76. Pola prezentowane 

Nazwa pola Wartość uzupełniana Komentarz 

Tytuł aktualności W010 Aktualności / Pola formularza / Tytuł  

Data publikacji W010 Aktualności / Pola formularza / Data publikacji  

Treść aktualności W010 Aktualności / Pola formularza / Treść  

Tytuł konsultacji W002 Konsultacja /Pola formularza /Tytuł konsultacji  

Data zakończenia W002 Konsultacja /Pola formularza / Data zakończenia  

Lokalizacja W002 Konsultacja /Pola formularza /Dotyczy lokalizacji  

Liczba komentarzy Liczba zatwierdzonych komentarzy.  

Do zakończenia Liczba dni do zakończenia konsultacji.  

2.15.76.1. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

 Button 
Powoduje przekierowanie na stronę Aktualności, do 

szczegółów danej Aktualności. 

 Button Powoduje przekierowanie na stronę wszystkich Aktualności. 

 Button Powoduje rozwinięcie listy filtrów. 

 Button Powoduje zwinięcie listy filtrów. 

 
Button Przekierowuje do podstrony Regulamin konsultacji. 

 

Tooltip 
System prezentuje maksumalnie 14 znaków, cała nazwa 

prezentowana w tooltip po najechaniu na lokalizację. 

 
Button Podziel się - FB. 

 
Button 

Ikona w kolorze: 

 białym - brak przekierowania, tooltip "oczekuje na 

podsumowanie" 

 zielony - przekierowanie do szczegółów konsultacji, 

sekcja podsumowanie 
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 czerwony - brak przekierowania, tooltip "termin 

publikacji przekroczony - oczekuje na 

podsumowanie" 

 

Kategoria LIST 
Filtr, lista jednokrotnego wyboru, wymaga zatwierdzenia 

przez button "Szukaj" 

Lokalizacja  Filtr, pole tekstowe. 

Szukaj Button 
Odświeża listę w zgodnie z wybranymi filtrami. Opcja 

niezależna dla listy otwartych i zakończonych konsultacji. 

Wyczyść Button 
Czyści filtry. Opcja niezależna dla listy otwartych i 

zakończonych konsultacji. 

 Button Przejdź do kolejnej / poprzedniej strony. 

2.15.76.2. Q & A 

 

Question Outcome 

- - 

2.15.77. Nie realizujemy 

- 
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2.15.78. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Dashboard_lokalny_niezalogowany.png 3 2015-11-16 09:26 

image2015-11-16 8:19:12.png 1 2015-11-16 08:19 

image2015-11-16 8:19:23.png 1 2015-11-16 08:19 

image2015-11-16 8:19:34.png 1 2015-11-16 08:19 

image2015-11-16 8:19:50.png 1 2015-11-16 08:19 

image2015-11-16 8:20:1.png 1 2015-11-16 08:20 

image2015-11-16 8:20:23.png 1 2015-11-16 08:20 

image2015-11-16 8:21:12.png 1 2015-11-16 08:21 

image2015-11-16 8:21:28.png 1 2015-11-16 08:21 

image2015-11-16 8:21:41.png 1 2015-11-16 08:21 

image2015-11-16 8:21:49.png 1 2015-11-16 08:21 

image2015-11-16 9:19:9.png 1 2015-11-16 09:19 

 

2.16. W016 Szczegóły FAQ 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.16.79. Opis wymagania 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/Dashboard_lokalny_niezalogowany.png?version=3&modificationDate=1447662403433&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%208%3A19%3A12.png?version=1&modificationDate=1447658352793&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%208%3A19%3A23.png?version=1&modificationDate=1447658363608&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%208%3A19%3A34.png?version=1&modificationDate=1447658375285&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%208%3A19%3A50.png?version=1&modificationDate=1447658390480&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%208%3A20%3A1.png?version=1&modificationDate=1447658402097&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%208%3A20%3A23.png?version=1&modificationDate=1447658423827&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%208%3A21%3A12.png?version=1&modificationDate=1447658473221&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%208%3A21%3A28.png?version=1&modificationDate=1447658488614&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%208%3A21%3A41.png?version=1&modificationDate=1447658502162&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%208%3A21%3A49.png?version=1&modificationDate=1447658510294&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/16945742/image2015-11-16%209%3A19%3A9.png?version=1&modificationDate=1447661949912&api=v2
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1 Lista FAQ (pytań) 
System powinien dawać dostęp do prezentacji listy 

wszystkich pytań. 

Powinno 

być 
 

2 Odpowiedź 
System powinien umożliwiać przejście do szczegółów 

(odpowiedzi). 

Powinno 

być 
 

4 
Stronicowanie listy 

pytań 

System powinien prezentować nie więcej niż 10 pytań na 

stronie, z możliwością przejścia do kolejnej strony wyników. 

Powinno 

być 
 

 

2.16.80. Makieta i przepływ informacji 
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2.16.81. Pola prezentowane 

Nazwa pola Wartość uzupełniana Komentarz 

Treść pytania W009 FAQ/Pola formularza /Pytanie  

Treść odpowiedzi W009 FAQ/Pola formularza /Odpowiedź  

2.16.82. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

 
Button Powoduje rozwinięcie szczegółów pytania. 

 Button Powoduje zwinięcie szczegółów pytania. 

 
Button Przejdź do kolejnej / poprzedniej strony. 

2.16.82.1. Q & A 

Question Outcome 

-  

2.16.83. Nie realizujemy 

- 

2.16.84. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

FAQ-podgląd_.png 1 2015-11-16 06:39 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/17531605/FAQ-podgl%C4%85d_.png?version=1&modificationDate=1447652346208&api=v2
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2.17. W017 Lista aktualności 

Wersja 001 

Issue - 

Status DRAFT 

2.17.85. Opis wymagania 

 

# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1 
Aktualności na 

dashboardzie 

 System powinien prezentować listę dwóch 

najświeższych aktualności. 

 Szczegółowa prezentacja została opisana w 

ramach wymagania W015 Dashboard lokalny. 

 

Powinno 

być 
 

2 Lista aktualności 

 System powinien dawać dostęp do prezentacji listy 

wszystkich aktualności. 

 Lista aktualności powinna być prezentowana w 

kolejności od najnowszych. 

 Na liście powinny być prezentowane wpisy o dacie 

publikacji nie większej niż data aktualna. 

 

Powinno 

być 
 

3 
Szczegóły 

aktualności 

System powinien umożliwiać przejście do szczegółów 

aktualności. 

Powinno 

być 
 

4 
Stronicowanie listy 

aktualności 

System powinien prezentować nie więcej niż 10 

aktualności na stronie, z możliwością przejścia do kolejnej 

strony wyników. 

Powinno 

być 
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2.17.86. Makieta i przepływ informacji 
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2.17.87. Pola prezentowane 

Nazwa pola Wartość uzupełniana Komentarz 

Tytuł aktualności W010 Aktualności /Pola formularza /Tytuł   

Data publikacji W010 Aktualności /Pola formularza /Data publikacji  

Treść aktualności W010 Aktualności /Pola formularza /Treść  

2.17.88. Sterowanie 

Opcja Typ Działanie 

 
Button Powoduje rozwinięcie szczegółów aktualności. 

 Button Powoduje zwinięcie szczegółów aktualności. 

 
Button Przejdź do kolejnej / poprzedniej strony. 

2.17.88.1. Q & A 

Question Outcome 

-  

2.17.89. Nie realizujemy 

- 
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2.17.90. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 

Aktualności - podgląd.png 2 2015-11-16 06:28 

image2015-11-16 6:32:33.png 1 2015-11-16 06:32 

image2015-11-16 6:32:47.png 1 2015-11-16 06:32 

image2015-11-16 6:33:19.png 1 2015-11-16 06:33 

 

2.18. W019 Zarządzanie - opcje dodatkowe 

Wersja  

Issue  

Status DRAFT 

2.18.91. Opis wymagania 

 

https://confluence.pretius.net/download/attachments/17531615/Aktualno%C5%9Bci%20-%20podgl%C4%85d.png?version=2&modificationDate=1447651697844&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/17531615/image2015-11-16%206%3A32%3A33.png?version=1&modificationDate=1447651953802&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/17531615/image2015-11-16%206%3A32%3A47.png?version=1&modificationDate=1447651967874&api=v2
https://confluence.pretius.net/download/attachments/17531615/image2015-11-16%206%3A33%3A19.png?version=1&modificationDate=1447651999466&api=v2
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# Nazwa Opis Ważność Komentarz 

1. Logo - aktualizacji 

System powinien umożliwiać aktualizację logo (herb) 

strony lokalnej z poziomu panelu lokalnego 

administratora 

Musi być  

2. 

Automatyczne 

tworzenie nowej 

społeczności 

 System powinien umożliwiać automatyczne 

tworzenie nowej społeczności z poziomu 

panelu super administratora. 

 Społeczność realizowana jest w ramach 

platformy MamZdanie opartej o rozwiązanie 

Liferay. 

 

Powinno 

być 
 

3. 
Zarządzanie 

użytkownikami 

System powinien umożliwiać: 

 zarządzanie wszystkimi użytkownikami we 

wszystkich społecznościach z poziomu panelu 

super administratora 

 zarządzanie użytkownikami w ramach danej 

społeczności z poziomu panelu lokalnego 

administratora 

 

Powinno 

być 
 

 

 

 

 

2.18.92. Nie realizujemy 

- skórki - w wersji PRO 

2.18.93. Otrzymane dokumenty 

Name Version Date 
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