Opis internetowej aplikacji do awizacji środków transportu w PGE S.A.
(wersja na dzień 2014-02-19)
1.Przeznaczenie aplikacji.
Aplikacja służy do awizowania środków transportu przybywających do obsługi w porcie zarówno w relacji
importowej jak i eksportowej. Awizować można 3 rodzaje środków transportu: statki, wagony i samochody.
2.Zasady pracy z aplikacją.
1) Wszyscy użytkownicy systemu należą do jednej z kategorii użytkowników: administrator, kontrahent,
pracownik PGE S.A.
2) Administrator prowadzi katalog miejsc obsługi-nabrzeży, katalog kontrahentów, katalog
użytkowników, może modyfikować i usuwać awizacje (w systemie pozostaje ślad).
3) Użytkownik kontrahent (użytkownik zewnętrzny) musi być przypisany do konkretnej firmykontrahenta i może mieć nadane prawo do rejestracji, modyfikacji i anulowania każdej z trzech
typów awizacji (statki,wagony,samochody).Każdy użytkownik zewnętrzny widzi tylko awizacje
swojej firmy.
4) Pracownik PGE są jest przypisany z urzędu do PGE S.A. (użytkownik wewnętrzny) i ma prawo
do obsługi (wprowadzania uwag, informacji dla kontrahenta, przyjęcia awizacji) dla przydzielonych przez
administratora miejsc obsługi-nabrzeży. Użytkownik wewnętrzny widzi tylko awizacje dla
przydzielonych dla niego miejsc obsługi-nabrzeży.
5) Awizacja przyjęta do realizacji przez pracownika PGE S.A. jest blokowana do edycji dla kontrahenta
użytkownika zewnętrznego.
3.Zasady poruszania się po aplikacji.
1) Wszystkie funkcje wybiera się przez kliknięcie odpowiednich przycisków na ekranie.
2) Znaczenie poszczególnych przycisków:
- „+” dopisanie awizacji,
- „zapisz” - zapisanie awizacji, zmian,
- strzałka powrotu – powrót do poprzedniego ekranu,
- „X” - anulowanie zapisu awizacji
- lupa – wyświetla pojedynczą awizację,
- „modyfikuj” – edytuje pojedynczą awizację.
3) Po zalogowaniu do aplikacji pojawia się pozioma belka z funkcjami (awizacje, wyloguj, zmiana
hasła)
4) Po wybraniu awizacji wyświetla się panel z awizacjami podzielony na następujące obszary:
- obszar filtrów (pokaż filtry, ukryj filtry) umożliwia filtrowanie awizacji do wyświetlenia na ekranie
wg rożnych kryteriów, oraz drukowanie listy wg kryterium ustawionego w obszarze filtrów.
- lista przycisków (w zależności od nadanych dla użytkownika uprawnień): dodaj awizację
statku,dodaj awizację pociągu, dodaj awizację samochodów,
- obszar nagłówka (każda kolumna oznaczona strzałkami w górę i w dół umożliwia przesortowanie
awizacji narastająco lub malejąco wg kryterium kolumny),
- lista awizacji, kolory oznaczają: czerwony -awizacja zarejestrowana, zielony - przyjęta do realizacji
(blokada zmian dla użytkownika zewnętrznego), żółta – awizacja anulowana.
- przyciski następne/poprzednie do wyświetlenia kolejnych ekranów z lista awizacji.
5) Na ekranie zawsze wyświetlone będą tylko awizacje spełniające aktualnie ustawiony filtr.
6) Przy wprowadzaniu awizacji wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe, bez ich
wypełnienia awizacja nie może zostać zapisana.
4.Awizacja statków (dodaj awizację statku)
 nazwa statku,
 IMO,
 bandera,
 tonaż (waga towaru do obsługi),
 kierunek (z towarem/po towar),
 ETA (można wybrać z kalendarza),
 miejsce obsługi (nabrzeże) – wybrać z listy rozwijanej,
 dodatkowe informacje (pole można rozciągać w dół i w prawo za pomocą myszki przeciągając
prawy dolny róg ramki pola).
 uwagi pracownika PGE S.A./Administratora, pole dostępne do edycji tylko dla użytkownika
wewnętrznego
 zatwierdzenie awizacji (tak/nie) – pole wyboru dostępne tylko dla użytkownika wewnętrznego,

zatwierdzenie awizacji blokuje edycję dla użytkownika zewnętrznego.
5.Awizacja wagonów (dodaj awizację pociągu)
 stacja początkowa (nadania),
 liczba wagonów,
 towar,
 tonaż (waga towaru łącznie),
 kierunek (z towarem/po towar),
 ETA (orientacyjny czas przybycia do portu),
 miejsce obsługi (nabrzeże)- wybrać z listy rozwijanej,
 dodatkowe informacje (pole można rozciągać w dół i w prawo za pomocą myszki przeciągając
prawy dolny róg ramki pola). W tym polu można wprowadzić listę wagonów (działa systemowa
funkcja kopiuj-wklej),
 uwagi kontrahenta,
 uwagi pracownika PGE S.A./Administratora, pole dostępne do edycji tylko dla użytkownika
wewnętrznego
 zatwierdzenie awizacji (tak/nie) – pole wyboru dostępne tylko dla użytkownika wewnętrznego,
zatwierdzenie awizacji blokuje edycję dla użytkownika zewnętrznego.
6.Awizacja samochodów (dodaj awizację samochodów)
 liczba samochodów,
 towar,
 tonaż (waga towaru łącznie),
 kierunek (z towarem/po towar),
 ETA (orientacyjny czas przybycia do portu),
 uwagi kontrahenta,
 uwagi pracownika PGE S.A./Administratora, pole dostępne do edycji tylko dla użytkownika
wewnętrznego
 zatwierdzenie awizacji (tak/nie) – pole wyboru dostępne tylko dla użytkownika wewnętrznego,
zatwierdzenie awizacji blokuje edycję dla użytkownika zewnętrznego.

