Załącznik nr 1a do OPZ – Procedura zgłaszania / wprowadzania zmian w systemie SIOEPKZ
PROCEDURA ZGŁASZANIA/WPROWADZANIA ZMIAN W SYSTEMIE SIOEPKZ

1. Zmiany w systemie są wprowadzane na podstawie Opisu Propozycji Zmiany, którego wzór stanowi
załącznik nr 1b do OPZ. W toku realizacji umowy strony mogą dokonać modyfikacji wzoru Opisu
Propozycji Zmiany po zaakceptowaniu takiej modyfikacji przez każdą ze stron.
2. Zamawiający wskazuje ze swojej strony opiekuna merytorycznego dla każdej ze zmian (Opiekun
Zmiany) oraz Koordynatora Zmian.
3. Opiekun Zmiany po stronie CKE uczestniczy w wytworzeniu Uszczegółowionego Opisu Zmiany, jeżeli
strony uzgodnią, że jest to uzasadnione. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania
Opiekunowi Zmiany informacji o postępie prac na jego prośbę.
4. Koordynator Zmian koordynuje prace Zamawiającego nad zmianami w tym koordynuje prace
Opiekunów Zmian po stronie Zamawiającego. Koordynator Zmian dokonuje akceptacji
Uszczegółowionego Opisu Zmian (zgodnie z terminami przewidzianymi w pkt 5).
5. W przypadku zmian niewynikających ze zmian przepisów prawa, Zamawiający przedstawia Opis
Propozycji Zmiany. W ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego Opisu Propozycji Zmiany,
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu Uszczegółowiony Opis Zmiany zgodnie z załączonym
wzorem (w uzgodnionych przez strony przypadkach Wykonawca wykonuje Uszczegółowione Opisy
zmian w 2 lub 3 wariantach). Zamawiający może wyrazić zgodę na jednorazowe przedłużenie
terminu o 5 dni. Zamawiający i Wykonawca uzgodnią Uszczegółowione Opisy Zmian w terminie
możliwie najszybszym, przy czym Zamawiający ma 11 dni na wniesienie uwag od momentu
pierwszego przedstawienia Uszczegółowionego Opisu Zmiany, a Wykonawca 5 dni od otrzymania
uwag do pierwszego przedstawionego Uszczegółowionego Opisu Zmiany od Zamawiającego na ich
uwzględnienie. Jeżeli konieczne będzie wnoszenie kolejnych uwag przez Zamawiającego, wtedy
praca przebiegać będzie w następującym trybie: dwa dni robocze na przekazanie uwag przez
Zamawiającego oraz dwa dni robocze na uwzględnienie uwag przez Wykonawcę. Uzgodnienia
Uszczegółowionych Opisów Zmiany przebiegać będą do momentu jego zatwierdzenia przez
Zamawiającego lub braku zgłoszenia uwag w terminie.
6. W przypadku zmian niewynikających ze zmian przepisów prawa, Wykonawca, na wniosek
Zamawiającego, wykonuje analizę przedstawionych propozycji zmian w systemie SIOEPKZ w ilości
nie większej niż 20 zmian (w danym miesiącu). Strony mogą uzgodnić analizę więcej niż 20 zmian
w danym miesiącu. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania w przypadku zmian wynikających ze
zmian przepisów prawa.
7. Po uzgodnieniu Uszczegółowionych Opisów Zmian, o których mowa w pkt 5, Wykonawca w terminie
do 5 dni przedstawia Raport, który zawiera następujące informacje:
1) Termin prezentacji pierwszej wersji testowej Zamawiającemu, podczas której Zamawiający może
zgłosić niezgodność wersji testowej z Uszczegółowionym Opisem Zmiany o którym mowa w pkt
5. W przypadku gdy strony stwierdzą konieczność drugiej oraz kolejnych prezentacji poprawionej
wersji następuje uzgodnienie jej terminu bez konieczności aktualizacji raportu. Terminy kolejnych
prezentacji wersji testowej nie mogą wpływać na termin wdrożenia przez Wykonawcę zmian do
systemu produkcyjnego (ppkt 4), chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie tego
terminu.
2) Termin przekazania aktualizacji dokumentacji i kodów źródłowych.
3) Termin przedstawienia raportu z przeprowadzonych testów w środowisku testowym Wykonawcy
po wprowadzeniu zmiany, zawierający zbiorcze wyniki testów w zakresie wprowadzonych zmian
potwierdzający brak błędów tj. wyniki testów:
- funkcjonalności wszystkich opisanych przypadków użycia;
- spójności danych i blokowania wprowadzania błędnych danych;
- działania zmian w systemie z wykorzystaniem różnych przeglądarek sieci Web oraz różnych
urządzeń dostępu;
- zgodności zmian z prawem;
- spójności instrukcji użytkowników z wprowadzonymi zmianami;
- uaktualnienia zmian w dokumentacji powykonawczej na zgodność z wprowadzoną zmianą;
- wydajnościowych oraz regresji, w przypadku uzgodnienia ich przeprowadzania oraz zakresu
przez Strony, tylko w środowisku testowym na bazie ostatniej wykonanej poprawnej kopii
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systemu
(testy
Zamawiającego)

przeprowadzane

przy

obecności

upoważnionego

przedstawiciela

Uwaga: Jeżeli charakter wprowadzonej zmiany wymaga do przeprowadzenia testów wykonania
kopii systemu produkcyjnego, Wykonawca jest zobowiązany taką kopię wykonać przed
rozpoczęciem przeprowadzenia testów, a po przeprowadzeniu testów przywrócić działanie
systemów z użyciem wykonanej kopii.
4)

Termin wdrożenia przez Wykonawcę zmian do systemu produkcyjnego. Uwaga: przed
implementacją zmiany w systemie produkcyjnym Wykonawca zobowiązany jest wykonać kopię
bezpieczeństwa systemu produkcyjnego,
sprawdzić jej poprawność (jeżeli zmiana tego
wymaga).
5) Termin szkolenia, jeżeli Zamawiający wymaga jego przeprowadzania.
6) Pracochłonność wprowadzenia zmiany podana jako:
 łączna liczba godzin pracy wszystkich pracowników Wykonawcy zaangażowanych
we wprowadzenie zmiany,
 lista liczby godzin przypisanych do poszczególnych pracowników według ich ról Wykonawcy
zaangażowanych we wprowadzenie zmiany.
7) Planowany skład zespołu pracującego nad wdrożeniem zmiany. Zamawiający zastrzega sobie
prawo kontaktu z każdym członkiem zespołu.
8. W przypadku zmian wynikających ze zmian przepisów prawa, Zamawiający ma prawo a Wykonawca
obowiązek zgłaszania drugiej stronie wszelkich zmian prawa lub prac legislacyjnych zmierzających do
zmian prawa, które mogą skutkować koniecznością dostosowania systemu SIOEPKZ.
a) zgłoszenie inicjowane przez Zamawiającego powinno zawierać Opis Propozycji Zmiany,
b) zgłoszenie inicjowane przez Wykonawcę powinno zawierać wskazanie na informacje
o zmianach prawa lub pracach legislacyjnych oraz wstępną ocenę ich wpływu na system.
Zamawiający jest zobowiązany do przeanalizowania zgłoszenia Wykonawcy oraz do
przygotowania Opisu Propozycji Zmiany.
c) dalsze postępowanie Zamawiającego i Wykonawcy jest analogiczne, jak w przypadku trybu
opisanego w punktach 5. i 7., z tą różnicą, że Wykonawca zobowiązany jest dostosować
harmonogram prac nad zmianą tak, aby zostały one wdrożone przed terminem wejścia w życie
zmian w przepisach prawa. Zamawiający ma prawo wyrazić zgodę na późniejszy termin
wdrożenia.
9. Dopuszcza się, po uzgodnieniu obu stron, modyfikacje Uszczegółowionych Opisów Zmian
(pkt 5) po zatwierdzeniu harmonogramu (pkt 7), w trakcie pracy nad zmianami.
10. Zamawiający dopuszcza (co najmniej mail Koordynatora Zmian) za jego zgodą zmianę terminów, o
których mowa powyżej.
11.Strony określają sposób komunikacji dla wszystkich zmian. Prace nad zmianami mogą odbywać się
w środowisku Confluence, które będzie skonfigurowane przez Zamawiającego.
12. W przypadku gdy w ocenie Zamawiającego całkowita liczba godzin pracy poszczególnych osób przy
zleceniu zmiany jest zawyżona przez Wykonawcę, Zamawiający może skorzystać z usług
niezależnego rzeczoznawcy w celu oceny konieczności zaangażowania wszystkich osób wykazanych
przez Wykonawcę i ich zaangażowania godzinowego przy planowanej zmianie. Wykonawcy
przysługuje prawo do dyskusji z rzeczoznawcą i zgłoszenia uwag do jego opinii. W przypadku
wniesienia takich uwag i po ich rozpatrzeniu przez rzeczoznawcę, ostateczna liczba godzin jest
wiążąca dla stron.
13. W przypadku akceptacji raportu (pkt 7) wraz z dołączonymi do niego Uszczegółowionymi Opisami
Zmian, Zamawiający wysyła do Wykonawcy zlecenie wprowadzenia zmian.
14. Po otrzymaniu zlecenia o którym mowa powyżej w pkt 13. Wykonawca przystępuje do realizacji
zmian.
15. Odbiór zlecenia wprowadzonych zmian w systemie następuje w przypadku gdy:
- brak jest błędów w raporcie z przeprowadzonych testów w środowisku testowym wykonawcy;
- nastąpiła akceptacja Opiekuna Zmiany po stronie Zamawiającego podczas prezentacji w
środowisku testowym;
- przeprowadzono szkolenie (w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał);
- nastąpiła aktualizacja instrukcji użytkownika (aktualizacja innych dokumentów, o których mowa w
pkt 17 realizowane jest zbiorczo na koniec realizacji wszystkich zmian z danego zlecenia o którym
mowa w pkt 13).

2

Załącznik nr 1a do OPZ – Procedura zgłaszania / wprowadzania zmian w systemie SIOEPKZ
16. W przypadku gdy zmiana tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu zmiany do
przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy o realizację zamówienia szkolenia
w zakresie zmian na każde żądanie zamawiającego. Zamawiający może wymagać od wykonawcy w
ramach wprowadzonej zmiany w systemie przeprowadzenia jednodniowego szkolenia (nie więcej niż
8 godzin) w trybie zdalnym z obsługi nowych lub zmienionych funkcjonalności (w zakresie rocznym
ograniczonym do zapisów pkt. A.2.5) OPZ).
17. Dokumentacja prac. W ramach zmian programistycznych modyfikujących/rozszerzających
funkcjonalność systemu Wykonawca wprowadza zmiany w dokumentacji powykonawczej i bazie
konfiguracji (realizowane jest zbiorczo na koniec realizacji wszystkich zmian z danego zlecenia
o którym mowa w pkt 13). W przypadku, gdy prawidłowe funkcjonowanie zmiany wymaga
wykonywania powtarzalnych czynności, które mogą być zautomatyzowane, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w ramach dokumentacji prac zestaw skryptów i innych narzędzi usprawniających
czynności powtarzalne.
18. W przypadku gdy na skutek wprowadzonej zmiany wydajność/pojemność systemu jest
niewystarczająca (negatywne wyniki przynajmniej jednego testu) i konieczne będzie dla
prawidłowego funkcjonowania tego systemu zapewnienie dodatkowego sprzętu wraz z serwisem,
oprogramowania systemowego, transferu, Wykonawca przekaże w ciągu 3 dni informację
o zapotrzebowaniu na niezbędną infrastrukturę. W takiej sytuacji Zamawiający może podjąć
dodatkowe decyzje dot. terminu wdrożenia zmiany, a testy wydajnościowe ulegają powtórzeniu bez
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy po dostarczeniu przez Zamawiającego niezbędnej
infrastruktury.
19. Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wprowadzoną zmianę. Termin gwarancji liczony jest od
daty odbioru wprowadzonej zmiany w systemie produkcyjnym.
20. Zlecenia mogą być składane wielokrotnie do wyczerpania puli godzin i potrzeb Zamawiającego –
najpierw w ramach zamówienia podstawowego, potem w ramach prawa opcji.
Informacja:
1. Wzór Opisu Propozycji Zmiany oraz Wzór Uszczegółowionego Opisu Zmiany stanowią
załącznik nr 1b do OPZ.
2. Specyfikacja testów wydajnościowych SIOEPKZ stanowi załącznik nr 4 do OPZ. Zamawiający
ma prawo określić inną specyfikację testów wydajnościowych.
3. Specyfikacja testów regresji SIOEPKZ stanowi załącznik nr 5 do OPZ. Zamawiający ma prawo
określić inną specyfikację testów regresji.
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Załącznik 1b do OPZ – Wzór Opisu Propozycji Zmiany oraz Wzór uszczegółowionego opisu zmiany do
Załącznika nr 1a do OPZ

1. Wzór opisu propozycji zmiany (wypełnia CKE):
Nazwa zmiany:

[Jednozdaniowy opis zmiany]

Opiekun zmiany:
Wytyczne odnośnie
terminu wdrożenia:

[Imię i nazwisko, email, telefon osoby z CKE]
[Wskazanie wytycznych, jeżeli dotyczy, np.: wdrożenie nie może być później niż
termin składania deklaracji przez zdających]
[wskazanie czy i w jaki sposób dana historyjka odnosi się do przeprowadzania
sesji w tym generowania dokumentów]

Sesja egzaminacyjna:
Krótki opis wymagań
do zmiany:

[Opis czego oczekuje się w wyniku wprowadzenia zmiany]

2. Wzór uszczegółowionego opisu propozycji zmiany (wypełnia Wykonawca) :
Numer zmiany:
Rola w systemie:
Uprawnienie
(opcjonalnie):
Analityk zmiany:
Miejsce/Miejsca
wdrożenia zmiany w
systemie:

[numer]
(wypełnia wykonawca do raportu zawierającego analizę zmian)
[opis ról systemu]
[nazwa uprawnienia dla funkcjonalności jeśli jest możliwe do wskazania na
etapie tworzenia opisu]
[Imię i nazwisko, email, telefon osoby z ramienia Wykonawcy]
[wskazanie miejsca/miejsc w systemie tj., ciągu operacji umożliwiającego
dojście do miejsca zmiany/wprowadzenia funkcjonalności]

Elementy opisu uszczegółowionego:
Diagram use case:
Opis use casów:
Makiety:

[zgodny z UML diagram przypadków użycia jeśli zmiana dotyczy więcej niż
jednego przypadku użycia]
[opis przypadków użycia w postaci scenariuszy (scenariusz podstawowy,
alternatywne i wyjątki)]
[makiety ekranów wykorzystywanych przez przypadki użycia]
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systemu SIOEPKZ

Wykaz licencji oprogramowania zewnętrznego dostarczonych przez
dostawcę systemu SIOEPKZ
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Nazwa

Ilość

Rodzaj

Cel

HP.Core

Part
Number
-

1

Hewlett-Packard

HP Monitor

-

9

Hewlett-Packard

TwitterBootstrapMVC

-

1

Agreement for
TwitterBootstrapMVC

NReco

-

1

GNU Lesser General
Public License

Magick.NET 6.8.7.502

-

1

Apache License

NAudio

-

1

Microsoft Public
License

ASP.Net MVC 4

-

1

Microsoft

AutoMapper 2.2.0

-

1

MIT

CommonServiceLocation 1.0

-

1

Microsoft Public
License

Dapper.Net

-

1

Apache License

DataAnnotationExtension 1.1.0.0

-

1

BSD

Html5shivs

-

1

MIT

jQuery

-

1

MIT

jQueryUI

-

1

MIT

jQueryValidation 1.10.0

-

1

MIT

Biblioteka – obsługa
filtrów, walidacji,
uprawnień (dostęp
do danych).
Aplikacja –
utrzymująca system
w ciągłym ruchu.
Biblioteka generowania UI dla
ASP.Net MVC
Biblioteka –
konwersja plików
wideo
Biblioteka –
konwersja plikow
graficznych
Biblioteka –
konwersja plików
audio
Bibliteka wspierająca
tworzenie aplikacji
webowych w .Net
Biblioteka –
mapowanie
obiektów
Biblioteka wsparcie dla
kontenera IoC
Pośrednia warstwa
dostępu do danych.
MicroORM
Biblioteka rozszerzająca
właściwości klas
Biblioteka wsparcie dla
znaczników HTML5
Biblioteka do
zarządzania
dokumentem
HTML,zachowaniem
elementów i
wywołaniami Ajax
Biblioteka –
wsparcie dla
interfejsu
użytkownika,
interakcje.
Plugin - wspierający
walidacji
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Json.NET

-

1

MIT

knockout.js

-

1

MIT

log4net

-

1

Apache License

Microsoft.jQuery.Unbotrusive.Ajax

-

1

Microsoft Pre-release
Software

Microsoft.jQuery.Unbotrusive.Validation

-

1

Microsoft Pre-release
Software

Microsoft.Web.Infrastructure

-

1

Microsoft

Microsoft ASP.Net Razor 2

-

1

Microsoft

Modernizer

-

1

MIT

MVC4 Paging

-

1

MIT

MvcSiteMapProvider

-

1

Microsoft Public
License

Unity

-

1

Microsoft Public
License

WebActivator

-

1

Microsoft Public
License

WebGrease

-

1

Microsoft

Bootstrap

-

1

Apache License

BootstrapDatapicker

-

1

Apache License

3

Bibliotekaserializacja do
JSON, deserializacja
z JSON
Biblioteka -wsparcie
wzorca MVVM
Biblioteka
logowanie błędów
aplikacyjnych.
Biblioteka rozszerzająca
jQuery, wsparcie
dla Ajax
Biblioteka rozszerzająca
jQuery, wsparcie
dla walidacji
Biblioteka wspierająca
ASP.NET MVC
Biblioteka wspierająca
ASP.NET MVC
Biblioteka wykrywająca
funkcje HTML5 i
CSS3 w
przeglądarce
użytkownika
Biblioteka stronicowanie
wyników na listach
tabelarycznych
Biblioteka –
zarządzanie i
generowanie menu.
Biblioteka –
wsparcie dla
Dependency
Injection
Biblioteka wspierająca
ASP.NET MVC
Biblioteka wspierająca
ASP.NET MVC
Biblioteka wspierająca
tworzenie interfejsu
użytkownika
Biblioteka wspierająca wybór
dat w interfejsie
użytkownika
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BootstrapMvcHelper

-

1

Apache License

HiqPDF

-

1

End User License
Agreement

TinyMCE

-

1

TinyMCELatexPlugin

-

1

GNU Lesser General
Public License
Licencja Diego
Caponera

Open Sans

-

1

MIT

jQuery.IdleTimer

-

1

MIT

MvcMailer

-

1

MIT

AntiXSS

-

1

MS-PL

DotNetZip

1

MS-PL

HtmlAgilityPack

1

Ms-PL

MoreLinq

1

Apache License

FastMapper

1

MIT

MVC Fool Prof Validation

1

Ms-PL

FPR

1

MIT

SharpZipLib

1

GNU General Public
License

Sqlite

1

SQLite License

4

Biblioteka wspierająca
Bootrstrap MVC
Biblioteka wspierająca
konwersję html do
pdf
Edytor Wyswig
Dodatek składni
Latex do edytora
TinyMce
Czcinka
wykorzystana przy
interfejsie
użytkownika
Biblioteka automatyczne
wylogowanie
Biblioteka –
wsparcie do
wysyłania
wiadomości e-mail
Biblioteka –
wsparcie
zabezpieczeń XSS
Biblioteka –
wsparcie do
konwesji do
formatu zip
Biblioteka – parser
HTML
Biblioteka –
rozszerzenia LINQ
Biblioteka –
mapowanie
obiektów
Biblioteka –
rozszerzenie
DataAnnotation,
wsparcie walidacji
Biblioteka –
mapowanie
obiektów,
rozszerzenie
Biblioteka- wsparcie
do konwersji zip
Biblioteka – baza
danych.

Załącznik nr 3 do OPZ – Zestawienie oprogramowania zewnętrznego

Zestawienie oprogramowania zewnętrznego
wykorzystywanego przez system SIOEPKZ

STAN NA:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

2021-04-06

Nazwa
AntiXSS
Antlr
AutoMapper
ASP.Net MVC 4
Bcrypt-Official
bootstrap
Bootstrap.Datepicker
BootstrapMvcHelpers
CaptchaMVC
Chart.js
ClamWin
CommonServiceLocator
CsvHelper
DataAnnotationsExtensions
Dapper
DotNetOpenAuth
DotNetZip
FastMapper
FoolProofValidation
HiQPdf
HP.CKE.VirtualMachineCommon
HP.Core
HP.PowerDNS
HtmlAgilityPack
HtmlToOpenXml
jQuery
jQuery.MaskedInput
jQuery.IdleTimer
jQuery.UI.Combined
jQuery.Validation
Knockout
log4net
Magick.NET
Mapster

Wersja
4.2.1
3.5.0.2
2.2.0
n/d
0.1.107
3.4.1
1.1.3.1
1.0.0
1.5.0
2.9.3
n/d
1.0.0
2.13.1
1.1.0
2.0.0
4.0.3.12153
1.9.2
1.2.0
0.9.4518
7.2.0
2.0.0
3.1.3
1.0.0.0
1.4.6
1.5
1.8.3, 1.9.1, 3.4.1
1.3.1.1
0.9.100511
1.8.20.1
1.10.1
3.1.0
2.0.2, 2.0.12
6.8.8.201, 7.0.0.1
2.5.0
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

MathNet
Mathos
Microsoft.AspNet
Microsoft ASP.Net Razor 2
Microsoft.jQuery.Unbotrusive.Ajax
Microsoft.jQuery.Unbotrusive.Validation
Microsoft.Web.Infrastructure
Microsoft.Experimental.Collections
MicrosoftWebMvc
MiniProfiler
Modernizr
MoreLinq.Source.MoreEnumerable.DistinctBy
Mvc2Futures
MVC4.Paging
Mvc4Futures
MvcContrib
MvcMailer
MvcSiteMapProvider
MySQL.Data
NAudio
NBarCodes
Newtonsoft.Json
NPOI
Nreco
OpenSans
Portable.Licensing
ServiceStack.Text
SharpZipLib
StudioDonder.MvcContrib.Mvc4
Swashbuckle
System.Data.Sqlite
T4MVCExtensions
T4Scaffolding.Core
TinyMCE
TinyMCELatexPlugin
TopShelf
Twitter.Bootstrap
TwitterBootstrapMVC
Unity
WebActivator
WebActivatorEx
WebGrease

2

4.11.0
1.0.4.1
n/d
n/d
2.0.20710
2.0.20710
1.0.0
1.0.3-alpha
2.0.0
2.1.0
2.8.3
1.0.1
2.0.50217
3.1.0
4.0.20710
2.0.95
4.5.0
4.4.4
6.9.5
1.7.0
3.0.3
4.5.6, 12.0.3, 12.0.3
2.4.1
1.0.4
n/d
1.1.0
1.1.0
3.0.0.99
5.6.0
1.0.94.0
3.6.5
1.0.0

3.0.105
3.0.0
3.9.1
3.0.1304.1
1.4.4
2.0.0, 2.0.3
1.1.0, 1.6.0
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Specyfikacja testów wydajnościowych SIOEPKZ

1. Wstęp.

Automatyczne testy wydajnościowe polegają na zasymulowaniu obciążenia Portalu SIOEPKZ
i Portalu Zdającego w programie umożliwiającym automatyczne i programowalne generowanie
zapytań do serwera www (np. jmeter). Odbywają się one poprzez jednoczesne zalogowanie
i wykonywanie operacji przez narastającą liczbę unikalnych użytkowników/wątków systemu zgodnie
z przedstawionymi poniżej scenariuszami. Podczas obciążania systemu prowadzona jest jego
obserwacja celem wychwycenia ew. problemów wydajnościowych.
Testy wydajnościowe powinny być przeprowadzane każdorazowo na środowisku
produkcyjnym podczas uzgodnionej z Zamawiającym przerwy serwisowej. Przed rozpoczęciem i po
zakończeniu testów należy wykonać odpowiednio kopię i przywrócenie baz danych w celu
zapewnienia braku wpływu testów na dane produkcyjne.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przygotowania skryptów programu testującego,
b) przygotowania narzędzi do pomiaru obciążenia,
c) zabezpieczenia środowiska testowego przed utratą danych produkcyjnych podczas
wykonywania testu,
d) przeprowadzenia testu,
e) wykonania pomiarów,
f) dokonania interpretacji wyników testu
 ilościowej – poprzez sformułowanie i uzasadnienie wniosku o gotowości systemu
do przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej,
 interpretacyjnej – poprzez wskazanie ewentualnych ograniczeń wydajnościowych
systemu, przyczyn wolnego działania, działań naprawczych
g) odtworzenia środowiska produkcyjnego do stanu sprzed testu,
h) przeprowadzenia optymalizacji systemu i działań naprawczych pozwalających na zwiększenie
wydajności.

Zamawiający ma prawo do:
a) uczestnictwa oddelegowanych przez Zamawiającego osób w procedurze testowania,
b) zadawania dodatkowych pytań odnośnie metod, wyników i interpretacji wyników
przeprowadzonych testów oraz uzyskiwania wyczerpujących odpowiedzi na te pytania,
c) akceptacji wyników testów (w przypadku braku akceptacji wyników testów
wydajnościowych, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ciągu 3 dni
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kalendarzowych planu naprawczego wraz
nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych).

z

harmonogramem

jego

realizacji

Wynagrodzenie wszystkich czynności wykonywanych przez Wykonawcę w związku
z przeprowadzaniem testów wydajnościowych jest rozliczone w ramach ryczałtowego wynagrodzenia
z tytułu utrzymania systemu SIOEPKZ w ruchu.

2. Opis scenariuszy testowych

Uwagi ogólne:
1. Dla każdego scenariusza – w przypadku wyszukiwania elementów w filtrach należy wskazać
jedynie obowiązkowe kryteria, np.: wyszukiwarka Egzaminy-> Egzaminy – Filtr: Sesja.

Określa się 8 scenariuszy bazowych, które będą realizowane podczas testów, opisanych w dalszej
części niniejszego dokumentu:

Scenariusz 1 - Wystawianie świadectw i informacji o wyniku

Wykonywany jako rola Dyrektor OKE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zalogowanie się.
Wejście w rejestr zdających > wystawianie świadectw.
Wybranie wszystkich rekordów na widoku i wybór Generuj (aż do wyczyszczenia listy).
Wejście w rejestr zdających > informacje o wyniku.
Wybranie wszystkich rekordów na widoku i klik w Generuj (aż do wyczyszczenia listy).
Wylogowanie się.

Scenariusz 2 - Wystawianie dyplomów, zlecenia na wydruki dla świadectw i informacji
o wynikach.

Wykonywany jako rola Dyrektor OKE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zalogowanie się.
Wejście w rejestr zdających > wystawianie dyplomów.
Wybranie wszystkich rekordów na widoku i klik w Generuj (aż do wyczyszczenia listy).
Wejście w rejestr zdających > wystawianie świadectw > zlecenia na wydruki.
Wybranie wszystkich rekordów na widoku i klik w Generuj (aż do wyczyszczenia listy).
Wejście w rejestr zdających > wystawianie informacji o wynikach > zlecenia na wydruki.
Wybranie wszystkich rekordów na widoku i klik w Generuj (aż do wyczyszczenia listy).
2
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8. Wylogowanie się.

Scenariusz 3 - Zlecenia na wydruki dla dyplomów.

Wykonywany jako rola Dyrektor OKE:
1.
2.
3.
4.

Zalogowanie się.
Wejście w rejestr zdających > wystawianie dyplomów > zlecenia na wydruki.
Wybranie wszystkich rekordów na widoku i klik w Generuj (aż do wyczyszczenia listy).
Wylogowanie się.

Scenariusz 4 – Zalogowanie do SIOEPKZ.

Wykonywany jako rola Dyrektor/Pracownik OE.
1. Zalogowanie się do SIOEPKZ.
2. Odświeżanie strony co 1,5 min.
3. Brak dalszych działań, brak operacji wylogowania – pozostawienie otwartej sesji.

Scenariusz 5 – Przegląd dokumentów i wyników egzaminów zdającego.

Wykonywany jako rola Dyrektor/Pracownik OE.
1. Zalogowanie się do SIOEPKZ.
2. Wejście w Rejestry > Zdających > Lista zdających
3. Wyszukanie zdającego i wejście w szczegóły (zdający posiada rekordy dokumentów –
dyplomów, świadectw w systemie i rekordy wyników egzaminów
4. Wejście na zakładkę Dyplomy i świadectwa.
5. Wejście na zakładkę Egzaminy

Scenariusz 6 – Wykonanie raportów.

Wykonywany jako rola Dyrektor/Pracownik OE/OKE.
1. Zalogowanie się do SIOEPKZ.
2. Wejście w Szablony raportów
3. Wykonanie i pobranie raportu - Raport 06

Scenariusz 7 – Portal Zdającego – Sprawdzenie wyników przez Zdających

Wykonywany jako Zdający.
3

Załącznik nr 4 do OPZ – Specyfikacja testów wydajnościowych SIOEPKZ
1. Zalogowanie się do Portalu Zdającego.
2. Przejście na zakładkę Egzaminy.
3. Wylogowanie.

Scenariusz 8 – Portal Zdającego – Zalogowanie do Portalu

Wykonywany jako Zdający
1. Zalogowanie się do Portalu Zdającego.
2. Odświeżanie strony co 30 sek.
3. Brak dalszych działań, brak operacji wylogowania – pozostawienie otwartej sesji.

3. Opis testów
Jako Test przyjmuje się realizację jednego lub kilku scenariuszy testowych z uwzględnieniem
określonych parametrów testowych, oraz trwały zapis wyniku Testu. Poszczególne testy mogą być
przeprowadzone w Iteracjach różniących się ilością użytkowników/wątków.
Wykonawca, przed realizacją testów, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wykaz
parametrów, narzędzi i metodyki testowania oraz informację o pożądanych wysokościach
zmierzonych wartości dla wszystkich wykonywanych testów. Na życzenie Zamawiającego,
Wykonawca przedstawi dodatkowo uzasadnienie dla określonych przez siebie poziomów wartości
mierzonych pod kątem ich adekwatności dla ruchu w systemie podczas sesji egzaminacyjnej.
Szczegółowy opis poszczególnych testów zamieszczono poniżej:

Test 1 - OKE: Generowanie świadectw, dyplomów i informacji o wynikach.

Test polega na jednoczesnym wykonywaniu niżej wymienionych scenariuszy przez 8 OKE:





Scenariusz 1 – Wystawianie świadectw i informacji o wyniku;
Scenariusz 2 – Wystawianie dyplomów, zlecenia na wydruki dla świadectw i informacji
o wynikach;
Scenariusz 3 – Zlecenia na wydruki dla dyplomów
oraz jednoczesnym wykonywaniu Scenariuszy 4,5,6 przez Dyrektorów i Pracowników OE:
o Zalogowanie do SIOEPKZ.
o Przegląd dokumentów i wyników egzaminów zdającego.
o Wykonanie raportów.

Elementy raportu z Testu:




Ilość zalogowanych użytkowników w przedziałach czasowych
Ilość wygenerowanych świadectw w przedziałach czasowych
Ilość wygenerowanych dyplomów w przedziałach czasowych
4
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Ilość wygenerowanych informacji o wynikach w przedziałach czasowych
Ilość wygenerowanych zleceń na wydruki dyplomów, świadectw, informacji o wynikach w
przedziałach czasowych
Wykres przedstawiający czasy odpowiedzi systemu podczas trwania testu.
Wykres przedstawiający wykorzystanie procesorów i pamięci RAM podczas trwania testu.

Test 2 - Portal Zdającego – Sprawdzanie wyników przez Zdających
Test polega na:


Wykonywaniu przez Zdających Scenariusza 7 – Sprawdzanie wyników

Elementy raportu z Testu:




Ilość zalogowanych podczas Testu użytkowników w przedziałach czasowych
Wykres przedstawiający czasy odpowiedzi systemu podczas trwania Testu.
Wykres przedstawiający wykorzystanie procesorów i pamięci ram podczas trwania Testu.

Test 3 – Portal Zdającego – Zalogowanie do Portalu
Test polega na:


Wykonywaniu przez Zdających Scenariusza 8 – Zalogowanie do Portalu

Elementy raportu z Testu:




Ilość zalogowanych podczas Testu użytkowników w przedziałach czasowych
Wykres przedstawiający czasy odpowiedzi systemu podczas trwania Testu.
Wykres przedstawiający wykorzystanie procesorów i pamięci ram podczas trwania Testu.
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Specyfikacja testów regresji SIOEPKZ

1. Wstęp

Testy regresji pozwalają na weryfikację poprawności funkcjonowania systemu SIOEPKZ np. po
wprowadzeniu istotny zmian do systemu, w celu potwierdzenia braku oddziaływania tych zmian na resztę
systemu i jego zgodność z instrukcjami użytkowników.
Z uwagi na powyższy warunek, testy regresji odbywają się manualnie. Ze względu na złożoność
funkcjonalności systemu, Zamawiający zakłada przeprowadzanie testów regresji w uzgodnionych z Wykonawcą
terminach, wynikających z wdrożeń zmian w systemie.
Testy regresji powinny być przeprowadzane:
1) przez Wykonawcę i na jego koszt – w sytuacji rozpoczęcia świadczenia usług przez Wykonawcę, w celu
potwierdzenia zgodności przekazanego systemu z dokumentacją,
2) przez Wykonawcę i na jego koszt – w sytuacji wdrażania zmiany wynikającej ze zmian przepisów prawa
wg procedury zawartej w załączniku nr 1a do OPZ,
3) przez Wykonawcę i na koszt Zamawiającego w zakresie przewidzianym opisem zmiany
harmonogramem wdrażania zmian (czas poświęcony na przeprowadzenie testów regresji
w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie wlicza się do roboczogodzin przedstawianych do rozliczenia
w związku z realizacją danej zmiany).

2. Opis scenariuszy testowych

Poniżej przedstawiono scenariusze testowe, które powinny być brane pod uwagę podczas planowania
zakresu testów regresji. Dopuszcza się aby testy regresji nie obejmowały wszystkich wskazanych przypadków
lub były rozbudowane o inne przypadki testowe – taka sytuacja wymaga uzyskania zgody Zamawiającego
na etapie planowania realizacji zmiany.
Zamawiający zastrzega sobie, że w związku z rozwojem systemu SIOEPKZ oraz procedurami oceny
ryzyka zakres scenariuszy testowych może ulegać zmianom w okresie realizacji umowy.

1

Załącznik nr 5 do OPZ – specyfikacja testów regresji SIOEPKZ
2.1. Scenariusze testowe – wystawianie dokumentów.

2.1.1. Status zmian w sesji

Oznaczenie

F1P1-001

Rola

Dyrektor CKE

Nazwa przypadku

Przekazywanie wyników do OKE

Opis przypadku

1.Strona główna > Proces egzaminowania >
Terminy sesji > Status zmian w Sesji >
Przekaż wyniki do OKE

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

1.Nazwa sesji: <<sesja dla której
przeprowadzany jest test>>

1.Strona Główna > Proces egzaminowania > Terminy sesji >
Status zmian w Sesji > Przekaż wyniki do OKE - Brak zmian na
liście
2.Strona Główna > Proces egzaminowania > Terminy sesji >
Status zmian w Sesji > Zakończone - Zmiany w statusie "Wyniki
opublikowane"

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie świadectwa.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia świadectwa wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie świadectwa.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia świadectwa wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie świadectwa.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia świadectwa wygenerowany poprawnie.

2.1.2. Raport – świadectwa i informacje o wynikach do wystawienia

Oznaczenie

F1P2-001

F1P2-002

F1P2-003

Rola

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Świadectwa do
wystawienia OKE 1

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie świadectw > Raport csv

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Świadectwa do
wystawienia OKE 2

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie świadectw > Raport csv

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Świadectwa do
wystawienia OKE 3

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie świadectw > Raport csv
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F1P2-004

F1P2-005

F1P2-006

F1P2-007

F1P2-008

F1P2-009

F1P2-010

F1P2-011

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Świadectwa do
wystawienia OKE 4

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie świadectw > Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Świadectwa do
wystawienia OKE 5

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie świadectw > Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Świadectwa do
wystawienia OKE 6

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie świadectw > Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Świadectwa do
wystawienia OKE 7

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie świadectw > Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Świadectwa do
wystawienia OKE 8

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie świadectw > Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Informacje o wynikach
do wystawienia OKE 1

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Informacje o wynikach
do wystawienia OKE 2

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Informacje o wynikach
do wystawienia OKE 3

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Raport CSV
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F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie świadectwa.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia świadectwa wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie świadectwa.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia świadectwa wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie świadectwa.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia świadectwa wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie świadectwa.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia świadectwa wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie świadectwa.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia świadectwa wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie informacje o wynikach.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia informacji o wynikach wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie informacje o wynikach.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia informacji o wynikach wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie informacje o wynikach.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia informacji o wynikach wygenerowany poprawnie.
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F1P2-012

F1P2-013

F1P2-014

F1P2-015

F1P2-016

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Informacje o wynikach
do wystawienia OKE 4

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Informacje o wynikach
do wystawienia OKE 5

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Informacje o wynikach
do wystawienia OKE 6

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Informacje o wynikach
do wystawienia OKE 7

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Raport CSV

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Informacje o wynikach
do wystawienia OKE 8

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Raport CSV

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie informacje o wynikach.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia informacji o wynikach wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie informacje o wynikach.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia informacji o wynikach wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie informacje o wynikach.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia informacji o wynikach wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie informacje o wynikach.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia informacji o wynikach wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie informacje o wynikach.
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia informacji o wynikach wygenerowany poprawnie.

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

F1P2-001 do 008 -Wynik pozytywny

1. Liczba z kroku 1 równa liczbie z kroku 2

2.1.3. Wystawianie świadectw i informacji o wynikach – liczba

Oznaczenie

F1P3-001

Rola

Nazwa przypadku

Weryfikacja liczby świadectw oczekujących
na wygenerowanie

Opis przypadku
1. Obliczenie sumy świadectw oczekujących
na wygenerowanie w oparciu o raporty
wygenerowane podczas realizacji
przypadków F1P2-001 do 008.
2. Pobranie z bazy danych o liczbie
zdających (deklaracji) uczestniczących w
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sesji egzaminacyjnej, którzy spełniają
warunki uzyskania świadectwa.
3. Porównanie liczb z punktów 1 i 2.
1. Obliczenie sumy informacji o wynikach
oczekujących na wygenerowanie w oparciu
o raporty wygenerowane podczas realizacji
przypadków F1P2-009 do 016.
2. Pobranie z bazy danych o liczbie
zdających (deklaracji) uczestniczących w
sesji egzaminacyjnej, którzy nie spełniają
warunki uzyskania świadectwa.
3. Porównanie liczb z punktów 1 i 2.

F1P2-009 do 016 -Wynik pozytywny

1. Liczba z kroku 1 równa liczbie z kroku 2

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

Masowe wystawianie świadectw OKE 1

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Wystawianie
świadectw > Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Świadectwa >
Pobierz (pojedyncze losowo wybrane
świadectwo)

F1P3-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie świadectw - lista pusta
2. Zakładka Świadectwa w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Świadectwa - lista wygenerowanych dokumentów
4. Świadectwo poprawnie pobrane
5. Dane i pieczątki na świadectwie poprawne

Masowe wystawianie świadectw OKE 2

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Wystawianie
świadectw > Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Świadectwa >
Pobierz (pojedyncze losowo wybrane
świadectwo)

F1P3-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie świadectw - lista pusta
2. Zakładka Świadectwa w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Świadectwa - lista wygenerowanych dokumentów
4. Świadectwo poprawnie pobrane
5. Dane i pieczątki na świadectwie poprawne

Weryfikacja liczby informacji o wynikach
oczekujących na wygenerowanie

F1P3-002

2.1.4. Wystawianie świadectw.

Oznaczenie

F2P1-001

F2P1-002

Rola

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE
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F2P1-003

F2P1-004

F2P1-005

F2P1-006

F2P1-007

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Masowe wystawianie świadectw OKE 3

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Wystawianie
świadectw > Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Świadectwa >
Pobierz (pojedyncze losowo wybrane
świadectwo)

Masowe wystawianie świadectw OKE 4

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Wystawianie
świadectw > Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Świadectwa >
Pobierz (pojedyncze losowo wybrane
świadectwo)

Masowe wystawianie świadectw OKE 5

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Wystawianie
świadectw > Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Świadectwa >
Pobierz (pojedyncze losowo wybrane
świadectwo)

Masowe wystawianie świadectw OKE 6

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Wystawianie
świadectw > Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Świadectwa >
Pobierz (pojedyncze losowo wybrane
świadectwo)

Masowe wystawianie świadectw OKE 7

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Wystawianie
świadectw > Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Świadectwa >
Pobierz (pojedyncze losowo wybrane
świadectwo)
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F1P3-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie świadectw - lista pusta
2. Zakładka Świadectwa w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Świadectwa - lista wygenerowanych dokumentów
4. Świadectwo poprawnie pobrane
5. Dane i pieczątki na świadectwie poprawne

F1P3-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie świadectw - lista pusta
2. Zakładka Świadectwa w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Świadectwa - lista wygenerowanych dokumentów
4. Świadectwo poprawnie pobrane
5. Dane i pieczątki na świadectwie poprawne

F1P3-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie świadectw - lista pusta
2. Zakładka Świadectwa w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Świadectwa - lista wygenerowanych dokumentów
4. Świadectwo poprawnie pobrane
5. Dane i pieczątki na świadectwie poprawne

F1P3-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie świadectw - lista pusta
2. Zakładka Świadectwa w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Świadectwa - lista wygenerowanych dokumentów
4. Świadectwo poprawnie pobrane
5. Dane i pieczątki na świadectwie poprawne

F1P3-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie świadectw - lista pusta
2. Zakładka Świadectwa w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Świadectwa - lista wygenerowanych dokumentów
4. Świadectwo poprawnie pobrane
5. Dane i pieczątki na świadectwie poprawne
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F2P1-008

Dyrektor OKE

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Wystawianie
świadectw > Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Świadectwa >
Pobierz (pojedyncze losowo wybrane
świadectwo)

F1P3-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie świadectw - lista pusta
2. Zakładka Świadectwa w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Świadectwa - lista wygenerowanych dokumentów
4. Świadectwo poprawnie pobrane
5. Dane i pieczątki na świadectwie poprawne

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

Generowanie paczek - świadectwa OKE 1

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedyncza losowo wybrana
paczka)

F2P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf

Generowanie paczek - świadectwa OKE 2

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedyncza losowo wybrana
paczka)

F2P1-002 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf

Masowe wystawianie świadectw OKE 8

2.1.5. Generowanie paczek – świadectwa.

Oznaczenie

F2P2-001

F2P2-002

F2P2-003

Rola

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - świadectwa OKE 3

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
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F2P1-003 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
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Wystawianie świadectw > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedyncza losowo wybrana
paczka)

F2P2-004

F2P2-005

F2P2-006

F2P2-007

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - świadectwa OKE 4

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedyncza losowo wybrana
paczka)

Generowanie paczek - świadectwa OKE 5

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedyncza losowo wybrana
paczka)

Generowanie paczek - świadectwa OKE 6

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedyncza losowo wybrana
paczka)

Generowanie paczek - świadectwa OKE 7

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedyncza losowo wybrana
paczka)
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5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf

F2P1-004 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf

F2P1-005 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf

F2P1-006 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf

F2P1-007 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf
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F2P2-008

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - świadectwa OKE 8

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie świadectw > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedyncza losowo wybrana
paczka)

F2P1-008 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf

2.1.6. Generowanie paczek – świadectwa – liczba stron.

Oznaczenie

Rola

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

F2P3-001

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 1

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F2P2-001 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie świadectw w
paczce

F2P3-002

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 2

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F2P2-002 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie świadectw w
paczce

F2P3-003

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 3

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F2P2-003 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie świadectw w
paczce

F2P3-004

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 4

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F2P2-004 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie świadectw w
paczce

F2P3-005

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 5

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F2P2-005 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie świadectw w
paczce

F2P3-006

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 6

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F2P2-006 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie świadectw w
paczce

F2P3-007

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 7

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F2P2-007 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie świadectw w
paczce
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F2P3-008

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F2P2-008 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie świadectw w
paczce

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

Masowe wystawianie informacji o wynikach
OKE 1

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Informacje o wynikach > Pobierz
(pojedyncza losowo wybrana informacja o
wynikach)

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie informacji o wynikach - lista pusta
2. Zakładka Informacje o wynikach w trakcie generowania lista pusta
3. Zakładka Informacje o wynikach - lista wygenerowanych
dokumentów
4. Informacja o wynikach poprawnie pobrana
5. Dane i pieczątka na informacji o wynikach poprawne

Masowe wystawianie informacji o wynikach
OKE 2

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Informacje o wynikach > Pobierz
(pojedyncza losowo wybrana informacja o
wynikach)

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie informacji o wynikach - lista pusta
2. Zakładka Informacje o wynikach w trakcie generowania lista pusta
3. Zakładka Informacje o wynikach - lista wygenerowanych
dokumentów
4. Informacja o wynikach poprawnie pobrana
5. Dane i pieczątka na informacji o wynikach poprawne

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie informacji o wynikach - lista pusta
2. Zakładka Informacje o wynikach w trakcie generowania lista pusta
3. Zakładka Informacje o wynikach - lista wygenerowanych
dokumentów
4. Informacja o wynikach poprawnie pobrana
5. Dane i pieczątka na informacji o wynikach poprawne

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 8

2.1.7. Wystawianie informacji o wynikach.

Oznaczenie

F3P1-001

F3P1-002

F3P1-003

Rola

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Masowe wystawianie informacji o wynikach
OKE 3

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Informacje o wynikach > Pobierz
(pojedyncza losowo wybrana informacja o
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wynikach)

F3P1-004

F3P1-005

F3P1-006

F3P1-007

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Masowe wystawianie informacji o wynikach
OKE 4

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Informacje o wynikach > Pobierz
(pojedyncza losowo wybrana informacja o
wynikach)

Masowe wystawianie informacji o wynikach
OKE 5

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Informacje o wynikach > Pobierz
(pojedyncza losowo wybrana informacja o
wynikach)

Masowe wystawianie informacji o wynikach
OKE 6

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Informacje o wynikach > Pobierz
(pojedyncza losowo wybrana informacja o
wynikach)

Masowe wystawianie informacji o wynikach
OKE 7

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Informacje o wynikach > Pobierz
(pojedyncza losowo wybrana informacja o
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F1P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie informacji o wynikach - lista pusta
2. Zakładka Informacje o wynikach w trakcie generowania lista pusta
3. Zakładka Informacje o wynikach - lista wygenerowanych
dokumentów
4. Informacja o wynikach poprawnie pobrana
5. Dane i pieczątka na informacji o wynikach poprawne

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie informacji o wynikach - lista pusta
2. Zakładka Informacje o wynikach w trakcie generowania lista pusta
3. Zakładka Informacje o wynikach - lista wygenerowanych
dokumentów
4. Informacja o wynikach poprawnie pobrana
5. Dane i pieczątka na informacji o wynikach poprawne

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie informacji o wynikach - lista pusta
2. Zakładka Informacje o wynikach w trakcie generowania lista pusta
3. Zakładka Informacje o wynikach - lista wygenerowanych
dokumentów
4. Informacja o wynikach poprawnie pobrana
5. Dane i pieczątka na informacji o wynikach poprawne

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie informacji o wynikach - lista pusta
2. Zakładka Informacje o wynikach w trakcie generowania lista pusta
3. Zakładka Informacje o wynikach - lista wygenerowanych
dokumentów
4. Informacja o wynikach poprawnie pobrana
5. Dane i pieczątka na informacji o wynikach poprawne

Załącznik nr 5 do OPZ – specyfikacja testów regresji SIOEPKZ
wynikach)

F3P1-008

Dyrektor OKE

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zaznacz wszystkie > Wystaw
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Informacje o wynikach > Pobierz
(pojedyncza losowo wybrana informacja o
wynikach)

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie informacji o wynikach - lista pusta
2. Zakładka Informacje o wynikach w trakcie generowania lista pusta
3. Zakładka Informacje o wynikach - lista wygenerowanych
dokumentów
4. Informacja o wynikach poprawnie pobrana
5. Dane i pieczątka na informacji o wynikach poprawne

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

Generowanie paczek - informacje o
wynikach OKE 1

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zlecenia na wydruki > Zaznacz wszystkie >
Utwórz zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Gotowe wydruki > Pobierz (pojedyncza
losowo wybrana paczka)

F3P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf
6. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji
o wynikach w paczce

Generowanie paczek - informacje o
wynikach OKE 2

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zlecenia na wydruki > Zaznacz wszystkie >
Utwórz zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Gotowe wydruki > Pobierz (pojedyncza
losowo wybrana paczka)

F3P1-002 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf
6. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji
o wynikach w paczce

Masowe wystawianie informacji o wynikach
OKE 8

2.1.8. Generowanie paczek – informacje o wynikach.

Oznaczenie

F3P2-001

F3P2-002

Rola

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

12

Załącznik nr 5 do OPZ – specyfikacja testów regresji SIOEPKZ

F3P2-003

F3P2-004

F3P2-005

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - informacje o
wynikach OKE 3

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zlecenia na wydruki > Zaznacz wszystkie >
Utwórz zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Gotowe wydruki > Pobierz (pojedyncza
losowo wybrana paczka)

Generowanie paczek - informacje o
wynikach OKE 4

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zlecenia na wydruki > Zaznacz wszystkie >
Utwórz zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Gotowe wydruki > Pobierz (pojedyncza
losowo wybrana paczka)

Generowanie paczek - informacje o
wynikach OKE 5

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zlecenia na wydruki > Zaznacz wszystkie >
Utwórz zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Gotowe wydruki > Pobierz (pojedyncza
losowo wybrana paczka)
1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zlecenia na wydruki > Zaznacz wszystkie >
Utwórz zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Gotowe wydruki > Pobierz (pojedyncza
losowo wybrana paczka)

F3P2-006

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - informacje o
wynikach OKE 6

F3P2-007

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - informacje o
wynikach OKE 7

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zlecenia na wydruki > Zaznacz wszystkie >
Utwórz zlecenie
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F3P1-003 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf
6. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji
o wynikach w paczce

F3P1-004 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf
6. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji
o wynikach w paczce

F3P1-005 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf
6. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji
o wynikach w paczce

F3P1-006 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf
6. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji
o wynikach w paczce

F3P1-007 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana

Załącznik nr 5 do OPZ – specyfikacja testów regresji SIOEPKZ
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Gotowe wydruki > Pobierz (pojedyncza
losowo wybrana paczka)

F3P2-008

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - informacje o
wynikach OKE 8

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Zlecenia na wydruki > Zaznacz wszystkie >
Utwórz zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie informacji o wynikach >
Gotowe wydruki > Pobierz (pojedyncza
losowo wybrana paczka)

5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf
6. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji
o wynikach w paczce

F3P1-008 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf oraz lista.pdf
6. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji
o wynikach w paczce

2.1.9. Generowanie paczek – informacje o wynikach – liczba stron.

Oznaczenie

Rola

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

F3P3-001

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 1

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F3P2-001 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji o
wynikach w paczce

F3P3-002

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 2

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F3P2-002 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji o
wynikach w paczce

F3P3-003

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 3

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F3P2-003 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji o
wynikach w paczce

F3P3-004

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 4

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F3P2-004 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji o
wynikach w paczce

F3P3-005

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 5

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F3P2-005 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji o
wynikach w paczce

F3P3-006

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 6

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
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F3P2-006 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji o
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paczkach w pliku dokumenty.pdf

wynikach w paczce

F3P3-007

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 7

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F3P2-007 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji o
wynikach w paczce

F3P3-008

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 8

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w pliku dokumenty.pdf

F3P2-008 - Wynik pozytywny

Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie informacji o
wynikach w paczce

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie dyplomy
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia dyplomy wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie dyplomy
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia dyplomy wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie dyplomy
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia dyplomy wygenerowany poprawnie.
1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie dyplomy
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia dyplomy wygenerowany poprawnie.

2.1.10. Raport – dyplomy.

Oznaczenie

Rola

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Dyplomy do
wystawienia OKE 1

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie Dyplomów > Raport csv

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Dyplomy do
wystawienia OKE 2

1. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie Dyplomów > Raport csv

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Dyplomy do
wystawienia OKE 3

2. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie Dyplomów > Raport csv

F4P1-004

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Dyplomy do
wystawienia OKE 4

3. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie Dyplomów > Raport csv

F1P1-001 -Wynik pozytywny

F4P1-005

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Dyplomy do
wystawienia OKE 5

4. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie Dyplomów > Raport csv

F1P1-001 -Wynik pozytywny

F4P1-001

F4P1-002

F4P1-003
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1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie dyplomy
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
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wystawienia dyplomy wygenerowany poprawnie.

F4P1-006

F4P1-007

F4P1-008

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie dyplomy
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia dyplomy wygenerowany poprawnie.

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie dyplomy
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia dyplomy wygenerowany poprawnie.

7. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie Dyplomów > Raport csv

F1P1-001 -Wynik pozytywny

1. Na widoku widoczna lista ośrodków, dla których oczekują na
wystawienie dyplomy
2. Raport CSV z danymi zdających spełniających warunki do
wystawienia dyplomy wygenerowany poprawnie.

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

Weryfikacja liczby dyplomów oczekujących
na wygenerowanie

1. Obliczenie sumy dyplomów oczekujących
na wygenerowanie w oparciu o raporty
wygenerowane podczas realizacji
przypadków F1P2-001 do 008.
2. Pobranie z bazy danych o liczbie
zdających uczestniczących w sesji
egzaminacycjnej, którzy spełniają warunki
uzyskania dyplomu.
3. Porównanie liczb z punktów 1 i 2.

F1P2-001 do 008 -Wynik pozytywny

1. Liczba z kroku 1 równa liczbie z kroku 2

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Dyplomy do
wystawienia OKE 6

5. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie Dyplomów > Raport csv

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Dyplomy do
wystawienia OKE 7

6. Strona Główna > Rejestry > Zdających >
Wystawianie Dyplomów > Raport csv

Dyrektor OKE

Generowanie raportu Dyplomy do
wystawienia OKE 8

2.1.11. Wystawianie dyplomów – liczba.

Oznaczenie

F4P2-001

Rola

Dyrektor OKE

2.1.12. Wystawianie dyplomów i suplementów.
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Oznaczenie

F4P3-001

F4P3-002

F4P3-003

F4P3-004

Rola

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Masowe wystawianie dyplomów i
suplementów OKE 1

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Wystawianie
dyplomów > Zaznacz wszystkie > Wystaw z
suplementami (polski i angielski)
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Dyplomy >
Pobierz (pojedynczy losowo wybrany
dyplom)

Masowe wystawianie dyplomów i
suplementów OKE 2

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Wystawianie
dyplomów > Zaznacz wszystkie > Wystaw z
suplementami (polski i angielski)
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Dyplomy >
Pobierz (pojedynczy losowo wybrany
dyplom)

Masowe wystawianie dyplomów i
suplementów OKE 3

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Wystawianie
dyplomów > Zaznacz wszystkie > Wystaw z
suplementami (polski i angielski)
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Dyplomy >
Pobierz (pojedynczy losowo wybrany
dyplom)

Masowe wystawianie dyplomów i
suplementów OKE 4

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Wystawianie
dyplomów > Zaznacz wszystkie > Wystaw z
suplementami (polski i angielski)
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Dyplomy >
Pobierz (pojedynczy losowo wybrany
dyplom)
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Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

F3P1-001 do 008 - Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie dyplomów - lista pusta
2. Zakładka Dyplomy w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Dyplomy - lista wygenerowanych dokumentów
4. Dyplom poprawnie pobrany
5. Dane i pieczątki na dyplomie poprawne

F3P1-001 do 008 - Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie dyplomów - lista pusta
2. Zakładka Dyplomy w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Dyplomy - lista wygenerowanych dokumentów
4. Dyplom poprawnie pobrany
5. Dane i pieczątki na dyplomie poprawne

F3P1-001 do 008 - Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie dyplomów - lista pusta
2. Zakładka Dyplomy w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Dyplomy - lista wygenerowanych dokumentów
4. Dyplom poprawnie pobrany
5. Dane i pieczątki na dyplomie poprawne

F3P1-001 do 008 - Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie dyplomów - lista pusta
2. Zakładka Dyplomy w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Dyplomy - lista wygenerowanych dokumentów
4. Dyplom poprawnie pobrany
5. Dane i pieczątki na dyplomie poprawne
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F4P3-005

F4P3-006

F4P3-007

F4P3-008

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Masowe wystawianie dyplomów i
suplementów OKE 5

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Wystawianie
dyplomów > Zaznacz wszystkie > Wystaw z
suplementami (polski i angielski)
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Dyplomy >
Pobierz (pojedynczy losowo wybrany
dyplom)

Masowe wystawianie dyplomów i
suplementów OKE 6

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Wystawianie
dyplomów > Zaznacz wszystkie > Wystaw z
suplementami (polski i angielski)
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Dyplomy >
Pobierz (pojedynczy losowo wybrany
dyplom)

Masowe wystawianie dyplomów i
suplementów OKE 7

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Wystawianie
dyplomów > Zaznacz wszystkie > Wystaw z
suplementami (polski i angielski)
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Dyplomy >
Pobierz (pojedynczy losowo wybrany
dyplom)

Masowe wystawianie dyplomów i
suplementów OKE 8

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Wystawianie
dyplomów > Zaznacz wszystkie > Wystaw z
suplementami (polski i angielski)
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Dyplomy >
Pobierz (pojedynczy losowo wybrany
dyplom)

2.1.13. Generowanie paczek – dyplomy.
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F3P1-001 do 008 - Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie dyplomów - lista pusta
2. Zakładka Dyplomy w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Dyplomy - lista wygenerowanych dokumentów
4. Dyplom poprawnie pobrany
5. Dane i pieczątki na dyplomie poprawne

F3P1-001 do 008 - Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie dyplomów - lista pusta
2. Zakładka Dyplomy w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Dyplomy - lista wygenerowanych dokumentów
4. Dyplom poprawnie pobrany
5. Dane i pieczątki na dyplomie poprawne

F3P1-001 do 008 - Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie dyplomów - lista pusta
2. Zakładka Dyplomy w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Dyplomy - lista wygenerowanych dokumentów
4. Dyplom poprawnie pobrany
5. Dane i pieczątki na dyplomie poprawne

F3P1-001 do 008 - Wynik pozytywny

1.Zakładka Wystawianie dyplomów - lista pusta
2. Zakładka Dyplomy w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Dyplomy - lista wygenerowanych dokumentów
4. Dyplom poprawnie pobrany
5. Dane i pieczątki na dyplomie poprawne
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Oznaczenie

F4P4-001

F4P4-002

F4P4-003

Rola

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Generowanie paczek - dyplomy OKE 1

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedynczą losowo wybraną
paczkę)
3. Weryfikacja liczby stron w paczkach
4. Weryfikacja sortowania dyplomów i
suplementów w paczkach

Generowanie paczek - dyplomy OKE 2

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedynczą losowo wybraną
paczkę)
3. Weryfikacja liczby stron w paczkach
4. Weryfikacja sortowania dyplomów i
suplementów w paczkach

Generowanie paczek - dyplomy OKE 3

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedynczą losowo wybraną
paczkę)
3. Weryfikacja liczby stron w paczkach
4. Weryfikacja sortowania dyplomów i
suplementów w paczkach
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Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

F4P1-001 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf, lista.pdf, suplementyEN.pdf
oraz suplemntyPL.pdf
6. Dyplomy i suplementy ułożone w paczkach w tej samej
kolejności

F4P1-002 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf, lista.pdf, suplementyEN.pdf
oraz suplemntyPL.pdf
6. Dyplomy i suplementy ułożone w paczkach w tej samej
kolejności

F4P1-003 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf, lista.pdf, suplementyEN.pdf
oraz suplemntyPL.pdf
6. Dyplomy i suplementy ułożone w paczkach w tej samej
kolejności
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F4P4-004

F4P4-005

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - dyplomy OKE 4

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedynczą losowo wybraną
paczkę)
3. Weryfikacja liczby stron w paczkach
4. Weryfikacja sortowania dyplomów i
suplementów w paczkach

Generowanie paczek - dyplomy OKE 5

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedynczą losowo wybraną
paczkę)
3. Weryfikacja liczby stron w paczkach
4. Weryfikacja sortowania dyplomów i
suplementów w paczkach
1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedynczą losowo wybraną
paczkę)
3. Weryfikacja liczby stron w paczkach
4. Weryfikacja sortowania dyplomów i
suplementów w paczkach

F4P4-006

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - dyplomy OKE 6

F4P4-007

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - dyplomy OKE 7

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
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F4P1-004 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf, lista.pdf, suplementyEN.pdf
oraz suplemntyPL.pdf
6. Dyplomy i suplementy ułożone w paczkach w tej samej
kolejności

F4P1-005 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf, lista.pdf, suplementyEN.pdf
oraz suplemntyPL.pdf
6. Dyplomy i suplementy ułożone w paczkach w tej samej
kolejności

F4P1-006 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf, lista.pdf, suplementyEN.pdf
oraz suplemntyPL.pdf
6. Dyplomy i suplementy ułożone w paczkach w tej samej
kolejności

F4P1-007 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
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2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedynczą losowo wybraną
paczkę)
3. Weryfikacja liczby stron w paczkach
4. Weryfikacja sortowania dyplomów i
suplementów w paczkach

F4P4-008

Dyrektor OKE

Generowanie paczek - dyplomy OKE 8

5. Dostępne pliki dokumenty.pdf, lista.pdf, suplementyEN.pdf
oraz suplemntyPL.pdf
6. Dyplomy i suplementy ułożone w paczkach w tej samej
kolejności

1. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Zlecenia na
wydruki > Zaznacz wszystkie > Utwórz
zlecenie
2. Strona główna > Rejestry zdających >
Wystawianie dyplomów > Gotowe wydruki
> Pobierz (pojedynczą losowo wybraną
paczkę)
3. Weryfikacja liczby stron w paczkach
4. Weryfikacja sortowania dyplomów i
suplementów w paczkach

F4P1-008 -Wynik pozytywny

1.Zakładka Zlecenia na wydruki - lista pusta
2. Zakładka Paczki w trakcie generowania - lista pusta
3. Zakładka Gotowe wydruki - lista wygenerowanych paczek
4. Paczka poprawnie pobrana
5. Dostępne pliki dokumenty.pdf, lista.pdf, suplementyEN.pdf
oraz suplemntyPL.pdf
6. Dyplomy i suplementy ułożone w paczkach w tej samej
kolejności

Opis przypadku

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik
1. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie dyplomów
w paczce
2. Liczba stron w pliku suplementyEN.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce
3. Liczba stron w pliku suplementyPL.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce

2.1.14. Generowanie paczek – dyplomy – liczba stron.

Oznaczenie

Rola

Nazwa przypadku

F4P5-001

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 1

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w plikach dokumenty.pdf,
suplementyEN.pdf oraz suplementyPL.pdf

F4P4-001 - Wynik pozytywny

F4P5-002

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 2

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w plikach dokumenty.pdf,
suplementyEN.pdf oraz suplementyPL.pdf

F4P4-002 - Wynik pozytywny
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1. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie dyplomów
w paczce
2. Liczba stron w pliku suplementyEN.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce
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3. Liczba stron w pliku suplementyPL.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce

F4P5-003

F4P5-004

F4P5-005

F4P5-006

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 3

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 4

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 5

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 6

F4P5-007

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 7

F4P5-008

Weryfikacja liczby stron w paczkach OKE 8

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w plikach dokumenty.pdf,
suplementyEN.pdf oraz suplementyPL.pdf

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w plikach dokumenty.pdf,
suplementyEN.pdf oraz suplementyPL.pdf

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w plikach dokumenty.pdf,
suplementyEN.pdf oraz suplementyPL.pdf

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w plikach dokumenty.pdf,
suplementyEN.pdf oraz suplementyPL.pdf

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w plikach dokumenty.pdf,
suplementyEN.pdf oraz suplementyPL.pdf

Weryfikacja liczby stron w poszczególnych
paczkach w plikach dokumenty.pdf,
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F4P4-003 - Wynik pozytywny

1. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie dyplomów
w paczce
2. Liczba stron w pliku suplementyEN.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce
3. Liczba stron w pliku suplementyPL.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce

F4P4-004 - Wynik pozytywny

1. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie dyplomów
w paczce
2. Liczba stron w pliku suplementyEN.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce
3. Liczba stron w pliku suplementyPL.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce

F4P4-005 - Wynik pozytywny

1. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie dyplomów
w paczce
2. Liczba stron w pliku suplementyEN.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce
3. Liczba stron w pliku suplementyPL.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce

F4P4-006 - Wynik pozytywny

1. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie dyplomów
w paczce
2. Liczba stron w pliku suplementyEN.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce
3. Liczba stron w pliku suplementyPL.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce

F4P4-007 - Wynik pozytywny

1. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie dyplomów
w paczce
2. Liczba stron w pliku suplementyEN.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce
3. Liczba stron w pliku suplementyPL.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce

F4P4-008 - Wynik pozytywny

1. Liczba stron w pliku dokumenty.pdf równa liczbie dyplomów
w paczce
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suplementyEN.pdf oraz suplementyPL.pdf

2. Liczba stron w pliku suplementyEN.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce
3. Liczba stron w pliku suplementyPL.pdf równa dwukrotności
liczby dyplomów w paczce

2.1.15. Przypadki szczególne

Oznaczenie

F5P1-001

F5P1-002

F5P1-003

Rola

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Dyrektor OKE

Nazwa przypadku

Opis przypadku

Dane/Warunki wejściowe

Oczekiwany wynik

Swiadectwo - Najdłuższy ciąg znaków

1. Wyszukanie w bazie rekordu
spełniającego warunki określone w
kolumnie "Dane/Warunki wejściowe"
2.Wyszukanie i pobranie wybranego
świadectwa z poziomu aplikacji
3. Weryfikacja poprawności danych na
wydruku dokumentu.

1.Najdłuższa i najkrótsza suma ciągu
znaków zbudowana z następujących
danych:
- Imię i Nazwisko,
-Data urodzenia,
- Pesel/Nr Dokumentu,
- Oznaczenie i nazwa kwalifikacji,
- Nazwa zawodu
- Nazwa olimpiady/konkursu
- Nazwa zawodu eksperymentalnego

Poprawne dane i układ graficzny dokumentu

Informacja o wynikach - Najdłuższy ciąg
znaków

1. Wyszukanie w bazie rekordu
spełniającego warunki określone w
kolumnie "Dane/Warunki wejściowe"
2.Wyszukanie i pobranie wybranej
informacji o wynikach z poziomu aplikacji
3. Weryfikacja poprawności danych na
wydruku dokumentu.

1.Najdłuższa i najkrótsza suma ciągu
znaków zbudowana z następujących
danych:
- Imię i Nazwisko,
- Data urodzenia,
- Pesel/Nr Dokumentu,
-Oznaczenie i nazwa kwalifikacji,
-Nazwa zawodu eksperymentalnego

Poprawne dane i układ graficzny dokumentu

1 Wyszukanie w bazie rekordu
spełniającego warunki określone w
kolumnie "Dane/Warunki wejściowe"
2.Wyszukanie i pobranie wybranego
dyplomu z poziomu aplikacji
3. Weryfikacja poprawności danych na

1.Najdłuższa i najkrótsza suma ciągu
znaków zbudowana z następujących
danych:
- Imię i Nazwisko,
- Data urodzenia,
- Pesel/Nr Dokumentu,

Dyplom - Najdłuższy ciąg znaków
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Poprawne dane i układ graficzny dokumentu
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wydruku dokumentu.

F5P1-004

F5P1-005

nd

Dyrektor OKE

Weryfikacja wyników - anomalie

Weryfikacja danych w bazie dotyczących
wyników zdających z danej sesji. Próba
wyszukania przypadków spełniających
warunki:
- wynik procentowy powyżej wartości 100
- wynik pozytywny z egzaminu
praktycznego i wynik procentowy poniżej
75
- wynik pozytywny z egzaminu pisemnego i
wynik procentowy poniżej 50

Obsługa zawodów i kwalifikacji
eksperymentalnych

1. Weryfikacja słowników zawodów i
kwalifikacji pod kątem występowania w
zawodów i kwalifikacji oznaczonych jako
eksperymentalne.
2. Weryfikacja deklaracji złożonych w sesji
pod kątem występowania zawodów i
kwalifikacji opisanych w punkcie 1.
3. Weryfikacja dyplomów i świadectw
wystawionych dla zdających, którzy złożyli
deklaracje opisane w punkcie 2.
4. Weryfikacja świadectw wystawionych
dla kwalifikacji powiązanych w słowniku z
zawodami eksperymentalnymi.
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- nazwa kwalifikacji,
- Nazwa zawodu,
- Nazwa olimpiady/konkursu,
- Nazwa zawodu eksperymentalnego

F1P1-001 -Wynik pozytywny

Zapytania zwracają zerową liczbę rezultatów

Słowniki zawodów i kwalifikacji uzupełnione
o dane wskazujące pozycje
eksperymentalne.

1. Na świadectwach i dyplomach zdających, którzy wskazali w
deklaracji zawód i/lub kwalifikację eksperymentalną na
dokumentach wstawione adnotacje zgodne z przepisami
prawa dla tych przypadków
2. Na świadectwach wystawianych dla zadających
deklarujących przystąpienie do egzaminu na kwalifikację
nieeksperymentalną powiązaną z zawodem
eksperymentalnym, które w deklaracji nie wskazały tego
zawodu nie wstawia się informacja o zawodzie
eksperymentalnym (wymienione są tylko i wyłącznie zawody
nieeksperymentalne powiązane z kwalifikacją dla której
wystawiono świadectwo)

Załącznik nr 5 do OPZ – specyfikacja testów regresji SIOEPKZ
2.2. Scenariusze testowe – proces egzaminowania.

OZNACZENIE

ROLA

Ścieżka

Działania

P1-001

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI >DODAJ

dodanie kont użytkowników

P1-002

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > EDYCJA

edycja kont użytkowników

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > USUŃ

usunięcie konta użytkownika

P1-004

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > ZABLOKUJ

zablokowanie konta użytkownika

P1-005

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > SZCZEGÓŁY

szczegóły konta użytkownika

P2-001

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI >DODAJ

dodanie kont użytkowników

P2-002

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > EDYCJA

edycja kont użytkowników

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > USUŃ

usunięcie konta użytkownika

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > ZABLOKUJ

zablokowanie konta użytkownika

P2-005

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > SZCZEGÓŁY

szczegóły konta użytkownika

P2-006

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > EDYCJA
UŻYTKOWNIKA o roli Dyrektor OE/Pracownik OE > wybranie OE > ZAPISZ

P3-001

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > REJESTRY WEWNĘTRZNE > EGZAMINATORÓW > IMPORT
EGZAMINATORÓW > WYBIERZ PLIK > IMPORTUJ

P1-003

Administrator

P2-003
P2-004

P3-002

Dyrektor/
Pracownik OKE

Dyrektor/
Pracownik OKE

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > REJESTRY WEWNĘTRZNE > EGZAMINATORÓW > PRZEDŁUŻ
WAŻNOŚĆ KODÓW AKTYWACYJNYCH

powiązanie konta użytkownika z ośrodkiem egzaminacyjnym

import egzaminatorów z pliku CSV

przedłużenie ważności kodów aktywacyjnych do aktywacji konta
egzaminatora

P3-003

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > REJESTRY WEWNĘTRZNE > EGZAMINATORÓW > EDYCJA

edycja konta egzaminatora

P3-004

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > REJESTRY WEWNĘTRZNE > EGZAMINATORÓW >
SZCZEGÓŁY

szczegóły konta egzaminatora

P4-001

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > DODAJ

P4-002

P4-003

Dyrektor/
Pracownik OKE

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > EDYCJA
STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > DEZAKTYWACJA
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dodanie ośrodków egzaminacyjnych

edycja ośrodków egzaminacyjnych

dezaktywacja ośrodków egzaminacyjnych
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szczegóły ośrodka egzaminacyjnego

P4-004

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > SZCZEGÓŁY

P5-001

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI >DODAJ

dodanie kont użytkowników

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > EDYCJA

edycja kont użytkowników

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > USUŃ

usunięcie konta użytkownika

P5-004

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > ZABLOKUJ

zablokowanie konta użytkownika

P5-005

STRONA GŁÓWNA > UŻYTKOWNICY > ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI > SZCZEGÓŁY

szczegóły konta użytkownika

P6-001

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > DODAJ

P6-002

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > EDYCJA

P6-003

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > EDYCJA > UPRAWNIENIA I MIEJSCA EGZAMINOWANIA

P6-004

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > EDYCJA > UPRAWNIENIA NA KWALIFIKACJE

P5-002
P5-003

Dyrektor/
Pracownik OE

Dyrektor/
Pracownik OE

dodanie ośrodków egzaminacyjnych

edycja ośrodków egzaminacyjnych

dodanie miejsca egzaminowania

dodanie uprawnień na kwalifikacje

powiązani pracownicy z OE

P6-005

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > EDYCJA > PRACOWNICY

P6-006

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > EDYCJA > ZDAJĄCY

P6-007

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > DEZAKTYWACJA

P6-008

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > OŚRODKÓW EGZAMINACYJNYCH > LISTA OŚRODKÓW
EGZAMINACYJNYCH > SZCZEGÓŁY

P7-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > DODAJ

Rejestracja terminu sesji

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > LISTA DEKLARACJI

lista deklaracji złożonych w danej sesji

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > LISTA DEKLARACJI >
STATYSTYKA

statystyka dla deklaracji

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > LISTA DEKLARACJI >
STATYSTYKA PER KWALIFIKACJA

statystyka dla deklaracji per kwalifikacja

P7-002
P7-003
P7-004

Dyrektor/
Pracownik CKE
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powiązani zdający z OE

dezaktywacja ośrodków egzaminacyjnych

szczegóły ośrodka egzaminacyjnego

Załącznik nr 5 do OPZ – specyfikacja testów regresji SIOEPKZ

P7-005

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > LISTA DEKLARACJI >
STATYSTYKA PER KWALIFIKACJA PER OKE

statystyka dla deklaracji per kwalifikacja per oke

P8-001

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > REJESTRY WEWNĘTRZNE > TERMINY KURSÓW NA
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE > DODAJ

tworzenie KKZ

P8-002

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > REJESTRY WEWNĘTRZNE > TERMINY KURSÓW NA
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE > EDYCJA > PPRZEKAZ DO OKE

przesłanie KKZ do OKE

P9-001

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > REJESTRY WEWNĘTRZNE > TERMINY KURSÓW NA
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE > EDYCJA

edycja KKZ

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > REJESTRY WEWNĘTRZNE > TERMINY KURSÓW NA
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE > USUŃ

usunięcie KKZ

P9-003

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > REJESTRY WEWNĘTRZNE > TERMINY KURSÓW NA
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE > SZCZEGÓŁY

szczegóły KKZ

P10-001

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > DODAJ

dodanie zdającego do rejestrów zdających

P10-002

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > IMPORT ZDAJACYCH

dodanie zdającego do rejestrów zdających poprzez plik CSV

P10-003

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > ZŁÓŻ DEKLARACJE

Dyrektor/
Pracownik OE

P9-002

P10-004

Dyrektor/
Pracownik OKE

Dyrektor/
Pracownik OE

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > IMPORT DEKLARACJI

masowe składanie deklaracji (uczestnik KKZ,
uczeń/słuchacz/absolwent)
składanie deklaracji poprzez plik .CSV (uczestnik KKZ,
uczeń/słuchacz/absolwent)

P10-005

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > EDYCJA > DEKLARACJE I
WNIOSKI > DODAJ

złożenie deklaracji ze szczegółów zdającego (uczestnik KKZ,
uczeń/słuchacz/absolwent)

P10-006

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > EDYCJA > DEKLARACJE I
WNIOSKI

akceptacja deklaracji ze szczegółów zdającego

P10-007

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > DEKLARACJE > AKCEPTACJA DEKLARACJI

masowa akceptacja deklaracji

P11-001

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > EDYCJA > DEKLARACJE I
WNIOSKI > DODAJ

Składanie deklaracji (uczestnik KKZ, osoba dorosła/ekstern, absolwent
zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za
granicą)

P11-002

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > EDYCJA > DEKLARACJE I
WNIOSKI > ZAAKCEPTUJ DEKLARACJĘ

akceptacja deklaracji ze szczegółów zdającego

P11-003

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > EDYCJA > DEKLARACJE I
WNIOSKI > ODRZUĆ

odrzucenie deklaracji ze szczegółów zdającego

P11-004

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > EDYCJA > DEKLARACJE I
WNIOSKI > EDYTUJ

edycja deklaracji ze szczegółów zdającego

Dyrektor/
Pracownik OKE
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P11-005

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > EDYCJA > DEKLARACJE I
WNIOSKI > SZCZEGÓŁY

szczegóły deklaracji ze szczegółów zdającego

P11-006

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > LISTA ZDAJĄCYCH > EDYCJA > DEKLARACJE I
WNIOSKI > PRZENIEŚ DO POCZEKALNI

przeniesienie deklaracji do poczekalni ze szczegółów zdającego

P12-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > DEKLARACJE > AKCEPTACJA DEKLARACJI >
ZAZNACZ > AKCEPTUJ

masowa akceptacja deklaracji

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > DEKLARACJE > AKCEPTACJA DEKLARACJI >
ZAZNACZ > ODRZUĆ

masowa odrzucenie deklaracji

P12-003

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > DEKLARACJE > AKCEPTACJA DEKLARACJI >
ZAZNACZ > POCZEKALNIA

masowa przeniesienie zaakceptowanych deklaracji do poczekalni

P13-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > DEKLARACJE > ZARZĄDZANIE
DEKLARACJAMI > PRZEPISZ OKE

przepisanie deklaracji z jednej lub obu części egzaminu do innego OKE

P13-002

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > DEKLARACJE > ZARZĄDZANIE
DEKLARACJAMI > PRZEPISZ

przepisanie deklaracji z jednej lub obu części egzaminu do innego OE

P13-003

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > DEKLARACJE > ZARZĄDZANIE
DEKLARACJAMI > PRZYPISZ SESJE

przypisanie sesji do deklaracji

P13-004

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > DEKLARACJE > ZARZĄDZANIE
DEKLARACJAMI > POCZEKALNIA

przeniesienie deklaracji do poczekalni

P13-005

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > DEKLARACJE > ZARZĄDZANIE
DEKLARACJAMI > PRZYWRÓĆ Z POCZEKALNI

przywrócenie deklaracji z poczekalni

P13-006

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > DEKLARACJE > ZARZĄDZANIE
DEKLARACJAMI > STATYSTYKA

statystyka deklaracji

P14-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > SZCZEGÓŁY >
HARMONOGRAM ZMIAN W SESJI > REJESTRUJ ZMIANY

tworzenie harmonogramu dla sesji z każdej części egzaminu

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > SZCZEGÓŁY >
HARMONOGRAM ZMIAN W SESJI > EDYTUJ

edycja utworzonej zmiany

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > SZCZEGÓŁY >
HARMONOGRAM ZMIAN W SESJI > USUŃ

usunięcie utworzonej zmiany

P12-002

Dyrektor/
Pracownik OKE

Dyrektor/
Pracownik OKE

P14-002

P14-003

Dyrektor/
Pracownik CKE
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STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > SZCZEGÓŁY > STATUS
ZMIAN W SESJI > ROZPOCZNIJ PLANOWANIE > ZAZNACZ > ROZPOCZĘCIE ZAZNACZONYCH

Rozpoczęcie planowania egzaminów ze zmian, które zostały
zaznaczone

P15-002

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > SZCZEGÓŁY > STATUS
ZMIAN W SESJI > ROZPOCZNIJ PLANOWANIE > ZAZNACZ > ROZPOCZĘCIE WSZYSTKICH

Rozpoczęcie planowania egzaminów ze wszystkich zmian

P16-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > DODAJ

dodanie nowego egzaminu

P16-002

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > EDYCJA

edycja utworzonego egzaminu

P16-003

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > USUŃ

usunięcie utworzonego egzaminu

P16-004

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > SZCZEGÓŁY

szczegóły utworzonego egzaminu

P15-001
Dyrektor/
Pracownik OKE

P16-005
P16-006

Dyrektor/
Pracownik OE

P16-007

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > PROTOKÓŁ DO
EGZAMINU
STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > LISTA
ZDAJĄCYCH
STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > EDYCJA >
PRZEKAŻ DO OKE

generuje PDF'a z protokołem z przebiegu egzaminu
generuje PDF'a z listą zdających z danego egzaminu
przesłanie egzaminu do OKE

P16-008

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > ZAZNACZ >
PRZEKAŻ DO OKE

masowe przesłanie egzaminów do OKE

P16-009

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > ZAZNACZ >
HARMONOGRAM EGZAMINÓW > GENERUJ HARMONOGRAM

generowanie PDF'a z harmonogramem egzaminów

P17-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINATORZY > ZGŁOSZENIE
DOSTĘPNOŚCI > EGZAMIN Z WYKONANIEM > DOSTĘPNOŚĆ > DODAJ/ZMIEŃ

zgłoszenie dostępności

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINATORZY > LISTA PLANOWANYCH
EGZAMINÓW DLA EGZAMINATORA > AKCEPTUJ > ZAPISZ

potwierdzanie obecności na egzaminie

Egzaminator
P17-002

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > AKCEPTACJA
EGZAMINU
STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > ODRZUCENIE
EGZAMINU

P18-001
P18-002
P18-003
P18-004

Dyrektor/
Pracownik OKE

P18-005
P18-006
P19-001

Dyrektor/
Pracownik OKE

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > SZCZEGÓŁY
STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > PROTOKÓŁ DO
EGZAMINU
STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > LISTA
ZDAJĄCYCH
STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > ZAZNACZ >
AKCEPTUJ
STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > SZCZEGÓŁY > STATUS
ZMIAN W SESJI > ZAKOŃCZ PLANOWANIE > ZAZNACZ > ZAKOŃCZENIE ZAZNACZONYCH
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akceptacja egzaminów
odrzucenie egzaminów
szczegóły utworzonego egzaminu
generuje PDF'a z protokołem z przebiegu egzaminu
generuje PDF'a z listą zdających z danego egzaminu
masowa akceptacja egzaminów
zakończenie planowania egzaminów ze zmian które zostały
zaznaczone
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P19-002

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > SZCZEGÓŁY > STATUS
ZMIAN W SESJI > ZAKOŃCZ PLANOWANIE > ZAZNACZ > ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH

zakończenie planowania egzaminów ze wszystkich zmian

P20-001

STRONA GŁÓWNA > BANK ZADAŃ > SZABLONY ARKUSZY > DODAJ > ZAPISZ

dodanie szablonu arkusza

P20-002

STRONA GŁÓWNA > BANK ZADAŃ > SZABLONY ARKUSZY > DODAJ > EDYCJA

edycja szablonu arkusza

P20-003

STRONA GŁÓWNA > BANK ZADAŃ > SZABLONY ARKUSZY > DODAJ > USUŃ

usunięcie szablonu arkusza

STRONA GŁÓWNA > BANK ZADAŃ > SZABLONY ARKUSZY > DODAJ > SZCZEGÓŁY

szczegóły szablonu arkusza

STRONA GŁÓWNA > BANK ZADAŃ > ARKUSZE > ARKUSZE > DODAJ

tworzenie nowego arkusza

P20-006

STRONA GŁÓWNA > BANK ZADAŃ > ARKUSZE > ARKUSZE > EDYCJA

edycja utworzonego arkusza

P20-007

STRONA GŁÓWNA > BANK ZADAŃ > ARKUSZE > ARKUSZE > USUŃ

usunięcie utworzonego arkusza

P20-008

STRONA GŁÓWNA > BANK ZADAŃ > ARKUSZE > ARKUSZE > SZCZEGÓŁY

szczegóły utworzonego arkusza

P20-009

STRONA GŁÓWNA > BANK ZADAŃ > ARKUSZE > ARKUSZE > EKSPORT DO E-OCENIANIA

generuje dokument XML

P21-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WIELE ARKUSZY
> PRZYPISZ > ZAPISZ

przypisanie arkuszy do zmian

P20-004
P20-005

P21-002

Dyrektor/
Pracownik CKE

Dyrektor/
Pracownik CKE

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WIELE ARKUSZY
> WYBRANIE FILTRÓW > PRZYPISZ
masowe przypisanie arkuszy do zmian

P21-003

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WIELE ARKUSZY
> ZAZNACZ > ZAPISZ

P22-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > SZCZEGÓŁY > STATUS
ZMIAN W SESJI > GENERUJ DANE

Generowanie danych na egzamin z cz. pisemnej i cz. praktycznej

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI > SZCZEGÓŁY > STATUS
ZMIAN W SESJI > UDOSTĘPNIJ DANE

Udostępnienie danych do egzaminów

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY > POTWIERDŹ
ZAKONCZENIE > ZAPISZ

zakończenie egzaminów

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - PROTOKOŁY >
PROTOKOŁY > DODAJ > GENERUJ PROTOKÓŁ I WYKAZ

wygenerowanie protokołów

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - PROTOKOŁY >
PROTOKOŁY > EDYCJA > GENERUJ PROTOKÓŁ I WYKAZ

edycja wygenerowanego protokołu

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - PROTOKOŁY >
PROTOKOŁY > POBIERZ PROTOKÓŁ

pobranie PDF'a z protokołem

Dyrektor/
Pracownik CKE
P22-002

P23-001

Dyrektor/
Pracownik OE

P24-001

P24-002

P24-003

Dyrektor/
Pracownik OE
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STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - PROTOKOŁY >
SZCZEGÓŁY
STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - PROTOKOŁY
ZBIORCZE > DODAJ > UTWÓRZ NOWY PROTOKÓŁ ZBIORCZY > GENERUJ PROTOKÓŁ
ZBIORCZY

P24-004
P24-005

szczegóły egzaminu
wygenerowanie protokołów zbiorczych

P24-006

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - PROTOKOŁY
ZBIORCZE > EDYCJA > GENERUJ PROTOKÓŁ ZBIORCZY

edycja wygenerowanego protokołu zbiorczego

P25-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - PROTOKOŁY >
SZCZEGÓŁY

szczegóły egzaminu

P25-002

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - PROTOKOŁY >
PROTOKOŁY > POBIERZ PROTOKÓŁ

pobranie PDF'a z protokołem

P25-003

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - PROTOKOŁY >
ODBLOKUJ PROTOKÓŁ

odblokowanie protokołu po przekroczeniu czasu na edycje po
zakończeniu egzaminu

P25-004

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - PROTOKOŁY
ZBIORCZE

lista protokołów zbiorczych utworzonych w OE

P26-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > ARKUSZE PRZYPISANE DO
ZMIAN > AKTYWOWANE

aktywowanie arkusza do wczytywania wyników

P26-002

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > ARKUSZE PRZYPISANE DO
ZMIAN > DEZAKTYWACJA

dezaktywowanie arkusza do wczytywania wyników

P26-003

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > ARKUSZE PRZYPISANE DO
ZMIAN > ZAZNACZ > AKTYWOWANE

masowe aktywowanie arkusza do wczytywania wyników

P26-004

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > ARKUSZE PRZYPISANE DO
ZMIAN > ZAZNACZ > DEZAKTYWACJA

masowe dezaktywowanie arkusza do wczytywania wyników

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WYNIKI >
ZARZĄDZAJ > IMPORT ODPOWIEDZI Z MASZYNY WITRUALNEJ

Import wyników komputerowych

STRONA GŁÓWNA strzałka PROCES EGZAMINOWANIA strzałka EGZAMINY strzałka
EGZAMINY - WYNIKI > IMPORT EGZAMNU PISEMNEGO

Wczytywanie wyników z egzaminów z części pisemnej

STRONA GŁÓWNA strzałka PROCES EGZAMINOWANIA strzałka EGZAMINY strzałka
EGZAMINY - WYNIKI > IMPORT EGZAMNU PRAKTYCZNEGO

Wczytywanie wyników z egzaminów z części praktycznej

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - ANOMALIE
WYNIKÓW > EDYCJA > ZAPISZ

rozwiązanie anomalii

Dyrektor/
Pracownik OKE

Dyrektor/
Pracownik CKE

P27-001

Dyrektor/
Pracownik OE

P28-001
Dyrektor/
Pracownik OKE
P28-002

P29-001

Dyrektor/
Pracownik OKE
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P29-002

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - ANOMALIE
WYNIKÓW > USUŃ

usunięcie anomalii

P29-003

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - ANOMALIE
WYNIKÓW > SZCZEGÓŁY

szczegóły anomalii

P29-004

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - ANOMALIE
WYNIKÓW > ZAZNACZ > USUŃ

masowe usunięcie anomalii

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI >SZCZEGÓŁY > STATUS
ZMIAN W SESJI > ODPOWIEDZI WPROWADZONE > ZAZNACZ > ZAKOŃCZONE
WPROWADZANIE ODPOWIEDZI

Zakończenie wprowadzania wyników

P31-001

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WYNIKI I MASKI
> ZARZĄDZAJ > PRZELICZ ROBOCZO

przeliczanie wyników roboczo

P31-002

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WYNIKI I MASKI
> ZARZĄDZAJ > STATYSTYKA ROBOCZO

statystyka przeliczania wyników roboczo

P31-003

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WYNIKI I MASKI
> ZARZĄDZAJ > PRZELICZ

przeliczanie wyników

P31-004

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WYNIKI I MASKI
> ZARZĄDZAJ > STATYSTYKA

statystyka przeliczania wyników

P31-005

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WYNIKI I MASKI
> ZARZĄDZAJ > SZCZEGÓŁY

szczegóły maski

P31-006

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WYNIKI I MASKI
> ZARZĄDZAJ > DODAJ

tworzenie maski

P31-007

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WYNIKI I MASKI
> PRZELICZ ROBOCZO WSZYSTKIE

masowe przeliczanie robocze wyników

P31-008

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > EGZAMINY > EGZAMINY - WYNIKI I MASKI
> PRZELICZ WSZYSTKIE

masowe przeliczanie wyników

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY SESJI >SZCZEGÓŁY > STATUS
ZMIAN W SESJI > PRZEKAŻ WYNIKI DO OKE

przekazanie wyników do OKE

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYKAZ ABSOLWENTÓW > WYKAZ
ABSOLWENTÓW > ZAZNACZ > UTWÓRZ WYKAZ > ZAPISZ

utworzenie wykazu absolwentów

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYKAZ ABSOLWENTÓW > WYKAZY >
SZCZEGÓŁY

szczegóły utworzonego wykazu absolwentów

P30-001

Dyrektor/
Pracownik OKE

Dyrektor/
Pracownik CKE

P32-001

P33-001
P33-002

Dyrektor/
Pracownik CKE

Dyrektor/
Pracownik OE
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P34-001

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYKAZ ABSOLWENTÓW > SZCZEGÓŁY

szczegóły utworzonego wykazu absolwentów

P34-002

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH > DODAJ > ZAPISZ

dodanie dodatkowego terminu dla OE do utworzenia wykazu
absolwentów

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH > EDYCJA

edycja dodatkowego terminu dla OE do utworzenia wykazu
absolwentów

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH > USUŃ

usunięcie dodatkowego terminu dla OE do utworzenia wykazu
absolwentów

STRONA GŁÓWNA > PROCES EGZAMINOWANIA > TERMINY ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNYCH > DODAJ > ZAPISZ

dodanie terminu do utworzenia wykazów absolwentów

P36-001

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE INFORMACJI O WYNIKACH >
WYSTAWIANIE INFORMACJI O WYNIKACH > ZAZNACZ > WYSTAW > ZAPISZ

masowe wystawianie informacji o wynikach

P36-002

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE INFORMACJI O WYNIKACH >
INFORMACJE O WYNIKACH W TRAKCIE GENEROWANIA

lista rekordów dla informacji o wynikach w trakcie generowania

P36-003

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE INFORMACJI O WYNIKACH >
INFORMACJE O WYNIKACH

lista zdających z wystawioną informacją o wynikach

P36-004

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE INFORMACJI O WYNIKACH >
INFORMACJE O WYNIKACH > POBIERZ

pobranie PDF'a z wygenerowanym dokumentem

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE INFORMACJI O WYNIKACH >
ZLECENIA NA WYDRUKI > WYBIERZ > UTWÓRZ ZLECENIE

tworzenie paczek z dokumentami dla wybranych OE

P36-006

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE INFORMACJI O WYNIKACH >
ZLECENIA NA WYDRUKI > WYBIERZ WSZYSTKO > UTWÓRZ ZLECENIE

tworzenie paczek z dokumentami dla wybranych OE

P36-007

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE INFORMACJI O WYNIKACH >
PACZKI W TRAKCIE GENEROWANIA

lista rekordów z paczkami w trakcie generowania

P36-008

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE INFORMACJI O WYNIKACH >
GOTOWE WYDRUKI

lista rekordów z wygenerowanymi paczkami

P36-009

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE INFORMACJI O WYNIKACH >
GOTOWE WYDRUKI > POBIERZ

pobranie paczki z wygenerowanymi dokumentami na dysk komputera

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE ŚWIADECTW > WYSTAWIANIE
ŚWIADECTW > ZAZNACZ > WYSTAW > ZAPISZ

masowe wystawianie świadectw

P34-003

Dyrektor/
Pracownik OKE

P34-004

P35-001

P36-005

P37-001

Dyrektor/
Pracownik CKE

Dyrektor/
Pracownik OKE

Dyrektor/
Pracownik OKE
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P37-002

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE ŚWIADECTW > ŚWIADECTWA
W TRAKCIE GENEROWANIA

lista rekordów dla świadectw w trakcie generowania

P37-003

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE ŚWIADECTW > ŚWIADECTWA

lista zdających z wystawionymi świadectwami

P37-004

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE ŚWIADECTW > ŚWIADECTWA >
pobranie PDF'a z wygenerowanym dokumentem
POBIERZ

P37-005

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE ŚWIADECTW > ZLECENIA NA
WYDRUKI > WYBIERZ > UTWÓRZ ZLECENIE

tworzenie paczek z dokumentami dla wybranych OE

P37-006

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE ŚWIADECTW > ZLECENIA NA
WYDRUKI > WYBIERZ WSZYSTKO > UTWÓRZ ZLECENIE

tworzenie paczek z dokumentami dla wybranych OE

P37-007

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE ŚWIADECTW > PACZKI W
TRAKCIE GENEROWANIA

lista rekordów z paczkami w trakcie generowania

P37-008

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE ŚWIADECTW > GOTOWE
WYDRUKI

lista rekordów z wygenerowanymi paczkami

P37-009

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE ŚWIADECTW > GOTOWE
WYDRUKI > POBIERZ

pobranie paczki z wygenerowanymi dokumentami na dysk komputera

P38-001

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE DYPLOMÓW > WYSTAWIANIE
DYPLOMÓW > ZAZNACZ > WYSTAW > ZAPISZ

masowe wystawianie dyplomów

P38-002

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE DYPLOMÓW > DYPLOMY W
TRAKCIE GENEROWANIA

lista rekordów dla dyplomów w trakcie generowania

P38-003

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE DYPLOMÓW > DYPLOMY

lista zdających z wystawionymi dyplomami

P38-004

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE DYPLOMÓW > DYPLOMY >
POBIERZ

pobranie PDF'a z wygenerowanym dokumentem

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE DYPLOMÓW > ZLECENIA NA
WYDRUKI > WYBIERZ > UTWÓRZ ZLECENIE

tworzenie paczek z dokumentami dla wybranych OE

P38-006

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE DYPLOMÓW > ZLECENIA NA
WYDRUKI > WYBIERZ WSZYSTKO > UTWÓRZ ZLECENIE

tworzenie paczek z dokumentami dla wybranych OE

P38-007

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE DYPLOMÓW > PACZKI W
TRAKCIE GENEROWANIA

lista rekordów z paczkami w trakcie generowania

P38-008

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE DYPLOMÓW > GOTOWE
WYDRUKI

lista rekordów z wygenerowanymi paczkami

P38-009

STRONA GŁÓWNA > REJESTRY > ZDAJĄCYCH > WYSTAWIANIE DYPLOMÓW > GOTOWE
WYDRUKI > POBIERZ

pobranie paczki z wygenerowanymi dokumentami na dysk komputera

P38-005

Dyrektor/
Pracownik OKE
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P39-001

Zdający

STRONA GŁÓWNA > EGZAMINY

lista zaplanowanych egzaminów z wynikami

P40-001

Zdający

STRONA GŁÓWNA > DEKLARACJE I WNIOSKI

lista złożonych deklaracji

P41-001

Zdający

STRONA GŁÓWNA > DEKLARACJE I WNIOSKI > SZCZEGÓŁY

szczegóły złożonej deklaracji

P42-001

Zdający

STRONA GŁÓWNA > SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY > PRZEJDZ DO EGZAMINU

egzamin szkoleniowy testowy

P43-001

Zdający

STRONA GŁÓWNA > MOJE DANE

dane zalogowanego użytkownika

P44-001

Zdający

STRONA GŁÓWNA > ZMIANA HASŁA

zmiana hasła w portalu
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Przykładowe akty prawne
które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu SIOEPKZ

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2094);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r. poz. 184 z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.);
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie ramowego programu
szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów
oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1305
z późn. zm.);
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych
identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania
danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 957 z późn. zm.);
8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842
z późn. zm.);
9. Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 927
z późn. zm.);
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych
wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego
prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące
prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także
warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO (Dz.U.
z 2012 r. poz. 321);
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury
weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 466);
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz
terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1267);
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.);
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14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych
wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 159, poz. 948);
15. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 roku w sprawie szczegółowych
warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny
służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627);
16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism
w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych, oraz
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
971 z późn. zm.);
17. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.);
18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024);
19. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402
z późn. zm.);
20. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922
z późn. zm.).

Należy zwrócić uwagę, że środowisko funkcjonowania systemu SIOEPKZ może być zdeterminowane
również innymi aktami prawnymi, w szczególności powstałymi lub znowelizowanymi w okresie
obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania. Zamawiający wymaga
aktywnej realizacji przez Wykonawcę obowiązku śledzenia zmian prawnych w celu zapewnienia
zgodności systemu SIOEPKZ ze wszystkimi nowo powstałymi oraz znowelizowanymi aktami prawnymi
w okresie obowiązywania umowy oraz współpracy z osobami dedykowanymi przez Zamawiającego do
obsługi zmian prawnych.
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Rodzaje Awarii/Incydentów/Zgłoszeń

Zamawiający wprowadza następujące rodzaje Awarii/Incydentów/Zgłoszeń:

RODZAJE

CZAS
REAKCJI

AWARII/INCYDENTÓW/ZGŁOSZEŃ

(potwierdzeni
e przyjęcia
zgłoszenia)

ZGŁOSZENIE
AWARII/
INCYDENTU
DO
GWARANTA IS LUB
OPERATORA
RChO
(w zakresie
odpowiedzialności
Gwaranta I-S lub
Operatora RChO)

USUNIĘCIE
AWARII /
SKUTKÓW
INCYDENTU /
ROZWIĄZANIE
ZGŁOSZENIA

ODNOTOWAN
IE
CZYNNOŚCI
W BAZIE
WIEDZY

(w zakresie
odpowiedzialności
Wykonawcy)

GRANICZNE CZASY WYKONANIA CZYNNOŚCI

TOP – dotyczy Service Desk24 lub Service
Desk CKE
Obligatoryjny, gdy nie jest możliwe:
1) Zarządzanie użytkownikami w pełnym zakresie
funkcjonalności systemu SIOEPKZ

niezwłocz
nie, nie
dłużej niż
15 minut
od
zgłoszenia

2) Składanie protokołów zbiorczych w dniach
przeprowadzania egzaminów zawodowych przez
wszystkich użytkowników, którzy są zobowiązani
do złożenia protokołu zbiorczego w tym dniu.

- 2 godz.
pracy Service
Desk
na zgłoszenie
od
potwierdzenia
przyjęcia
zgłoszenia
- 4 godziny
pracy Service
Desk na
weryfikację
poprawności
działania po
zgłoszeniu
przez
Gwaranta I-S
lub Operatora
RChO
usunięcia
Awarii/
skutków
Incydentu

3) Wykonanie wydruku masowego dokumentów, dla
których system przechowuje wszystkie informacje
niezbędne do ich wygenerowania.
4) Wczytywanie poprawnych co do formatu i
zawartości wyników z egzaminu przy komputerze
przez użytkowników, którzy taki egzamin
przeprowadzają w danym dniu.
5) Skorzystanie z modułu powiadomień przez
wszystkich uprawnionych użytkowników w pełnym
zakresie funkcjonalności:
a. Nowe powiadomienie, służące do powiadamiania
użytkowników systemu (treść i załączniki),
powiadamianie w platformie SIOEPKZ, e-mail,
sms, email i sms;
b.Lista powiadomień, służąca do odczytywania
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w ciągu 1
godz. od
zgłoszenia
(niezależnie od
czasu
potwierdzenia
przyjęcia
zgłoszenia
przez
Wykonawcę)

72 godziny
od usunięcia
Awarii/
skutków
Incydentu
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powiadomień przeznaczonych dla użytkowników
systemu (treść i załączniki).
6) Uzyskanie dostępu przez uprawnionych
użytkowników do informacji przekazywanych dla
ośrodków egzaminacyjnych
i niezbędnych do przeprowadzania egzaminu
(zgodnie z procedurami opublikowanymi przez
CKE oraz w terminie zaplanowanym przez OE
i zaakceptowanym przez OKE):
a. plików potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu
przy komputerze;
b.haseł do odblokowania egzaminu przy
komputerze;
c. plików z instrukcjami/wskazaniami dotyczącymi
przygotowania stanowisk do przeprowadzania
egzaminu praktycznego.
7) Uzyskanie przez uprawnionych użytkowników
dostępu do banku zadań i arkuszy
egzaminacyjnych wybranych do przeprowadzenia
egzaminów zawodowych, w pełnej
funkcjonalności.
8) Praca na koncie zdającego w pełnym zakresie
funkcjonalności (w dniu publikacji wyników).
Obligatoryjny gdy wystąpi:
1)

Awaria/Incydent zagrażający
nieprzeprowadzeniem egzaminów zgodnie
z przepisami prawa lub niedotrzymaniem
terminów (ustalanych w odpowiednich
komunikatach dyrektora CKE wynikających
z przepisów prawa) związanych
z organizowaniem i przeprowadzaniem
egzaminów zawodowych, w tym publikacji
wyników

2)

Incydent związany z bezpieczeństwem systemu.

HIGH – dotyczy Service Desk24 lub Service
Desk CKE lub Service Desk10

15 min.
od
zgłoszenia

Obligatoryjny, gdy nie jest możliwe:
1) praca na koncie pracownika/Dyrektora CKE,
pracownika/Dyrektora OKE,
pracownika/Dyrektora OE w pełnym zakresie
funkcjonalności (za wyjątkiem sytuacji, kiedy
zachodzi przesłanka właściwa dla kategorii TOP).

- 2 godz.
pracy Service
Desk
na zgłoszenie
od
potwierdzenia
przyjęcia
zgłoszenia
- 4 godziny
pracy Service
Desk na
weryfikację
poprawności
działania po
zgłoszeniu
przez
Gwaranta I-S
lub Operatora
RChO

2) Uzyskanie przez uprawnionych użytkowników
dostępu do rejestru bezpieczeństwa
w pełnym zakresie funkcjonalności.
Obligatoryjny, gdy wystąpi:
1) Awaria/Incydent wymieniony w TOP podczas
pracy tylko Service Desk10
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w ciągu 24
godz. od
zgłoszenia
(niezależnie od
czasu
potwierdzenia
przyjęcia
zgłoszenia
przez
Wykonawcę)

72 godziny od
usunięcia
awarii/
skutków
incydentu
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usunięcia
awarii/skutków
incydentu

MEDIUM – dotyczy Service Desk24, Service
Desk CKE lub Service Desk10
Obligatoryjny, gdy:

15 min.
od
zgłoszenia

1) Nastąpiła Awaria/Incydent aplikacji, ale
funkcjonalności systemu są osiągalne poprzez
skorzystanie z innych funkcjonalności
umożliwiających tymczasowe obsłużenie braków
pełnej funkcjonalności.

- 4 godziny
pracy Service
Desk na
weryfikację
poprawności
działania po
zgłoszeniu
przez
Gwaranta I-S
lub Operatora
RChO
usunięcia
Awarii /
skutków
Incydentu

2) Nastąpiło Zgłoszenie o dodanie nowego szablonu
raportu w systemie.
3) Nastąpiło Zgłoszenie o wygenerowanie danych na
podstawie zawartości bazy danych systemu.
4) Nastąpiło Zgłoszenie polegające na zadaniu przez
Zamawiającego pytania o funkcjonowanie
aplikacji.

LOW – dotyczy Service Desk24, Service
Desk CKE lub Service Desk10

- 2 godz.
pracy Service
Desk
na zgłoszenie
od
potwierdzenia
przyjęcia
zgłoszenia

15 min.
od
zgłoszenia

Dotyczy wszystkich Awarii / Incydentów / Zgłoszeń
niespełniających kryteriów wymienionych
w kategoriach TOP, HIGH, MEDIUM.

- 2 godz.
pracy Service
Desk
na zgłoszenie
od
potwierdzenia
przyjęcia
zgłoszenia
- 4 godziny
pracy Service
Desk na
weryfikację
poprawności
działania po
zgłoszeniu
przez
Gwaranta I-S
lub Operatora
RChO
usunięcia
awarii/skutków
incydentu

w ciągu 48
godz. od
zgłoszenia
(niezależnie od
czasu
potwierdzenia
przyjęcia
zgłoszenia
przez
Wykonawcę)
powiększone o
czas naprawy
gwarancyjnej
przez
Gwaranta I-S
lub Operatora
RChO

72 godziny od
usunięcia
awarii
skutków
Incydentu

w ciągu 72
godz. od
zgłoszenia
(niezależnie od
czasu
potwierdzenia
przyjęcia
zgłoszenia
przez
Wykonawcę)
powiększone o
czas naprawy
gwarancyjnej
przez
Gwaranta I-S
lub Operatora
RChO

72 godziny od
usunięcia
Awarii/
skutków
Incydentu

Zgłoszenie przez Wykonawcę naprawy do Gwaranta I-S nie wstrzymuje czasu Wykonawcy do
wywiązania się z czasów SLA.
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W przypadku wystąpienia awarii typu TOP oraz HIGH Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
w terminie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dodatkowo wskazane przez Zamawiającego osoby.
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę Obejścia, którego skuteczność Zamawiający potwierdzi
w terminie właściwym dla usunięcia Awarii / skutków Incydentu / rozwiązania Zgłoszenia, rodzaj
Awarii / Incydentu / Zgłoszenia ulega modyfikacji zgodnie z poniższą tabelą:
Pierwotny rodzaj

Rodzaj

Awarii / Incydentu / Zgłoszenia

Awarii / Incydentu / Zgłoszenia
po zastosowaniu Obejścia

TOP

HIGH

HIGH

LOW

MEDIUM

LOW

LOW

LOW

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasów SLA za jego
zgodą w formie pisemnej pod rygorem nieważności (w szczególności w przypadku wystąpienia
okoliczności nieprzewidzianych, braku własnej winy Wykonawcy itp.).
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Minimalny zakres raportu RWU

Niniejszy dokument opisuje minimalne wymagania dla raportu RWU, składanego przez Wykonawcę
jako załącznik do protokołu odbioru świadczenia usług utrzymania systemu SIOEPKZ w ruchu za dany
miesiąc zgodnie z §4 ust. 7 umowy.

Raport RWU musi obejmować informacje dotyczące funkcjonowania systemu w danym okresie
rozliczeniowym takie, jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

tryby pracy systemu,
dostępność systemu,
logowania użytkowników,
realizacja awarii / incydentów / zgłoszeń,
wykorzystanie zasobów dyskowych,
zapisy logów systemowych.

1. Tryby pracy systemu
Raport powinien wykazywać daty rozpoczęcia i zakończenia pracy systemu w określonym trybie
(Service Desk 10, Service Desk 24, Service Desk CKE), z podaniem co najmniej:
a) daty i godziny rozpoczęcia pracy w danym trybie,
b) daty i godziny zakończenia pracy w danym trybie,
c) liczby sekund pracy w danym trybie.
Dla każdej zmiany trybu pracy systemu w okresie rozliczeniowym powinien występować jeden wiersz
danych.
Należy przyjąć, że pierwszy wiersz danych powinien dotyczyć trybu pracy od początku 1. dnia danego
okresu rozliczeniowego, a ostatni wiersz danych powinien dotyczyć trybu pracy do zakończenia
ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego.

2. Dostępność systemu
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Raport powinien pokazywać dla każdego przewidzianego trybu działania systemu (Service Desk 10,
Service Desk 24, Service Desk CKE) następujące parametry:
a) RDS – liczba sekund w badanym okresie, kiedy system funkcjonował w danym trybie i był
dostępny dla wszystkich użytkowników,
b) LS – liczba sekund w badanym okresie, kiedy system funkcjonował w danym trybie,
c) PS – liczba sekund w badanym okresie, kiedy system funkcjonował w danym trybie i trwała
uzgodniona z Zamawiającym przerwa serwisowa,
d) D – dostępność systemu, obliczona zgodnie ze wzorem:

D

RDS 100%
LS  PS

3. Logowania użytkowników

Raport powinien podawać informacje o zalogowaniach poszczególnych użytkowników na
poszczególne konta, z uwzględnieniem następujących informacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

imię użytkownika,
nazwisko użytkownika,
login użytkownika,
rola przydzielona do loginu użytkownika,
data logowania (z dokładnością co najmniej do 1 sekundy),
wynik logowania (Poprawne/Niepoprawne),
źródłowy adres IP żądania zalogowania użytkownika (z pominięciem ew. serwera proxy/load
balancera aplikacji), w formacie XXX.XXX.XXX.XXX

4. Realizacja awarii / incydentów / zgłoszeń.

Raport powinien podawać informacje o awariach / incydentach / zgłoszeniach zgłaszanych do
Wykonawcy w ciągu bieżącego okresu rozliczeniowego, jak również o awariach / incydentach /
zgłoszeniach zgłoszonych w ciągu poprzednich okresów rozliczeniowych (choćby nadal nie zostały
rozwiązane).
Dla każdej awarii / incydentu / zgłoszenia powinny zostać wykazane następujące informacje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

unikalny numer,
kategoria zgłoszenia,
nazwa użytkownika zgłaszającego,
data i godzina zarejestrowania zgłoszenia,
data i godzina reakcji na zgłoszenie,
rodzaj awarii / incydentu / zgłoszenia (TOP / HIGH / MEDIUM / LOW / NIE DOTYCZY),
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g) data i godzina rozwiązania awarii / incydentu / zgłoszenia,
h) uwagi Wykonawcy (pole nieobowiązkowe).
W przypadku zgłoszeń zgłaszanych za pośrednictwem platformy E-HELPDESK, kiedy użytkownik jest
automatycznie powiadamiany o numerze zgłoszenia, przyjmuje się, że data i godzina reakcji na
zgłoszenie jest tożsama z datą i godziną zarejestrowania zgłoszenia.

5. Wykorzystanie zasobów dyskowych

Raport powinien pokazywać stan monitoringu zasobów dyskowych wykonanego najpóźniej na 7 dni
przed końcem okresu rozliczeniowego i powinien obejmować co najmniej następujące informacje:
a)
b)
c)
d)
e)

nazwa maszyny wirtualnej, dostarczającej dany dysk/udział sieciowy,
nazwa dysku / udziału sieciowego,
całkowita pojemność dysku / udziału sieciowego,
ilość danych przechowywanych na dysku / udziale sieciowym,
% zajętości danego dysku / udziału sieciowego.

W przypadku zasobów współdzielonych, możliwe jest niewskazywanie maszyny wirtualnej w
raporcie, pod warunkiem jednoznacznego określenia w kolumnie „nazwa dysku / udziału
sieciowego”.
Możliwe jest przyjęcie jednolitej jednostki pojemności (1 KB, 1 MB, 1 GB) pod warunkiem
konsekwentnego jej stosowania dla wszystkich dysków, udziałów sieciowych oraz w raportach z
kolejnych miesięcy.

6. Logi systemowe

Raport powinien wykazywać wpisy w logach systemowych dotyczące błędnego funkcjonowania
aplikacji, usług systemowych, systemu operacyjnego lub aplikacji trzecich na środowisku
produkcyjnym i powinien zawierać co najmniej:
a)
b)
c)
d)
e)

wskazanie maszyny wirtualnej, której dotyczy wpis (jeżeli można wskazać),
wskazanie usługi, której dotyczy wpis,
wskazanie kategorii błędu, którego dotyczy wpis (jeżeli pierwotny log taką zawiera),
data i godzina (z dokładnością co najmniej do sekund) pojawienia się wpisu w logu,
źródłowy adres IP żądania, które spowodowało pojawienie się wpisu w logu (jeżeli taki adres
można ustalić),
f) treść wpisu,
g) uwagi Wykonawcy (pole nieobowiązkowe).
3

Załącznik nr 8 do OPZ – Minimalny zakres raportu RWU

Wykonawca może zaproponować dodatkowe kolumny zwiększające czytelność i łatwość
przetwarzania raportu, bądź zaproponować inną formę przekazania informacji z logów systemowych,
pod warunkiem zachowania minimalnego zakresu informacji.
Obowiązkowo raportowane powinny być pojawiające się w pierwotnych logach systemowych:
a) błędy HTTP o kodzie większym lub równym 400,
b) wyjątki, zgłaszane przez aplikacje,
c) błędy komunikacji sieciowej, w tym wynikające z upływu czasu na wykonanie operacji
(timeout),
d) informacje o wystąpieniu zakleszczeń (deadlocks),
e) błędy dotyczące niedostatecznych zasobów, w tym w szczególności systemowych oraz
dyskowych,
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Zakres informacji raportowanych poza raportem RWU

Niniejszy dokument opisuje zakres informacji, które powinny być raportowane przez Wykonawcę do Zamawiającego w związku z realizacją umowy
niezależnie od raportów RWU.

Lp.
1.

Informacja
Instalacja nowej wersji aplikacji

2.

Raport logów systemowych

Opis
Informacja o instalacji nowej wersji aplikacji, z
każdorazowym wyszczególnieniem zakresu zmian
wdrożonych w aplikacji.
Raport powinien wykazywać wpisy w logach systemowych
dotyczące błędnego funkcjonowania aplikacji, usług
systemowych, systemu operacyjnego lub aplikacji trzecich na
środowisku produkcyjnym i powinien zawierać co najmniej:
a) wskazanie maszyny wirtualnej, której dotyczy wpis
(jeżeli można wskazać),
b) wskazanie usługi, której dotyczy wpis,
c) wskazanie kategorii błędu, którego dotyczy wpis
(jeżeli pierwotny log taką zawiera),
d) data i godzina (z dokładnością co najmniej do
sekund) pojawienia się wpisu w logu,
e) źródłowy adres IP żądania, które spowodowało
1

Forma
E-mail w ciągu 3 godzin od momentu
zakończenia prac instalacyjnych na
środowisku produkcyjnym
Plik formatu otwieranego przez
aplikację Microsoft Excel, przesyłany
drogą elektroniczną na wskazany
przez Zamawiającego adres e-mail.
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pojawienie się wpisu w logu (jeżeli taki adres można
ustalić),
f) treść wpisu,
g) uwagi Wykonawcy (pole nieobowiązkowe).

3.

Przełączenie na środowisko lub maszynę
zapasową

4.

Stwierdzenie braku wsparcia dla komponentu
i/lub biblioteki niezbędnych do działania
systemu SIOEPKZ
Otrzymanie zgłoszeń gwarancyjnych

5.

Wykonawca może zaproponować dodatkowe kolumny
zwiększające czytelność i łatwość przetwarzania raportu,
bądź zaproponować inną formę przekazania informacji z
logów systemowych, pod warunkiem zachowania
minimalnego zakresu informacji.
Obowiązkowo raportowane powinny być pojawiające się w
pierwotnych logach systemowych:
a) błędy HTTP o kodzie większym lub równym 400,
b) wyjątki, zgłaszane przez aplikacje,
c) błędy komunikacji sieciowej, w tym wynikające z
upływu czasu na wykonanie operacji (timeout),
d) informacje o wystąpieniu zakleszczeń (deadlocks),
e) błędy dotyczące niedostatecznych zasobów, w tym
w szczególności systemowych oraz dyskowych,
Informacja o fakcie przełączenia ze wskazaniem elementu
infrastruktury, który uległ awarii, a w przypadku, kiedy fakt
przełączenia wpływa na wydajność i/lub bezawaryjność
działania systemu, również stwierdzenie tego faktu.
Informacja wskazująca na komponent / bibliotekę, termin
utraty wsparcia oraz propozycja działań zmierzających do
zapewnienia wsparcia.
Informacja zbiorcza z danego miesiąca, obejmująca:
a) rodzaj zgłoszenia,
b) wskazanie osoby zgłaszającej,
c) treść zgłoszenia,
d) datę zgłoszenia,
e) informację o dacie rozwiązania,
f) informację o sposobie rozwiązania,
2

E-mail w ciągu 1 godziny od
momentu stwierdzenia przełączenia
na środowisko lub maszynę
zapasową
E-mail wysłany co najmniej 3
miesiące przed datą utraty wsparcia
przez komponent/bibliotekę.
Plik formatu otwieranego przez
program Microsoft Excel przesyłany
drogą elektroniczną na wskazany
przez Zamawiającego adres e-mail,
raz w miesiącu w okresie
świadczenia usług Gwaranta I-S
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6.

Stwierdzenie wygaśnięcia zobowiązań
Gwaranta I-S

7.

Raport zmian konfiguracji systemu

g) aktualny status zgłoszenia.
Nierozwiązane zgłoszenia gwarancyjne z miesięcy
poprzednich powinny być przesyłane również w raportach z
miesięcy kolejnych, aż do ich rozwiązania.
Podpisana przez obie strony informacja stwierdzająca datę
wygaśnięcia zobowiązań Gwaranta I-S oraz rozwiązanie
wszystkich zgłoszonych do tej daty zgłoszeń związanych z
pełnieniem funkcji Gwaranta I-S
Informacja zbiorcza z danego miesiąca, obejmująca:
a) stan konfiguracji systemu na początek kwartału,
b) stan konfiguracji systemu na koniec kwartału,
c) wykaz zmian konfiguracji systemu, datę ich
wprowadzenia oraz krótkie uzasadnienie.

Protokół papierowy.

Plik formatu otwieranego przez
program Microsoft Word lub
Microsoft Excel przesyłany drogą
elektroniczną na wskazany przez
Zamawiającego adres e-mail, raz na
kwartał, w terminie 15 dni od
zakończenia kwartału.

Dodatkowo, Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o raport inny, niż wymienione powyżej, dotyczący funkcjonowania systemu SIOEPKZ i/lub
realizacji usług Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany realizować te raporty jako Zgłoszenia o poziomie MEDIUM (załącznik nr 7 do OPZ). Zamawiający
może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji raportu.
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Wykaz najważniejszych zmian spowodowanych zmianą przepisów prawa w okresie od 1 stycznia
2018 do 31 grudnia 2020 r.

Lp.
1.

Formuła
2019

2.

2019

3.

2019

Podstawa prawna
§ 19. 1. Zadania egzaminacyjne w części pisemnej
egzaminu zawodowego są wybierane losowo dla
każdego zdającego z bazy zadań egzaminacyjnych
prowadzonej przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną, według algorytmu ustalonego przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną.
§ 23. 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego
kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy
przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego w
danej sali egzaminacyjnej.
6. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25
zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego
zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25
zdających.
§ 30. 1. W celu umożliwienia zdającym dostępu do
treści rozwiązywanych przez nich zadań
egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi, po
upływie terminu przeprowadzania części pisemnej
egzaminu zawodowego, określonego w
komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10
lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w
terminie określonym i w sposób określony przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
otrzymuje od dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej kod umożliwiający dostęp do treści
rozwiązanych zadań egzaminacyjnych i udzielonych
odpowiedzi przez zdających w elektronicznym
systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego.
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub
upoważniona przez niego osoba umożliwia
zdającemu dostęp do treści rozwiązywanych zadań
egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi przez
zdającego, wraz ze wskazaniem prawidłowych
odpowiedzi. Dostęp do treści rozwiązywanych zadań
egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi jest
możliwy przez okres dwóch tygodni od po
zakończenia części pisemnej egzaminu zawodowego.
3. Zdający mogą uzyskać dostęp do treści zadań oraz
udzielonych odpowiedzi w miejscu, w którym
przystąpili do części pisemnej egzaminu
zawodowego, po wpisaniu w elektronicznym
systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego
1

Krótki opis
Algorytm losowania
zadań do arkuszy i
przydziału arkuszy do
zdających

Algorytm przydziału
członków zespołu
nadzorującego do
egzaminu pisemnego

Moduł udostępniania
zdającemu wyników
własnego egzaminu
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4.

2019

5.

2019

nazwy użytkownika i hasła zawartych w karcie
identyfikacyjnej, o której mowa w § 25 ust. 4.
§ 33. 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego
sporządza protokół z przebiegu części pisemnej
egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej.
W protokole zamieszcza się:
3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza
się:
1) wykaz zdających w danym dniu i godzinie w danej
sali egzaminacyjnej zawierający:
a) nazwę, adres i indywidualny numer
identyfikacyjny szkoły, placówki, centrum,
pracodawcy lub podmiotu prowadzącego
kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w
art. 9c ust. 2b ustawy o systemie oświaty,
b) symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w
danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa
branżowego ,
c) dzień i godzinę przeprowadzenia części pisemnej
egzaminu zawodowego oraz numer sali
egzaminacyjnej,
d) dane zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer
PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i
numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem
zdających:
– którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do części
pisemnej w zakresie danej kwalifikacji ,
– którzy przystąpili do części pisemnej w zakresie
danej kwalifikacji,
– którzy nie przystąpili do części pisemnej w zakresie
danej kwalifikacji,
– którym przerwano i unieważniono część pisemną
w zakresie danej kwalifikacji, wraz z przyczyną tego
unieważnienia,
– którzy korzystali z dostosowania warunków lub
formy przeprowadzania części pisemnej, o którym
mowa w art. 44zzzf ust. 1–6 i art. 44zzzh ust. 1
ustawy o systemie oświaty,
§ 40. 1. W skład zespołu nadzorującego przebieg
części praktycznej egzaminu zawodowego, której
rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań
egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, wchodzą,
jako członkowie zespołu, egzaminator lub
egzaminatorzy, o których mowa w art. 44zzzn ust. 2
ustawy o systemie oświaty, obserwujący i oceniający
część praktyczną. Liczbę egzaminatorów ustala się
zgodnie z § 48.
2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie
później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem
terminu głównego egzaminu zawodowego
2

Modyfikacja
funkcjonalności
generowania
protokołów
egzaminacyjnych

Moduł przydzielania
egzaminatora do
egzaminów w danym
Ośrodku
Egzaminacyjnym
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6.

2019

7.

2019

8.

2019

9.

2019

10.

2017

określonym w komunikacie, o którym mowa w art.
9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o
systemie oświaty, wyznacza egzaminatorów, o
których mowa w art. 44zzzn ust. 2 ustawy o
systemie oświaty, do przeprowadzenia części
praktycznej egzaminu zawodowego .
§ 41. 1. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum,
pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny
kurs zawodowy przekazują dyrektorowi okręgowej
komisji egzaminacyjnej – nie później niż na 2
miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego
egzaminu zawodowego określonym w komunikacie,
o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret
pierwsze ustawy o systemie oświaty – dane osób
pełniących funkcję asystentów technicznych, o
których mowa w art. 44zzzia ustawy o systemie
oświaty, niezbędne do zawarcia przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej umowy, o której
mowa w art. 9c ust. 10a ustawy o systemie oświaty.
§ 42. 1. W skład zespołu nadzorującego przebieg
części praktycznej egzaminu zawodowego, której
jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania
lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja,
wchodzą:
7. Jeżeli w miejscu przeprowadzania części
praktycznej egzaminu zawodowego, w którym jest
przeprowadzana część praktyczna egzaminu
zawodowego, której jedynym rezultatem
końcowym wykonania zadania lub zadań
egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż
25 zdających, liczbę członków zespołu
nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na
każdych kolejnych 25 zdających.
Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz.
1700)
Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi
spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu
zawodowego
albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe (Dz.U. 2019 poz. 1731)

§ 73. 1. W latach szkolnych 2019/2020–2027/2028
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
po zdaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
wydaje się na druku według wzoru odpowiednio nr
78, 79, 80 lub 81
określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
3

Modyfikacja
funkcjonalności
przypisywania
asystenta technicznego
do egzaminu

Algorytm przydziału
członków zespołu
nadzorującego do
egzaminu
praktycznego w
formule dokumentacja

Moduł wystawiania
nowych typów
dokumentów
Algorytm wystawiania
dyplomów w oparciu o
łączenie wyników z
egzaminów
realizowanych na bazie
różnych podstaw
programowych (PP
2019)
Nowy wzór
świadectwa dla
podstawy
programowej 2017
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11.

2017

12.

2017

13.

2017

§ 73. 2. Od roku szkolnego 2019/2020 dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na
druku według wzoru odpowiednio nr 82, 83, 84 lub
85 określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§ 73. 3. Od roku szkolnego 2019/2020 suplement do
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
o którym mowa
w § 40 ust. 2 pkt 1, wydaje się na druku według
wzoru nr 86 określonego w załączniku nr 7 do
rozporządzenia.
Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi
spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu
zawodowego
albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe (Dz.U. 2019 poz. 1731)
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Nowy wzór dyplomu
dla podstawy
programowej 2017
Nowy wzór
suplementu dla
postawy programowej
2017

Algorytm wystawiania
dyplomów w oparciu o
łączenie wyników z
egzaminów
realizowanych na bazie
różnych podstaw
programowych (PP
2017)
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