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Streszczenie. W pracy omówiono zastosow anie systemu pracy grupowej Lotus
Notes w Instytucie Sterowania i Techniki System ów Politechniki W rocławskiej.
Przedstawiono całokształt funkcji systemu. Szczególną uwagę zwrócono na bazy
danych w spierające prace adm inistracyjne dotyczące prowadzonej przez Instytut
dydaktyki.

THE APPLICATION OF LOTUS NOTES DATA BASES
IN THE INSTITUTE OF CONTROL AND SYSTEMS ENGINEERING
AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF WROCLAW
S u m m ary . In the paper we present the Lotus N otes groupware system
deployment for supporting the basic functioning o f the Institute o f Control and
Systems Engineering at the Technical University o f Wroclaw.

1. W prowadzenie
W ostatnich latach rozwój system ów inform atycznych spowodował zainteresow anie
użytkowników

oprogram owaniem

w spom agającym

pracę

grupow ą (ang.

groupware).

Systemy pracy grupowej um ożliw iają grupom osób kom unikow anie się, w ym ianę inform acji
i automatyzowanie procesów pracy za pom ocą komputerów.
Do czołowych przedstawicieli tego rodzaju oprogram ow ania należy system L otus Notes
firmy Lotus Development. Lotus N otes je st środow iskiem uruchom ieniow ym dla aplikacji
wspomagających pracę grupow ą oraz jednocześnie środow iskiem program istycznym do
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tworzenia tychże aplikacji. Lotus N otes umożliwia zarządzanie i w ym ianę danych pomiędzy
osobam i pracującym i przy

różnych

komputerach

rozsianych

po

całym

świecie,

w

środow iskach różnorakich system ów operacyjnych.
System Lotus N otes je st w ykorzystyw any w wielu instytucjach, do których należą banki,
szpitale, firmy ubezpieczeniowe, instytucje rządowe oraz środki m asow ego przekazu. Szereg
przedsiębiorstw

o

charakterze

ponadnarodowych

korporacji

bądź

organizacji

wielooddzialow ych nie m oże dzisiaj praw idłow o organizować swoich procesów biznesowych
bez odpow iednich system ów wspierających pracę grupową. Lotus N otes je st rów nież coraz
częściej

używany

w

naszym

kraju. D owodem

zainteresow ania tym

system em jest

opracowyw anie przez producenta kolejnych polskich wersji produktu. Celem niniejszej pracy
je st zaprezentow anie zamierzeń Instytutu Sterow ania i Techniki System ów Politechniki
Wrocławskiej w zakresie w drożenia technologii Lotus N otes przy w spom aganiu w ybranych
procesów zarządzania Instytutem
W prow adzenie technologii przetw arzania grupowego, której reprezentantem je st system
Lotus N otes, w ym aga działania w w ielu kierunkach [1, 2, 5]. O bejm uje ono przygotow anie
odpow iedniego środow iska sieciowego, opracowanie aplikacji oraz jej wdrożenie. W ramach
prac nad środow iskiem sieciowym należy przygotow ać infrastrukturę teleinform atyczną
zaplanować serwer(-y) system u oraz stanowiska klienckie. Dalsze prace to przygotowanie
środow iska

aplikacyjnego.

koncepcyjnych w

Zaplanow anie

aplikacji

w ym aga

przeprow adzenia

prac

zakresie oceny potrzeb użytkow ników i następnie opracow ania aplikacji

własnej z w ykorzystaniem specyficznego środow iska rozw ojow ego Lotus N otes bądź
wdrożenia aplikacji gotowej.

2. P raca grupow a
Praca grupow a je st sposobem pracy w sieci zw iązanym z zespołow ym działaniem grupy
użytkowników. System y inform atyczne służące wspom aganiu tego rodzaju przetwarzania
noszą nazwę system ów pracy grupowej (ang. groupware). Grupy użytkow ników m ogą
pracować nad pew nym wspólnym zadaniem w sieci lokalnej (ang. LAN), sieci miejskiej
(ang. M AN) bądź w sieci rozległej (ang. WAN), w tym w szczególności w sieci Internet.
M ożliw a je st też praca zdalna poprzez modem.
Zadaniem system ów typu groupware

je st zapew nienie elektronicznej komunikacji

między użytkownikam i przekazującymi oraz przechow ującym i w spólnie w ykorzystyw ane
dokum enty. "Grupowość" pracy polega na tym , że system nie tylko rejestruje i udostępnia
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dane

użytkownikom,

ale

także

nadzoruje

obieg

danych

i

dokum entów

pom iędzy

użytkownikami.
Jest wiele rodzajów funkcji użytkowych, które m ogą być przydatne przy pracy grupowej.
Kompletne rozwiązanie dla komputerowego wsparcia pracy grupowej pow inno zawierać
następujące składowe funkcjonalne:
• pocztę elektroniczną,
• grupy dyskusyjne,
• organizację dokumentów,
• formularze elektroniczne,
• terminarze zespołowe.
Systemy pracy grupowej powinny także posiadać funkcje:
• baz danych,
• systemów archiwizacji,
• organizatora osobistego,
• zarządzania przepływ em prac,
• wideokonferencji.

Archiwizacja

Wideokonferencje ;

I

\
Poczta elektroniczna

Grupy dyskusyjne

Organizatory osobiste

J.
\

Organizacja dokumentówj

j Terminarze zespo|owe

N
i

Formularze elektroniczne

\

Bazy danych.

Rys. 1. Praca grupowa i jej otoczenie
Fig. 1. W orkgroup environm ent

Praca grupowa je st w idziana przez pryzm at dw óch zm iennych - czasu i m iejsca - i m oże
być prowadzona zgodnie z następującym i schem atam i postępowania. Pierw szym z nich je st
sposób pracy według schem atu „ten sam czas, to samo m iejsce” . W tym schem acie pracy
wszyscy członkowie zespołu znajdują się w tym sam ym m iejscu o tym sam ym czasie.
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U m ożliw ia to prowadzenie spotkania, narady, konferencji. W takiej sytuacji oprócz narzędzi
potrzebnych do komunikacji potrzebne je st też oprogram owanie do prezentacji, wymiany
danych i bazy danych. Drugi sposób pracy grupowej dotyczy schematu „ten sam czas, inne
m iejsce”. W ówczas członkowie zespołu znajdują się w różnych miejscach i w wyznaczonym
czasie kom unikują się za pom ocą kom putera z pozostałą częścią grupy. In n ą m etodą pracy
grupowej je st schemat „różny czas, to samo m iejsce”. W tej sytuacji inform acja jest
przechow yw ana w pew nym ustalonym miejscu. Członek zespołu pow inien zapoznać się z
nią, w łączyć do dyskusji lub pracować nad wspólnym dokumentem . W tym przypadku
przydają się program y grup dyskusyjnych, bazy danych oraz poczta elektroniczna. Ostatni
przypadek dotyczy sytuacji „różny czas, różne miejsce”. Jest to praca nad danym zadaniem
niezależnie od fizycznej obecności i czasu działania. Inform acja znajduje się tam, gdzie
użytkownik może do niej sięgnąć i m a pewność, że jego działania będą dostępne dla innych
członków grupy, niezależnie od tego, gdzie się oni znajdują. Sytuacja ta najlepiej obrazuje
zadania system u pracy grupowej.
Lotus N otes je st oprogramowaniem, które posiada praktycznie w szystkie funkcje
niezbędne dla system ów groupware, o których była mowa. Jest to system , który najpełniej
spełnia w ym agania pracy grupowej spośród aktualnie dostępnych na rynku rozwiązań. Lotus
Notes je st otw artą platform ą systemową, na której m ożna uzyskać w spólny dostęp do
informacji oraz budować złożone aplikacje rozproszone, począwszy od aplikacji z sieciowym
dostępem do jednej wspólnej bazy danych, a skończywszy na aplikacjach z dziedziny
zarządzania organizacjam i. Lotus N otes je st narzędziem do wyszukiwania, zdobywania,
porządkowania i współdzielenia potrzebnych danych bez w zględu na to, gdzie się one
zn ajd u ją a mianowicie:
• we w łasnych bazach danych system u Lotus N otes,
• w relacyj nych bazach danych poza systemem,
•

w w iadom ościach przesłanych pocztą elektroniczną (w łasną lub obcą) do system u,

•

w aplikacji biurowej zintegrowanej z aplikacjami systemu,

• w sieci serw erów WWW.
Lotus N otes je st now oczesnym i rozw ojow ym środow iskiem klient/serw er dla aplikacji,
którymi są tzw. bazy danych Lotus Notes. Bazy danych Lotus N otes to podstaw owe jednostki
organizacji i przechow yw ania inform acji dostępnych w Lotus Notes. S ą one zbiorami
dokum entów

oraz

elem entów

potrzebnych

do

ich

tw orzenia

i

wykorzystania

skom ponow anych w tzw. projekt bazy danych. System aplikacyjny zbudow any w środowisku
LN składa się z pojedynczej lub z wielu baz danych, które są ze sobą w m niejszym lub
w iększym stopniu powiązane poprzez przepływ danych i sterowania. Dokładniejszy opis
architektury system u Lotus N otes oraz jego m ożliwości funkcjonalnych m ożna znaleźć m.in.
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w pracach [2, 5]. Praca [6] przedstaw ia materiał opracowany na potrzeby użytkow ników
systemu Lotus Notes w Instytucie. Zaw iera ona opis podstaw korzystania z baz danych Lotus
Notes.

3. Rozwój aplikacji Lotus Notes
Bazy danych Lotus N otes tworzone są w środowisku, które sprzyja interaktyw nem u
procesowi projektowania i wdrażania, w ramach którego procesy analizy, projektow ania i
implementacji aplikacji m ogą się przeplatać w ielokrotnie, aż do m om entu uzyskania aplikacji
satysfakcjonującej użytkownika. Przy rozw oju aplikacji Lotus N otes m ożna w yróżnić
następujące kluczowe etapy rozw oju system u [1]:
I.

A naliza w ym agań i projektowanie koncepcyjne. N a tym etapie określany je st cel
prac projektowych (tzn. ew idencja oczekiwań staw ianych przez użytkow ników wobec
systemu), sposób jego osiągnięcia oraz środki mające służyć jeg o realizacji. Ustalana
jest

strategia

urzeczyw istnienia

projektu

Lotus

N otes

w

firm ie

(organizacji,

przedsiębiorstwie), której projekt dotyczy, oraz określane są warunki prow adzenia
projektu. W ykonyw ane je st tu rów nież projektowanie wstępne. Efektem prac je st
całościowa koncepcja funkcji system u oraz koncepcja wdrożenia systemu.
II.

Projektowanie

i

realizacja.

Na

tym

etapie

następuje

przejście

na

poziom

projektowania technicznego połączonego z rów noczesną realizacją. Efektem prac je st
powstanie

prototypu,

tzn.

system u

pilotowego

skonfigurowanego

pod

kątem

określonych na początku w ym agań, którego zadaniem nie je st praca rzeczyw ista, a
praca w warunkach zbliżonych do rzeczyw istych oraz kontrola popraw ności realizacji
założonych funkcji.
W środowisku Lotus N otes aplikacje pow stają w procesie prototypow ania, który
składa się z następujących faz:
• utworzenie bazy danych (pliku *.nsf),
• utworzenie formularzy,
• utworzenie pól danych przechow ujących istotne dla funkcjonow ania aplikacji
informacje,
• dodanie logiki aplikacji (formuł i funkcji),
• zaprojektowanie agentów,
• utworzenie widoków, zapewniających prezentację zawartości bazy danych,
• testowanie,
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• utworzenie m echanizm ów bezpieczeństwa (listy A CL, szyfrow anych pól itd.),
• prezentacja prototypu użytkownikowi.
Utw orzona w ten sposób aplikacja je st w sensie pow yższego prototypem i stanowi
podstaw ę

do

stworzenia,

po

uwzględnieniu

poprawek

i

uzupełnieniach,

oprogram ow ania w pełni spełniającego w ym agania użytkownika.
III.

Przygotow anie do eksploatacji. Etap ten dotyczy prac zm ierzających do pow ielenia i
przeistoczenia prototypu w system gotowy do pracy. Jego końcow ym akordem jest
przygotow anie w ersji produkcyjnej i kontrola spełniania przez przygotow any do pracy
rzeczywistej system postaw ionych przed nim w ym agań, ja k i szereg wymagań
technicznych, których spełnienie je st warunkiem podjęcia decyzji o przejściu do
normalnej

eksploatacji.

W ażnym elementem

kontroli je st badanie integralności

system u, w przypadku gdy w draża się więcej niż jeden jeg o podsystem .
IV.

Rozpoczęcie eksploatacji. N a tym etapie następuje przejście do eksploatacji systemu,
jednak nie kończy się tu bynajmniej obserw acja jeg o działania. W szczególności
obserw ow any

je st

przebieg

procesów

system ow ych

i

badana je st

struktura

organizacyjna system u pod kątem ewentualnej optymalizacji.
W yróżnienie pow yższych

czterech etapów rozw oju aplikacji

służy

efektywnemu

osiągnięciu zamierzonego celu, jakim je st uzyskanie aplikacji przygotow anej i przetestowanej
do pracy w w arunkach rzeczyw istych. Podział na etapy służy określeniu punktów
kontrolnych (kontrola jakości).

4. Rozwój środowiska Lotus Notes w Instytucie
W prow adzenie technologii przetw arzania grupowego, której reprezentantem je st system
Lotus Notes, w ym aga działania w w ielu kierunkach [1, 2, 5]. Obejm uje ono przygotowanie
odpow iedniego środow iska sieciowego, opracowanie aplikacji oraz jej w drożenie. W ramach
prac nad środow iskiem sieciowym należy przygotow ać infrastrukturę teleinformatyczną,
zaplanować

serw er(-y)

system u

oraz

stanow iska

klienckie.

W

naszym

Instytucie

infrastruktura teleinform atyczna tw orzona je st w ramach prac nad Instytutow ą Siecią
K om puterową, która je st podsiecią sieci W ydziału Inform atyki i Zarządzania. Jako
środowisko operacyjne serwera- wybrano system operacyjny A IX na kom puterze IBM
RS/6000. Stacje klienckie L otus N otes posadowiono pod kontrolą system u operacyjnego
W indows N T W orkstation PL.
Następny etap prac to przygotow anie środow iska aplikacyjnego. Zaplanow anie aplikacji
w ym aga przeprow adzenia prac koncepcyjnych w

zakresie oceny potrzeb użytkow ników i
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następnie opracowania aplikacji własnej z wykorzystaniem specyficznego środow iska
rozwojowego Lotus N otes bądź wdrożenia aplikacji gotowej. Aby przygotow ać się do tych
prac w ramach niniejszego etapu, zapoznano

się ze środowiskiem

operacyjnym

i

rozwojowym systemu Lotus Notes. Zaprojektowano i zaprogramowano w ybrane aplikacje
pokazujące możliwości system u Lotus N otes oraz dokonano wyboru profesjonalnej aplikacji
zarządzania dokumentam i, która m oże stanowić podstawę w yjściow ą do zorganizow ania
komputerowego system u zarządzania dokum entam i w Instytucie i na W ydziale. Prow adzone
prace m ają charakter pilotowy i prototypow y, a ich celem je st

spraw dzenie możliwości

wykorzystania metod i narzędzi pracy grupowej w środowisku użytkow ników Instytutu i
Wydziału oraz przedstaw ienie wstępnej propozycji w ykorzystania technologii Lotus N otes, a
nie dostarczenie pełnej gotowej aplikacji. W ażnym czynnikiem , oprócz funkcjonalności
aplikacji, jest zaakceptowanie wspomnianej technologii.

4.1. Aplikacje Lotus Notes
Rozwój

środow iska

aplikacyjnego

Lotus

N otes

prowadzony

je st

w

Instytucie

dwukierunkowo poprzez:
*

wdrożenie system ów gotowych,

■ wdrożenie aplikacji opracowanych pod kątem własnych specyficznych potrzeb.
Pierwsze prace dotyczą tego zakresu działalności Instytutu, który je st w m iarę ogólny i
dla którego potrzeb m ożna zakupić aplikacje szkieletowe do w drożenia w konkretnych
warunkach Instytutu. N atom iast wszelka działalność specyficzna m oże być w spom agana
jedynie aplikacją zbudow aną po kątem specyficznych potrzeb Instytutu. A plikacje te
opracowywane są w Instytucie.
W pierwszym zakresie działalności Instytutu w yodrębniono m ożliw ość stw orzenia
zintegrowanego system u zarządzania dokumentam i z w ykorzystaniem gotow ego produktu.
Dla tych potrzeb zakupiono aplikację m is-Partner v 4.55 firmy M IS [7]. Krótki opis tej
aplikacji przedstawiono w rozdziale 4.3.

4.2. Własne aplikacje Lotus Notes
Aplikacje

Lotus

N otes

są

bazami

danych

ukierunkow anym i

na

w spom aganie

wykonywania określonego zadania/funkcji. Do realizacji takich charakterystycznych zadań w
Instytucie przeznaczone są następujące bazy danych:
•

Baza K orespondencja - baza taka służy w najprostszej postaci do tw orzenia i

gromadzenia pism, notatek, faksów i e-m ailów w ychodzących od w szystkich pracow ników
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Instytutu. Dokumenty takie m ają wówczas zapew nioną jedn o litą formę graficzną na każdym
stanow isku pracy. Korespondencja je st w ysyłana na zewnątrz, ale m ożliw y je st też jej obieg
w ram ach Instytutu (np. w celu uzyskania opinii przełożonych). Pożądane funkcje dotyczą
prowadzenia korespondencji seryjnej - je st to niezbędna funkcja w ykorzystyw ana w trakcie
organizacji konferencji, seminariów itp.

Dokumenty

m ogą być zakw alifikow ane do

określonej kategorii lub sprawy, co ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie. Podobnie jak
korespondencja w ychodząca może być zorganizowana korespondencja przychodząca, przy
czym w zależności od dostępności odpowiednich narzędzi program ow ych oraz urządzeń i
zasobów m ożliwe je st zorganizowanie takiej bazy w raz z pełną zaw artością korespondencji
przychodzącej. Zastosow anie skanera z opcją polskiego OCR pozw ala na rozsądne
elektroniczne przechow yw anie dokum entów przygotow yw anych w uznanych środowiskach
edytorów tekstu.
•

Baza

Pracownicy -

je st to

kartoteka

osobow a pracowników

Instytutu

(zc

stanowiskam i, działami, danym i personalnym i, historią pracy itp.). Podkreślić należy, że dane
z tej kartoteki są w ykorzystyw ane zazwyczaj w innych bazach system u - np. do przydzielania
zadań pracownikom w bazie Term inarzu Prac czy też do utrzym yw ania spójnej bazy adresów
wewnętrznych.
•

Baza A dresy - zawiera dane adresowe do instytucji, z którymi utrzym yw ane są

kontakty przez Instytut oraz odpow iednie adresy personalne zewnętrzne. Zaw iera ona
wszystkie dane instytucji niezbędne przy kontaktach z nią. Baza ta je st podstaw ą organizacji
korespondencji

wychodzącej

i przychodzącej

oraz wszelkich

działali zw iązanych z

adresowaniem.
•

Baza Term inarz Prac. Baza ta pozwala na planowanie i przydzielanie zadań

pracownikom Instytutu. Pracownik na swoim stanow isku aktualizuje stopień wykonania
zadania i w pisuje wszelkie uwagi związane z jego realizacją. Ponadto baza taka m oże służyć
do w pisyw ania i rozsyłania rozporządzeń obow iązujących w Instytucie.
•

Baza Ewidencja W ydawnictw. Podstaw ow e funkcje takiej bazy to skatalogowanie

w szelkich w ydaw nictw w łasnych i obcych znajdujących się w Instytucie - z podziałem na
wybrane kategorie, np. raporty, monografie, publikacje, podręczniki itp. Istnieje np.
m ożliw ość w skazania aktualnego dysponenta każdej ze skatalogow anych pozycji, osób
upraw nionych do w ypożyczania materiałów, ja k też odnotow yw anie kosztów ponoszonych
przy nabyw aniu poszczególnych pozycji. Baza współpracuje z system em O IN T Biblioteki
Głównej Politechniki W rocławskiej.
•

Baza Druków Standardowych. Baza ta zawiera wszelkie standardow e druki

funkcjonujące w Instytucie (np. umowy na zlecenia wewnętrzne, druki w ynagrodzeń z tytułu
zlecenia i umowy o dzieło, druki kalkulacji zleceń, warunki gwarancji na sprzęt, druki
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zamówień zewnętrznych, druki zapytania ofertowego, instrukcje obsługi różnych rodzajów
sprzętu, opisy sprzętu itp.).
•

Baza Zlecenia. Jest to baza przeznaczona do rejestrow ania otw artych zleceń, ich

zakresu, kalkulacji, budżetu oraz do rejestrow ania w ydatków w ramach każdego zlecenia oraz
w poszczególnych rodzajach działalności. System ułatwia opracowanie spraw ozdań ze
zleceń.
•

Bazy Majątku Instytutu - bazy: Środki trwale, Oprogram ow anie, W artości

niematerialne i prawne, Aparatura ze zleceń „991”, O program ow anie ze zleceń „992”,
Przedmioty nietrwale w grupie W yposażenie. S ą to bazy danych zaw ierające spis
wszystkich składników majątku Instytutu. M ajątek instytutu je st zinwentaryzowany zgodnie
z zasadami obowiązującymi na Politechnice W rocławskiej. W skazana je st lokalizacja
każdego składnika m ajątkowego oraz jego bezpośredni użytkownik. Baza nalicza aktualne
obciążenia amortyzacyjne.
•

Baza Zapytania Ofertowe. Baza służy rejestrow aniu w ychodzących z Instytutu

zapytań ofertowych oraz całej związanej korespondencji wychodzącej i przychodzącej. W
bazie rejestrowane są zam ówienia do dostaw ców oraz śledzona ich realizacja (term iny,
zgodność z zamówieniem, terminowość).
•

Baza Umowy i Protokoły. W bazie ew idencjonowane są teksty um ów i protokołów

podpisywanych z instytucjami zewnętrznym i. Umowy są klasyfikowane wg ich kategorii, co
ułatwia przeszukiwanie kartoteki tych dokumentów.
•

Baza Serwis. Baza danych obsługuje zdarzenia związane z prowadzonym i w

Instytucie naprawami sprzętu, poczynając od um ieszczenia inform acji o uszkodzeniu sprzętu,
poprzez diagnozę usterek, przekazanie sprzętu do naprawy, jeg o naprawę - i kończąc na
wydaniu sprzętu użytkownikowi. K ażda z faz realizacji usługi je st śledzona poprzez
odpowiednie systemy statusów dokumentów.
•

Bazy do wspom agania obsługi dydaktyki: Studenci, K ursy - katalog, Zapisy na

kursy, Prace m agisterskie, Sale - bazy w ybrane do w spom agania podstaw ow ych zadań
Instytutu w zakresie.dydaktyki. Jest to najobszerniejszy zestaw w spółpracujących ze so b ą baz
danych. Podstawowe zadania system u Lotus N otes w zakresie w spom agania dydaktyki "na
poziomie" Instytutu zostały określone w następujący sposób:
‘

Przechowywanie aktualnej inform acji na tem at przedm iotów i kursów w ramach
prowadzonych przez Instytut specjalności oraz kierunków, a także zajęć na kierunkach i
specjalnościach, w których prowadzeniu Instytut w spółuczestniczy z innym i jednostkam i
Politechniki W rocławskiej. Inform acja ta dotyczy zawartości merytorycznej zajęć, ich
obsady, organizacji oraz planów zajęć na specjalnościach i kierunkach.
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Udostępnianie ww. informacji lokalnie dla potrzeb adm inistracji dydaktyką oraz zdalnie
poprzez sieć Politechniki W rocławskiej oraz sieć Internet -

w szystkim

osobom

zainteresow anym , w tym studentom Instytutu.
*

U m ożliwienie przeprow adzenia zapisów studentów na poszczególne kursy, generowanie
zestawień w ynikających z prowadzonych zapisów na kursy - w tym planów zajęć dla
pracow ników i studentów, obciążeń sal, list studentów na zajęcia oraz list dla
prowadzących zajęcia.

■

W spomaganie prac zw iązanych z „obsługą” dyplom antów od m om entu zaproponowania
przez prow adzących tem atów prac dyplom ow ych, do egzam inu dyplom ow ego włącznie.

■

Ew idencjonow anie sal przeznaczonych do prow adzenia zajęć oraz m onitorow anie ich
wykorzystania.

*

Grom adzenie inform acji o obciążeniach dydaktycznych pracowników Instytutu.
Zadania te w spółgrają z zadaniami, które zostały w pierw szych pracach rozwojowych

powierzone bazom Lotus N otes „na poziom ie” W ydziału [3, 4], gdzie podstawowymi
obiektam i pilotowej wersji system u "Dydaktyka" są:
•

studenci (kandydaci, studiujący, dyplom anci, absolwenci, studenci na urlopach),

•

kursy prowadzone na W ydziale, w tym katalog kursów oraz kursy aktualnie
realizowane,

•

pracownicy W ydziału, w tym prowadzący kursy,

•

prace dyplom ow e realizowane na W ydziale,

•

pom ieszczenia, w tym sale wykładow e i laboratoryjne.

System w ydziałow y um ożliw ia realizację następujących funkcji:
•

rekrutacja kandydatów na studia, w tym rejestracja podań, klasyfikacja kandydatów,
przygotow anie danych do WKU,

•

rejestracja studentów I roku z automatycznym przeniesieniem z listy kandydatów ,

•

rejestracja studentów na kierunkach prowadzonych na W ydziale na latach I i II,

•

rejestracja studentów na specjalnościach prowadzonych na W ydziale na latach III-V,

•

zapisy na kursy, rejestracja zaliczeń, wpis na sem estr i zaliczenie sem estru,

•

rozliczenia studentów z zaliczonych kursów, generacja statystyk,

•

archiw izacja danych o studentach i przebiegu ich studiów,

•

rejestracja podań o akadem iki i stypendia oraz generowanie odpow iednich decyzji,

•

rejestracja prac dyplomowych, zapisów na prace oraz przebiegu ich oceny, rejestracja

•

rejestracja pom ieszczeń pracowniczych, sal w ykładow ych i laboratoriów,

•

rejestracja pracow ników poszczególnych jednostek organizacyjnych W ydziału,

przebiegu egzam inu dyplomowego,
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*

rejestracja katalogu kursów,

*

tworzenie rozkładu zajęć w semestrze w raz z obsadą zajęć i zapisami studentów na
kurs.

4.3. G otow e polskie ap lik acje L otus Notes
Wprowadzenie technologii Lotus N otes w ym aga w drożenia określonej aplikacji lub
zestawu aplikacji dla tego środowiska. A plikacje te m ogą pochodzić „z półki”. W pracy [7]
przedstawiono wybór polskich aplikacji, które są rekom endowane przez dostaw cę system u
firmę Lotus Development. S ą to aplikacje służące wspom aganiu działalności w zakresie:
■ przygotowywania i dystrybucji aktów prawnych,
■ działalności biblioteki,
■ gospodarki finansowo-księgowej,
*

gospodarki magazynowej,

*

handlu,

■ gospodarki kadrowej,
*

leasingu,

*

marketingu,

“

obiegu dokumentów,

■ przetargów.
Rozważając w ybór gotowej aplikacji, kierując się kom pleksow ością oferty oraz jak o ścią
aplikacji (ocena Lotus D evelopm ent - pierw sza polska aplikacja w ykonana w technologii
Lotus Notes, która otrzym ała międzynarodow y certyfikat "Runs With Lotus N o tes"), wybrano
aplikację mis-Partner opracow aną przez firmę M IS jako podstaw ę do zorganizow ania
systemu zarządzania dokum entam i na W ydziale i w Instytucie. A plikacja m is-Partner przejęła
zadania baz: Korespondencja, A dresy, Term inarz Prac oraz częściowo bazy Pracow nicy.
Mis-Partner jest zintegrow anym system em zarządzania inform acją, w iedzą i procesam i
pracy w każdej organizacji, szczególnie o strukturze w ielooddziałowej. System realizuje
typowe funkcje pakietu dla pracy grupowej, a więc obsługę elektronicznej korespondencji,
dostarczanie jej do właściwej osoby w ustalonym harm onogram em term inie oraz łatwe
wyszukiwanie i dostęp do przechow yw anych danych. G łówne cechy system u to:
■ możliwość wpisania struktury organizacyjnej ze wszystkim i w ynikającym i z niej
uprawnieniami i ograniczeniam i dla każdego pracownika/funkcji,
■ jednolita baza adresowa jednostek współpracujących,
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*

zintegrow ana obsługa w szystkich dokum entów przychodzących, wychodzących i
wewnętrznych,

■

zarządzanie przedsięwzięciami, projektami, zadaniami,

■

wspólny kalendarz firmowy,

■

integracja z fax-serwerem i Internetem,

■

archiw izacja dokumentów,

W dokum entach m ożna przechow yw ać, w dow olnych formatach, teksty pisane przez
pracowników, elektroniczną korespondencję i skanowane obrazy dokum entów papierowych.
Dokumenty

m ożna

przeglądać

i tworzyć

z

nich

raporty

w

różnych

przekrojach

(zestawieniach, widokach). Dokumenty m ożna w spółużytkow ać z zachowaniem poziomów
uprawnień, z kontrolą wersji i zachowaniem poprawek. System przystosow any je st do pracy
w środowisku rozproszonym , z system ow ym i mechanizm ami replikacji baz pomiędzy
użytkow ników system u, typow ym i dla Lotus Notes. A plikacja zastała w ykonana w
technologii Lotus N otes, co zapew nia współdziałanie z najpopularniejszym i systemami
operacyjnymi: W indows 98/98, W indows NT, OS/2, AIX, Solaris, HP-UX, N etW are oraz z
w iększością protokołów sieciowych: TCP/1P, IPX/SPX, N etB ios/N etBEU I, X.PC, SNA,
AppleTalk.

5. Podsumowanie
Postęp

technologiczny

spowodował w ostatnich

latach szybki

w zrost wymagali

staw ianych system om inform atycznym w ykorzystyw anym przez przem ysł, adm inistrację i
sektor finansowy. D otyczy to rów nież naszego kraju. Przedstawiony w niniejszej pracy
system

Lotus

N otes

stał

się

podstaw ą w ielu

rozwiązań

aplikacyjnych

u

szeregu

użytkowników. Technologia Lotus Notes je st m.in. w ykorzystyw ana przy budow ie systemu
w spom agania pracy

grupowej

na

W ydziale

Inform atyki

i Zarządzania

Politechniki

W rocławskiej oraz w Instytucie Sterowania i Techniki System ów na tym W ydziale. System
budowany w środow isku Lotus N otes je st jednym z wielu przedsięwzięć informatycznych
realizow anych celem uspraw nienia działania W ydziału. Instytucje szkolnictw a wyższego
należą do tych instytucji w kraju, które m uszą bardzo szybko zm ieniać sw oje oblicze, aby
przystosować się do w spółczesnych w ym agań prowadzenia edukacji oraz w spom agających ją
procesów adm inistracyjnych. M ożliwości te dają nowoczesne środki inform atyki, do których
należy system Lotus Notes. Jednym z m ożliw ych kierunków rozwoju infrastruktury
teleinformatycznej uczelni, służącej efektyw nem u prowadzeniu ogólnie pojętego procesu
edukacji, je st budow a system ów w oparciu o klasyczne systemy relacyjnych baz danych,
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wspomaganych platformami serwerów W EB z serwisami W W W oraz technologiam i pracy
grupowej Lotus Notes. W szczególności, system Lotus N otes w w ersji Domino winien być
obiektem zainteresowania, bowiem integruje w szystkie w spom niane technologie, zachowując
ich pozytywne indywidualne cechy, dodając wartość, ja k ą dają funkcje pracy grupowej. Nasi
studenci zapoznają się od strony użytkowej z technologią Lotus N otes ju ż na pierw szym
roku, tak aby łącznie ze znaną im technologią WWW mogli, w efektyw ny sposób, korzystać z
zasobów W ydziału i Instytutu. Dalszy rozwój tej technologii oraz jej znajomość u studentów
pozwoli, w najbliższej przyszłości, na wprowadzenie do dydaktyki w Instytucie nowego
rozwiązania systemowego, zbudowanego na bazie rozproszonego środow iska Lotus D om ino,
znanego pod nazw ą Leam ingSpace. Jest to platform a system ow a do prow adzenia zdalnego
nauczania z w ykorzystaniem sieci Internet i przeglądarek, z rów noczesną w spółpracą
interakcyjną wielu użytkowników pod kontrolą instruktora w ram ach w spólnie realizow anych
zajęć.
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Abstract

This paper presents the development o f Lotus N otes data bases for the Institute o f Control
and System s Engineering at the Technical University o f W roclaw. The data bases arc
developed along four developm ent phases: Requirem ents analysis, D esign and development
o f a pilot installation, D evelopm ent o f a production version o f the system and Installation in a
real production environm ent. The system is organized on the platform s o f W indows N T and
AIX operating systems.

