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1. Ogólna koncepcja integracji SOD/WF/PP z 
systemem Dynamics 365 

Architektura integracji pomiędzy systemem SOD, Workflow i Portalem Pracownika a systemem DAX 2009 zrealizowana jest za 
pomocą dwóch technologii integracyjnych: dostępu bazodanowego i usług sieciowych WebService realizowanych protokołem 
SOAP. Te dwie technologie wykorzystane są w następującej architekturze integracyjnej: 

1. dostęp bazodanowy do danych zawartych w systemie DAX 2009 poprzez opracowane dedykowane dla integracji 
widoki bazodanowe w celu pobierania danych na potrzeby SOD, Workflow i Portalu Pracownika, 

2. wymianę danych oraz sterowania w procesach biznesowych za pomocą usług sieciowych WebService 
udostępnianych przez system DAX 2009 (tzw. Custom WebService), 

3. wymianę danych oraz sterowania w procesach biznesowych za pomocą usług sieciowych WebService 
udostępnianych przez system SOD, Portal Pracownika oraz Workflow (tzn API). 

Role pośredniczącą w wymianie danych i konwersji protokołów komunikacyjnych pomiędzy DAX 2009 a SOD, Workflow i Portalem 
Pracownika pełni szyna integracyjna Mule ESB. Szyna ta realizuje integrację w architekturze SOAP tzn. udostępnia podsystemom 
jedynie usługi sieciowe (WebService) ale do obsłużenia tych usług sieciowych dobiera jednen z trzech wyżej opisanych sposobów 
dostępu do systemu dziedzinowego. 

To oznacza, że system SOD, Workflow lub Portal Pracownika uruchamia WebService na szynie ESB aby otrzymać dane z 
systemu ERP, a Szyna ESB pobiera te dane z DAX 2009 za pomocą albo dostępu do widoków bazodanowych albo za pomocą 
WebService (w zależności, od tego którą metodą dane te zostały udostępnione przez DAX 2009). Podobnie jeśli system DAX 
2009 chce przekazać dane lub sterowanie w procesie do SOD, Workflow lub Portalu Pracownika to wywołuje usługę sieciową na 
szynie ESB a szyna ta konwertuje to na odpowiednie wywołanie metod API/WebService w systemie SOD/WF/PP. 

Przedstawiona powyżej architektura Integracji będzie zachowana przy aktualizacji DAX 2009 do wersji Dynamics 365 ale z 
pewnymi zmianami. 

Zmiany ogólne w zakresie architektury integracji będą polegały na:  

1. zmianie adresów URL dostępu do usług sieciowych WebService ze względu na inne ich ulokowanie w infrastrukturze 
serwerowej Dynamics 365 w stosunku do DAX 2009, 

2. zmianie mechanizmu autentykacji dostępu do usług sieciowych udostępnianych przez Dynamics 365 na mechanizm 
autentykacji dostępu poprzez Azure Active Direktory oparty o protokół OAuth2 (dostosowanie szyny ESB do obsługi 
takiej autentykacji). 

Poza zmianami w architekturze integracji wymagane będą także zmiany w niektórych merytorycznych integracjach ze względu 
na zmiany jakie zajdą w widokach bazodanowych systemu Dynamics 365 oraz ze względu na zmiany w usługach WebService 
udostępnianych przez system Dynamics 365. Zmiany na tym poziomie są konsekwencją zarówno zmian merytorycznych w 
kartach Procesów Biznesowych, innego działania modułów systemu Dynamics 365 jak i zmiany struktur bazy danych Dynamics 
365 służących jako źródło danych dla widoków/usług integracyjnych. W usługach sieciowych WebService udostępnianych przez 
system SOD/WF/PP na rzecz Dynamics 365 zmian nie przewiduje się. 

Wszystkie zmiany po stronie interfejsów integracyjnych Dynamics 365 można z kolei podzielić na dwie grupy: 

1. zmiany w integracjach wykorzystywanych jednocześnie przez kilka Funkcjonalności Biznesowych SOD, Workflow lub 
Portalu Pracownika, 

2. zmiany w integracjach wykorzystywanych tylko w obrębie pojedynczej Funkcjonalności Biznesowej. 

Zmiany w systemie Dynamics 365, które powodują zmiany w integracjach wykorzystywanych jednocześnie przez kilka 
Funkcjonalności Biznesowych SOD, Workflow lub Portalu Pracownika obejmują: 

1. wprowadzenie terminów obowiązywania odpowiedzialności w projektach i ujednolicenie przechowywania danych o 
osobach odpowiedzialnych w projekcie i na fiszkach projektowych. Wpływ na integracje: należy w serwisach szyny 
ESB pobierających z widoków DYN365 dane o osobach odpowiedzialnych projektu uwzględnić daty obowiązywania 
oraz zmiany sposobu przechowywania informacji o niektórych osobach odpowiedzialnych (kierownik projektu). 

2. zmiany w mechanizmie uprawnień dostępu do danych w systemie Dynamics 365. W DYN365 uprawnienia do 
zapotrzebowań oraz wymiarów nie będą już przypisywane do użytkownika, ale do pracownika (zastąpienie odwołań w 
usługach po identyfikatorze użytkownika DAX 2009 czyli UserID na rzecz odwołań po identyfikatorze zatrudnienia 
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pracownika Dynamics 365 czyli HistoryID). Wpływ na integracje: W przypadku dwóch serwisów szyny ESB 
pobierających za pomocą webserwisów DYN365 dane o wymiarach oraz zapotrzebowaniach do których użytkownik 
jest uprawniony nastąpi zmiana w parametrze wywołania - zamiast identyfikatora użytkownika konieczne będzie 
przesłanie identyfikatora zatrudnienia. W związku z tym konieczna będzie przebudowa klienta webserwisów DYN365 
oraz logiki pobierania danych w okienkach formularzy SOD służących do wyboru zapotrzebowań oraz wymiarów. 

3. zmiany logiki działania i architektury danych w funkcjonalnościach Kartoteki Pracowników i Zatrudnień (zmiany w 
polach: EmplID, EmplMaster_CSF oraz HistoryID). Zmianie ulegnie format danych przechowujących identyfikator 
zatrudnienia (dawniej EmplId) oraz historię zatrudnienia (HistoryId). Pole EmplId w DAX2009 miało format 
{identyfikator użytkownika}-{rodzaj zatrudnienia} np.: 0002244-A, 0003456-Z. W DYN365 pole EmplId nie istnieje - 
jego funkcję przejęło pole HistoryId, które ma format {identyfikator użytkownika}-{numer kolejny} np.: 0002244-1, 
0003456-2. W DAX2009 pole HistoryId miało format kolejnego numeru - liczbowy identyfikator bazodanowy. Suffix 
określający rodzaj zatrudnienia (np.: A, Z, ID) zostanie zapisany w polu "Wyróżnik" w DYN365 i te pole zostanie 
dodane do definicji widoków, w których występuje EmplId (jako nowa kolumna) oraz w definicji usług WebService. 
Wpływ na integracje: rozbudowa zapytań SQL na szynie danych pobierających dane ze zmienionych widoków (ok. 20 
widoków), zmiana definicji WebService przekazujących jako argument pole EmplID, zmiana logiki pobierania danych 
w okienku wyboru pracowników zatrudnionych na umowę cywilno-prawną oraz doktorantów na formularzu w procesie 
umów, dostosowanie procesu umów (KIP_17 i KIP 16) do nowego formatu identyfikatora zatrudnienia (logika opierała 
się na suffixach „-Z”).  

4. zmianę identyfikatorów technicznych (bazodanowych) podczas migracji dla obiektów delegacji. Identyfikator 
techniczny jest głównym parametrem dla webservice DAX, który aktualizuje status delegacji. 
Konieczna będzie implementacja mechanizmu aktualizacji identyfikatorów technicznych obiektów delegacji dla 
procesów akceptacji polecenia wyjazdu oraz rozliczenia delegacji aktywnych na dzień migracji, tak aby procesy mogły 
poprawnie działać po migracji. 

5. zmiany w zakresie wartości udostępnianego słownika BHNAddressType (Typów Adresów) w module Kadr i Płac – 
zmiana będzie polegała na dodania nowych typów adresowych (Zamieszkania, Adres Podatkowy oraz zmianie 
identyfikatora dla typu Adresu korespondencyjnego). Zmiana nie ma wpływu na merytorykę integracji w obszarze 
SOD/WF/PP ale będzie wymagała korekty logiki działania integracji. 

6. zmiany w zakresie wartości udostępnianego słownika BHNAbsenceStatusBase (Statusy absencji) – zmiana polega 
na dodaniu w systemie Dynamics 365 nowego statusu „Planned” i może wymagać obsłużenia w systemach 
SOD/WF/PP o ile Zamawiający zdecyduje się na rozszerzenie funkcjonalności biznesowych o wykorzystanie tej 
zmiany m.in. do planowania urlopów (do decyzji na dalszym etapie wdrażania systemu Dynamics 365). Na chwilę 
obecną zmiana ta nie powoduje dalszych zmian po stronie systemu SOD/PP/WF. 

7. zmiany w zakresie wartości udostępnianego słownika BHNAgreementType (Rodzaje umów) – zmiana będzie 
polegała na dodaniu nowego rodzaju umów oznaczonych „Contract” i będzie wymagać skorygowania prezentacji 
danych w Portalu Pracownika oraz może wymagać obsłużenia w systemach SOD/WF o ile Zamawiający zdecyduje 
się na rozszerzenie funkcjonalności biznesowych o wykorzystanie tej zmiany m.in. do pobierania danych o 
doktorancie stacjonarnym w procesie Umów cywilno-prawnych (do decyzji na dalszym etapie wdrażania systemu 
Dynamics 365), 

Zmiany w integracjach wykorzystywanych tylko w obrębie jednej Funkcjonalności Biznesowej obejmują: 

1. Planowane są zmiany w systemie Dynamics 365 związane z ograniczeniem liczby licencji użytkowników systemu 
Dynamics 365 (w stosunku do DAX 2009) oraz zmianą sposobu wskazywania Loginu Domenowego pracowników w 
systemie Dynamics 365 – pracownikom nie posiadającym kont Użytkowników systemu Dynamics 365 login 
domenowy będzie przydzielany ręcznie w kartotece pracowników. Zmiana ta nie ma wpływu na integrację Dynamics 
365 z systemem SOD ale aby zachować identyczną liczbę Użytkowników SOD logujących się za pomocą SSO przed 
migracją i po migracji to trzeba będzie pracownikom zdefiniować w Dynamics 365 loginy domenowe. Pracownicy, 
który nie zostanie nadany login domenowy w Dynamics 365 mogą logować się do systemu SOD/PP/WF tylko poprzez 
podanie numeru pracownika (EmplMaster_csf w DAX 2009 i PersonallNumber z Dynamics 365) i hasła bez 
możliwości logowania mechanizmem SSO.  

Dokładne opisy zmian w Funkcjonalnościach Biznesowych zostały opisane w każdej Karcie Funkcjonalności Biznesowej dla 
SOD/WF oraz PP poprzez opisanie „Stanu obecnego” oraz „Zakresu zmian przy aktualizacji do DAX 365”. Karty te wskazują też 
te widoki lub WebServicey które są wykorzystywane w Funkcjonalności Biznesowej wraz ze wskazaniem, które z nich ulegną 
zmianie. Natomiast kompleksowy spis zmian w widokach/usługach systemu DAX/Dynamics został wyodrębniony do dodatkowych 
załączników excelowych i ma na celu uniknięcie powielania opisów zmian widoków/usług jednocześnie wykorzystywanych przez 
wiele Funkcjonalności Biznesowych.   

Podsumowując identyfikację zmian wpływających na systemy SOD/WF/PP należy stwierdzić, że zmiany w Procesów 
Biznesowych systemu Dynamics 365 zawierają 3 duże zmiany biznesowe wpływające na wiele funkcjonalności SOD/WF/PP (ale 
w ograniczonym zakresie) i kilka mniejszych zmian technicznych wymagających jedynie korekty mechanizmów integracyjnych 
(chociaż mających wpływ w kilkudziesięciu punktach integracyjnych). 

UWAGA: Przedmiotem niniejszego opracowania są wszystkie Funkcjonalności Biznesowe uruchomione produkcyjnie w systemie 
SOD, Workflow i Portalu Pracownika. Opracowanie nie dotyczy Funkcjonalności Biznesowych, które nie zostały wdrożone 
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produkcyjnie. Niniejsza analiza została wykonana tylko dla instalacji Dynamics 365 w architekturze Zamawiającego i nie dotyczy 
instalacji w architekturze chmurowej (Chmurze Microsoft). Dokument „Integracji Dynamics 365 z SOD, Workflow i Poralem 
Pracownika” jest zgodny z dokumentem „Koncepcji migracji danych v 1.00”. Zmiany w zapisach koncepcji migracji mogą 
powodować konieczność aktualizacji materiału dot. integracji. 
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2. Karty Funkcjonalności Biznesowych SOD i 
podprocesów Workflow wraz z opisem zmian 
dostosowawczych do Dynamics 365 

Wszystkie Karty Funkcjonalności Biznesowych SOD i Workflow zostały opisane według jednolitego szablonu zawierającego 
poniższy zakres informacji. Kluczowymi elementami są „Opis stanu aktualnego Funkcjonalności Biznesowej (FB)” oraz „Opis 
zmian do wprowadzenia przy upgreadzie do Dyn365”. Karty funkcjonalności zawierają szczegółowe informacje o zakresie zmian 
biznesowych oraz integracyjnych jakie wynikły ze zmiany w Kartach Procesów Biznesowych oraz architektonicznych Dynamics 
365. 

<IDENTYFIKATOR FB>: <Krótka nazwa FB> np.: SOD-FB-1: Obsługa wniosku o uruchomienie procedury konkursowej
 Metryka Karty Funkcjonalności Biznesowej w postaci tabeli zawierającej pola: 

  Identyfikator: PP-FB-13 

  Nazwa: PP – Szkolenia 

  Status opracowania : (SŁOWNIK) 

  Właściciel Wykonawcy: Wojciech Paliczuk 

  Techniczny sposób wykonania:  (SŁOWNIK) 

 OPIS STANU AKTUALNEGO FUNKCJONALNOŚCI BIZNESOWEJ 

  Aktualny status  wykorzystania FB:  (SŁOWNIK)  

  Skrótowy opis działania FB 

  Opis powiązań FB z innymi systemami realizowanych poprzez integracje systemów IT 

  Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

   Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

   Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

   Lista wykorzystywanych usług WebService 

 OPIS ZMIAN DO WPROWADZENIA PRZY UPGREADZIE DO DYN 365 

  Status zakresu zmian FB :  (SŁOWNIK)  

  Opis zmian w funkcjonalnym/biznesowym sposobie działania FB 

  Opis zmian w powiązaniach FB z innymi systemami realizowanych poprzez integracje systemów IT 

  Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

   Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

   Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie 
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   Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

   Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

  Nowy status wykorzystania FB:  (SŁOWNIK) 

Poniżej przedstawiono objaśnienia dla słowników: 

SŁOWNIK „Status opracowania” : wykorzystany do sterowania stanem opracowania karty Funkcjonalności Biznesowej przez 
Wykonawcę. Dopuszczalne wartości: 

 

Wszystkie przedstawione Karty mają na obecnie status opracowania == „Zakończony” 

SŁOWNIK „Techniczny sposób wykonania” : wykorzystany do prostego wskazania jak realizowana jest dana Funkcjonalność 
Biznesowa. Dopuszczalne wartości: 

 

SŁOWNIK „Aktualny status wykorzystania FB” : wykorzystany do wskazania czy dana funkcjonalność jest wdrożona 
produkcyjnie w integracji z DAX 2009. Dopuszczalne wartości: 
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Wszystkie przedstawione Karty mają na obecnie status == „Działająca produkcyjnie”. 

SŁOWNIK „Status zakresu zmian FB” : wykorzystany do prostego podsumowania zakresu zmian do wykonania przy aktualizacji 
do Dynamics 365. Dopuszczalne wartości: 

 

SŁOWNIK „Nowy status wykorzystania FB” : wykorzystany do wskazania czy dana funkcjonalność będzie wdrożona 
produkcyjnie w integracji z Dynamics 365. Dopuszczalne wartości: 

 

Wszystkie przedstawione Karty mają na obecnie jeden ze statusów określających pozostawienie funkcjonalności działającej 
produkcyjnie. 

 



  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 11 z 126 

 

 SOD-FB-01 : Obsługa wniosku o uruchomienie procedury 
konkursowej (KIP_0) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces ten umożliwia pracownikom elektroniczne składanie wniosków o uruchomienie procedury konkursowej w ramach 
zatrudnienia pracownika w Politechnice Śląskiej, a następnie wykonanie na tym wniosku akceptacji/odrzucenia przez osoby 
odpowiedzialne, by w rezultacie dokument wniosku mógł trafić do Grupy ds. Rekrutacji. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Proces na formularzu początkowym pobiera dane z systemu DAX odnośnie danych dotyczących jednostek 
organizacyjnych, stanowisk, wymiarów etatu,  wymiarów finansowych oraz fiszek. 

2. Następnie na podstawie wymiarów wyliczani są akceptanci, którzy akceptują powstały dokument w SOD. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – Moduł kadr 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVPROJCATEGORY 

Identyfikator SOD-FB-01 

Nazwa Obsługa wniosku o uruchomienie procedury konkursowej (KIP_0) 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = ProjCategoryType) 
 CSFSOVBaserateCategory 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVUSERINFO 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.getDimensionsByUserId 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  
Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 
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Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegnie: 

 csfsodservices.getDimensionsByUserId 

Szczegółowe informacje o zmianach w wymienionej usłudze webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365 
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 SOD-FB-02 : Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika 
(KIP_1) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia pracownikom Politechniki Śląskiej elektroniczne złożenie wniosku o zatrudnienie pracownika, a 
następnie wykonanie na tym wniosku akceptacji/odrzucenia, aby w rezultacie wniosek trafił do Działu Zasobów – 
sekcja kadr. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Proces na formularzu początkowym pobiera dane z systemu DAX między innymi  odnośnie  wymiarów etatu, rodzaju 
umowy, kategorii zaszeregowania, A także  wymiarów finansowych, dodatków oraz fiszek dla wybranych projektów. 

2. Następnie na podstawie wymiarów wyliczani są akceptanci, którzy akceptują powstały dokument w SOD. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – Moduł kadr 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = ProjCategoryType) 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Identyfikator SOD-FB-02 

Nazwa Obsługa wniosku o zatrudnienie pracownika (KIP_1) 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVPROJCATEGORY 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFSOVBaserateCategory 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVUSERINFO 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodemplagreemservice.svc.create 
 csfsodservices.getDimensionsByUserId 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 
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Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegnie: 

 csfsodservices.getDimensionsByUserId 
 csfsodemplagreemservice.svc.create 

Szczegółowe informacje o zmianach w wymienionej usłudze webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  
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 SOD-FB-03 : Akceptacja wniosku o obliczenie stawki 
bazowej lub uzupełniającej (KIP_15_02) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia elektroniczne złożenie wniosku o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej dla Pracownika  w Politechnice 
Śląskiej, następnie wykonania akceptacji/odrzucenia wniosku przez osoby odpowiedzialne, by w rezultacie dane z 
zaakceptowanego wniosku mogły trafić do DAX oraz by wniosek trafił do dalszego procedowania przez Dział Zasobów 
osobowych. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Proces na formularzu początkowym pobiera dane z systemu DAX odnośnie zatrudnienia wybranego pracownika, 
wymiarów finansowych i fiszek dla wybranego projektu 

2. Następnie na podstawie wymiarów wyliczani są akceptanci, którzy akceptują powstały dokument w SOD. 
3. Po akceptacji dokumentu, wyliczone na wniosku dane trafiają do systemu DAX. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – Moduł kadr,  
 DAX 2009 – Sekcja Wynagrodzenia godzinowe – projekt, dla wybranego zatrudnienia w Firmie. 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVORGUNITS 

Identyfikator SOD-FB-03 

Nazwa Akceptacja wniosku o obliczenie stawki bazowej lub uzupełniającej (KIP_15_02) 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVDJOBTITLEWRITE 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVPROJCATEGORY 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFSOVBaserateCategory 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = ProjCategoryType) 
 CSFSOVUSERINFO 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodbhnemplprojectservice.svc.create 
 csfsodservices.getDimensionsByUserId 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA   

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 
 słownik dotyczący rodzaju umowy 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 
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 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType) 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegnie: 

 csfsodservices.getDimensionsByUserId 
 csfsodemplagreemservice.svc.create 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  
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 SOD-FB-04 : Akceptacja rachunku do umowy cywilno-
prawnej (KIP_16) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia elektroniczne złożenie wniosku o rachunek do wybranej przez pracownika w systemie SOD umowy cywilno-
prawnej w Politechnice Śląskiej. Następnie dokument wniosku o rachunek przekazywany jest do akceptacji/odrzucenia przez 
Kontrolera budżetu w przypadku gdy umowa (dzieło/zlecenie), dla której wystawiany jest rachunek jest na przełomie lat, by w 
rezultacie trafić do Działu zasobów osobowych – sekcja płac. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Proces na formularzu początkowym pobiera dane z systemu DAX dotyczące pracownika oraz umów cywilno-prawnych 
wybranego pracownika. Po wybraniu konkretnej umowy zaciągane są dane umowy oraz dane dotyczące wymiarów danej 
umowy cywilno-prawnej. W przypadku umowy dydaktycznej, dane dotyczące umowy pobierane są z systemu SOTS. 

2. Następnie na podstawie wymiaru finansowego, w którym została zawarta umowa wyliczany jest Kontroler budżetu, który 
akceptuje utworzony wniosek o rachunek do umowy cywilno-prawnej. 

3. Po akceptacji wniosku dane trafiają do systemu DAX, w celu dalszej obsługi przez pracownika Działu Zasobów 
osobowych- Sekcja Płac. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – Moduł kadr, 
 DAX 2009 – Umowy cywilno-prawne, 
 DAX 2009 – Umowy cywilno-prawne – Rachunki zaimportowane z SOD, 
 System SOTS 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVASSETPERSONRESPONSIBLE 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 SOTS.ZSI.V_UMOWY_ZLECENIA_PRACOWNIKOW 

Identyfikator SOD-FB-04 

Nazwa Akceptacja rachunku do umowy cywilno-prawnej (KIP_16) 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 SOTS.ZSI.V_UMOWY_ZLECENIA_TABELA6 
 CSFSOVDASSETLOCATION 
 CSFSOVDCURRENCY 
 CSFSOVDTITLES 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVDJOBTITLEWRITE 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVDIVISIONS 
 CSFSOVDEMPLOYEETYPE 
 CSFSOVPARMEDUCATION 
 CSFSOVEADDRESSES 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVPAYMAGREEMPOSITIONPLAN 
 SOTS.ZSI.V_UMOWY_ZLECENIA_TABELA1 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNPaymAgreemType,BHNZUSDocNotifyExt) 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVUSERINFO 
 CsfSOVDEmplLedger 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVDPAYMAGREEMTYPE 
 CSFSOVDKCTABLE 
 CSFSOVDTaxOffices 
 CSFSOVDINSURANCECODE 
 CSFSOVDLEDGERTABLE 
 COIGDICREQMODE 
 CSFSOVDCONTRACTORTYPE 
 CSFSOVDTaxCode 
 CSFSOVDZUSAGREEMGROUP 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.getDimensionsByUserId 
 arcsodbhnpaymagreemlinesservice.svc.create 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO I ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA  

 

W ramach opisanej funkcjonalności należy wykonać modyfikację związaną z pobraniem pracowników/pracowników z umowami 
na Zlecenie na formularzu wniosku. Modyfikacja ta jest konieczna ze względu na to, ze w DYN365w inny sposób są nadawane 
numery zatrudnień. W DAX2009, każdy numer zatrudnienia jednocześnie określał, czy dana osoba jest pracownikiem z umową 
o pracę, cywilno-prawną (np. 000001-Z). W DYN365 wygląda to inaczej, dlatego w procesie będą konieczne do wykonania zmiany 
z tym związane. Dodatkowo wpływ na zmianę ma również zmiana słownika dotyczącego rodzajów umów, aby móc pobrać 
wszystkich uzytkowników z postfixem -Z. 
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Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 
 słownik dotyczący rodzaju umowy 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

W DAX365 umowy cywilno-prawne i ich rachunki nie będą przechowywane w osobnej tabeli.  Umowy te będą w tej samej tabeli, 
w której znajdują się umowy o pracę, kontrakty. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVDIVISIONS 
 CSFSOVEADDRESSES 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType) 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfsodservices.getDimensionsByUserId 
 arcsodbhnpaymagreemlinesservice.svc.create 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 
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 SOD-FB-05 : Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-
prawnej (KIP_17) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia elektroniczne złożenie wniosku o umowę cywilno-prawną lub wniosku o aneks do umowy cywilno-prawnej dla 
danego pracownika w Politechnice Śląskiej. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza, proces przekazuje dokument wniosku 
osobom odpowiedzialnym w celu akceptacji/odrzucenia, by w rezultacie dokument wniosku trafił do Działu Zasobów Osobowych 
– sekcja plac w celu dalszego procedowania danego wniosku w ERP. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. W przypadku wnioskowania o umowę cywilno-prawną, z DAX pobierane są dane personalne pracownika. Pobierane są 
również wymiary finansowe, dzięki którym należy zaznaczyć dla jakiego wymiaru finansowego powstaje umowa. Dla 
każdej umowy pobierane są dane słownikowe, aby móc na umowie zaznaczyć konkretne wartości. Między innymi słownik 
dotyczący rodzaju umowy, waluty oraz kosztów uzyskania przychodu. 
 
W przypadku aneksu do umowy cywilno-prawnej wszystkie dane dotyczące umowy cywilno-prawnej pobierane są z DAX. 
 
W przypadku umowy cywilno-prawnej dydaktycznej oraz aneksu do umowy dydaktycznej dodatkowo pobierane są dane 
dotyczące umowy  z systemu SOTS. 
 

2. Po wypełnieniu wniosku na podstawie wymiaru finansowego, w którym została zawarta umowa z fiszki projektowej 
pobierani są akceptanci, którzy akceptują wniosek o umowę w SOD. 
 

3. Po akceptacji wniosku dane trafiają do systemu DAX, w celu dalszej obsługi przez pracownika Działu Zasobów 
osobowych- Sekcja Płac. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – Moduł Kadr, 
 DAX 2009 – Umowy cywilno-prawne, 
 DAX 2009 – Umowy zaimportowane z SOD, 
 System SOTS 

Identyfikator SOD-FB-05 

Nazwa Wniosek o umowę/aneks do umowy cywilno-prawnej (KIP_17) 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVDIMENSIONS 
 CsfSOVDEmplLedger 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVDTaxOffices 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 COIGDICREQMODE 
 CSFSOVDCONTRACTORTYPE 
 CSFSOVDEMPLOYEETYPE 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVDZUSAGREEMGROUP 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNPaymAgreemType,BHNZUSDocNotifyExt) 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLAT 
 CSFSOVPROJCATEGORY 
 CSFSOVDCURRENCYCSFSOVAGREEMENTS 
 CsfSODBHNEmplAgreementType 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVEBANKACCOUNTS 
 CSFSOVDTaxCode 
 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVDPAYMAGREEMTYPE 
 CSFSOVDKCTABLE 
 SOTS.ZSI.V_UMOWY_ZLECENIA_TABELA1 
 CSFSOVDTITLES 
 CSFSOVDCURRENCY 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVEADDRESSES 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAddressType) 
 CSFSOVDPositionGroup 
 CSFSOVDOrgUnitTypes 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDCOUNTRIES 
 CSFSOVDJOBTITLEWRITE 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVUSERINFO 
 SOTS.ZSI.V_UMOWY_ZLECENIA_PRACOWNIKOW 
 CSFSOVDINSURANCECODE 
 CSFSOVORGUNITS 
 SOTS.ZSI.V_UMOWY_ZLECENIA_TABELA6 
 CSFSOVDLEDGERTABLE 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFSOVBaserateCategory 
 CSFSOVEMPLPAYMPARM 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = ProjCategoryType) 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodemplagreemservice.svc.create 
 csfsodservices.getDimensionsByUserId 
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WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO I ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności należy wykonać modyfikację związaną z pobraniem pracowników/doktorantów/pracowników 
z umowami na Zlecenie na formularzu wniosku. Modyfikacja ta jest konieczna ze względu na to, ze w DYN365w inny sposób są 
nadawane numery zatrudnień. W DAX2009, każdy numer zatrudnienia jednocześnie określał, czy dana osoba jest pracownikiem 
z umową o pracę, zlecenie, czy jest doktorantem (np. 000001-ID). W DYN365 wygląda to inaczej, dlatego w procesie będą 
konieczne do wykonania zmiany z tym związane. Dodatkowo wpływ na zmianę ma również zmiana słownika dotyczącego 
rodzajów umów. W nowej wersji DYN 365 pracownicy tacy jak np. Doktoranci będą pobierani na formularz na podstawie Rodzaju 
umowy jako Kontrakt. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK, 
 słowniki dotyczące rodzaju umowy oraz typu adresu. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

W DAX365 umowy cywilno-prawne i ich rachunki nie będą przechowywane w osobnej tabeli.  Umowy te będą w tej samej tabeli, 
w której znajdują się umowy o pracę, kontrakty. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVEBANKACCOUNTS 
 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVEADDRESSES 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVEMPLPAYMPARM 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType, BHNAddressType) 
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Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfsodemplagreemservice.svc.create 
 csfsodservices.getDimensionsByUserId 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 
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 SOD-FB-06 : Obsługa wniosku o przedłużenie 
zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia (KIP_7) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia elektroniczne złożenie wniosku o zmianę warunków zatrudnienia pracownika lub przedłużenia zatrudnienia dla 
Pracownika w Politechnice Śląskiej, a następnie wykonanie na tym wniosku akceptacji/odrzucenia przez osoby odpowiedzialne, 
aby w rezultacie dokument wniosku trafił do realizacji do Działu zasobów osobowych – sekcja kadr. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Rozpoczynając proces pobierane są dane dotyczące aktualnego zatrudnienia lub zatrudnień wybranego Pracownika. 
Pobierane są dane dotyczące wymiarów oraz szablonów alokacji dla Pracownika oraz fiszki projektowe. Pobierane są 
również dodatki, które przysługują danemu Pracownikowi. Ponieważ na wniosku jest możliwość uzupełniania 
proponowanych warunków zatrudnienia, z DAX pobierane są między innymi słowniki dotyczące danych kadrowych takie 
jak: wymiar etatu, rodzaj umowy, rodzaj stanowiska, czy też kategoria zaszeregowania. 
 

2. W dalszej części, wyliczona jest sekwencja akceptacji, w której akceptantami są osoby z fiszek projektowych dla 
wybranych na wniosku wymiarów. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

DAX 2009 – Moduł kadr 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 

Identyfikator SOD-FB-06 

Nazwa Obsługa wniosku o przedłużenie zatrudnienia/zmianę warunków zatrudnienia 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVEMPLDATACHANGEHISTORY 
 CSFSOVPROJCATEGORY 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFSOVBaserateCategory 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = ProjCategoryType) 
 CSFSOVUSERINFO 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodemplagreemservice.svc.create 
 csfsodservices.getDimensionsByUserId 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK, 
 słownik dotyczący rodzaju umowy 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
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 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVEMPLDATACHANGEHISTORY 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType) 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną słowniki: 

 csfsodemplagreemservice.svc.create 
 csfsodservices.getDimensionsByUserId 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 
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 SOD-FB-07 : Obsługa wniosku wczasów pod gruszą 
(KIP_75) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia elektroniczne złożenie wniosku o wczasy pod gruszą w Politechnice Śląskiej. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Proces wniosku z systemu DAX głównie pobiera dane osobowe wybranego pracownika jak również dane dotyczące rodziny – 
dzieci. Proces pobiera również dane dotyczące limitów świadczeń dla wybranego pracownika, jak również słowniki, dzięki którym 
można poprawnie uzupełnić wniosek. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – Moduł Kadr, 
 DAX 2009 – Sekcja ZFŚS – Oświadczenie ZFŚS, dla wybranego pracownika, 
 DAX 2009 – Sekcja ZFŚS – Wniosek ZFŚS, dla wybranego pracownika. 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVASSETPERSONRESPONSIBLE 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfBHNBenefitLimitType) 
 CSFSOVEMPLSOCIALBENEFITTABLE 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVBENEFITLIMITVALUES 
 CSFSOVBENEFITLIMITS 
 CSFSOVDASSETLOCATION 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAddressType) 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 

Identyfikator SOD-FB-07 

Nazwa Obsługa wniosku wczasów pod gruszą 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVBenefitTitleValue 
 CSFSOVDIVISIONS 
 CSFSOVDJOBTITLEWRITE 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVDEMPLOYEETYPE 
 CSFSOVPARMEDUCATION 
 CSFSOVEADDRESSES 
 CSFSOVEMPLPAYMPARM 
 CSFSOVDCOUNTRIES 
 CSFSOVFAMILY 
 CSFSOVPARMINABILITYRANK 
 CSFSOVDCONNECTCODES 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVEMPLSOCBENSTATEMENT 
 CSFSOVBENEFITTITLETYPE 
 CSFSOVUSERINFO 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfemplsocbentableservice.svc.create 
 csfsodemplsocbenstatementservice.svc.create 
 csfsodservices.getEmployeesPractices 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA  

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK, 
 słowniki dotyczące rodzaju umowy, typu adresu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 
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Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEMPLSOCIALBENEFITTABLE 
 CSFSOVBENEFITLIMITVALUES 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVDIVISIONS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVEADDRESSES 
 CSFSOVEMPLPAYMPARM 
 CSFSOVFAMILY 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVEMPLSOCBENSTATEMENT 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType, BHNAddressType) 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfemplsocbentableservice.svc.create 
 csfsodemplsocbenstatementservice.svc.create 
 csfsodservices.getEmployeesPractices 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 
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 SOD-FB-08 : Obsługa wniosku o przyznanie pożyczki 
(KIP_78) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia pracownikom Politechniki Śląskiej elektroniczne wypełnienie i złożenie wniosku o przyznanie pożyczki poprzez 
system SOD, wykonanie jego akceptacji/odrzucenia przez osoby odpowiedzialne i automatyczne (zintegrowane) przekazanie 
danych zaakceptowanych wniosków do DAX. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Proces wniosku z systemu DAX pobiera dane osobowe wybranego pracownika jak również dane dotyczące zatrudnienia. 
Proces pobiera również słowniki, dzięki którym można poprawnie uzupełnić wniosek, między innymi: cel pożyczki, tytuły 
świadczeń. 

2. Po akceptacji wniosku, dane z wniosku przekazywane są do DAX. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – Moduł Kadr 
 DAX 2009 – Sekcja ZFŚS – Oświadczenie ZFŚS, dla wybranego pracownika 
 DAX 2009 – Sekcja ZFŚS – Wniosek ZFŚS, dla wybranego pracownika 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVASSETPERSONRESPONSIBLE 
  CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAddressType) 
 CSFSOVDASSETLOCATION 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVAGREEMENTS 

Identyfikator SOD-FB-08 

Nazwa Obsługa wniosku o przyznanie pożyczki 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVBenefitTitleValue 
 CSFSOVDCOUNTRIES 
 CSFSOVEADDRESSES 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVDLOANTYPES 
 CSFSOVBENEFITTITLETYPE 
 CSFSOVUSERINFO 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfemplsocbentableservice.svc.create 
 csfsodservices.getEmployeesPractices 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK, 
 słowniki dotyczące rodzaju umowy i typu adresu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVEADDRESSES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType, BHNAddressType) 
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Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfemplsocbentableservice.svc.create 
 csfsodservices.getEmployeesPractices 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 
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 SOD-FB-09 : Obsługa wniosku o dodatek 
specjalny/zadaniowy finansowany z projektu (KIP_81) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia elektroniczne złożenie wniosku o dodatek specjalny/zadaniowy finansowany z projektu w Politechnice Śląskiej, 
a następnie wykonania akceptacji/odrzucenia przez osoby odpowiedzialne w SOD, by w rezultacie dokument wniosku mógł trafić 
do odpowiednich osób w celu uzupełnienia pełnego kosztu pracodawcy przez Dział Zasobów osobowych- sekcja plac, po czym 
ostatecznie dokument trafia do realizacji do kierowników KO, KU oraz do Działu Zasobów osobowych- sekcja kadr. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Proces na formularzu początkowym pobiera dane z systemu DAX między innymi dane personalne pracownika jak również 
dane zatrudnieniowe. Pobierane są dane odnośnie  wymiarów etatu, rodzaju umowy, kategorii zaszeregowania, a także 
wymiarów finansowych, dodatków oraz fiszek dla wybranych projektów. 

2. Następnie na podstawie wymiarów wyliczani są akceptanci, którzy akceptują powstały dokument w SOD. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

DAX 2009 – Moduł kadr 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVDTITLES 
 CSFSOVDPositions 
 CSFSOVORGUNITS 

Identyfikator SOD-FB-09 

Nazwa Obsługa wniosku o dodatek specjalny/zadaniowy finansowany z projektu 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVDPositionGroup 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVEMPLDATACHANGEHISTORY 
 CSFSOVPROJCATEGORY 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = ProjCategoryType) 
 CSFSOVUSERINFO 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.getDimensionsByUserId 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO I ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach aktualizacji DAX2009 do DAX365 powstała modyfikacja KIP_MOD_022_SOD, dotycząca integracji SOD-DAX, która 
nie jest wdrożona w ramach niniejszej funkcjonalności. W SOD należało będzie wprowadzić dodatkowe integracje w zakresie 
pobierania danych z DAX do SOD oraz umożliwić przesyłanie danych z SOD do DAX, które zostały opisane we wskazanej 
modyfikacji. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK, 
 słownik dotyczący rodzaju umowy. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie 
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Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVEMPLDATACHANGEHISTORY 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType) 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegnie: 

 csfsodservices.getDimensionsByUserId 

Szczegółowe informacje o zmianach w wymienionej usłudze webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 
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 SOD-FB-14 : Obsługa zapotrzebowania (ZAK_1) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces Obsługa zapotrzebowania umożliwia użytkownikom składanie zapotrzebowania (w systemie DAX) oraz śledzenie 
kolejnych kroków sekwencji akceptacji, jaką przechodzi dokument, aż do ostatecznego zaakceptowania bądź odrzucenia 
zapotrzebowania (w SOD). W procesie jest również możliwość nadania trybu zamówienia publicznego. Po zakończeniu akceptacji 
następuje przesłanie do DAX statusu zapotrzebowania (oraz trybu zamówienia publicznego – jeśli został nadany). 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Po utworzeniu zapotrzebowania w systemie DAX użytkownik wybiera opcję „WYŚLIJ DO SOD” co powoduje przesłanie 
informacji o zapotrzebowaniu do SOD przy wykorzystaniu szyny danych. Wysyłanych jest wiele danych (między innymi 
przedmiot zamówienia, ilość, wartość zapotrzebowania - wszelkie dane, które widoczne są na dokumencie 
zapotrzebowania). Dodatkowo otrzymywane są także identyfikatory wszystkich pozycji zapotrzebowania. Na podstawie 
otrzymanych danych tworzony jest dokument zapotrzebowania w SOD, a jego identyfikator zostaje przesłany do DAX i 
zapisany przy zapotrzebowaniu (w przypadku ponownego wysłania zapotrzebowania nie powstaje nowy dokument, a 
jedynie nowa wersja dokumentu). 

2. W procesie pobierane są osoby odpowiedzialne z fiszki projektu, w celu zbudowania ścieżki akceptacji. 

Po zakończeniu procesu następuje przesłanie danych do DAX: status zapotrzebowania, tryb zamówienia publicznego (jeśli był 
uzupełniony) oraz identyfikatory DAXowe pozycji zapotrzebowania. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – Moduł Rozrachunki z dostawcami 
 DAX 2009 – moduł Projekt 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 COIGDICREQMODE 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 

Identyfikator SOD-FB-14 

Nazwa Obsługa zapotrzebowania 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 SyncService.svc.przeslijStatusAkceptacjiDoERP 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO I ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W związku z zapisem w karcie modyfikacji ZAK_MOD_001: "Zapotrzebowania o typie Towar z magazynu i Towar na magazyn - 
nie są już obsługiwane w Politechnice i ich obsługa nie będzie przenoszona do DAX 365." należy dokonać zmiany w niniejszej 
Funkcjonalności Biznesowej. Modyfikacja będzie polegała na usunięciu tych wariantów ścieżek procesu workflow, które wiązały 
się z obsługą zapotrzebowań o rodzaju "Na magazyn" oraz "Towar z magazynu". 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych. Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces 
zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegnie: 

 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w powyższym widoku bazodanowym zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Brak zmian 
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 SOD-FB-15 : Obsługa wniosku o udzielenie kredytu 
wewnętrznego (RFRB_8) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces  "Obsługa  wniosku  o  udzielenie  kredytowania  wewnętrznego"  umożliwia jednostkom uzupełnianie wniosku o kredyt 
oraz śledzenie kolejnych kroków sekwencji akceptacji, jaką przechodzi dokument, aż do jego ostatecznego zaakceptowania bądź 
odrzucenia oraz zablokowania środków finansowych i złożenia dyspozycji przelewu z konta bankowego 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Na pierwszym formularzu procesu zaczytywane są dane z systemu DAX. Po wybraniu projektu automatycznie 
zaczytywane są dane: akronim projektu, program w ramach, którego realizowany jest projekt, Data rozpoczęcia projektu, 
data zakończenia projektu, Przewidywana kwota dofinansowania zgodna z umową/kontraktem oraz Waluta. 

2. Na pierwszym formularzu wyświetlana jest lista projektów i MPKów. 
3. W procesie pobierana jest lista osób odpowiedzialnych z fiszki projektu. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – moduł Projekt 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVDCURRENCY 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 

Identyfikator SOD-FB-15 

Nazwa Obsługa wniosku o udzielenie kredytu wewnętrznego 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegnie: 
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 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 

Szczegółowe informacje o zmianach w wymienionym webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie pliku XLSX. 
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 SOD-FB-16 : Ocena okresowa pracownika (PP_3_1) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces "[PP_3_1] Ocena okresowa pracownika" umożliwia Inicjatorowi dokonanie oceny podległych pracowników zgodnie z 
zapisami Zarządzenia nr 38/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie okresowej oceny 
pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Na pierwszym formularzu użytkownik wybiera pracownika z listy podległych pracowników. Wówczas na podstawie 
wskazanego pracownika system wyświetla informację o : stanowisku, dacie objęcia stanowiska, komórce organizacyjnej 
oraz bezpośrednim przełożonym. 

Pozostała część procesu oparta jest o edycję powstałego dokumentu i nie zawiera integracji z DAX. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVORGUNITS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVDFUNCTIONS 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVAGREEMENTS 

Identyfikator SOD-FB-16 

Nazwa Ocena okresowa pracownika 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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Lista wykorzystywanych usług WebService 

Brak wykorzystywanych Webservice 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 słownik dotyczący rodzaju umowy. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType) - Zostanie dodany nowy status: 3) Contract 

(Kontrakt) 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Brak zmian. 
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 SOD-FB-17 : Ocena okresowa kierownika (PP_3_2) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces "[PP_3_2] Ocena okresowa kierownika" umożliwia użytkownikom dokonanie oceny pracowników na stanowiskach 
kierowniczych zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 38/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie 
okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Na pierwszym formularzu użytkownik wybiera pracownika z listy podległych pracowników na stanowisku kierowniczym. 
Wówczas na podstawie wskazanego pracownika system wyświetla informację o : stanowisku, dacie objęcia stanowiska, 
komórce organizacyjnej oraz bezpośrednim przełożonym. 

Pozostała część procesu oparta jest o edycję powstałego dokumentu i nie zawiera integracji z DAX. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVORGUNITS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVDFUNCTIONS 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVAGREEMENTS 

Identyfikator SOD-FB-17 

Nazwa Ocena okresowa kierownika 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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Lista wykorzystywanych usług WebService 

Brak wykorzystywanych Webservice 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 słownik dotyczący rodzaju umowy, 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType) 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Brak zmian. 
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  SOD-FB-18 : Akceptacja polecenia wyjazdu (PP_4_5) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces Akceptacji polecenia wyjazdu umożliwia wnioskowanie o wyjazd służbowy oraz obejmuje akceptację tego wniosku. Po 
zakończeniu akceptacji następuje wpis do rejestru akceptacji z odpowiednim statusem. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Na pierwszym formularzu procesu wf następuje przypisanie Kontrahenta (z listy kontrahentów z DAX). Możliwy jest także 
wybór wymiarów finansowych z listy wymiarów z DAX. 

2. W dalszej części procesu następuje odczytanie osób odpowiedzialnych z fiszki projektu. 
3. Integracja wychodząca: Po zaakceptowaniu/ odrzuceniu/ anulowaniu delegacji do DAX, do rejestru delegacji przesyłany 

jest odpowiedni status 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – moduł Rejestr Delegacji 
 SOD – moduł Delegacje 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = ProjCategoryType) 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CSFSOVPROJCATEGORY 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVDTITLES 
 CSFSOVVendTable 
 CSFSOVDCURRENCY 

Identyfikator SOD-FB-18 

Nazwa Akceptacja polecenia wyjazdu 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVVENDBANKACCOUNTS 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVCUSTTABLE 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodbhndelegacyservice.svc.create/update/read 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 
 implementacja mechanizmu aktualizacji identyfikatorów technicznych obiektów delegacji dla procesów aktywnych na 

dzień migracji. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
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 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodbhndelegacyservice.svc.create/update/read 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie pliku 
XLSX. 
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  SOD-FB-19 : Rozliczenie delegacji (PP_4_6) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

W procesie wyliczane są osoby odpowiedzialne na podstawie fiszki projektu. 

Integracja wychodząca: po zakończeniu procesu do DAX przesyłane są dane faktur dołączonych do delegacji podczas rozliczenia 
(każda faktura wpada jako osobny wiersz). Dodatkowo jako osobny wiersz wpadają dane rozliczenia delegacji (create Invoice) 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. W procesie wyliczane są osoby odpowiedzialne na podstawie fiszki projektu. 
2. Integracja wychodząca: po zakończeniu procesu do DAX przesyłane są dane faktur dołączonych do delegacji podczas 

rozliczenia (każda faktura wpada jako osobny wiersz). Dodatkowo jako osobny wiersz wpadają dane rozliczenia delegacji 
(create Invoice) 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – moduł Rozliczenia z dostawcami (miejsce gdzie wpadają faktury oraz rozliczenie delegacji) 
 SOD – moduł Delegacje 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = ProjCategoryType) 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CSFSOVPROJCATEGORY 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVBANKACCOUNTS 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 

Identyfikator SOD-FB-19 

Nazwa Rozliczenie delegacji 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVDCURRENCY 
 CSFSOVVendTable 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVBankAccounts 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVCUSTTABLE 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodbhndelegacyservice.svc.create/update/read 
 csfsodservices.svc.createInvoice 
 csfsodservices.svc.createPayment 

 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 
 implementacja mechanizmu aktualizacji identyfikatorów technicznych obiektów delegacji dla procesów aktywnych na 

dzień migracji. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 
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 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodbhndelegacyservice.svc.create/update/read 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie pliku 
XLSX. 
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 SOD-FB-20 : Zaliczka na delegację (PP_4_7) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia składanie i akceptację wniosków o zaliczkę na delegację. Obejmuje wnioskowanie zarówno o zaliczkę 
gotówkową, jak i w formie przelewu – w różnych walutach. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Integracja wychodząca – w przypadku akceptacji wniosku o zaliczkę następuje przesłanie do DAX danych dotyczących 
zaliczki (Create payment). 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – miejsce, w którym zapisują się zaliczki na delegację 
 SOD – moduł Delegacje 

 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVDCURRENCY 
 CSFSOVVendTable 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVBankAccounts 
 CSFSOVVENDBANKACCOUNTS 
 CSFSOVCustBankAccounts 
 CSFSOVCUSTTABLE 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.svc.createCashPayment 
 csfsodservices.svc.createPayment 

Identyfikator SOD-FB-20 

Nazwa Zaliczka na delegację 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegnie numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId). 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegnie: 

 CSFSOVEMPLOYEES 

Szczegółowe informacje o zmianach w wymienionym widoku bazodanowym zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XLSX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Brak zmian 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  

  



  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 56 z 126 

 

 SOD-FB-21 : Obsługa wniosku urlopowego (PP_4_1) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces rozpoczyna się w Portalu pracownika i umożliwia składanie i akceptację wniosku urlopowego. Po pozytywnym 
zakończeniu sekwencji akceptacji następuje przesłanie danych o absencji do DAX. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Na pierwszym formularzu procesu prezentowane są dane dot. limitu urlopu zaczytywane z DAX dla wnioskującego 
pracownika, którego urlop dotyczy (getAbsencesQuotas) 

2. Po akceptacji wniosku urlopowego informacja o absencji jest przesyłana do DAX (createAbsence) 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 –  moduł absencji 
 SOD – moduł Portal pracownika 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVEMPLABSENCEDETAILS 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAbsenceStatusBase) 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVABSENCESIMPLECODE 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVABSENCEDEF 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVEMPLABSENCES 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 

Identyfikator SOD-FB-21 

Nazwa Obsługa wniosku urlopowego 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodservices.svc.createAbsence 
 csfsodservices.svc.getAbsencesQuotas 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 słowniki dotyczące rodzaju umowy oraz statusu absencji. 

Na etapie przygotowania projektu należy przeanalizować i rozważyć czy funkcjonalność biznesowa ma być rozszerzona o obsługę 
nowego statusu "Planned". Zmiana ta nie została wyceniona. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVEMPLABSENCEDETAILS 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLABSENCES 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType) 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAbsenceStatusBase) 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 
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 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodservices.svc.createAbsence 
 csfsodservices.svc.getAbsencesQuotas 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XLSX. 
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 SOD-FB-22 : Wniosek o zaliczkę na towar lub usługę / 
Dyspozycja przelewu zewnętrznego (RFRB_16) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia składanie i akceptację wniosków o zaliczkę na towar lub usługę. Obejmuje wnioskowanie zarówno o zaliczkę 
gotówkową, jak i w formie przelewu – w różnych walutach. Proces umożliwia także składanie dyspozycji przelewu zewnętrznego. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Proces na formularzu początkowym pobiera dane z DAX dotyczące danych Kontrahenta, rachunków bankowych 
dostawcy, wymiarów finansowych, konta bankowego, z którego dokonywana będzie płatność, czy też waluty. 

2. Integracja wychodząca – w przypadku akceptacji wniosku o zaliczkę następuje przesłanie do DAX danych dotyczących 
zaliczki (Create payment / createCashPayment). 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – miejsce, w którym zapisują się zaliczki 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CoigSendStatusSOD, CsfProjTableType, ProjCategoryType) 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CSFSOVPROJCATEGORY 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 COIGProjSalesItemReqLine 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVDCURRENCY 
 CSFSOVVendTable 
 CSFSOVPROJSALESITEMREQ 

Identyfikator SOD-FB-22 

Nazwa Wniosek o zaliczkę na towar lub usługę / Dyspozycja przelewu zewnętrznego 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVBankAccounts 
 CSFSOVVENDBANKACCOUNTS 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVCUSTTABLE 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodservices.svc.getRequisitionsByUserId 
 csfsodservices.svc.createCashPayment 
 csfsodservices.svc.createPayment 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVUSERINFO 
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 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodservices.svc.getRequisitionsByUserId 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XLSX. 
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Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 62 z 126 

 

 SOD-FB-23 : Obsługa noty księgowej (RFRB_48) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces  Obsługa noty księgowej  umożliwia  obsługę oraz akceptację  not  księgowych  wewnętrznych,  zewnętrznych 
przychodzących oraz zewnętrznych wychodzących. Po zakończeniu sekwencji akceptacji dane noty zostają przesłane do DAX. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Na pierwszym formularzu procesu użytkownik wybiera wymiary finansowe opisujące notę. Wskazuje również numer konta 
bankowego z listy kont zaczytanych z DAX. 

2. Sekwencja akceptacji odbywa się na podstawie osób określonych w fiszkach projektu. 
3. Po zaakceptowaniu noty księgowej następuje przesłanie danych o nocie do DAX (createNote). 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 - arkusz „Noty księgowe zaimportowane z SOD” 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVPAYMTERMS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType, ProjCategoryType) 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CSFSOVPROJCATEGORY 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVBANKACCOUNTS 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVDCURRENCY 
 CSFSOVVENDBANKACCOUNTS 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVPROJTABLE 

Identyfikator SOD-FB-22 

Nazwa Obsługa noty księgowej 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVCUSTBANKACCOUNTS 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodservices.svc.createNote 
 DaxSEOD.getSODServicesAPI.createNote 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 
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Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegnie: 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 

Szczegółowe informacje o zmianach w wymienionej usłudze webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XLSX. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  



  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 65 z 126 

 

  SOD-FB-24 : Opis dokumentu OT (STI_1_0) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces „Opis dokumentów OT” umożliwia użytkownikowi rejestrację dokumentów OT –przyjęcia nowego środka trwałego lub 
zmianę wartości początkowej istniejącego środka trwałego. Następnie następuje akceptacja dokumentu, a po jej zakończeniu 
dane dot. dokumentu są przesyłane do DAX.  

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Na formularzu procesu znajduje się kilka pól, których wartość uzależniona jest od danych z DAX, np. wybór pola 
spisowego, grupa środków trwałych, wymiary finansowe, numer zapotrzebowania, pozycja zapotrzebowania. 

2. Sekwencja akceptacji zbudowana jest na podstawie informacji z DAX – osoby odpowiedzialne na polach spisowych. 
3. Na formularzu zadaniowym akceptacji GG/KU/KO dostępne jest pole „KŚT (symbol  układu  klasyfikacyjnego)”, którego 

wartość słownika uzależniona jest od danych z DAX. 
4. Po akceptacji dokument OT jest przesyłany do DAX (csfassetdocumentotservice.svc.create). 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – moduł Księga główna – Dokumenty OT zaimportowane z SOD 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfAssetPersonStatus, CoigSendStatusSOD, CsfProjTableType) 
 COIGProjSalesItemReqLine 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVDASSETLOCATION 
 CSFSOVASSETGROUP 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVPROJSALESITEMREQ 
 CSFSOVASSETTABLE 
 CSFSOVASSETPERSONRESPONSIBLE 
 COIGDICREQMODE 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVASSETSORTING 

Identyfikator SOD-FB-24 

Nazwa Opis dokumentu OT 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfassetdocumentotservice.svc.create 
 csfsodservices.svc.getRequisitionsByUserId 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 COIGProjSalesItemReqLine 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 
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Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodservices.svc.getRequisitionsByUserId 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XLSX. 
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 SOD-FB-25 : Opis dokumentu OT (STI_1_1) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces pomocniczy – uruchamiający wiele procesów Opisu dokumentu OT. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Brak integracji 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfAssetPersonStatus, CoigSendStatusSOD, CsfProjTableType) 
 COIGProjSalesItemReqLine 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVDASSETLOCATION 
 CSFSOVASSETGROUP 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVPROJSALESITEMREQ 
 CSFSOVASSETTABLE 
 CSFSOVASSETPERSONRESPONSIBLE 
 COIGDICREQMODE 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVASSETSORTING 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodservices.svc.getRequisitionsByUserId 

Identyfikator SOD-FB-25 

Nazwa Opis dokumentu OT 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 



  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 69 z 126 

 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 COIGProjSalesItemReqLine 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodservices.svc.getRequisitionsByUserId 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XLSX. 
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 SOD-FB-34 : Obieg faktury zakupowej (RFRB_13) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces umożliwia elektroniczną obsługę faktur zakupowych. Proces ten umożliwia procedowanie 

 Faktury kosztowej 
 Faktury za środek trwały 
 Korekty faktury 
 Rozdzielnika kosztów 
 Faktury na magazyn centralny 
 Faktury dotycząca umowy sukcesywnej 

Dla konkretnego typu proces umożliwia wykonanie jego akceptacji/odrzucenia przez osoby odpowiedzialne i automatyczne 
(zintegrowane) przekazanie danych zaakceptowanych faktur do systemu finansowo-księgowego. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

1. Na pierwszym formularzu procesu użytkownik uzupełnia dane dotyczące faktury z wykorzystaniem danych z DAX. Między 
innymi pobierane są słowniki walut, trybu zamówienia publicznego, warunki płatności. Pobierane są również konta 
bankowe, lista zapotrzebowań, wymiary finansowe 

Na podstawie wymiarów finansowych z fiszek projektowych pobierani są akceptanci do sekwencji akceptacji. 

1. W kolejnym kroku następuje sekwencja akceptacji między innymi przez osoby pobrane z fiszek projektowych. 
2. Po pozytywnym przejściu sekwencji akceptacji dane o fakturze z SOD trafiają do DAX. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 – arkusz Faktury zaimportowane z SOD 

Identyfikator SOD-FB-34 

Nazwa Obieg faktury zakupowej 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE PROCESY 
WORKFLOW Z INTEGRACJĄ 
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Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVVALELEMALLOCTEMPLATE 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVASSETPERSONRESPONSIBLE 
  CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfAssetPersonStatus, CoigSendStatusSOD, CsfProjTableType, 

ProjCategoryType) 
 CSFSOVPROJSALESITEMREQ 
 CSFSOVPAYMTERMS 
 COIGProjSalesItemReqLine 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVASSETTABLE 
 CSFSOVDASSETLOCATION 
 CSFSOVBankAccounts 
 CSFSOVDCURRENCY 
 CSFSOVASSETGROUP 
 COIGDICREQMODE 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVASSETSORTING 
 CSFSOVPROJCATEGORY 
 CsfSOVLJTInvRegisterPayment 
 CSFSOVVendTable 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVCUSTTABLE 
 CSFSOVVENDBANKACCOUNTS 
 CSFSOVUSERINFO 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodservices.svc.getRequisitionsByUserId 
 csfsodservices.svc.createInvoice 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 
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 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w 
związku z datami obowiązywania osób odpowiedzialnych.  

Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 COIGProjSalesItemReqLine 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVUSERINFO 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych  zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodservices.svc.getRequisitionsByUserId 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XLSX. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  
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 SOD-FB-91 : Synchronizacja pracowników DAX->SOD 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

SOD odczytuje z DAX katalog pracowników (rozszerzony o dodatkową informację o loginie domenowym użytkownika 
powiązanego z tym pracownikiem) i na podstawie odczytanych danych wprowadza konieczne poprawki (usunięcie, dodanie, 
modyfikacja) w bazie użytkowników SOD/WF i PP. 

Administrator IntraDok ma możliwość wprowadzania modyfikacji zaimportowanych danych oraz nadania uprawnień 
użytkownikom. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Synchronizacja jest jednokierunkowa. Synchronizacja jest wykonywana cyklicznie wg określonego harmonogramu, zwykle każdej 
nocy. Powinna być wykonywana w czasie braku aktywności użytkowników systemu. Aktualizacje danych w SOD nie są 
przenoszone do DAX. 

Mechanizmy synchronizacji pracowników, struktury organizacyjnej i podległości służbowej, choć niezależne od siebie technicznie, 
to w czasie zwykłego użytkowania systemu powinny być wykonywane w ramach jednego działania, ze względu na powiązania 
logiczne w danych. 

System SOD tworzy konta pracowników jedynie dla pracowników wskazanych w DAX 2009 (w widoku CSFSOVEMPLOYEES, 
kolumna SODAvailable_csf == 1). W przypadku gdy taki pracownik posiada informację o loginie domenowym (w widoku 
CSFSOVEMPLOYEES, kolumna NetworkAlias) to użytkownik taki może logować się do SOD za pomocą mechanizmu SSO. W 
przypadku braku loginu domenowego pracownik może zalogować się do systemu SOD za pomocą numeru zatrudnienia 
(EmplMaster_CSF) po uprzednim ustawieniu hasła przez Administratora systemu SOD. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Użytkownicy: 

Identyfikator SOD-FB-91 

Nazwa SOD - Synchronizacja pracowników DAX --> SOD 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - DEDYKOWANA FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK Z JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĄ Z DAX (POBRANIE,PRZETWARZANIE I PREZENTACJA DANYCH) 
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 CSFSOVDTITLES 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVDEMPLOYEETYPE 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 

Stanowiska użytkowników: 

 CSFSOVDTITLES 
 CSFSOVDPositions 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVDPositionGroup 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

Planowane są zmiany w systemie Dynamics 365 związane z ograniczeniem liczby licencji użytkowników systemu Dynamics 365 
(w stosunku do DAX 2009) oraz zmianą sposobu wskazywania Loginu Domenowego pracowników w systemie Dynamics 365 – 
pracownikom nie posiadającym kont Użytkowników systemu Dynamics 365 login domenowy będzie przydzielany ręcznie w 
kartotece pracowników. Zmiana ta nie ma wpływu na integrację Dynamics 365 z systemem SOD ale aby zachować identyczną 
liczbę Użytkowników SOD logujących się za pomocą SSO przed migracją i po migracji to trzeba będzie pracownikom zdefiniować 
w Dynamics 365 loginy domenowe. Pracownicy, który nie zostanie nadany login domenowy w Dynamics 365 mogą logować się 
do systemu SOD/PP/WF tylko poprzez podanie numeru pracownika (EmplMaster_csf w DAX 2009 i PersonallNumber z Dynamics 
365) i hasła bez możliwości logowania mechanizmem SSO.  

Zmieniony został sposób budowania identyfikatora EmplId. W DAX2009 EmplId posiadał postfix. W DYN365 EmplID nie będzie 
miał postfixu. Dana uprzednio umieszczana w postfixie będzie dostarczona w oddzielnym polu. Pole EmplId zmieni zawartość. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
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Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie widoków: 

 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVAGREEMENT 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie dotyczy 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  
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 SOD-FB-92 : Synchronizacja podległości służbowej 
pracowników DAX->SOD 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

SOD odczytuje z DAX odpowiednie dane i na ich podstawie buduje hierarchię podległości stanowisk użytkowników SOD i PP. 

Administrator IntraDok ma możliwość modyfikacji zaimportowanych danych. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Synchronizacja jest jednokierunkowa. Synchronizacja jest wykonywana cyklicznie wg określonego harmonogramu, zwykle każdej 
nocy. Powinna być wykonywana w czasie braku aktywności użytkowników systemu. Aktualizacje danych wykonywane przez 
administratora w SOD nie są przenoszone do DAX. 

Mechanizmy synchronizacji pracowników, struktury organizacyjnej i podległości służbowej, choć niezależne od siebie technicznie, 
to w czasie zwykłego użytkowania systemu powinny być wykonywane w ramach jednego działania, ze względu na powiązania 
logiczne w danych. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Widoki bazodanowe 

Podległości służbowe: 

 CSFSOVDTITLES 
 CSFSOVDPositions 
 CSFSOVORGUNITS 

Identyfikator SOD-FB-92 

Nazwa SOD - Synchronizacja podległości służbowej pracowników DAX->SOD 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - DEDYKOWANA FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK Z JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĄ Z DAX (POBRANIE,PRZETWARZANIE I PREZENTACJA DANYCH) 
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 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVDPositionGroup 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z usług WebService udostępnianych przez DAX 2009. 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

Zmieniony został sposób budowania identyfikatora EmplId. W DAX2009 EmplId posiadał postfix. W DYN365 EmplID nie będzie 
miał postfixu. Dana uprzednio umieszczana w postfixie będzie dostarczona w oddzielnym polu. Pole EmplId zmieni zawartość. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie widoków: 

 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVAGREEMENTS 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie dotyczy 
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DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  
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 SOD-FB-93 : Synchronizacja struktury organizacyjnej DAX-
>SOD 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

SOD odczytuje z DAX odpowiednie dane i na ich podstawie buduje strukturę organizacyjną do wykorzystania w SOD i PP. 

Administrator IntraDok ma możliwość modyfikacji zaimportowanych danych. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Synchronizacja jest jednokierunkowa. Synchronizacja jest wykonywana cyklicznie wg określonego harmonogramu, zwykle każdej 
nocy. Powinna być wykonywana w czasie braku aktywności użytkowników systemu. Aktualizacje danych wykonywane przez 
administratora w SOD nie są przenoszone do DAX. 

Mechanizmy synchronizacji pracowników, struktury organizacyjnej i podległości służbowej, choć niezależne od siebie technicznie, 
to w czasie zwykłego użytkowania systemu powinny być wykonywane w ramach jednego działania, ze względu na powiązania 
logiczne w danych. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 DAX 2009 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Widoki bazodanowe 

Struktura organizacyjna: 

 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVDOrgUnitTypes 

Identyfikator SOD-FB-93 

Nazwa SOD -  Synchronizacja struktury organizacyjnej DAX->SOD 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - DEDYKOWANA FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK Z JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĄ Z DAX (POBRANIE,PRZETWARZANIE I PREZENTACJA DANYCH) 
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Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z usług WebService udostępnianych przez DAX 2009. 

 

 

NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DYNAMICS 365) 

 

Nie wymaga zmiany. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Nie wymaga zmiany. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Nie wymaga zmiany. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie dotyczy 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DYNAMICS 
365)  
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 SOD-FB-94 : Synchronizacja kontrahentów DAX->SOD 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

DAX wysyła do SOD dane z bazy adresowej rozszerzone o pewne informacje pochodzące z Kartoteki Dostawców/Odbiorców. 

Do SOD przesłane są wszystkie zmiany wynikające z :  

 dodania rekordów do "Bazy adresowej ERP" 
 edycji danych rekordu "Bazy adresowej ERP" 
 zmiany powiązań tego rekordu z rekordami Kartoteki Dostawców/Odbiorców (w tym odłączenia) 
 odłączenia powiązań w wyniku usunięcia rekordów Kartoteki Dostawców/Odbiorców 
 usunięcia rekordów "Bazy adresowej ERP" 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmiany są przesyłane z DAX do SOD niezwłocznie po wprowadzeniu danych przez użytkownika. 

Po stronie SOD komunikaty są przetwarzane cyklicznie w interwałach określonych parametrem konfiguracyjnym. 

Aktualizacje danych w SOD nie są przenoszone do DAX. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

 Baza adresowa ERP 
 Baza odbiorców ERP 
 Baza dostawców ERP 
 Baza adresowa SOD 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do widoków, ani tabel DAX 2009. 

Identyfikator SOD-FB-94 

Nazwa SOD - Synchronizacja kontrahentów DAX --> SOD 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - DEDYKOWANA FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK Z JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĄ Z DAX (POBRANIE,PRZETWARZANIE I PREZENTACJA DANYCH) 
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Lista wykorzystywanych usług WebService 

 Kontrahenci - usuwanie 
proxyIntradok/apiPartners?wsdl getPartnersAPI().deleteSyncData 

 Kontrahenci - dodawanie i edycja 
proxyIntradok/apiPartners?wsdl getPartnersAPI().putSyncData 

 

 

NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DYNAMICS 365) 

 

Nie wymaga zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Nie wymaga zmian. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Nie dotyczy. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie wymaga zmian. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DYNAMICS 
365)  
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 SOD-FB-95 : Akceptacja oceny pracownika 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces polega na zaakceptowaniu dokumentu o kategorii "Ocena pracownika-pracownik" przez inicjatora procesu. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Brak integracji w procesie. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Brak integracji 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Brak integracji 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Brak integracji 

 

 

NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DYNAMICS 365) 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

Identyfikator SOD-FB-95 

Nazwa Akceptacja oceny pracownika 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE ŚCIEŻKI 
AKCPETACJI BEZ INTEGRACJI 
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Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Brak zmian 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Brak zmian 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Brak zmian 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Brak zmian 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DYNAMICS 
365)  
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 SOD-FB-96 : Akceptacja oceny kierownika 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Proces polega na zaakceptowaniu dokumentu o kategorii "Ocena pracownika-kierownik" przez inicjatora procesu. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Brak integracji w procesie. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Brak integracji 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Brak integracji 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Brak integracji 

 

 

NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DYNAMICS 365) 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

Identyfikator SOD-FB-96 

Nazwa Akceptacja oceny kierownika 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

SOD - PROCES REALIZOWANY POPRZEZ AUTOMATYCZNE ŚCIEŻKI 
AKCPETACJI BEZ INTEGRACJI 
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Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Brak zmian 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Brak zmian 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Brak zmian 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Brak zmian 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DYNAMICS 
365)  
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3. Karty Funkcjonalności Biznesowych Portalu 
Pracownika wraz z opisem zmian dostosowawczych 
do Dynamics 365 

Wszystkie Karty Funkcjonalności Biznesowych Portalu Pracownika zostały opisane według jednolitego szablonu zawierającego 
poniższy zakres informacji. Kluczowymi elementami są „Opis stanu aktualnego Funkcjonalności Biznesowej (FB)” oraz „Opis 
zmian do wprowadzenia przy upgreadzie do Dyn365”. Karty funkcjonalności zawierają szczegółowe informacje o zakresie zmian 
biznesowych oraz integracyjnych jakie wynikły ze zmiany w Kartach Procesów Biznesowych oraz architektonicznych Dynamics 
365. 

<IDENTYFIKATOR FB>: <Krótka nazwa FB> np.: PP-FB-13: Szkolenia 

 Metryka Karty Funkcjonalności Biznesowej w postaci tabeli zawierającej pola: 

  Identyfikator: PP-FB-13 

  Nazwa: PP – Szkolenia 

  Status opracowania : (SŁOWNIK) 

  Właściciel Wykonawcy: Wojciech Paliczuk 

  Techniczny sposób wykonania:  (SŁOWNIK) 

 OPIS STANU AKTUALNEGO FUNKCJONALNOŚCI BIZNESOWEJ 

  Aktualny status  wykorzystania FB:  (SŁOWNIK)  

  Skrótowy opis działania FB 

  Opis powiązań FB z innymi systemami realizowanych poprzez integracje systemów IT 

  Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

   Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

   Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

   Lista wykorzystywanych usług WebService 

 OPIS ZMIAN DO WPROWADZENIA PRZY UPGREADZIE DO DYN 365 

  Status zakresu zmian FB :  (SŁOWNIK)  

  Opis zmian w funkcjonalnym/biznesowym sposobie działania FB 

  Opis zmian w powiązaniach FB z innymi systemami realizowanych poprzez integracje systemów IT 

  Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

   Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 



  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 88 z 126 

 

   Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie 

   Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

   Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

  Nowy status wykorzystania FB:  (SŁOWNIK) 

Poniżej przedstawiono objaśnienia dla słowników: 

SŁOWNIK „Status opracowania” : wykorzystany do sterowania stanem opracowania karty Funkcjonalności Biznesowej przez 
Wykonawcę. Dopuszczalne wartości: 

 

Wszystkie przedstawione Karty mają na obecnie status opracowania == „Zakończony” 

SŁOWNIK „Techniczny sposób wykonania” : wykorzystany do prostego wskazania jak realizowana jest dana Funkcjonalność 
Biznesowa. Dopuszczalne wartości: 

  

SŁOWNIK „Aktualny status wykorzystania FB” : wykorzystany do wskazania czy dana funkcjonalność jest wdrożona 
produkcyjnie w integracji z DAX 2009. Dopuszczalne wartości: 
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Wszystkie przedstawione Karty mają na obecnie status == „Działająca produkcyjnie”. 

SŁOWNIK „Status zakresu zmian FB” : wykorzystany do prostego podsumowania zakresu zmian do wykonania przy aktualizacji 
do Dynamics 365. Dopuszczalne wartości: 

 

SŁOWNIK „Nowy status wykorzystania FB” : wykorzystany do wskazania czy dana funkcjonalność będzie wdrożona 
produkcyjnie w integracji z Dynamics 365. Dopuszczalne wartości: 

 

Wszystkie przedstawione Karty mają na obecnie jeden ze statusów określających pozostawienie funkcjonalności działającej 
produkcyjnie. 
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 PP-FB-01: Dane podstawowe 

Identyfikator PP-FB-01 

Nazwa PP – Dane podstawowe 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĘ Z DAX (TYLKO ODCZYT I PREZENTACJA DANYCH)  

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Funkcjonalność została zrealizowana jako sekcja „Dane podstawowe” w Portalu Pracownika. Dane prezentowane pracownikowi 
pobierane są przez Portal Pracownika z systemu kadrowo płacowego uczelni. 

W sekcji „Dane podstawowe” wyświetlane są: 

Imię i nazwisko pracownika,  numery identyfikacyjne, numery dokumentów tożsamości, dane adresowe, konta bankowe i 
członkowie rodziny pracownika. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Pobieranie danych do zaprezentowania w zakładce odbywa się synchronicznie, na żądanie użytkownika, w chwili, gdy użytkownik 
wyświetla określoną sekcję Portalu Pracownika. 

W ramach tej funkcjonalności żadne dane nie są wytwarzane, ani udostępniane innym modułom ani innym systemom. Sekcja jest 
przeznaczona wyłącznie do odczytu. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Dane prezentowane w sekcji „Dane podstawowe” są pobierane do wyświetlenia z DAX 2009 z modułu: 

 moduł Honoraria/pracownik/dane personalne 
 moduł Honoraria/pracownik/informacje bankowe 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Wykorzystywane widoki udostępnione z DAX 2009: 

Dla danych osobowych: 
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 CSFSOVDTITLES 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVDEMPLOYEETYPE 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 

Dla danych adresowych: 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAddressType) 
 CSFSOVDCOUNTRIES 
 CSFSOVEADDRESSES 

Dla danych kont bankowych: 

 CSFSOVDCOUNTRIES 
 CSFSOVEBANKACCOUNTS 

Dla danych członków rodziny: 

 CSFSOVFAMILY 
 CSFSOVPARMINABILITYRANK 
 CSFSOVDCONNECTCODES 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAddressType) 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do usług WebService udostępnianych przez DAX 
2009. 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA  

 

Bez zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId)  

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 
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Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie widoków: 

 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVEADDRESSES 
 CSFSOVEBANKACCOUNTS 
 CSFSOVFAMILY 

Należy uwzględnić potencjalną możliwość zmiany danych słownikowych w widoku: 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW 

dla zakresu ujętego przez ENUMNAME o wartości BHNAddressType. 

Wartości dla DAX 2009: 

Registered/ Zameldowania (0), Post / Korespondencyjny (1), Temp/ Zamieszkania (2), Tax /Podatkowy (3) 

Wartości dla DYN 365: 

Empty (Pusty) 0, PermanentAddress/ Zameldowania (1), LivingAddress/ Zamieszkania (2), TaxAddress/ Adres PIT (3). 
CorespondenceAddress/ Korespondencyjny(4) 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie dotyczy. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365 
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 PP-FB-02: Karta stanowiska pracy 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Funkcjonalność została zrealizowana jako sekcja „Karta stanowiska pracy” w Portalu Pracownika. Pracownikowi prezentowany 
jest dokument opublikowany w Portalu Pracownika przez upoważnioną osobę. Dane prezentowane pracownikowi Portal 
Pracownika otrzymuje z systemu SOD. 

W sekcji „Karta stanowiska pracy” wyświetlany jest dokument zawierający w swej treści opis stanowiska pracy. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Dokument prezentowany w sekcji „Karta stanowiska pracy” pochodzi z publikacji realizowanej przez SOD. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

SOD udostępnia dokument. 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Brak – integracja wewnętrzna 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Brak – integracja wewnętrzna. 

 

 

NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DAX 365)  

Identyfikator PP-FB-02 

Nazwa PP – Karta stanowiska pracy 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK BEZ INTEGRACJI Z DAX 
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Brak zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Brak zmian. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Nie dotyczy. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie dotyczy. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DYNAMICS 
365) 
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 PP-FB-03: Etaty 

 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Funkcjonalność została zrealizowana jako sekcja „Etaty” w Portalu Pracownika. Dane prezentowane pracownikowi 
pobierane są przez Portal Pracownika z systemu kadrowo płacowego uczelni. 

W sekcji „Etaty” wyświetlane są: szczegóły zatrudnienia pracownika, pełnione funkcje, oraz szczegóły umów zawartych przez 
uczelnię z pracownikiem i przysługujących nagród jubileuszowych. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Pobieranie danych do zaprezentowania w zakładce odbywa się synchronicznie, na żądanie użytkownika, w chwili, gdy użytkownik 
wyświetla określoną sekcję Portalu Pracownika. 

W ramach tej funkcjonalności żadne dane nie są wytwarzane, ani udostępniane innym modułom ani innym systemom. Sekcja jest 
przeznaczona wyłącznie do odczytu. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Dane prezentowane w sekcji „Etaty” są pobierane do wyświetlenia z DAX 2009: 

 Honoraria/pracownik 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Wykorzystywane widoki udostępnione z DAX 2009: 

Dla Zatrudnienia: 

 CSFSOVDTITLES 

Identyfikator PP-FB-03 

Nazwa PP – Etaty 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĘ Z DAX (TYLKO ODCZYT I PREZENTACJA DANYCH) 
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 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVDPOSITIONS 

Dla pełnionych funkcji: 

 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVDFUNCTIONTYPES 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CSFSOVDSuplementType 
 CSFSOVDFUNCTIONS 

Dla umów: 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVORGUNITS 

Dla nagród jubileuszowych: 

 CSFSOVJUBILEEAWARDS 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do usług WebService udostępnianych przez DAX 
2009. 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA  

 

Brak zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 
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Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie widoków: 

 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION      
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVJUBILEEAWARDS 

Należy uwzględnić zmianę stałej w widoku: 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW 

dla zakresu ujętego przez ENUMNAME o wartości: BHNAgreementType - zostanie dodana wartość 3) Contract (Kontrakt). 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie dotyczy. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  
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 PP-FB-04: Pożyczki 

 

 

 DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Funkcjonalność została zrealizowana jako sekcja „Pożyczki” w Portalu Pracownika. Dane prezentowane pracownikowi pobierane 
są przez Portal Pracownika z systemu kadrowo płacowego uczelni. 

W sekcji „Pożyczki” wyświetlane są szczegóły pożyczek z ZFŚS zaciągniętych przez pracownika. W ramach tej sekcji 
prezentowane są informacje o kwotach: pożyczki, ostatniej wpłaty, najbliższej nadchodzącej płatności, pozostałej do spłaty oraz 
datach odpowiednich dla tych operacji. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Pobieranie danych do zaprezentowania w zakładce odbywa się synchronicznie, na żądanie użytkownika, w chwili, gdy użytkownik 
wyświetla określoną sekcję Portalu Pracownika. 

W ramach tej funkcjonalności żadne dane nie są wytwarzane, ani udostępniane innym modułom ani innym systemom. Sekcja jest 
przeznaczona wyłącznie do odczytu. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Dane prezentowane w sekcji „Dane podstawowe” są pobierane do wyświetlenia z DAX 2009 z modułu Kadry i Płace  

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Wykorzystywane widoki udostępnione z DAX 2009: 

 CSFSOVDLOANTYPES 
 CSFSOVLOANS 
 CSFSOVLOANDETAILS 
 CSFSOVDLOANTYPES 

 

Identyfikator PP-FB-04 

Nazwa PP – Pożyczki 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĘ Z DAX (TYLKO ODCZYT I PREZENTACJA DANYCH) 
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Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do usług WebService udostępnianych przez DAX 
2009. 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA  

 

Brak zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie widoków: 

 CSFSOVLOANS 
 CSFSOVLOANDETAILS 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie dotyczy 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  

  



  

 

 

Dotyczy Umowy nr OZ/U/19/107/EO – Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej w zakresie aktualizacji systemu DAX do 
wersji MS Dynamics 365 z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności systemu ZSI 

Strona 100 z 126 

 

 PP-FB-05: Oświadczenia ZFŚS 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Funkcjonalność została zrealizowana jako sekcja „Oświadczenia ZFŚS” w Portalu Pracownika. Dane prezentowane pracownikowi 
pobierane są przez Portal Pracownika z systemu kadrowo płacowego uczelni. 

W sekcji „Oświadczenia ZFŚS” wyświetlane są szczegóły oświadczeń i wniosków, jakie złożył pracownik na potrzeby 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach tej sekcji prezentowane są m. in. informacje o kwotach: datach 
złożenia oświadczeń, progach przychodu. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Pobieranie danych do zaprezentowania w zakładce odbywa się synchronicznie, na żądanie użytkownika, w chwili, gdy użytkownik 
wyświetla określoną sekcję Portalu Pracownika. 

W ramach tej funkcjonalności żadne dane nie są wytwarzane, ani udostępniane innym modułom ani innym systemom. Sekcja jest 
przeznaczona wyłącznie do odczytu. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Dane prezentowane w sekcji „Oświadczenia ZFŚS” są pobierane do wyświetlenia z DAX 2009 z modułu Kadry i Płac 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Wykorzystywane widoki udostępnione z DAX 2009: 

Dla oświadczeń: 

 CSFSOVEMPLSOCBENSTATEMENT 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfBHNBenefitLimitType) 
 CSFSOVBENEFITLIMITS 
 CSFSOVBENEFITLIMITS 

Identyfikator PP-FB-05 

Nazwa PP –  Oświadczenia ZFŚS 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĘ Z DAX (TYLKO ODCZYT I PREZENTACJA DANYCH) 
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Dla wniosków: 

 CSFSOVEMPLSOCIALBENEFITTABLE 
 CSFSOVBENEFITTITLETYPE 

 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do usług WebService udostępnianych przez DAX 
2009. 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA  

 

Brak zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie widoków: 

 CSFSOVEMPLSOCBENSTATEMENT 
 CSFSOVEMPLSOCIALBENEFITTABLE 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie dotyczy. 
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 PP-FB-06: Absencje 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Funkcjonalność została zrealizowana jako sekcja „Absencje” w Portalu Pracownika. Dane prezentowane pracownikowi pobierane 
są przez Portal Pracownika z systemu kadrowo płacowego uczelni. 

W sekcji „Absencje” wyświetlane są szczegóły nieobecności pracownika. W ramach tej sekcji prezentowane są m. in. informacje 
o okresie nieobecności, przyczynie nieobecności i w przeliczeniu na dni oraz godziny. 

Kierownicy otrzymują informację o L4 pracowników podległych. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Pobieranie danych do zaprezentowania w zakładce odbywa się synchronicznie, na żądanie użytkownika, w chwili, gdy użytkownik 
wyświetla określoną sekcję Portalu Pracownika. 

W ramach tej funkcjonalności żadne dane nie są wytwarzane, ani udostępniane innym modułom ani innym systemom. Sekcja jest 
przeznaczona wyłącznie do odczytu. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Dane prezentowane w sekcji „Absencje” są pobierane do wyświetlenia z DAX 2009 z modułu Kadry i Płace. 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Wykorzystywane widoki udostępnione z DAX 2009: 

Dla absencji pracownika: 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAbsenceStatusBase) 
 CSFSOVABSENCEDEF 
 CSFSOVEMPLABSENCES 

Identyfikator PP-FB-06 

Nazwa PP – Absencje 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĘ Z DAX (TYLKO ODCZYT I PREZENTACJA DANYCH) 
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 CSFSOVABSENCEDEF 

Dla L4 pracowników podległych: 

 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEZLA 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do usług WebService udostępnianych przez DAX 
2009. 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA  

 

Brak zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie widoków: 

 CSFSOVEMPLABSENCES 
 CSFSOVEMPLOYEES 

Należy uwzględnić zmianę stałej w widoku: 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW 

dla zakresu ujętego przez ENUMNAME o wartości: BHNAbsenceStatusBase - zostanie dodana wartość 4) Planned (Planowany). 
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Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie dotyczy. 
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 PP-FB-07: e-Paski 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Funkcjonalność została zrealizowana jako sekcja „e-Paski” w Portalu Pracownika. Dane prezentowane pracownikowi to e-Paski, 
odpowiednik druków RMUA oraz doroczne rozliczenia PIT. Zawartość tej sekcji stanowią dokumenty w postaci PDF. Dokumenty 
do tej sekcji Portalu Pracownika są wgrywane cyklicznie za pomocą modułu DAX 2009 i później nie są już aktualizowane. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Pobieranie danych do zaprezentowania w zakładce odbywa się w ramach cyklicznie wykonywanego eksportu danych z DAX 2009 
do SOD. Gdy użytkownik wyświetla listę dokumentów w ramach tej zakładki Portalu Pracownika ogląda dane odczytywane z SOD 
i w danej chwili nie następuje komunikacja pomiędzy systemami. 

W ramach tej funkcjonalności żadne dane nie są wytwarzane, ani udostępniane innym modułom ani innym systemom. Sekcja jest 
przeznaczona wyłącznie do odczytu. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Dane prezentowane w sekcji „e-Paski” pochodzą z przekazania z DAX 2009 z modułu Kadry i Płace. 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Wykorzystywane widoki udostępnione z DAX 2009: 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel, ani z widoków udostępnianych przez DAX 
2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Na potrzeby tej funkcjonalności Portal Pracownika udostępnia usługę sieciową: 

 proxyDaxIntradok/IntradokAPI?wsdl 

Identyfikator PP-FB-07 

Nazwa PP – e-Paski 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĘ Z DAX (TYLKO ODCZYT I PREZENTACJA DANYCH) 
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 getDocumentsAPI().newDocumentByObject 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do usług WebService udostępnianych przez DAX 
2009. 

 

 

NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DAX 365)  

 

Brak zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Brak zmian. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Nie dotyczy. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Brak zmian. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - NIEWYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA (ZGODNA Z DYNAMICS 
365)   
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 PP-FB-08: Harmonogramy Czasu Pracy (HCP) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Funkcjonalność została zrealizowana jako dedykowany mechanizm Portalu Pracownika wywoływany w  sekcji sekcja 
„Harmonogramy Czasu Pracy”. 

Mechanizm Harmonogramów Czasu Pracy pozwala na wykonywanie następujących operacji: 

 Utworzenie przez przełożonego harmonogramu czasu pracy dla wybranego zatrudnienia pracownika podległego - z 
możliwością odczytania aktualnych danych z systemu DAX 2009 

 Utworzenie przez pracownika harmonogramu czasu pracy dla wybranego własnego zatrudnienia- z możliwością 
odczytania aktualnych danych z systemu DAX 2009 

 Uzupełnienie harmonogramu czasu pracy - swojego lub podwładnego 
 Przekazanie harmonogramu do akceptacji 
 Akceptacja przygotowanego dokumentu harmonogramu czasu pracy 
 Wprowadzenie korekt do harmonogramu po odrzuceniu dokumentu 
 Automatyczne przekazanie danych z zaakceptowanego harmonogramu do systemu ERP 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Mechanizm HCP odczytuje z modułu DAX 2009 parametry harmonogramu dla wybranego okresu czasu i w razie potrzeby 
odczytuje aktualny na daną chwilę w DAX 2009 stan HCP. Użytkownik PP wprowadza modyfikacje harmonogramu, a po 
uzyskaniu akceptacji wprowadzonych zmian dane są automatycznie przesyłane z PP do DAX 2009. System DAX 2009 weryfikuje 
prawidłowość otrzymanych z PP danych i przeprowadza aktualizację odpowiednich danych w HCP w DAX 2009. W razie wykrycia 
nieprawidłowych danych lub stanu HCP uniemożliwiającego modyfikację danych odpowiada komunikatem błędu. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

DAX 2009 moduł Kadry i Płace 

 

Identyfikator PP-FB-08 

Nazwa PP – Harmonogramy Czasu Pracy (HCP) 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O DWUKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĘ Z DAX I WBUDOWANĄ AUTOMATYCZNĄ ŚCIEŻKĘ AKCEPTACJI 
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Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Wykorzystywane widoki udostępnione z DAX 2009: 

Formularz HCP 

 CSFSOVWORKCALENDARSHIFTSTABLE 

Lista HCP 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVORGUNITS 

Menu - prawe 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVORGUNITS 

Odśwież harmonogram 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVORGUNITS 

Prześlij do akceptacji 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPositionGroup 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVDTITLES 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVUSERINFO 

Wycofaj akceptację HCP z portalu 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVORGUNITS 

Zainicjuj harmonogramy 
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 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVWORKCALENDARSHIFTSTABLE 

Nieużywane 

 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVDPositionGroup 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Przesłanie zaakceptowanego w PP HCP do DAX 2009 

 csfsodservices.svc.updateSchedule 

Odśwież harmonogram 

 csfsodservices.svc.getSchedule 

Zainicjuj harmonogramy 

 csfsodservices.svc.getSchedule 

Nieużywane 

 csfsodservices.svc.getEmployeesSchedules 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA  

 

Brak zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId). 
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Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie widoków: 

 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVUSERINFO 

Należy uwzględnić zmianę stałej w widoku: 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW 

dla zakresu ujętego przez ENUMNAME o wartości: BHNAgreementType - zostanie dodana wartość 3) Contract (Kontrakt). 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie usług: 

 csfsodservices.svc.updateSchedule 
 csfsodservices.svc.getSchedule 
 csfsodservices.svc.getEmployeesSchedules 
  

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  
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 PP-FB-09: Karty Czasu Pracy (KCP) 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Funkcjonalność została zrealizowana jako dedykowany mechanizm Portalu Pracownika wywoływany w  sekcji sekcja „Karty 
Czasu Pracy”. 

Mechanizm Kart Czasu Pracy pozwala na wykonywanie następujących operacji: 

 Zainicjowanie karty czasu pracy danymi z DAX 2009 
 Uzupełnienie karty czasu pracy 
 Akceptacja, odrzucenie i korekta danych w karcie czasu pracy 
 Przesłanie karty czasu pracy do DAX 2009 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Mechanizm KCP odczytuje z modułu DAX 2009 parametry harmonogramu dla wybranego okresu czasu. Użytkownik PP 
wprowadza realizację pracy w wybranych godzinach oraz przypisuje realizację pracy do odpowiednich projektów. Po uzyskaniu 
akceptacji dane są automatycznie przesyłane z PP do DAX 2009. System DAX 2009 weryfikuje prawidłowość otrzymanych z PP 
danych i przeprowadza aktualizację odpowiednich danych w KCP w DAX 2009. W razie wykrycia nieprawidłowych danych lub 
stanu KCP uniemożliwiającego modyfikację danych System DAX 2009 odpowiada komunikatem błędu. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

DAX 2009 moduł Kadry i Płace 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Wykorzystywane widoki udostępnione z DAX 2009: 

Formularz KCP 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 

Identyfikator PP-FB-09 

Nazwa PP – Karty Czasu Pracy (KCP) 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O DWUKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĘ Z DAX I WBUDOWANĄ AUTOMATYCZNĄ ŚCIEŻKĘ AKCEPTACJI 
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 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVDProjGroup 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVPROJTABLEACTIVITY 
 CSFSOVRBWSCODES 
 CSFSOVWORKCALENDARSHIFTSTABLE 

Kalendarz KCP 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVORGUNITS 

Lista KCP 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVORGUNITS 

Prześlij do akceptacji 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = CsfProjTableType) 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVDProjGroup 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVPROJECTS 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVPROJTABLE 
 CSFSOVRBWSCODES 

Szczegóły wybranych KCP pod lewym Menu 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVORGUNITS 

Waliduj KCP 

 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 
 CSFSOVPROJTABLE 
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Zainicjuj KCP 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType,BHNAgreementTimeBase) 
 

 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVDPOSITIONS 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVORGUNITS 
 CSFSOVWORKCALENDARSHIFTSTABLE 

Nieużywane 

 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVPROJTABLE 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Akceptacja końcowa KCP w DAX 

 csfsodservices.svc.registerKCP 

Formularz KCP 

 csfsodservices.svc.getOverHours 
 csfsodservices.svc.updateKCP 

Prześlij do DAX 

 csfsodservices.svc.requestForDocumentKCP 
 csfsodservices.svc.updateKCP 

Wycofaj akceptację 

 csfsodservices.svc.getKCP 
 csfsodservices.svc.updateKCP 

Zainicjuj KCP 

 csfsodservices.svc.getKCP 
 csfsodservices.svc.getSchedule 
 csfsodservices.svc.updateKCP 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 
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Brak zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId). 

Zmieniony identyfikator EmplId, w DAX 2009 miał postfix. w DYN 365 nie będzie miał tego postfixu, dana będzie dostarczona w 
oddzielnym polu. A pole EmplId zmieni zawartość. Pole EmplIdMaster będzie to numer PersonellNumber w Dynamics 365. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, 
HistoryId) w zakresie widoków: 

 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVEEMPLOYMENTSCSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 

CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVEMPLOYEES 

W zakresie widoku: 

 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Dodane zostanie pole: Koordynator widoku oraz pole Data Od. Rekord dla danego projektu zostanie zatem pokazany 
kilkukrotnie wraz z Datą od. Data od będzie obowiązkowa. 

Należy uwzględnić zmianę stałej w widoku: 

 CSFBASEENUMVALUESVIEW 

dla zakresu ujętego przez ENUMNAME o wartości: BHNAgreementType - zostanie dodana wartość 3) Contract (Kontrakt). 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie usług: 

 csfsodservices.svc.registerKCP 
 csfsodservices.svc.getOverHours 
 csfsodservices.svc.updateKCP 
 csfsodservices.svc.requestForDocumentKCP 
 csfsodservices.svc.getKCP 
 csfsodservices.svc.getSchedule 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365 
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 PP-FB-10: Oceny pracownicze 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

W karcie "Oceny pracownicze" system udostępnia użytkownikom dokumenty, których są odbiorcami lub autorami, 
wytworzone w ramach obsługi procesów: 

 SOD-FB-16 : Ocena okresowa pracownika (PP_3_1) 
 SOD-FB-17 : Ocena okresowa kierownika (PP_3_2) 
 SOD-FB-95 : Akceptacja oceny pracownika 
 SOD-FB-96 : Akceptacja oceny kierownika 

Szczegółowy opis działania został przedstawiony w ramach kart funkcjonalności biznesowej w odniesieniu do odpowiednich 
procesów. 

Proces "[PP_3_1] Ocena okresowa pracownika" umożliwia Inicjatorowi dokonanie oceny podległych pracowników zgodnie z 
zapisami Zarządzenia nr 38/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie okresowej oceny 
pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej. 

Proces "[PP_3_2] Ocena okresowa kierownika" umożliwia użytkownikom dokonanie oceny pracowników na stanowiskach 
kierowniczych zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 38/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie 
okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice Śląskiej. 

Akceptacja oceny pracownika polega na zaakceptowaniu dokumentu o kategorii "Ocena pracownika-pracownik" przez inicjatora 
procesu. 

Akceptacja oceny kierownika polega na zaakceptowaniu dokumentu o kategorii "Ocena pracownika-kierownik" przez inicjatora 
procesu. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Lista integracji została opisana w Kartach Funkcjonalności Biznesowych procesów SOD realizujących tę funkcjonalność. Portal 
Pracownika nie dodaje dodatkowych integracji. 

Identyfikator PP-FB-10 

Nazwa PP – Oceny pracownicze 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O ZINTEGROWANY Z 
DAX PROCES WORKFLOW 
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Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów zostały przedstawione w ramach kart funkcjonalności biznesowej w odniesieniu do 
odpowiednich procesów. 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych zostały przedstawione w ramach kart funkcjonalności biznesowej w 
odniesieniu do odpowiednich procesów. 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Lista wykorzystywanych usług WebService została przedstawiona w ramach kart funkcjonalności biznesowej w odniesieniu do 
odpowiednich procesów. 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA 

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Szczegółowe opisy zmian zostały przedstawione w ramach kart funkcjonalności biznesowej w odniesieniu do odpowiednich 
procesów. 

Zmianie ulegną 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 słownik dotyczący rodzaju umowy. 

Dodatkowo informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XLSX. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFSOVEMPLPOSITIONORFUNCTION 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
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 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType) - Zostanie dodany nowy status: 3) Contract 

(Kontrakt) 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane kartach 
funkcjonalności biznesowej odpowiednich procesów, oraz w dołączonej dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Brak zmian. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365 
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 PP-FB-11: Delegacje 

 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Moduł "Delegacje" pozwala na: 

 zarejestrowanie wniosku o wyjazd, 
 akceptację wniosku o wyjazd, 
 wnioskowanie o zaliczkę na pokrycie kosztów podróży, 
 akceptację wniosku o zaliczkę na pokrycie kosztów podróży, 
 rozliczenie kosztów podróży. 
 Rejestracja wniosku o wyjazd i wprowadzenie podstawowych danych wyjazdu są wywoływane z modułu "Delegacje". 

Uzupełnienie szczegółowych informacji na temat kwalifikacji kosztów, akceptacja polecenia wyjazdu, rezerwacja środków i 
spełnienie innych wymaganych przez Politechnikę Śląską warunków są realizowane w ramach procesu workflow: 
SOD-FB-18 : Akceptacja polecenia wyjazdu (PP_4_5) 

Wnioskowanie o zaliczkę na pokrycie kosztów podróży oraz akceptacja wniosku o zaliczkę realizowane są przez proces workflow: 
SOD-FB-20 : Zaliczka na delegację (PP_4_7) 

Szczegóły poszczególnych etapów podróży rejestrowane są przez użytkownika w module IntraDok. 

Po przesłaniu dokumentu rozliczenia podróży do akceptacji uruchamiany jest proces workflow: 
SOD-FB-19 : Rozliczenie delegacji (PP_4_6) 
w ramach którego wykonywane są wszystkie wymagane do rozliczenia delegacji czynności. 

Szczegółowy opis działania poszczególnych procesów workflow zostały opisane w odpowiadających im kartach funkcjonalności 
biznesowych. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Opis zakresu integracji został przedstawiony w ramach kart funkcjonalności biznesowej w odniesieniu do odpowiednich procesów: 

Identyfikator PP-FB-11 

Nazwa PP –  Delegacje 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O ZINTEGROWANY Z 
DAX PROCES WORKFLOW 
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 SOD-FB-18 : Akceptacja polecenia wyjazdu (PP_4_5) 
 SOD-FB-20 : Zaliczka na delegację (PP_4_7) 
 SOD-FB-19 : Rozliczenie delegacji (PP_4_6) 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Listy zintegrowanych systemów i ich modułów zostały przedstawione w ramach kart funkcjonalności biznesowej w odniesieniu do 
odpowiednich procesów: 

 SOD-FB-18 : Akceptacja polecenia wyjazdu (PP_4_5) 
 SOD-FB-20 : Zaliczka na delegację (PP_4_7) 
 SOD-FB-19 : Rozliczenie delegacji (PP_4_6) 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Listy wykorzystywanych tabel i widoków bazodanowych zostały przedstawione w ramach kart funkcjonalności biznesowej w 
odniesieniu do odpowiednich procesów: 

 SOD-FB-18 : Akceptacja polecenia wyjazdu (PP_4_5) 
 SOD-FB-20 : Zaliczka na delegację (PP_4_7) 
 SOD-FB-19 : Rozliczenie delegacji (PP_4_6) 

Lista wykorzystywanych usług WebService 

Listy wykorzystywanych usług WebService zostały przedstawione w ramach kart funkcjonalności biznesowej w odniesieniu do 
odpowiednich procesów: 

 SOD-FB-18 : Akceptacja polecenia wyjazdu (PP_4_5) 
 SOD-FB-20 : Zaliczka na delegację (PP_4_7) 
 SOD-FB-19 : Rozliczenie delegacji (PP_4_6) 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA   

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy wykonać modyfikację dotyczącą zmian jakie zajdą w fiszkach projektu w związku z datami obowiązywania osób 
odpowiedzialnych.  
Modyfikacje należy wykonać na podstawie: Proces_IRZP_1 Proces zakładania projektu. 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
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 dane dotyczące osób odpowiedzialnych na projektach i MPK. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVPAYMAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLFUNCTIONADDITION 
 CsfSOVEmplProjectTable 
 CSFSOVUSERINFO 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVEMPLOYEES 
 CSFSOVEEMPLOYMENTS 
 CSFSOVPROJRESPONSIBLES 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
 csfsodbhndelegacyservice.svc.create/update/read 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie pliku 
XSLX. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  
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 PP-FB-12A: Urlopy - wnioskowanie o urlop 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

W zakładce "Urlopy" Portalu Pracownika prezentowane są użytkownikowi dokumenty zawierające złożone przez 
niego wnioski o urlop. 

Z poziomu tej zakładki użytkownik posiada możliwość uruchomienia procesu workflow, który pomaga w prawidłowy sposób 
złożyć użytkownikowi wniosek o urlop, przedstawia stan dostępnego urlopu oraz przeprowadza przez akceptację 
wniosku. 

Funkcje realizowane przez proces SOD-FB-21 : Obsługa wniosku urlopowego (PP_4_1) i pełny opis zostały przedstawione w 
ramach karty funkcjonalności biznesowej procesu. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Opis zakresu integracji został przedstawiony w ramach kart funkcjonalności biznesowej procesu: SOD-FB-21 : Obsługa wniosku 
urlopowego (PP_4_1). 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Listy zintegrowanych systemów i ich modułów zostały przedstawione w ramach kart funkcjonalności biznesowej w odniesieniu 
do procesu: SOD-FB-21 : Obsługa wniosku urlopowego (PP_4_1) 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Listy wykorzystywanych tabel i widoków bazodanowych zostały przedstawione w ramach kart funkcjonalności 
biznesowej procesu: SOD-FB-21 : Obsługa wniosku urlopowego (PP_4_1). 

Identyfikator PP-FB-12A 

Nazwa PP –   Urlopy - wnioskowanie o urlop 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O ZINTEGROWANY Z 
DAX PROCES WORKFLOW 
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Lista wykorzystywanych usług WebService 

Listy wykorzystywanych usług WebService zostały przedstawione w ramach kart funkcjonalności biznesowej procesu: 
[PP_004_01]PP_004_01-Obsługa wniosku urlopowego. 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA   

 

W ramach opisanej funkcjonalności biznesowej nie będzie wykonywanych zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Zmianie ulegną: 

 numeracja pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId), 
 słowniki dotyczące rodzaju umowy oraz statusu absencji. 

Na etapie przygotowania projektu należy przeanalizować i rozważyć czy funkcjonalność biznesowa ma być rozszerzona o obsługę 
nowego statusu "Planned". Zmiana ta nie została wyceniona. 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie. 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Zmianie ulegną: 

 CSFSOVEMPLABSENCEDETAILS 
 CSFSOVEMPLAGREEMDIMENSION 
 CSFSOVAGREEMENTS 
 CSFSOVEMPLABSENCES 
 CSFSOVAGREEMENTSHISTORY 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAgreementType) 
 CSFBASEENUMVALUESVIEW(ENUMNAME = BHNAbsenceStatusBase) 

 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych tabelach lub widokach bazodanowych zostały opisane w dołączonej 
dokumentacji w formie pliku XSLX. 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Zmianie ulegną: 

 csfsodservices.svc.getDimensionsByUserId 
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 csfsodservices.svc.createAbsence 
 csfsodservices.svc.getAbsencesQuotas 

Szczegółowe informacje o zmianach w poszczególnych usługach webservice zostały opisane w dołączonej dokumentacji w formie 
pliku XSLX. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365    
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 PP-FB-13: Szkolenia 

 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE  

 

Funkcjonalność została zrealizowana jako sekcja „Szkolenia” w Portalu Pracownika. Dane prezentowane 
pracownikowi pobierane są przez Portal Pracownika z systemu kadrowo płacowego uczelni. 

W sekcji „Szkolenia” w widoku tabeli wyświetlane są szczegóły szkoleń pracownika, które zostały zarejestrowane w DAX 
2009. 

 

Opis zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Pobieranie danych do zaprezentowania w zakładce odbywa się synchronicznie, na żądanie użytkownika, w chwili, gdy 
użytkownik wyświetla określoną sekcję Portalu Pracownika. 

W ramach tej funkcjonalności żadne dane nie są wytwarzane, ani udostępniane innym modułom ani innym systemom. Sekcja jest 
przeznaczona wyłącznie do odczytu. 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów 

Dane prezentowane w sekcji „Szkolenia” są pobierane do wyświetlenia z DAX 2009 z modułu Kadry i Płace 

Lista wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Wykorzystywane widoki udostępnione z DAX 2009: 

 CSFSOVCOURSETYPES 
 CSFSOVCOURSES 
 CSFSOVCOURSETYPES 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do tabel DAX 2009. 

Identyfikator PP-FB-13 

Nazwa PP – Szkolenia 

Status opracowania ZAKOŃCZONA 

Właściciel Wykonawcy  

Techniczny sposób 
wykonania 

PP - FUNKCJONALNOŚĆ INTRADOK ROZSZERZONA O JEDNOKIERUNKOWĄ 
INTEGRACJĘ Z DAX (TYLKO ODCZYT I PREZENTACJA DANYCH) 
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Lista wykorzystywanych usług WebService 

Funkcjonalność w ramach integracji nie korzysta z bezpośredniego dostępu do usług WebService udostępnianych przez 
DAX 2009. 

 

 

WYMAGAJĄCA DOSTOSOWANIA INTEGRACYJNEGO, ALE BEZ ZMIAN W 
FUNKCJONALNYM/BIZNESOWYM SPOSOBIE DZIAŁANIA  

 

Brak zmian. 

 

Opis zmian zakresu integracji (wchodzącej i wychodzącej) 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 

Lista zmian w zintegrowanych systemach i ich modułach 

Lista zintegrowanych systemów i ich modułów nie ulega zmianie 

Lista zmian wykorzystywanych tabel lub widoków bazodanowych 

Należy dostosować system ze względu na zmianę numeracji pracowników i zatrudnień (EmplId, EmplIdMaster_CSF, HistoryId) 
w zakresie widoków: 

 CSFSOVCOURSES 

Lista zmian wykorzystywanych usług WebService 

Nie dotyczy. 

 

DZIAŁAJĄCA PRODUKCYJNIE - PO DOSTOSOWANIU DO DYNAMICS 365  
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4. Szczegółowe zestawienie zmian w integracjach 
pomiędzy SOD/WF/PP a systemem Dynamics 365 

Szczegółowe zestawienie integracji pomiędzy systemem SOD/WF/PP zostało podzielone na 3 części: 

 Widoki Bazodanowe udostępniane przez system Dynamics 365 
 Usług sieciowe (Webservice) udostępniane przez system Dynamics 365 
 Usługi sieciowe (Webservice) udostępniane przez podsystemy SOD, Workflow i Portal Pracownika 

Każda z grup informacji opisuje zmian: 

 w definicji (budowie) widoku bazodanowego lub usługi WebService 
 w postaci i logice przechowywanych/udostępnianych/pobieranych danych 
 w zakresie przechowywanych danych zmigrowanych z DAX 2009 do Dynamics 365 

Materiał został zebrany w postaci załączonych do niniejszego opracowania plików XLS: 

 Załącznik nr 1 - Zestawienie zmian w integracjach na poziomie widoków bazodanowych systemu Dynamics 365.xlsx 
 Załącznik nr 2 - Zestawienie zmian w integracjach na poziomie usług Webservice systemu Dynamics 365.xlsx 
 Załącznik nr 3 - Zestawienie zmian w integracjach na poziomie usług Webservice systemu SOD, WF i PP.xlsx 

 

 




