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1. Założenia aplikacji 

Opracowana aplikacja służy do obsługi i zasilania informatycznej bazy ekspertów 

posiadających doświadczenie w realizacji projektów foresight. Zgodnie z założeniem 

wykonawców, baza jest sukcesywnie uzupełniana, w miarę rozwoju polskich inicjatyw 

foresightowych, jak również doświadczeń zdobywanych w ramach projektów 

międzynarodowych oraz działań mających związek z rozwojem koncepcji Inteligentnej 

Specjalizacji Regionów. 

 

Aplikacja składa się z witryny internetowej umieszczonej pod adresem – http://npfww.pl, 

dedykowanej ekspertom/użytkownikom, oraz panelu administracyjnego, służącego do 

zarządzania zawartością bazy ekspertów. 

 

Testowa instalacja aplikacji zlokalizowana jest na serwerze producenta. Witryna internetowa 

bazy umieszczona jest pod adresem http://foresight.eproitsystems.pl, natomiast panel 

administracyjny pod adresem http://foresight.eproitsystems.pl/panel. Dostęp do panelu jest 

autoryzowany. Testowe parametry dostępu, to: 

 Login – admin 

 Hasło – 12345678 

Testowa instalacja bazy znajduje się w lokalizacji sql.home.pl pod nazwą epro34. Parametry 

dostępu, to: 

 Login – epro34 

 Hasło – 2wq10po9 

 

W dalszej części opracowania zaprezentowane zostaną funkcjonalności witryny internetowej 

i panelu administracyjnego aplikacji. 
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2. Witryna internetowa aplikacji 

2.1. Układ witryny 

Widok głównego okna witryny skupia się na wyszukiwarce ekspertów oraz na opcjach 
rejestracji ekspertów. 
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Wyszukiwarka prosta pozwala na znalezienie ekspertów na podstawie ich danych 

osobowych, zawansowana natomiast po reprezentowanych instytucjach, obszarach 

kompetencji jak i projektach (nazwie, charakterze udziału, zasięgu realizacji, rodzaju 

projektu), w których brali udział. 
 

Z poziomu głównego okna witryny, jak i poziomu każdej ze stron wchodzących w jej skład, 

możliwy jest dostęp każdego zarejestrowanego eksperta do zmiany informacji o sobie, po 

uprzednim zalogowaniu do systemu. Stałym elementem każdej strony serwisu jest również 

dostęp do stron informacyjnych (O projekcie i Polityka prywatności) oraz do strony Kontakt 

umożliwiającej wysłanie informacji e-mail, bezpośrednio z poziomu witryny, do 

administratora systemu. 
 

2.2. Rejestracja nowego eksperta 

Głównym celem aplikacji jest zgromadzenie w bazie danych informacji o ekspertach. Formularz 

rejestracji eksperta dostępny jest pod zakładką "Zarejestruj się jako ekspert Foresight". 
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Wprowadzanie informacji o ekspercie odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym kroku 

ekspert musi wprowadzić podstawowe informacje personalne oraz wybrać przystające do 

niego obszary kompetencji. Musi również podać swój adres e mail, który będzie stanowił 

jego login przy autoryzacji dostępu do aplikacji, oraz hasło. 
 

Jeśli wszystkie wymagane pola nie zostaną wypełnione w sposób poprawny, ekspert nie 

będzie mógł przejść do kolejnego etapu rejestracji. Aplikacja zasygnalizuje ten fakt. 
 

W procesie rejestracji obligatoryjne jest również uzupełnienia informacji o swoim 

doświadczeniu foresightowym. 

 

 
 

W zakładce "Wybierz projekt" w celu znalezienia projektu foresightowego, należy 

wprowadzić słowo kluczowe występujące w jego nazwie. 

 

Po wyszukaniu projektu, określeniu charakteru udziału i/lub reprezentowanych obszarów 

badawczych należy wybrany projekt zatwierdzić. Informacje o dodanych projektach można 

zweryfikować w zakładce "Wprowadzone doświadczenie". W przypadku braku projektu w 

bazie, należy samodzielnie wprowadzić nowe informacje w zakładce "Dodaj projekt". 
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W zakładce "Wprowadzone doświadczenie" znajduje się lista inicjatyw foresightowych, w 

których aktualnie zalogowany ekspert brał udział. Informacje o każdym udziale eksperta w 

projekcie można edytować (po wskazaniu kursorem nazwy projektu). Po procesie 

wyboru/dodania projektów foresightowych konieczne jest zatwierdzenie (lub anulowanie) 

rejestracji - prawy górny obszar okna dialogowego. 

 

W zakładce "Dodaj projekt" należy wpisać (i zatwierdzić) nazwę brakującego projektu w 

bazie (wraz ze znanymi obszarami badawczymi). Po pozytywnej weryfikacji przez 

administratora informacja o nowym forersighcie będzie widoczna również dla innych 

użytkowników bazy. 
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Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól formularza, do rejestrującego się eksperta 

zostaje wysłana widomość e-mail, z linkiem do wywołania, w celu potwierdzenia chęci 

aktywacji konta w bazie. Po kliknięciu w link ekspert jest przekierowywany na witrynę do 

zakładki Doświadczenie foresightowe, w celu ewentualnej modyfikacji danych. 
 

Informacje o ekspercie będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych tylko w przypadku 

pozytywnej weryfikacji przez administratora następujących danych: imię, nazwisko, rodzaj 

reprezentowanej instytucji, obszary kompetencji, doświadczenie foresightowe. 

2.3. Wyszukiwanie eksperta w bazie 

Zakładka „Wyszukaj eksperta” dostępna dla wszystkich zainteresowanych, czyli nawet dla 

osób nie zarejestrowanych w bazie. 

 

W celu znalezienia eksperta należy zaznaczyć jedno lub kilka kryteriów (lub wypełnić, 

używając słów kluczowych, pola "Wybierz eksperta" lub "Wybierz projekt"), a następnie 

kliknąć przycisk "Szukaj". 

 

Wynikiem jest lista ekspertów spełniających wybrane kryteria, wraz z następującymi 

informacjami (uzależnionymi od tego jakie wiadomości o sobie zmieścił każdy ekspert 

osobiście): rodzaj reprezentowanej instytucji; rodzaj działalności naukowej/technicznej i/lub 

badawczej/rozwojowej i/lub gospodarczej; projekty z udziałem eksperta Przy każdym 

nazwisku po prawej stronie jest dostępna opcja "kontakt z ekspertem". 
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W celu ochrony przed działaniami spamowymi kontakt z ekspertem odbywa się przez 

formularz kontaktowy. 

 

2.4. Aktualizacja wprowadzonych informacji 

Po wybraniu zakładki zaloguj, ekspert uzyskuje dostęp do wprowadzonych wcześniej do bazy 

informacji o sobie. 
 

 
 

Zalogowanie wymaga podania adresu e-mail i hasła (wprowadzonych podczas rejestracji). 

 

Jeśli zarejestrowany ekspert zapomni hasła dostępowego, może skorzystać z opcji 

Zapomniałem hasło. 
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Po podaniu adresu e-mail, podanego podczas rejestracji, ekspert otrzyma na podany adres 

wiadomość zawierającą link do swego konta. Za tego poziomu może on wprowadzić nowe 

hasło dostępowe. 

 

Po zalogowaniu ekspert może zmieniać wszystkie wprowadzone wcześniej do bazy 

informacje o sobie. Tok postępowania jest identyczny z tym, jaki miał miejsce podczas 

rejestracji. Proces ten nie wymaga autoryzacji poprzez e-mail, jak to miało miejsce podczas 

rejestracji. 
 

 
 

Z poziomu zakładki "Zaktualizuj informacje o sobie", ekspert ma możliwość usunięcia swego konta z 

bazy. 
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3. Panel administracyjny 

3.1. Układ panelu administracyjnego 

Panel administracyjny został zaprojektowany przy wykorzystaniu zasad użyteczności. Jest to 

wygodne i ergonomiczne narzędzie do zarządzania witryną internetową i samą bazą danych. 

Obsługa panelu nie wymaga znajomości jakiegokolwiek języka programowania. 
 

 
 

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego na górze widoczny jest pasek nagłówkowy, w 

którego centralnej części umieszczono informację o aktualnie wyświetlanej zawartości. Po 

prawej stronie paska umieszczona została ikona wywołująca okno zmiany hasła, informacja o 

zalogowanym użytkowniku i tuż obok znajduje się przycisk umożliwiający wylogowanie z 

panelu. 

 

Dzięki rozwijanym zakładkom (główne menu po lewej) z pogrupowanymi narzędziami 

administracyjnymi, użytkownik ma możliwość łatwego i szybkiego zarządzania aplikacją. Po 

kliknięciu w element menu głównego widoczne są wszystkie opcje zarządzania należące do 

danej zakładki. Kliknięcie w rozwinięty element menu powoduje jego zwinięcie. 

 

3.2. Zarządzanie bazą ekspertów 

Wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania bazą danych umieszczone zostały w głównym 

elemencie menu pod nazwą Baza. Po wybraniu elementu Projekty widoczna jest lista 

wszystkich projektów wprowadzonych do bazy. 
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Nad tabelą projektów umieszczona jest belka narzędziowa. Pierwsza z ikon służy do 

odświeżenia zawartości tabeli. Druga ikona umożliwia filtrowanie zawartości tabeli. Trzecia 

ikona służy do dodania nowego rekordu. 

 

Sposób wprowadzania nowego rekordu jest identyczny jak opisany poniżej proces edycji. 

 

W celu edycji informacji o wybranym projekcie należy na nim kliknąć myszą. Wejście w tryb 

edycji możliwe jest również poprzez wybranie ikony z prawej strony. Obok ikony edycji 

znajdują się również ikony wyświetlenia ekspertów oraz ikona wyświetlenia obszarów 

badawczych. 
 

 
 

Istotnym elementem edycji dodawania projektu jest jego zatwierdzenie. Projekty 

niezatwierdzone nie będą możliwe do wyboru przy określaniu doświadczenia 

foresightowego ekspertów. 

 

Po wyborze zakładki Eksperci, widoczna jest lista ekspertów przypisanych do poszczególnych 

projektów. 
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Po wybraniu z menu głównego Baza elementu Eksperci widoczna jest lista wszystkich ekspertów 

wprowadzonych do bazy. 
 

 
 

Podobnie jak przy zarządzaniu projektami, w celu edycji informacji o wybranym ekspercie 

należy na niego kliknąć myszą, Wejście w tryb edycji możliwe jest również poprzez wybranie 

ikony z prawej strony. Obok ikony edycji znajdują się również ikony wyświetlenia projektów, 

w których ekspert brał udział. 
 

 
 

Z poziomu edycji/dodawania eksperta możliwa jest aktywacja/dezaktywacja konta eksperta 

w bazie. 

 

Opcje dostępne przy edycji informacji o ekspercie są identyczne jak w przypadku opcji 

dodawania nowego eksperta 
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Określenie wszystkich niezbędnych elementów charakteryzujących projekty i ekspertów 

znajduje się w lokalizacji Baza–>Definicje. 

 

W elemencie Projekty można zdefiniować rodzaje projektów, ich charakter oraz określić 

formę udziału eksperta w projektach. 

 

 
 

Z prawej strony rekordów w tabeli znajdują się ikony edycji i zmiany kolejności, w której 

poszczególne elementy wyświetlane są na witrynie internetowej bazy. 

 

Pozycja Eksperci pozwala na zdefiniowanie wszystkie elementy niezbędne do 

scharakteryzowania ekspertów. 
 

 
 

Zarządzanie charakterystyką ekspertów odbywa się podobnie jak w przypadku projektów. 

 
 

3.3. Zarządzanie treścią witryny internetowej 

Narzędzia niezbędne do zarządzania treściami publikowanymi na łamach witryny 

internetowej aplikacji znajdują się w głównym elemencie menu CMS. Po wyborze elementu 

Treści, użytkownik ma dostęp do wszystkich tekstów publikowanych w serwisie jak i 

wysyłanych do użytkowników witryny via e-mail. 
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Treści stron statycznych (o zawartości niegenerowanej dynamicznie) są widoczne w zakładce 

Strony statyczne. Kliknięcie w nazwę strony lub wybór ikony edycji znajdującej się w prawej 

części tabeli powoduje wejście w tryb edycji treści. 
 

 
 

Kliknięcie w pole treść powoduje wywołanie edytora TinyMCE. 
 

 
 

Szczegółowa instrukcja obsługi edytora TinyMCE znajduje się na witrynie internetowej 

producenta www.tinymce.com. 

 

Treści publikowane na stronach generowanych (dynamicznych) znajdują się w zakładce 

Dokumenty. 
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W zakładce wiadomości e-mail znajdują się treści wiadomości wysyłanych automatycznie do 

użytkowników witryny internetowej. Wiadomości te dotyczą potwierdzenia rejestracji, 

zmiany adresu e-mail eksperta i przypomnienia hasła. Przy edycji treści wiadomości należy 

zwrócić szczególną uwagę na nie usuwanie dynamicznych treści. Są widoczne w kolorze 

niebieskim. 
 

 
 

Do edycji wiadomości e-mail również zastosowano edytor TinyMCE. 
 

3.4. Administracja ustawieniami aplikacji 

W menu głównym Administracja znajdują się elementy związane z konfiguracją aplikacji. Z 

tego miejsca można ustawić parametry aplikacji wiążące się z konfiguracją serwera, na której 

jest ona zainstalowana. 

 

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników panelu administracyjnego umiejscowione jest w 

elemencie menu o nazwie Użytkownicy. Filozofia zarządzania uprawnieniami jest analogiczna 

jak w większości systemów operacyjnych. 


