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Wstęp 

Witamy na szkoleniu Platforma VULCAN. Konfiguracja systemu na potrzeby aplikacji Kadry, Płace i Finanse 
VULCAN. 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych sa-
morządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie: 

• znał budowę Platformy VULCAN 

• wiedział, jakie zastosować parametry konfiguracji istotne dla prawidłowego wdrożenia aplikacji 
Kadry, Płace i Finanse VULCAN 

• potrafił nadać uprawnienia użytkownikom według zdefiniowanych w systemie ról stanowisko-
wych. 

W materiałach opisano ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć.  

Tematy i ćwiczenia oznaczone gwiazdką (*) – w wypadku braku czasu na zajęciach – mogą być realizowane 
w ramach pracy własnej słuchaczy lub pokazu trenera.  

Mamy nadzieję, że uczestnicy szkolenia zostaną zachęceni do korzystania z technologii informacyjno-ko-
munikacyjnej na co dzień, nie tylko w pracy zawodowej. 
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Platforma VULCAN – podstawowe informacje 

Czym jest Platforma VULCAN? 

Podstawą zarządzania jest informacja, a skuteczne zarządzanie opiera się na łatwym i szybkim dostępie do 

informacji. W obecnym czasie jedyną skuteczną metodą optymalizacji docierania do informacji i korzystania 

z niej, jest wykorzystanie w tym celu Internetu. 

Platforma VULCAN jest systemowym, internetowym rozwiązaniem dla szeroko rozumianej oświaty. Łączy 
w sobie dwa obszary: informacyjny z zarządczym. Obszar zarządczy to przede wszystkim specjalistyczne apli-
kacje dedykowane oświacie i wykorzystywane przez poszczególne grupy pracowników oświatowych (np. dy-
rektorów szkół, księgowych, pracowników wydziału edukacji). Obszar informacyjny realizowany jest poprzez 
wykorzystanie systemu do przekazywania ważnych i interesujących informacji wszystkim członkom oświato-
wej społeczności. 

Kto jest adresatem Platformy VULCAN? 

Oświata jest tym obszarem działania jednostki samorządowej, którym interesuje się znaczna część społecz-
ności lokalnej. Dlatego Platforma VULCAN ma za zadanie dostarczać informacje nie tylko pracownikom or-
ganu prowadzącego i podległych mu jednostek oświatowych, ale wszystkim zainteresowanym osobom. 

Platforma może prezentować m.in.: 

• aktualności dotyczące aplikacji dziedzinowych ; 

• terminarze i kalendarze ważnych wydarzeń oświatowych; 

• inne, ważne dla użytkowników systemów informatycznych informacje zdefiniowane przez firmę 

VULCAN. 

Budowa Platformy VULCAN  

Rdzeniem systemu jest Platforma VULCAN będąca miejscem integrującym specjalistyczne aplikacje, wykorzy-
stywane przez poszczególne grupy pracowników oświatowych.  

Na Platformę VULCAN składają się: 

• rejestr jednostek – pozwalający na zaprezentowanie standaryzowanych informacji o wszystkich jed-

nostkach oświatowych publicznych i niepublicznych oraz nieoświatowych znajdujących się na terenie 

podległym samorządowi; 

• rejestr użytkowników – pozwalający na definiowanie użytkowników i ról oraz przypisywanie ról użyt-

kownikom, czyli nadawanie im określonych uprawnień; 

• centralne słowniki – umożliwiające integrację poszczególnych aplikacji systemu poprzez ujednolice-

nie danych. Zintegrowane z Platformą VULCAN aplikacje będą korzystać z jednego źródła danych 

słownikowych. Obecnie system zawiera słowniki trzech kategorii: Finanse, Kadry, SIO. 

Platforma VULCAN łączy ponadto specjalistyczne aplikacje dedykowane oświacie i wykorzystywane przez po-
szczególne grupy pracowników oświatowych. 
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Aplikacjami zintegrowanymi, które mogą funkcjonować w ramach Platformy VULCAN są: 

• Sigma wraz z instalowanym i uruchamianym z internetu programem Arkusz – kompleksowe rozwią-

zanie wspomagające proces zarządzania oświatą w jednostce samorządu terytorialnego. Doskonałe 

narzędzie do gromadzenia i analizowania wiarygodnych danych, m.in. sprawozdań systemu informa-

cji oświatowej oraz do wspierania procedur zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i ich planów 

finansowych wraz z bieżącą kontrolą ich wykonania. 

• Dotacje – system wspomagający cały proces dotowania szkół niepublicznych oraz publicznych nie-

prowadzonych przez JST. 

• Dotacje podręcznikowe - program, który znacznie ułatwia i przyspiesza proces przygotowania wnio-

sków, korekt, oraz rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i 

materiały ćwiczeniowe. 

• Prawo Optivum – internetowy serwis prawny, zawierający kompletną bazę aktualnych i jednolitych 

tekstów aktów prawnych potrzebnych pracownikom oświaty. 

• Jednorazowy dodatek uzupełniający (Artykuł 30) – narzędzie umożliwiające efektywne wyznaczanie 

średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz jednorazowych dodatków uzupełniających, o których 

mowa w art. 30 i art. 30 a Karty Nauczyciela; 

• Finanse VULCAN – nowoczesne rozwiązanie informatyczne ułatwiające rzetelne prowadzenie doku-

mentacji księgowej, dedykowane zespołom ekonomicznym zajmującym się obsługą jednostek oświa-

towych. 

• Kadry VULCAN – nowoczesne rozwiązanie informatyczne ułatwiające rzetelne prowadzenie doku-

mentacji kadrowej dla jednej lub wielu jednostek. 

• Płace VULCAN – nowoczesne rozwiązanie informatyczne ułatwiające rzetelne prowadzenie doku-

mentacji płacowej dla jednej lub wielu jednostek. 

 

.
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Korzystanie ze strony startowej Platformy VULCAN 

Ćwiczenie 1. Poznanie budowy strony startowej 

Po wprowadzeniu adresu platformy na pasku przeglądarki użytkownik otrzyma widok strony startowej. 

Strona startowa użytkownika niezalogowanego zawiera: 

• Przyciski umożliwiające logowanie [1] 

• Podręczne menu dostosowane do wersji responsywnej [2] 

• Ikony służące do zastosowania kontrastu i modyfikacji czcionki [3] 

• Odsyłacze do polityki reklam i prywatności [4] 

 

Dostosowanie treści ogólnodostępnych na portalu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności 

Na stronie startowej Platformy VULCAN zostały uwzględnione wymogi dostosowania treści do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Zastosowanie kontrastu 

Podczas przeglądania treści ogólnodostępnych na Platformie VULCAN można przełączyć widok na wersję do-
stosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (kontrast).  

1
1
1 

1 

2 

3
1 

4 
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W tym celu należy w lewym górnym rogu okna kliknąć ikonę  [Zmień kontrast]. 

Można zastosować kontrast czarno-biały lub czarno-żółty. 

 

Możliwość modyfikacji wielkości czcionki czytanego tekstu 

Podczas przeglądania treści ogólnodostępnych na platformie można modyfikować rozmiar czcionki.  

W tym celu należy w górnym lewym rogu okna skorzystać z jednego z symboli:  [Zmniejsz czcionkę; Zwiększ 

czcionkę]. 

Ćwiczenie 2. Logowanie do systemu 

Logowanie do platformy wymaga wcześniejszego nadania loginu i hasła użytkownikowi przez głównego ad-

ministratora danej instancji. 

W celu zalogowania: 

1. Należy kliknąć przycisk Zaloguj się. 

2. Uzupełnić pola Nazwa użytkownika (korzystając z otrzymanego loginu) oraz Hasło. 
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W przypadku, gdy użytkownik zapomni loginu lub hasła, należy skontaktować się z administratorem. 
 
Kończąc pracę w systemie należy skorzystać z przycisku Wyloguj się (w prawym górnym rogu okna) i dopiero 
zamknąć okno przeglądarki. 

Ćwiczenie 3. Korzystanie ze strony startowej po zalogowaniu  

Użytkownik po zalogowaniu do platformy będzie miał dostęp do strony startowej zbudowanej z poszczegól-
nych modułów – tzw. kafli. 
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• Przycisk umożliwiający wylogowanie [1] 

• Odnośnik do konta użytkownika na platformie [2] 

• Pole umożliwiające wpisanie wyszukiwanej treści [3] 

• Podręczne menu dostosowane do wersji responsywnej [4] 

• Pasek ikon z dostępem do poszczególnych modułów platformy oraz aplikacji zintegrowanych z syste-

mem [5] 

• Ikony służące do zastosowania kontrastu i modyfikacji czcionki [6] 

• Moduł odnośników do powiadomień (informacji) z aplikacji [7] 

• Moduł odnośników do informacji z VULCAN [8] 

• Moduł odnośników do informacji z zagadnień prawa oświatowego [9] 

1 2 
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• Dostęp do podręcznego panelu z dużymi ikonami aplikacji zawierającymi linki do poszczególnych sys-

temów [10]. 

Ćwiczenie 4. Korzystanie z panelu dostępu do aplikacji zintegrowanych 

Po kliknięciu w górnym pasku ikony  będzie dostępny podręczny panel z dużymi ikonami aplikacji zawie-

rającymi linki do poszczególnych systemów. 

Po kliknięciu ikony danej aplikacji pojawi również się lista jednostek do których użytkownik ma dostęp w ra-
mach danego programu. 

 

Ikony wyszarzone oznaczają systemy, do których użytkownik aktualnie nie ma dostępu. 

Kliknięcie ikony  na pasku ikon spowoduje zamknięcie podręcznego menu. 

Ćwiczenie 5. Wyszukiwanie 

Użytkownik zalogowany może skorzystać z funkcji wyszukiwania wpisując w pole wyszukiwania dane wyra-
żenie. 
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Zarządzanie Platformą VULCAN 

W celu zarządzania platformą, użytkownik o uprawnieniach administratora powinien na pasku dostępu 

kliknąć ikonę  [Zarządzanie platformą] – otrzyma widok wstążki z dostępem do rejestru jednostek, reje-
stru użytkowników oraz centralnych słowników. 

 

Budowa modułu zarządzania platformą 

W oknie zarządzania platformą możemy wyróżnić: wstążkę [1], drzewo danych [2] oraz panel roboczy [3]. 

 

Wstążka 

Na wstążce znajdują się narzędzia (ikony, przyciski), za pomocą których można przełączać się pomiędzy 
widokami aplikacji lub wykonywać określone operacje. Narzędzia te zostały pogrupowane i umieszczone 
na kartach wstążki. Przełączanie pomiędzy kartami wstążki odbywa się za pomocą zakładek: Rejestr jedno-

stek, Rejestr użytkowników, Centralne słowniki. Na każdej karcie wstążki, po prawej stronie, znajdują się:  

• przycisk Wyloguj umożliwiający poprawne wylogowanie się z systemu, 

• przycisk Start, za pomocą którego można powrócić do strony startowej zalogowanego użytkow-
nika, 

• przycisk Pomoc umożliwiający korzystanie z podręcznika. 

Duże ikony na wstążce umożliwiają przełączanie się pomiędzy widokami. 

1 

2 3 
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Na karcie Rejestr jednostek dostępne są następujące widoki: 

• Właściciel rejestru 

• Oświatowe prowadzone przez JST 

• Nieprowadzone przez JST 

• Nieoświatowe prowadzone przez JST 

• Organy prowadzące 

• Parametry konfiguracyjne 

 

Na karcie Rejestr użytkowników dostępne są widoki: 

• Użytkownicy alfabetycznie 

• Użytkownicy w rolach 

• Użytkownicy w jednostkach 

• Role 

• Polityka bezpieczeństwa 

 

Na karcie Centralne słowniki dostępne są widoki: 

• Finanse 

• Kadry 

• SIO 

 

Drzewo danych 

Panel z drzewem danych zawsze wyświetla się po lewej stronie. Wybór gałęzi drzewa powoduje zmianę 

zakresu danych wyświetlanych w prawym panelu roboczym.  
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Dane gromadzone w drzewie dzielą się na 2 podstawowe rodzaje: aktywne, nieaktywne. 

Panel roboczy 

W panelu roboczym użytkownik może przeglądać lub wprowadza dane. Dane te najczęściej pogrupowane 

są według przeznaczenia i rozmieszczone na odrębnych kartach. Wówczas pomiędzy kartami panelu 

można przełączać się za pomocą widocznych u góry zakładek. Dane gromadzone na karcie mogą być po-

dzielone na sekcje. Sekcje można zwijać do nagłówka za pomocą ikony , znajdującej się na pasku tytułu 

sekcji, po prawej stronie. Aby rozwinąć sekcję, należy kliknąć ikonę  
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Panel roboczy może zawierać drzewo danych (wyświetla się ono zawsze po lewej stronie). Wybór gałęzi 
drzewa powoduje zmianę zakresu danych wyświetlanych w panelu roboczym. Drzewo można ukry-
wać/pokazywać za pomocą przycisku ze strzałką znajdującego się na środku prawej krawędzi drzewa.  

W panelu roboczym mogą pojawiać się ikony i przyciski. Ikona  umożliwia wyświetlenie szczegółowych 

informacji o obiekcie. Ikona  służy do edycji danych obiektu, przycisk Zmień umożliwia edycję tabel 
z danymi. Za pomocą przycisku Dodaj można dodać nowe elementy.  

W oknach/formularzach do wprowadzania danych pola, których wypełnienie jest wymagane, oznaczane 
są gwiazdką. Jeśli pole jest walidowane, to system informuje o błędnych wpisach w takich polach poprzez 
wyświetlenie kolorowego obramowania pola. Po wskazaniu wyróżnionego pola wyświetla się stosowny 
komunikat.  

Wyszukiwanie w panelu roboczym 

W celu wyszukania na liście (np. ról) konkretnej pozycji, można skorzystać z pola wyszukiwania znajdują-
cego się w górnej części panelu roboczego. Po wpisaniu w tym polu np. ciągu liter, lista jest automatycznie 
zawężana do tych pozycji, które zawierają podany ciąg liter. 

Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia wyszukiwanie według wybranych kryteriów. 

 

Kończenie pracy 

Aby poprawnie zakończyć pracę z modułem należy kliknąć przycisk Wyloguj na wstążce. 
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Konfiguracja jednostek 

Przygotowanie wdrożenia aplikacji Kadry VULCAN, Płace VULCAN oraz Finanse VULCAN wymaga odpo-

wiedniej konfiguracji jednostek. 

Ćwiczenie 1. Konfiguracja jednostek 

Aby przejść do konfiguracji należy skorzystać z pozycji menu Rejestr jednostek/Parametry konfiguracyjne. 

 

W celu konfiguracji jednostek należy ustawić parametry konfiguracyjne dla systemów kadrowo-płacowych 
i finansowych, w tym: 

1. W pierwszej kolejności ustalić, czy konfiguracja ma dotyczyć pojedynczej jednostki, czy CUW/ZEASZ. 

 

Jeśli jednostka nie jest CUW-em lub ZEASZ-em, należy dodatkowo ustawić parametr, kto prowadzi księgo-
wość tej jednostki. 

2. Ustalić, czy zmiany wprowadzone w aplikacji kadrowej mają być automatycznie uwzględniane w apli-
kacji płacowej (tzn. czy kadrowa i płacowa mają wspólną bazę). 



Konfiguracja jednostek 21 

 

 

 

3. Wskazać jednostkę prowadzącą księgowość i płace dla wybranej jednostki. 

 

4. Zatwierdzić wszystkie uzgodnione wcześniej ustalenia dotyczące obsługi kadrowo-płacowej i księgo-
wej. 

 

Zatwierdzenie ustaleń dotyczących obsługi płacowo-kadrowo-księgowej podczas konfiguracji jednostek 
jest momentem bardzo ważnym i jednocześnie krytycznym. Zatwierdzenie ustaleń jest operacją nieod-
wracalną ! 
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Po zatwierdzeniu ustaleń dla danej jednostki/jednostek, przy próbie edycji, administrator otrzyma jedno-
znaczny komunikat z systemu: 
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Korzystanie z rejestru jednostek 

Rejestr jednostek 

Rejestr jednostek jest częścią Platformy VULCAN zarządzaną przez administratora.  

Rejestr jednostek gromadzi dane opisujące: urząd, organy prowadzące, wszystkie samodzielne jednostki 

oświatowe publiczne, jednostki oświatowe niepubliczne, jednostki nieoświatowe (tzw. jednostki sprawoz-

dawcze w rozumieniu ustawy o systemie informacji oświatowej) w jednostce samorządu terytorialnego 

oraz uwzględnia ich struktury organizacyjne.  

Dane jednostek ewidencjonowanych w rejestrze są wykorzystywane również w innych aplikacjach zinte-
growanych z Platformą VULCAN. 

Jak już wspomniano wcześniej rejestr jednostek składa się z 5 elementów: 

• Właściciel rejestru, 

• Prowadzone przez JST, 

• Nieprowadzone przez JST, 

• Nieoświatowe, 

• Organy prowadzące, 

• Parametry konfiguracyjne. 

 

Przeglądanie danych rejestru szkół jest dostępne dla każdego użytkownika Platformy VULCAN – bez ko-
nieczności logowania. 

Ćwiczenie 1. Zarządzanie rejestrem jednostek 

Zmian danych w rejestrze jednostek może dokonywać użytkownik Platformy, któremu przypisano rolę 
administratora. Zmiany można wprowadzać po zalogowaniu się i wyborze z menu pozycji Rejestr jednostek, 
a następnie kliknięciu wybranej ikony: Właściciel rejestru, Prowadzone przez JST, Nieprowadzone przez JST, Nieo-

światowe, Organy prowadzące. 
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Po kliknięciu danej ikony, w lewym panelu pojawi się drzewo danych zawierające informacje o zarejestro-
wanych jednostkach oświatowych. Klikając odpowiednie pozycje drzewa, można dotrzeć do umieszczo-
nych w rejestrze informacji dla wybranej jednostki. 

 

Ćwiczenie 2. Wprowadzanie danych urzędu 

Rejestr jednostek umożliwia edycję danych wybranej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie da-

nych: podstawowych, adresowych, kontaktowych. 

W celu zmiany danych jednostki samorządu terytorialnego, np. adresowych należy skorzystać z przycisku 

 

 

Organizacja opisu jednostek oświatowych prowadzonych przez JST i nieprowadzonych przez 
JST w rejestrze jednostek 

Rejestr jednostek umożliwia przeglądanie, w tym za pomocą zaawansowanych filtrów, jednostek oświa-
towych: publicznych, niepublicznych oraz nieoświatowych.  
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Jednostki sprawozdawcze prezentowane w bocznym drzewie danych podzielone są na następujące kate-

gorie: 

• Przedszkola,  

• Szkoły podstawowe,  

• Gimnazja,  

• Szkoły ponadgimnazjalne,  

• Samodzielne nie-szkoły – do tej kategorii zaliczane są niezłożone jednostki, niebędące ani szkołami 

ani przedszkolami,  

• Zespoły – do tej kategorii zaliczane są zespoły szkół i placówek oświatowych w rozumieniu SIO, 

• Inne złożone jednostki. 

Do kategorii Inne złożone jednostki zaliczane są jednostki następujących typów: Centrum Kształcenia Prak-
tycznego ze szkołami, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.  

W gałęziach Zespoły oraz Inne złożone jednostki umieszczane są na pierwszym poziomie złożone jednostki 
sprawozdawcze z opisem ich cech ogólnych. Pod każdą gałęzią takiej jednostki sprawozdawczej wymie-
nione są jej składowe w rozumieniu SIO. Dla każdej z tych składowych widoczne są podgałęzie: Grupy od-

działów oraz Filie, w których można określić odpowiadające tym gałęziom dodatkowe atrybuty składowych. 

Po kliknięciu odpowiedniej pozycji drzewa w prawym panelu pojawia się (w zależności od kontekstu), albo: 

• opis danego elementu (np. opis jednostki oświatowej) 

• lista elementów wybranego typu (np. lista wszystkich przedszkoli). 

Ekran rejestru jednostek składa się z dwóch głównych paneli:  

• lewy panel: drzewo danych jednostek składające się z głównych kategorii: Aktywne, Nieaktywne, Usu-

nięte oraz kategorii typów szkół; 

• prawy panel: lista jednostek wraz z zaawansowanymi filtrami wyszukiwania za pomocą list rozwi-
jalnych: Typ, Miejscowość, Ulica. 

Ćwiczenie 3. Dodawanie organu prowadzącego do rejestru jednostek  

Rejestr jednostek umożliwia edycję danych organu prowadzącego.  

W celu dodania organu prowadzącego należy kliknąć ikonę Organy Prowadzące a następnie przycisk Dodaj. 

Należy uzupełnić dane w oknie Dodanie a następnie je zapisać. 
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W celu zmiany danych organu prowadzącego należy skorzystać z przycisku  

Ćwiczenie 4. Dodawanie do rejestru szkół nowej jednostki prowadzonej przez 
JST 

Użytkownik o uprawnieniach administratora platformy może dodać nową jednostkę samodzielną do reje-

stru jednostek, klikając jedną z ikon: Prowadzone przez JST, Nieprowadzone przez JST, Nieoświatowe a następnie 

w prawym panelu przycisk  

Opis nowej, dodawanej jednostki obejmuje dane: dane podstawowe, dane adresowe, kontaktowe, cha-
rakterystyka SIO, grupy oddziałów, filie.  

Ponadto dla szkół ponadgimnazjalnych opis jednostki obejmuje także zawody. 

Dodawanie nowej jednostki publicznej odbywa się w trzech krokach: 

• Wypełnienie danych podstawowych: 
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• Wypełnienia danych dotyczących specyfiki nauczania: 

 

• Wypełnienia danych teleadresowych: 
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Ćwiczenie 5. Modyfikowanie danych jednostki oświatowej w rejestrze szkół 

Funkcja rejestru jednostek umożliwia edycję danych wybranej jednostki oświatowej. 

W celu edycji danych wybranej jednostki należy: 

1. Na wstążce wybrać ikonę wybranej grupy jednostek 

2. W drzewie danych kliknąć wybraną jednostkę 

3. W panelu roboczym skorzystać z przycisków w celu edycji danych. 
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Ćwiczenie 6. Dodawanie składowej do jednostki złożonej 

Rejestr jednostek umożliwia dodawanie jednostki składowej do wybranej złożonej jednostki oświatowej. 
W celu dodania jednostki składowej należy: 

1. W drzewie danych przejść do danej jednostki złożonej 

2. W panelu roboczym kliknąć ikonę jednostki składowe 

3. Kliknąć przycisk . 

 

4. W celu dodania jednostki składowej należy wypełnić w 2 krokach pola w oknie edycji: 

 Dane podstawowe jednostki 
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 Dane teleadresowe jednostki składowej 

 

Ćwiczenie 7. Jednostki składowe – dodawanie grupowe 

Dla jednostek składowych zdefiniowanych w drzewie danych w wybranej jednostce złożonej jest możliwe 
dodawanie grupowe.  

W tym celu należy: 
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 Na wstążce kliknąć ikonę np. Prowadzone przez JST 

 Przejść do wybranej jednostki złożonej 

 W panelu roboczym kliknąć przycisk  

 

Ćwiczenie 8. Dodawanie filii 

Dla danej jednostki możliwe jest dodanie filii.  

W tym celu należy: 

 Kliknąć w drzewie danych pozycję danej jednostki 

 W prawym panelu kliknąć zakładkę Filie a następnie przycisk Dodaj 

 Uzupełnić formularz Dodaj filię i zatwierdzić dane przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 9. Dodawanie oddziałów  

W celu dodania oddziału do utworzonej w drzewie danych jednostki należy: 

• W prawym panelu kliknąć zakładkę Grupy oddziałów a następnie przycisk Dodaj 
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• Uzupełnić formularz i zatwierdzić dane przyciskiem Zapisz. 

 

Ćwiczenie 10. Dodawanie nowej jednostki nieprowadzonej przez JST 

Dodanie jednostki nieprowadzonej przez JST wymaga wskazania publiczności oraz organu prowadzącego. 
W celu dodania nowej jednostki nieprowadzonej przez JST należy: 

• kliknąć w górnym menu pozycję Nieprowadzone przez JST, 

• kliknąć przycisk Dodaj w polu Publiczność wskazać z listy rozwijalnej typ publiczności, 

• uzupełnić pozostałe pola w kroku 1 formularza. 

 

• W kroku 2 wypełnić dane teleadresowe jednostki i zapisać dane. 
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. 

Ćwiczenie 11. Dodawanie jednostki nieoświatowej 

W celu dodania jednostki nieoświatowej należy: 

• w głównym menu kliknąć pozycję Nieoświatowe  

• w lewym panelu, w drzewie danych kliknąć wybraną pozycję  

 

• w prawym panelu kliknąć przycisk Dodaj i wypełnić pola formularza. 
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Korzystanie z rejestru użytkowników 

Użytkownik posiadający uprawnienia administratora Platformy VULCAN zakłada i usuwa konta użytkow-
ników oraz nadaje im uprawnienia poprzez przypisywanie ról stanowiskowych oraz jednostek. Funkcja 
Rejestr użytkowników umożliwia dostęp do funkcji: Użytkownicy alfabetycznie, Użytkownicy w rolach, Użytkownicy 

w jednostkach, Role, Polityka bezpieczeństwa. 

 

Role stanowiskowe to role odpowiadające różnym funkcjom i czynnościom zawodowym np. główny księ-
gowy, kasjer, nauczyciel, sekretarka.  

Grupy ról 

Nadawanie uprawnień użytkownikom na Platformie VULCAN odbywa się w oparciu o zdefiniowane grupy 

ról. 

• CUW – grupa ról związanych z obsługą w ramach centrów usług wspólnych, 

• JST –  grupa ról związanych z wykonywaniem czynności w jednostce samorządu terytorialnego, 

• JO - grupa ról związanych z wykonywaniem czynności w ramach danej jednostki oświatowej. 
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Użytkownicy w rolach 

Funkcja Użytkownicy w rolach zawiera listy użytkowników pogrupowane w poszczególnych gałęziach według 
ról: CUW, JST, JO. 

 

Użytkownicy w jednostkach 

Funkcja Użytkownicy w jednostkach zawiera listy użytkowników pogrupowane według rejestru jednostek. 
Funkcja umożliwia podgląd list użytkowników zgrupowanych w poszczególnych jednostkach. 
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Ćwiczenie 1. Dodawanie konta użytkownika 

Po zapoznaniu się z listą zdefiniowanych grup ról oraz ról można rozpocząć dodawanie użytkowników. 

W tym celu użytkownik posiadający uprawnienia administratora powinien wykonać następujące czynno-
ści: 

1. Po zalogowaniu, na stronie głównej, kliknąć w menu bocznym pozycję Zarządzanie platformą. 

2. W górnym menu kliknąć zakładkę Rejestr użytkowników, a następnie ikonę Użytkownicy alfabetycznie. 

Aby dodać nowego użytkownika należy: 

 W prawym panelu kliknąć przycisk . 

 Wprowadzić dane podstawowe użytkownika. 

 Zdefiniować konto (login) oraz unikalny identyfikator. 

 Określić z listy właściciela konta i zatwierdzić dane przyciskiem Zapisz. 
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Należy zwrócić uwagę, czy właścicielem konta będzie JST, czy dana jednostka. 

3. W otrzymanym panelu użytkownika, w sekcji Role stanowiskowe, kliknąć przycisk Dodaj. 

 

4. W oknie Dodaj uprawnienie określić za pomocą list rozwijalnych: grupę ról, rolę oraz jednostkę (jeśli 
wybrana grupa ról to CUW lub JO). 
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5. Zapisać wprowadzone zmiany. 

 

Nadane uprawnienia będą widoczne po zapisaniu w panelu użytkownika, w sekcji Role stanowiskowe. 

 

Ćwiczenie 2. Podgląd uprawnień użytkownika 

Podgląd uprawnień użytkowników jest możliwy w kilku widokach - zawsze po wybraniu w drzewie danych 
odnośnika do karty danych użytkownika: 

• Rejestr użytkowników/Użytkownicy alfabetycznie – podgląd uprawnień w ramach wszystkich nadanych 
ról w jednostce/jednostkach 
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• Rejestr użytkowników/Użytkownicy w jednostkach – podgląd uprawnień w danej jednostce 

 

• Rejestr użytkowników/Użytkownicy w rolach – podgląd uprawnień w danej roli 

 

Ćwiczenie 3. Grupowe dodawanie użytkowników  

Wdrażanie systemu wiąże się z koniecznością dodania dużej liczby nowych użytkowników i ich uprawnień. 
Taką operację można znacznie uprościć korzystając z przycisku Dodaj grupowo.  

Funkcja ta jest dostępna zarówno na listach użytkowników alfabetycznie, jak i listach w jednostkach lub 
rolach. 
Zatem na przykład w celu grupowego dodania użytkowników do danej jednostki należy: 
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1. Przejść na kartę Użytkownicy w jednostkach. 

2. W drzewie danych kliknąć nazwę wybranej jednostki. 

3. W prawym panelu kliknąć przycisk Dodaj grupowo. 

4. W oknie Dodaj grupowo kliknąć przycisk Wstaw nowy wiersz. 

5. Klikając nowy wiersz dwukrotnie uzupełnić pola Nazwisko. Imię, Login, E-mail, Role. 

 

6. Po kliknięciu pola w Kolumnie Rola należy dodać role (stanowiskowe) korzystając z dodatkowego okna: 

Wskaż role i przycisku  

 

7. Analogicznie dodać kolejne wiersze a następnie kliknąć przycisk Zapisz. 

Ćwiczenie 4. Grupowe dodawanie użytkowników do kilku jednostek  

Jeśli istnieje konieczność grupowego dodania użytkowników w danej roli np. do kilku jednostek, to należy 
skorzystać z menu Rejestr użytkowników/Użytkownicy w rolach. Wówczas w polu wiersza kolumny Jednostka po 

dwukliku zostanie przywołane okno Wskaż jednostki. 
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Ćwiczenie 5. Wyszukiwanie użytkowników 

Rejestr użytkowników zawiera funkcje wyszukiwania: 

• przez wpisanie wyrażenia w polu Wyszukiwanie 

 

• za pomocą filtrów: 

- Jednostka 
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- Rola 

 

Polityka bezpieczeństwa  

Użytkownik posiadający uprawnienia administratora powinien sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować 
wartości pól na karcie Polityka bezpieczeństwa, dostępnej po wybraniu na wstążce ikony Polityka bezpieczeń-

stwa. 

 

Grupa pól związana z polityką bezpieczeństwa pozwala w polu Ważność haseł określić liczbę dni ważności 
hasła, np. 360 (dni). Jeśli liczba dni, jaka minęła od dnia zdefiniowania hasła do chwili obecnej przekroczy 
wartość podaną w tym parametrze, na stronie zostanie wyświetlona informacja o wygaśnięciu ważności 
hasła oraz możliwości zdefiniowania nowego hasła dostępu. 

Jeżeli wprowadzone nowe hasło spełnia określone kryteria poprawności, po naciśnięciu przycisku Zmień 
hasło pojawi się komunikat: Hasło zostało zmienione. 

System może kontrolować, czy wprowadzone przez użytkownika nowe hasło nie było już przez niego wy-
korzystywane w ustalonym przez administratora okresie czasu. W celu określenia tego parametru, należy 
w polu Unikalność haseł w czasie wpisać liczbę dni, w ciągu których użytkownik nie może użyć tego samego 
hasła. 

System pozwala w polach Minimalna długość, Minimalna liczba wielkich liter, Minimalna liczba cyfr, Minimalna 

liczba znaków niealfanumerycznych określić wymagania co do hasła poprzez wybranie odpowiednich liczb. 

Jeżeli podczas próby definiowania hasło nie będzie spełniać wymaganych parametrów pojawi się komuni-
kat o tym, że hasło nie spełnia polityki bezpieczeństwa. 
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Aby zapisać zmiany dokonane w ustawieniach polityki bezpieczeństwa należy kliknąć przycisk 

W celu rezygnacji z zapisu wprowadzonych zmian należy kliknąć przycisk  .
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Centralne słowniki 

W celu ujednolicenia stosowanego nazewnictwa i kategoryzacji danych Platforma VULCAN została wypo-

sażona w zestaw słowników finansowych i kadrowych oraz SIO, z których korzystają wszystkie aplikacje 

zintegrowane, w tym Sigma z Arkuszem oraz Finanse.  

Słowniki te aktualizowane są przez administratora platformy jedynie na poziomie centralnym, a podczas 

pierwszego uruchomienia poszczególnych aplikacji zintegrowanych z Platformą VULCAN następuje ich au-

tomatyczna synchronizacja. 

Funkcja Centralne Słowniki zawiera słowniki w trzech kategoriach: Finanse, Kadry, SIO. 

Słowniki centralne dzielą się na słowniki zamknięte i otwarte.  

• Słowniki zamknięte oznaczone są ikoną  (z czarnym ołówkiem); użytkownik nie ma możliwości 

modyfikowania oraz usuwania elementów tego słownika. 

• Słowniki otwarte oznaczone sa ikoną   (z niebieskim ołówkiem); uprawniony użytkownik ma 

możliwość edytowania pozycji: Rodzaje planów, Zadania, Działy i rozdziały, Paragrafy, Pozycje.  

• Słowniki półotwarte zawierające pozycje oznaczone zarówno ikoną , jak i ikoną .  

Przykładem słowników półotwartych są rodzaje planów budżetowych. 

Słowniki Finanse  

Słowniki Finanse ustalają jednolitą dla wszystkich aplikacji kategoryzację i nazewnictwo elementów klasy-

fikacji budżetowej, co jest istotne zarówno w celu kontroli tworzonej struktury planów finansowych, jak 

i w celu analizy zbiorczej zebranych danych na różnym poziomie szczegółowości. Dostępne są słowniki 

typów i rodzajów planu, działów, rozdziałów, paragrafów i pozycji klasyfikacji budżetowej oraz zadań i źró-

deł finansowania. 
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Słowniki Finanse obejmują następujące rodzaje słowników: 

- Działy, rozdziały 

 

- Paragrafy, pozycje i źródła finansowania 
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- Zadania 

 

- Typy rodzajów planów budżetowych 

 

- Rodzaje planów budżetowych 

 

Słowniki Kadry 

Słowniki Kadry ustalają jednolitą kategoryzację stanowisk nauczycielskich i nienauczycielskich oraz pozio-

mów wykształcenia. W tym miejscu definiuje się również tabele wynagrodzeń nauczycieli w zależności od 

wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Zdefiniowana tabela obowiązuje od początku wybranego 

miesiąca we wskazanym roku budżetowym. Tabele wykorzystywane są podczas automatycznego wylicza-

nia wydatków osobowych w projektach planów finansowych generowanych na podstawie opisu organi-

zacji poszczególnych jednostek sprawozdawczych. 
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Słowniki Kadry obejmują następujące rodzaje słowników: 

- Stanowiska 
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- Poziomy wykształcenia 

 

- Tabele wynagrodzeń. 

 

Słownik Poziomy wykształcenia nauczycieli będzie wykorzystywany np. w aplikacji Arkusz z przypisanymi do 
nich wierszami tabeli wynagrodzeń w zależności od przygotowania pedagogicznego. Należy korzystać 
w Arkuszu ze słownika definiowanego przez administratora w platformie. 

Słowniki SIO 

Słowniki SIO ustalają jednolitą kategoryzację dotyczącą systemu informacji oświatowej. 
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Ćwiczenie 1. Dodawanie nowej pozycji słownika 

Administrator platformy może zdefiniować nową pozycję słownika. 

W celu dodania nowej pozycji słownika należy: 

1. W menu głównym kliknąć ikonę wybranej kategorii słowników, np. Kadry. 

2. W prawym panelu, na karcie Nauczyciele kliknąć przycisk Dodaj. 
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1. Uzupełnić dane w formularzu Dodaj stanowisko nauczyciela i kliknąć przycisk Zapisz. 

 

Ćwiczenie 2. Przywracanie pozycji słownikowej 

Jeżeli określona pozycja słownika została wcześniej dodana, a następnie usunięta za pomocą przycisku 
Usuń, możliwe jest jej przywrócenie. 

 

Po usunięciu pozycji słownikowej, w czasie ponownego tworzenia pozycji słownika o takiej samej  
nazwie, administrator otrzyma komunikat z zapytaniem o przywrócenie pierwotnie zdefiniowanej pozycji 
słownika. 
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