Prototyp klikalny do Systemu
Skład dokumentacji
Na całą dokumentację składają się:
1. Dwa pliki źródłowe
a. Doradcy Energetyczni v.1.0. - zawiera wszystkie ekrany prezentujące
funkcjonalność systemu
b. Doradcy Energetyczni_flow v1.0. - zawiera klikalne makiety prezentujące
proces zatwierdzania Konsultacji
2. Dwa linki do klikalnych prototypów (Hasło: Doradcy2020)
a. Doradcy Energetyczni v.1.0. https://xd.adobe.com/view/0a1ada78-eedf-406a-5748-751bf29b5456-7c2b/gri
d
b. Doradcy Energetyczni_flow v1.0. https://xd.adobe.com/view/19f153a5-20f8-44e5-5c99-f13bbf15c5f9-6fc0/
3. Interaktywna mapa strony z zaznaczonymi interakcjami między poszczególnymi
ekranami. Mapa znajduje się pod linkiem https://xd.adobe.com/view/e65d16b6-29cb-467f-66cf-e97619458c52-906c/grid
Aby przejść do mapy, należy kliknąć przycisk w prawym górnym rogu (patrz zdjęcie
1)

Zdjęcie 1

4. Folder z przygotowanymi specyficznymi widokami w 3 rozdzielczościach:
a. 1200 px

b. 1024 px
c. 320 px

Informacje podstawowe
1. Prezentowany skład kolumn na listach przeglądowych jest przykładowy - na etapie
implementacji może on ulec zmianie
2. W projekcie zaprezentowany został wygląd paneli dla Doradcy, Partnera i
Administratora/ Partnera wiodącego - pozostałe role bazują na zaprezentowanych
widokach - podczas implementacji należy szczególną rolę zwrócić na dostępy i
uprawnienia dla poszczególnych ról.
3. WorkFlow w pliku Doradcy Energetyczni_flow v1.0. prezentuje ścieżkę zatwierdzania
konsultacji - dokładnie tak samo działający workflow należy zaimplementować do
“Wydarzenia” o typie Regionalne.
4. Na etapie projektu naniesiono zmiany do formularza “Nowej Konsultacji/Porady”.
Ostateczna wersja tego formularza została zaprezentowana w pliku Doradcy
Energetyczni v1.0. widokach:
a. Konsultacja - wersja ostateczna (PGN nie dotyczy aktualizacji)
b. Konsultacja - wersja ostateczna (PGN dotyczy aktualizacji)
Wszystkie mechanizmy prezentowane w bazowej wersji formularza mają
zastosowanie dla najnowszej wersji.
5. W plikach źródłowych w sekcji “Symbols” znajduje się podsumowanie z kontrolkami
użytymi do projektowania z ich poszczególnymi stanami.

Szczegóły mechanizmów i kontrolek
Legenda:
Nazwa funkcjonalności: nazwy ekranów prezentujące te mechanizmy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sortowanie na liście: Lista konsultacji- sortowanie1, Lista konsultacji- sortowanie2
Filtrowanie na liście: Lista konsultacji- filtrowanie
Alert o dodaniu/zapisaniu: Powiadomienie2
Pop up alert: Masowa akceptacja formularzy - alert po wybraniu opcji "Zaakceptuj"
Pop up alert z pole tekstowym: Masowa akceptacja formularzy - alert po wybraniu
opcji "Odrzuć" 1/2
Efekt Hover na liście: Lista konsultacji - wiersz LP 1 i LP2
Interakcje w panelu bocznym: Lista konsultacji
Stany przycisków: Sekcja “Symbols”
Skład pól formularza ( na przykładzie formularza Konsultacja/Porada)
a. Pole tekstowe proste, np. nazwa odbiorcy
b. Pole tekstowe rozszerzalne w trakcie wpisywania, np. Notatka
c. Pole data - rozwija kontrolkę data picker (zaprezentowane na widoku
“Raport_1 Generator – 1” w polu data)
d. Pole typu “Lista wyboru”, np. Temat

e. Pole typu “Lista wyboru” z opcją dodawania nowej opcji np. Odbiorca (
klikalne na prototypie)
f. Pytanie typu radio button, np. Czy dotyczy inwestycji ?
10. Walidacja pól - sekcja Symbols

Opis funkcjonalności modułów
Uwaga: Opis uprawnień znajduje się w tabeli “Tabela reprezentująca zakres uprawnień” w
dokumencie “Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1”
1. Konsultacje i porady
a. Dodawanie wpisu:
i.
Konsultacji
ii.
Porady
b. Podgląd
c. Edycja - zgodnie z uprawnieniami
d. Procedura zatwierdzania - wysłanie do akceptacji, akceptacja, odrzucenie zgodnie z uprawnieniami
2. Wydarzenia
a. Dodawanie wydarzenia
i.
Ogólnopolskiego
ii.
Regionalnego
b. Podgląd
c. Edycja - zgodnie z uprawnieniami
d. Procedura zatwierdzania - wysłanie do akceptacji, akceptacja, odrzucenie zgodnie z uprawnieniami
e. Dołączanie do wydarzenia: Uwaga dołączanie do wydarzenia odbywa się
poprzez kliknięcie w przycisk dołącz, a nie w cały wiersz
f. Opuszczanie wydarzenia
3. Raporty
a. Wygenerowanie raportu poprzez podanie zdefiniowanych parametrów (np.
Data)
b. Zmiana podanych parametrów w wygenerowanym już raporcie
4. Użytkownicy
a. Dodawanie nowych użytkowników
b. Dezaktywacja użytkownika
c. Podgląd
d. Edycja - zgodnie z uprawnieniami
e. Ustalanie celów kwartalnych
5. Pola wyboru
a. Dodawanie kolejnych wartości do zdefiniowanych katalogów pól wyboru
b. Ukrywanie wartości w katalogach

