
 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANY W APLIKACJI WPROWADZONE W WERSJI 

20.03.0. 
 

 

ARCHIWIZACJA MATRYCY 
Za pomocą opcji: Matryca funkcji kontroli → Przegląd matrycy istnieje możliwość przeglądu danych historycznych, tj. 
wyświetlanie stanu matrycy na dzień wskazany przez użytkownika. Po wprowadzeniu odpowiedniej daty, na głównym oknie 
pojawi się stan matrycy na wybrany dzień, a wprowadzona data będzie widoczna w prawym górnym rogu, w polu Stan na 
dzień: XX-XX-XXXX. Szczegóły zmian zostały opisane w: „Dokumentacja użytkownika Kontrola Wewnętrzna v.3.5.” 
 

 

TWORZENIE MATRYCY ROBOCZEJ 
Za pomocą opcji: Matryca funkcji kontroli → Wersja robocza istnieje możliwość budowania matrycy roboczej, albo na 
bazie obecnie istniejącej matrycy, albo od samego początku, a następnie zatwierdzenia jej np. z końcem roku. Wówczas 
stanie się ona obowiązującą matrycą. Szczegóły zmian zostały opisane w: „Dokumentacja użytkownika Kontrola 
Wewnętrzna v.3.5.” 

 

 

FILTROWANIE MATRYCY PO ISTOTNOŚCI PROCESÓW 
Możliwe jest ograniczenie filtrowania matrycy według istotności procesów. Lista wartości do wyboru jest pobierana ze 
słownika ISTOTNOŚĆ. W zależności od wybranej wartości wyświetlane są tylko te elementy matrycy, dla których dany 
proces w słowniku PROCESÓW w polu ISTOTNOŚĆ PROCESU ma wskazaną wartość. Szczegóły zmian zostały opisane w: 
„Dokumentacja użytkownika Kontrola Wewnętrzna v.3.5.” 
 

 

MODYFIKACJA MODUŁU RAPORTOWANIA 
Nowa funkcjonalność generowania raportów umożliwia korzystanie z aplikacji (z innych opcji) w trakcie generowania 
raportów. Obecnie generowanie raportów działa w tle. Użytkownik uruchamia generowanie raportu podając oprócz 
parametrów samego raportu, format oraz nazwę pliku, a gdy raport jest gotowy i możliwy do pobrania, zostanie on o tym 
poinformowany. Szczegóły zmian zostały opisane w: „Dokumentacja użytkownika Kontrola Wewnętrzna v.3.5.” 

 

 

ZESTAWIENIE WYGENEROWANYCH RAPORTÓW 
W każdej opcji dotyczącej generowania raportu dostępne jest zestawienie wygenerowanych raportów w postaci tabeli, w 
której użytkownik w dowolny sposób może filtrować, sortować i wyszukiwać wygenerowane raporty (analogicznie jak w 
pozostałych opcjach w aplikacji). 
Raporty mogą przyjmować jeden z czterech dostępnych statusów: 
GOTOWY - Raport został prawidłowo wygenerowany i jest gotowy do pobrania.   
PRZYGOTOWYWANY - Raport jest w trakcie generowania. 
WYGASŁY - Raport został wygenerowany co najmniej 7 dni temu i nie jest już dostępny do pobrania. 
BŁĄD - Wystąpił błąd podczas generowania raportu. 
Szczegóły zmian zostały opisane w: „Dokumentacja użytkownika Kontrola Wewnętrzna v.3.5.” 

 

 

MODYFIKACJA RAPORTÓW 
Większość raportów została zmodyfikowana w taki sposób aby ułatwić użytkownikowi edycję tych raportów jeżeli raport 
został wygenerowany jako plik podlegający edycji (doc, xls)   

 

PROFESJONALNE WSPARCIE DLA 
KOMÓREK KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 


