
Opis zmian w wersji 2-6.2 Oprogramowania do Obsługi 
SR/FA/SW/ST/DM 

             
1. Dostosowanie Oprogramowania do współpracy z narzędziem Administrator STD 2.01, służącym 

do administrowania bazami danych i serwerem systemów firmy Sygnity realizujących zadania 
w obszarze Zabezpieczenia Społecznego.  

Narzędzie umożliwia: 

- Uruchamianie serwera aplikacyjnego, jego zatrzymanie i restart. 
- Wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych (backupu), a także ich przywracanie. 
- Przygotowanie kopii bazy danych przeznaczonej do diagnozowania przez Serwis Sygnity. 

Funkcjonalność umożliwia przygotowanie zanonimizowanej bazy danych, czyli bazy 
niezawierającej danych osobowych. Przekazanie takiej bazy do serwisu, nie wymaga 

podpisania umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania. 

Od wejścia w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) tj. od 

25.05.2018 r., Serwis nie będzie przyjmował baz danych, które nie zostały poddane procesowi 
anonimizacji, poza szczególnymi przypadkami, w których charakter problemu będzie wymagał 
dostępu do danych osobowych – w takich przypadkach Serwis poprosi o przekazanie 
niezanonimizowanej bazy danych, po uprzednim podpisaniu umowy powierzenia danych 
osobowych do przetwarzania. 

Przygotowana paczka z bazą danych (niezależnie od tego, czy jest zanonimizowana czy 
niezanonimizowana) pakowana jest z losowo wygenerowanym silnym hasłem, a plik z hasłem 
zaszyfrowany jest kluczem publicznym, możliwym do deszyfrowania jedynie przez Serwis 
Sygnity.  

- Administrowanie ustawieniami serwera Firebird. 

 
 



Sposób obsługi narzędzia jest analogiczny, jak w przypadku poprzedniego narzędzia służącego 
do administrowania bazami danych systemów dziedzinowych, jednak zawiera dodatkowe 
funkcjonalności ułatwiające pracę administratorom. Oznacza to, że administratorzy korzystający 
z poprzedniego narzędzia nie powinni napotkać trudności w obsłudze Administratora STD. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem dotyczącym obsługi nowego narzędzia 
Administrator STD, który znajduje się w dokumentacji użytkownika w rozdziale 
„Administrator STD”. 

 

2. Rozszerzenie komunikatu wyświetlanego w przypadku wykrycia błędu struktury zbioru 
centralnego dotyczącego Świadczeń Wychowawczych (gmina i UW) oraz Świadczeń Rodzinnych 
(UW) podczas jego eksportowania o informację, że zbiór z błędami struktury XSD nie zostanie 
wczytany do aplikacji CAS: 

 
 

Jednocześnie w przypadku wykrycia błędu struktury zbioru centralnego, zamiast kompletnego 
pliku zbioru zostanie wygenerowany jedynie serwisowy plik zbioru (z rozszerzeniem „.serwis”), 
z którego zostaną usunięte dane osobowe. 
Istnieje również możliwość ręcznego wygenerowania serwisowego pliku zbioru (bez danych 
osobowych) – w tym celu na liście zbiorów centralnych, należy zaznaczyć pozycję wykonanego 
zbioru, a następnie wybrać menu „Operacje -> Eksport bez danych osobowych”. 

 



3. Poprawa podpowiadania szablonu podczas wykonywania wydruku decyzji dotyczącej stypendiów 
motywacyjnych tak, aby dokument drukowany był na szablonie wydruku decyzji dedykowanej 
temu rodzajowi świadczenia: 

 
 

4. Poprawa funkcjonalności dodawania nowego formatu przesyłu dla przelewów, tak aby był 
on dostępny do wyboru we wszystkich modułach aplikacji, obsługiwanych przez Jednostkę, bez 
konieczności powielania operacji w każdym z modułów. 
 

5. Dodanie na poziomie Wojewody możliwości eksportu sprawozdania „Monitoring spraw” do pliku 
XML: 

 

 

Wyeksportowany plik xml z danymi sprawozdania należy wczytać do aplikacji CAS. 
Jednocześnie zablokowano możliwość eksportu sprawozdania do pliku tekstowego. 


