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Instrukcja dla użytkowników POKO 

 

Obsługa Wstępnej Weryfikacji Technicznej w 

POKO 

 

Aktualizacja: 03.12.2020r. 

 

Założenia funkcjonalności WWT on-line (pre wywiadu technicznego) dla  Kanalizacji Kablowej  

i Słupów OPL:  

 

 Nowa funkcjonalność udostępnia informacje o zasobach infrastruktury OPL  

 Umożliwia łatwy i szybki dostęp on-line do informacji o warunkach technicznych 

infrastruktury OPL 

 Umożliwia precyzyjne odpytanie o dostęp do Infrastruktury OPL za pomocą wizualizacji na 

mapie (z wykorzystaniem współrzędnych geograficznych) 

 Umożliwia złożenie prostych odpytań o poszczególne fragmenty kanalizacji – odcinki punkt-

punkt (bez odgałęzień i nawiązań). Punkty A i B powinny być najbliższe docelowych 

lokalizacji klienta OA  

 Umożliwia odpytanie o Słupy OPL dostępne w danej lokalizacji 

 Daje możliwość automatycznego złożenia zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej i 

Słupów na podstawie wyniku wstępnej weryfikacji technicznej (pre- WT). 

 Narzędzie sprawdza nie tylko dostępność kanalizacji kablowej, ale również jej zajętość. 

 W przypadku odpytań dotyczących odcinka kanalizacji kablowej leżącego na pograniczu 

dwóch gmin wynik będzie negatywny. 

 W przypadku infrastruktury Słupowej nie ma ograniczenia do sieci miejscowej  

 Jako WWT Słupy rozumiana jest usługa dostępu do ewidencji Słupów OPL w danym 

obszarze (nie jest wyznaczany żaden przebieg, a jedynie „chmura” słupów OPL z ich 

oznaczeniami) 

 Funkcjonalność do obsługi pre-WT w chwili obecnej nie weryfikuje przyłączy do budynku. W 

związku z tym, w przypadku pozytywnego wyniku pre-WT, OA - tak jak dotychczas  

- w zapytaniu (w polu dotyczącym opisu dla pkt A i B oraz w polu dotyczącym całego 

przebiegu) może zamieścić dodatkowe informacje wraz z konkretnym adresem budynku. 

Tym samym możliwość przyłącza do budynku zostanie zweryfikowana na etapie wydawania 

warunków technicznych dla zapytania.  
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Logowanie: 

Po wprowadzeniu linku https://isi.tp.pl/ w przeglądarce, pojawi się strona logowania.  

Rekomendowana przeglądarka to Mozilla Firefox. 

 

 

Aby zalogować się do aplikacji należy wprowadzić „nazwę użytkownika” i „hasło”. 

 

 

 

Po zalogowaniu, na ekranie widoczne są 2 kafelki: „ISI”, „POKO”. Należy kliknąć w kafel „POKO” 

znajdujący się po prawej stronie ekranu. 

 

https://isi.tp.pl/login.seam
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Po wybraniu POKO obok kanalizacji kablowej pojawi się nowy kafel WWT. 

 

Kolejne dwa kafle umożliwiają złożenie zapytania o wstępny wywiad techniczny lub wyszukanie 

wyniku WWT.  
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Kanalizacja kablowa 

 

I. Rejestracja zapytania WWT (wstępna weryfikacja techniczna) 

Po uruchomieniu kafla Zapytanie „WWT” pojawi się ekran zawierający 

1. Osadzoną mapę Google, z oknem umożliwiającym wyszukanie lokalizacji. Uzupełnienie 

konkretnego adresu/lokalizacji spowoduje naniesienie na mapę czerwonej pinezki 

wskazującej wyszukiwane położenie i zamrożenie przybliżonego widoku mapy na obszarze o 

szerokości 6km. 

2. Po pierwszym wyszukaniu lokalizacji w prawym dolnym rogu pojawi się czarna chmura. 

Klikniecie w zamieszczony link przeniesie użytkownika do nowego okna przeglądarki, gdzie 

za pomocą mapy dla Transmisji Danych, będzie miał możliwość złożenia zamówienia. 

 

 

3. Na zamrożonym widoku mapy użytkownik ma możliwość zaznaczenia markerów A1 i B1 

(punktów A i B), wstępnego wywiadu technicznego. Istnieje możliwość przesuwania 

markerów oraz ich usuwania po ponownym kliknięciu na nie. Osadzenie markerów skutkuje 

wyświetlaniem szerokości i długości geograficznej punktu A i punktu B. 

4. Użytkownik ma możliwość odnalezienia swojego aktualnego położenia -przycisk Znajdź 

swoje aktualne położenie. 

5. Włącz mierzenie odległości umożliwia weryfikowanie faktycznych odległości na mapie. Po 

kliknięciu przycisku zmienia on kolor na zielony, kursor zmienia się na krzyżyk i użytkownik 

ma możliwość zaznaczenia punktu początkowego pomiaru. Następnie przeciąga kursor do 

następnego punktu, który również oznacza na mapie za pomocą kliknięcia. Kursorowi 

towarzyszy chmura, która wyświetla na bieżąco wyniki pomiaru. 

6. Na zamrożonym obszarze mapy można wyświetlić obiekty OPL, zaznaczając checkbox 

Pobierz obiekty OPL. Wyświetlone zostaną znaczniki w postaci pomarańczowych kulek . 

Po najechaniu na znacznik i kliknięciu lewym przyciskiem myszy wyświetlona zostanie 

chmurka przedstawiająca właściwości obiektu, adres oraz współrzędne geograficzne. 
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7. Poniżej chceckboxa widoczne jest oznaczenie warstw  obiektów i punktów. Po 

najechaniu na obrazek rozwinięta zostaje lista obiektów z checboxami do zaznaczenia oraz 

możliwość wybrania rodzaju mapy. 

Po zaznaczeniu chceckboxa przy obiekcie, jest on widoczny na mapie, na zamrożonym 

obszarze.  

 

Wyświetlane są tylko istniejące obiekty, w zależności od wyboru oraz zgodnie z Legendą.  

8. Przycisk Legenda znajduje się w prawym dolnym rogu mapy. Jednokrotne kliknięcie lewym 

przyciskiem myszy na Legendę powoduje jej rozwinięcie na obszarze mapy, ponowne 

kliknięcie zamyka widok i umożliwia dalszy podgląd mapy. 

9. Typ zapytania – możliwość wyboru z listy rozwijalnej następujących opcji: „WWT Kanalizacja” 

lub „WWT Słupy”. 

10. Nazwa projektu – nazwa nadawana indywidualnie przez OA, pole obowiązkowe o 

maksymalnej długości 50 znaków, które pozwolą w kolejnym etapie procesu wyszukiwać i 

grupować wyniki WWT. 

11. Maks. odległość od Infrastruktury OPL - pole obowiązkowe, domyślnie ustawiona wartość 

50m Wartość max. do 200m. 

12. Średnica kabla - pole obowiązkowe, wartość domyślna 10 mm 

13. Przyciski Zweryfikuj przebieg - umożliwiający wysłanie zapytania, nieaktywny do momentu 

oznaczenia 2 punktów, przycisk Anuluj powodujący powrót do ekranu z operacjami dla 

Kanalizacji Kablowej lub Wstępnej Weryfikacji Technicznej. 
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Mapka pozwoli na osadzenie na niej tylko i wyłącznie dwóch markerów „A1” i „B1”. Istnieje 

możliwość przesuwania tych markerów oraz usuwania ich po ponownym kliknięciu. 

Osadzenie markerów skutkuje wyświetlaniem szerokości i długości geograficznej w dedykowanych 

polach (będą one wyszarzone – tylko do odczytu). Przesuwanie markerów spowoduje, że wartości 

szerokości i długości będą aktualizowane. Usunięcie markerów spowoduje usunięcie wartości w 

polach długość i szerokość geograficzna. 

Istnieje możliwość wyszukiwania po współrzędnych geograficznych, wpisując długość i szerokość 

geograficzną, w okno wyszukiwania umieszczone na mapce. Długość i szerokość geograficzną 

należy oddzielić przecinkiem. W wyszukiwanej lokalizacji zostanie ustawiona czerwona pinezka, 

znacznik A1 lub B1 użytkownik ustawia sam i na tej podstawie uzupełniają się dane punktu A i punktu 

B.  Wyszukiwane punkty mogą czasem minimalnie odbiegać od wpisywanych, wynika to z 

przybliżenia mapy Google. 
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Wynik WWT: 

Użytkownik ma możliwość wyszukania kilku przebiegów na jednej mapie, może wyszukiwać zarówno 

słupy i kanalizację. 

Po uzyskaniu pierwszego wyniku, stawia na mapie kolejne znaczniki (A2 i B2), dane geograficzne 

punktu A i punktu B zostają zmienione automatycznie i korzystając z przycisku Zweryfikuj przebieg, 

wyszukuje kolejny. Wyniki wyszukiwania widoczne są pod mapą. 

 

 

Wyszukiwanie WWT dla słupów i kanalizacji kablowej. Pod mapą widoczne są przebiegi łącza dla 

słupów i dla kanalizacji kablowej. 
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1. Pozytywny wynik WWT zawiera: 

 Opis trasy przebiegu z podaniem studni początkowej, końcowej i studni pośrednich 

(pomiędzy punktami A i B) w postaci wizualizacji na mapie 

 Sieć kanalizacji wynik pozytywny, widoczne pod mapą 

 Rekomendowany przebieg łącza w tabeli, czyli lista studni oznaczonych numerem 

porządkowym – zgodnie z przebiegiem od studni najbliższej dla punktu A do studni 

najbliższej dla punktu B. Przebieg zawiera współrzędne geograficzne wszystkich studni i 

długość rekomendowanego odcinka. 

 Projekt – nazwa projektu nadana przez OA 

 Wynik zlecenia oraz ID wstępnego WT 

 

 

 

 

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku WWT istnieje możliwość złożenia zapytania o dostęp do 

Kanalizacji Kablowej. Po oznaczeniu checkboxa Użyj jako i wybraniu z listy rozwijalnej -Relacja 

podstawowa, Odgałęzienia, a następnie użyciu przycisku „Złóż zamówienie” platforma przeniesie 

użytkownika do formularza Zapytania. Zapytanie zostanie uzupełnione o dane adresowe z WWT. 

W przypadku wyszukania kilku przebiegów z wynikiem WWT pozytywnym użytkownik może 

oznaczyć je jako Relacja podstawowa i Odgałęzienie i złożyć zamówienie na kompletny przebieg. 

 

Przycisk Usuń usuwa z tabeli cały wpis Rekomendowany przebieg łącza włącznie z tabelą. 

Przy składaniu zamówienia weryfikowane jest, czy wybrano tylko jeden wiersz jako Relacja 

podstawowa. Jeżeli nie ma nigdzie oznaczenia Relacja podstawowa albo oznaczono więcej niż jeden 

wiersz, jako Relacja podstawowa, wyświetlony zostanie poniższy komunikat. 

 

Studnia „0” jest studnią początkową. 

Długość odcinka między studnią „0” a 

„1” wynosi 15 m, między „1” a ”2” – 10 

m, między „2” a „3” –22.  
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2. Negatywny wynik WWT zawiera 

 

 komunikat o braku możliwości dostępu do infrastruktury OPL „Brak wolnych zasobów 

sieciowych” 

 

 

 

 

W przypadku zajętości wybranego odcinka pojawi się komunikat „Brak wolnych zasobów 

sieciowych. Zwrócono fragment sieci z zaznaczeniem zajętości odcinków kanalizacji kablowej”. 

 

W tego typu przypadku w wyniku WWT zostanie wyświetlony przebieg kanalizacji kablowej z 

zaznaczonymi odcinkami: kolorem czerwonym zostanie oznaczony odcinek zajęty, zielonym- odcinek 

dostępny. 
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Pod mapką widoczna jest Sieć kanalizacji wynik negatywny 

 

Kliknięcie w + rozwija dostępny przebieg, gdzie wyszczególnione są odnalezione punkty. 

 

 

 

Kolorem czerwonym oznaczono punkt zajęty, czernym- punkt dostępny. 

 

 

Dla większości zapytań wynik wstępnej weryfikacji technicznej będzie dostępny w ciągu kilku sekund 

od wysłania zapytania. Jeżeli w tym czasie z systemów OPL nadejdzie odpowiedź, zostanie ona 

zaprezentowana na formatce. Jeżeli czas odpowiedzi przekroczy ustawiony time-out, na stronie 

pojawi się komunikat informujący, iż czas analizy zapytania przekroczył dopuszczalny limit 

przeglądarki, a rezultat zlecenia można znaleźć w historii zapytań.  

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Wyszukanie wyników WWT (historia zapytań) 

 

W celu wyszukania wyników WWT należy uruchomic kafel Wyszukaj zapytanie WWT.  

 

 

 

Odpytania WWT można wyszukiwać według różnych kryteriów: nazwy projektu, Id WWT, zakresu, 

adresu, wyniku i statusu sprawy.  

Istnieje możliwość wyszukania kilku wyników WWT poprzez wpisanie w polu Id WWT numerów 

WWToddzielonych spacją. 
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Historię wyników WWT można eksportować do pliku csv. 

 

Wynik WWT przez okres 7 dni będzie miał status „aktywny” – co umożliwi zainicjowanie zapytania  na 

podstawie danego WWT. Po w/w czasie wynik WWT przyjmie status „archiwalny”.  

 

 

 

Przycisk „Złóż zapytanie” pozwoli na bezpośrednie przejście do formatki POKO i złożenie zapytania o 

dostęp do kanalizacji kablowej z wykorzystaniem wyniku WWT. Należy pamietać o zaznaczeniu 

chceckboxa Użyj oraz w kolumnie Użyj jako wyborze z dostępnych opcji Relacja podstawowa, 

Odgałęzienie. 

 

Przycisk „Nanieś na mapę” umożliwia po zaznaczeniu przycisku „Użyj” naniesienie danego przebiegu 

na mapę. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia i wyświetlenia kilku przebiegów na jednej mapie 

(np. relacji podstawowej i odgałęzienia). 
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W chmurkach po najechaniu na marker studni pojawi się informacja z liczbą porządkową 

oraz numerem studni. 

 

 

Użycie prawego przycisku myszy umożliwi wykonanie pomiaru odległości między wybranymi 

punktami na mapie (linia oznaczona kolorem czarnym). Należy ustawić myszkę w pustym polu, po 

naciśnięciu prawego przycisku pojawi się pole „pomiar odległości”. Po kliknięciu na to pole, należy 

zaznaczyć punkt, do którego chcemy dokonać pomiaru. 
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Jeśli klikniemy na przycisk „Satelita”, pojawi się satelitarny widok mapy. 
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Z podsumowania WWT za pomocą lupki można przejść do widoku szczegółowego.  

Pozytywny WWT z poziomu wyszukiwania będzie zawierać m.in.: 

 współrzędne geograficzne studni A i studni B oraz odległość od punktu A i B 

 Numery studni 

 oraz rekomendowany przebieg łącza w postaci tabelarycznej 

 

Negatywny pre-WT po kilknięciu na lupkę z poziomu wyszukiwania będzie wskazywał przycznę 

negatywnej weryfikacji. 
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III. Złożenie zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej OPL z wykorzystaniem wyniku WWT 

 

1. Na formatce przeglądania wyników preWT są prezentowane zarówno wyniki mające status 

„aktywny” jak i „archiwalny”. Tylko „aktywne” wyniki preWT mogą zostać użyte do złożenia 

zamówienia ROI. Wyniki archiwalne służą tylko celom ewidencyjnym. 

2. Z poziomu wyświetlonej listy wyników WWT, istnieje możliwość zaznaczenia kilku pozycji w 

kolumnie „Użyj przebiegu”, które zostaną przeniesione na istniejącą formatkę zapytania w 

POKO. Dodatkowo można będzie wybrać, czy dane WWT ma być użyte jako Relacja 

podstawowa czy Odgałęzienie. Takie rozróżnienie pozwoli na przeniesienie konkretnych 

fragmentów łącza do odpowiednich sekcji na formularzu zapytania o dostęp do kanalizacji. 

 

 

IV. Konfiguracja dostępu do pre-WT Kanalizacja 

 

OPL nada stosowne uprawnienia administratorowi OA, który według potrzeb nadaje je 

użytkownikom: 

Aby użytkownik miał dostęp do kafla pre- WT musi mieć rolę :  

 agile_access_PREWT 

Aby użytkownik miał możliwość wyszukiwania historii (aktywny przycisk Wyszukaj) musi mieć 

uprawnienia 

1

1 

2

1

1 

2

1

1 
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 agile_read_all_PREWT - jeśli ma widzieć pre- WT wszystkich użytkowników 

 agile_read_self_PREWT – jeśli ma widzieć tylko swoje pre-WT 

 

SŁUPY 

 

 

Po kliknięciu pojawi się kafel Wstępnej Weryfikacji Technicznej. 
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Po wybraniu usługi Wstępna Weryfikacja Techniczna, pojawi się ekran wraz z kafelkami: 

 Zapytanie WWT- możliwość wykonania wstępnego WWT Słupy. 

 Wyszukiwanie WWT- możliwośc wyszukania wyniku wstępnego wywiadu technicznego. 

 

Zapytanie WWT 

 

 
 

Po uruchomieniu kafla Zapytanie „WWT” pojawi się ekran zawierający 

1. Osadzoną mapę Google, z oknem umożliwiającym wyszukanie lokalizacji. Uzupełnienie 

konkretnego adresu/lokalizacji spowoduje naniesienie na mapę czerwonej pinezki 

wskazującej wyszukiwane położenie i zamrożenie przybliżonego widoku mapy na obszarze o 

szerokości 6km. 

2. Po pierwszym wyszukaniu lokalizacji w prawym dolnym rogu pojawi się czarna chmura. 

Klikniecie w zamieszczony link przeniesie użytkownika do nowego okna przeglądarki, gdzie 

za pomocą mapy dla Transmisji Danych, będzie miał możliwość złożenia zamówienia. 
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3. Na zamrożonym widoku mapy użytkownik ma możliwość zaznaczenia markerów A1 i B1 

(punktów A i B), wstępnego wywiadu technicznego. Istnieje możliwość przesuwania 

markerów oraz ich usuwania po ponownym kliknięciu na nie. Osadzenie markerów skutkuje 

wyświetlaniem szerokości i długości geograficznej. 

4. Użytkownik ma możliwość odnalezienia swojego aktualnego położenia, przycisk Znajdź 

swoje aktualne położenie. 

5. Włącz mierzenie odległości umożliwia weryfikowanie faktycznych odległości na mapie. Po 

kliknięciu przycisku zmienia on kolor na zielony, kursor zmienia się na krzyżyk i użytkownik 

ma możliwość zaznaczenia punktu początkowego pomiaru. Następnie przeciąga kursor do 

następnego punktu, który również oznacza na mapie za pomocą kliknięcia. Kursorowi 

towarzyszy chmura, która wyświetla na bieżąco wyniki pomiaru. 

6. Na zamrożonym obszarze mapy można wyświetlić obiekty OPL, zaznaczając checkbox 

Pobierz obiekty OPL. Wyświetlone zostaną znaczniki w postaci pomarańczowych kulek . 

Po najechaniu na znacznik i kliknięciu lewym przyciskiem myszy wyświetlona zostanie 

chmurka przedstawiająca właściwości obiektu, adres oraz współrzędne geograficzne 
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7. Poniżej chceckboxa widoczne jest oznaczenie warstw  obiektów i punktów. Po 

najechaniu na obrazek rozwinięta zostaje lista obiektów z checboxami do zaznaczenia oraz 

możliwość wybrania rodzaju mapy. 

Po zaznaczeniu chceckboxa przy obiekcie, jest on widoczny na mapie, na zamrożonym 

obszarze.  

 

Wyświetlane są tylko istniejące obiekty, w zależności od wyboru oraz zgodnie z Legendą.  

8. Przycisk Legenda znajduje się w prawym dolnym rogu mapy. Jednokrotne kliknięcie lewym 

przyciskiem myszy na Legendę powoduje jej rozwinięcie na obszarze mapy, ponowne 

kliknięcie zamyka widok i umożliwia dalszy podgląd mapy. 

9. Typ zapytania – z możliwością wyboru z listy rozwijalnej następujących opcji: „WWT 

Kanalizacja” lub „WWT Słupy” 

10. Nazwę projektu – nazwa nadawana indywidualnie przez OA, pole obowiązkowe o 

maksymalnej długości 100 znaków, które pozwolą w kolejnym etapie procesu wyszukiwać i 

grupować wyniki pre- WT 

11. Maks. odległość od Infrastruktury OPL - pole obowiązkowe, domyślnie ustawiona wartość 50 

m 

12. Przyciski Zweryfikuj przebieg - umożliwiający wysłanie zapytania, nieaktywny do momentu 

oznaczenia 2 punktów i przycisk Anuluj powodujący powrót do ekranu z operacjami dla 

Słupów lub Wstępnej Weryfikacji Technicznej. 
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Mapka pozwoli na osadzenie na niej tylko i wyłącznie dwóch markerów „A” i „B”. Istnieje możliwość 

przesuwania tych markerów oraz usuwania ich po ponownym kliknięciu. 

Osadzenie markerów skutkuje wyświetlaniem szerokości i długości geograficznej w dedykowanych 

polach (będą one wyszarzone – tylko do odczytu). Przesuwanie markerów spowoduje, że wartości 

szerokości i długości będą aktualizowane. Usunięcie markerów spowoduje usunięcie wartości w 

polach długość i szerokość geograficzna. 

Adres lokalizacji, która ma być sprawdzona należy wpisać w polu przeznaczonym do wyszukiwania, 

albo wskazać go na mapie klikając w odpowiednim miejscu. Znacznik A ustawi się w konkretnym 

miejscu wpisanym przez użytkownika. 

     

Po uzupełnieniu danych, należy kliknąć przycisk Zweryfikuj przebieg.  

 

 

Wynik WWT zawiera: 

 Obszar Słupów OPL znajdujących się na obszarze zwizualizowanym wg. poniższych założeń: 
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 Nazwę projektu - Projekt 

 Dane współrzędne Słupa OPL 

 Numer Słupa OPL 

 

W chmurkach po najechaniu na marker studni pojawi się informacja z liczbą porządkową pozycji 

oraz numerem studni. 

 

 

Pod mapą widoczna jest Sieć słupów, tabela zawierająca wszystkie wskazane na mapie słupy. 

 

 

Użytkownik ma możliwość wyszukania kilku przebiegów na jednej mapie, może wyszukiwać zarówno 

słupy i kanalizację. 

 

Wyszukiwanie WWT dla słupów i kanalizacji kablowej. Pod mapą widoczne są przebiegi łącza dla 

słupów i dla kanalizacji kablowej. 
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 Przed złożeniem zamówienia należy oznaczyć na mapie Słupy, z których Operator chce korzystać. 

Aby zaznaczyć słupy na mapie należy wybrać z listy wybieralnej „Relacja podstawowa” w górnym 

menu i zaznaczyć słupy mające stanowić trasę relacji głównej.  

 

 

 

 

Aby dodać odgałęzienia wybieramy z listy odgałęzienie (w górnym menu) i zaznaczamy na mapie – 

począwszy od Słupa z relacji głównej - Słupy mające stanowić przebieg odgałęzienia. 

 

 

Zaznaczone Słupy z relacji głównej zmienią kolor na czarny, a odgałęzienia na niebieski. Pozostałe 

Słupy pozostaną w kolorze zielonym. Taką mapkę z wyszczególnionymi Słupami, do których 

Operator chce mieć dostęp można załączyć do Zamówienia na Udostępnienie Słupów. 

 

Po wyszukaniu słupów i zaznaczeniu relacji pod mapą widoczny jest podgląd Projektowanego 

przebiegu. Tabela zawiera długości i szerokości wybranych obiektów, oznaczenia obiektów- kolumna 

Numer elementu, widoczna jest kolejność w przebiegu – kolumna Wybrany słup oraz w ostatniej 

kolumnie – Rodzaj ścieżki – podgląd czy Relacja podstawowa, czy Odgałęzienie.  
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Po weryfikacji danych należy Zatwierdzić przebieg wskazanym przyciskiem. 

Wybrany przebieg oznaczony jest zielonym opisem Projektowany Przebieg (Zaakceptowano). 

Udostępniona zostaje możliwość złożenia zamówienia na wybrany i zaakceptowany przebieg – 

Przycisk Złóż zamówienie. Platforma przeniesie użytkownika do formularza Zamówienie na 

udostępnienie Słupów, gdzie automatycznie zostaną podstawione dane geograficzne obiektów z 

WWT. 

 

Jeżeli na zaznaczonym obszarze nie ma infrastruktury słupowej OPL pojawi się komunikat „Brak 

infrastruktury słupowej”. 
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Wyszukiwanie WWT 

 

 

Istnieje możliwość wyszukiwania Odpytań o WWT według różnych kryteriów: nazwy projektu, Id 

WWT, zakresu, adresu, wyniku i statusu sprawy. 

 

 

 

Wynik WWT przez okres 7 dni będzie miał status „aktywny”. Po tym czasie wynik WWT przyjmie 

status „archiwalny”.  

Przed złożeniem zamówienia należy oznaczyć na mapie Słupy, z których Operator chce korzystać. 
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Aby zaznaczyć słupy na mapie należy w górnym menu wybrać „Relacja podstawowa” i zaznaczyć 

Słupy mające stanowić trasę relacji głównej. Aby dodać odgałęzienia należy wybrać z listy 

odgałęzienie i zaznaczyć na mapie – począwszy od Słupa z relacji głównej - Słupy mające stanowić 

przebieg odgałęzienia. 

Zaznaczone Słupy z relacji głównej zmienią kolor na czarny, a odgałęzienia na niebieski. Pozostałe 

Słupy pozostaną oznaczone kolorem zielonym. Taką mapkę z wyszczególnionymi Słupami, do 

których Operator chce mieć dostęp można załączyć do Zamówienia na Udostępnienie Słupów. 

 

 

 

 

   

 

Po naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie”,  pojawi się formatka do uzupełnienia. 
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Z poziomu wyświetlonej listy wyników WWT, istnieje możliwość zaznaczenia kilku pozycji w kolumnie 

„Użyj”. Przycisk „Nanieś na mapę”, umożliwia naniesienie na mapę zaznaczonych WWT. 

Z podsumowania WWT za pomocą lupki można przejść do widoku szczegółowego. 

Widok szczegółowy WWT z poziomu wyszukiwania będzie zawierać: 

 ID WWT 

 Dane współrzędne punktu „A” i „B” oraz Słupów zlokalizowanych w obrębie punktu 

„A” i „B” 

 Dane adresowe punktu „A” i „B” 

 Informację o słupach w postaci tabelarycznej 

 Numer Słupa 

Przycisk „Pokaż mapę” umożliwia wyświetlenie mapy z naniesionymi Słupami OPL. 
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Mapka umożliwia pomiar odległości punktów (czarna linia na mapie). W celu wykonania pomiaru 

należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na mapę i przeciągnąć punkt w dowolne miejsce. 

 

 

 

 

Po naciśnięciu na mapie przycisku „satelita” pojawi się widok mapy satelitarnej. 

 

 

Istnieje możliwość usunięcia z mapy ścieżki, punktu A i puntku B. 

 

 

Funkcjonalność dotyczy relacji głównej, odgałęzień, punktu A i punktu B. 



29 

 

 

 

Nadanie dostępów do WWT Kanalizacja i WWT Słupy 

Aby można było korzystać z usług (dostęp do kafelków usług -KAN, SLUPY, PREWT) trzeba nadać 

użytkownikowi rolę agile_access_{KOD_USŁUGI}. 

 

1. Dla WWT 

 Użytkownik musi posiadać role agile_write_all_KAN lub agile_write_self_KAN lub zapis, pełne 

do nowego formularza REQUEST-WWT, aby móc uruchomić formularz WWT. 

 W przypadku, kiedy użytkownik będzie posiadał rolę agile_read_all/self_KAN użytkownik w 

polu typ zapytania będzie posiadał wartość „WWT Kanalizacja”.  

 Dla użytkownika posiadającego rolę agile_read_all/self_SOPL użytkownik w polu typ 

zapytania będzie posiadał wartość „WWT Słupy”.  

 Jeśli użytkownik ma rolę agile_read_%_{KOD_USŁUGI} dla obu typów usług „Kanalizacja 

kablowa” i „Słupy” w polu typ zapytania będą dostępne dwie wartości 

 

2. Dla Historii wstępnych wywiadów technicznych 

 Rola agile_read_all_KAN umożliwia widoczność wszystkich Wstępnych WT operatora 

 Rola agile_read_self_KAN umożliwia widoczność Wstępnych WT zalogowanego usera 

 W przypadku, kiedy użytkownik będzie posiadał rolę agile_read_all/self_KAN użytkownik w 

polu typ zapytania będzie posiadał wartość „WWT Kanalizacja”.  

 Dla użytkownika posiadającego rolę agile_read_all/self_SOPL użytkownik w polu typ 

zapytania będzie posiadał wartość „WWT Słupy”.  

 Jeśli użytkownik ma rolę agile_read_%_{KOD_USŁUGI} dla obu typów usług „Kanalizacja 

kablowa” i „Słupy” w polu typ zapytania będą dostępne dwie wartości. 

 Pobranie historii WWT (użycie przycisku Wyszukaj) będzie możliwe tylko dla użytkowników 

posiadających role agile_read_self_KAN/SOPL lub agile_read_all_KAN/SOPL. W przypadku 

braku powyższych ról przycisk Wyszukaj nie będzie aktywny 

 

 Jeśli użytkownik posiada rolę agile_write_all_KAN i typ zapytania= „WWT Kanalizacja” to 

system pozwoli na uruchomienie złożenia zamówienia.  

 Jeśli użytkownik posiada rolę agile_write_self_KAN i typ zapytania= „WWT Kanalizacja” to 

system pozwoli na uruchomienie złożenia zamówienia.  
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 jeżeli użytkownik posiada rolę szczegółowego dostępu do formularza określonego w 

konfiguracji operacji „historia WWT” (formularz zapytania dla KAN) dla Kanalizacji kablowej to 

system pozwoli na uruchomienie złożenia zamówienia pod warunkiem, że typ zapytania to 

„WWT Kanalizacja”.  

 jeżeli użytkownik nie posiada powyższych ról a typ zapytania=” WWT Kanalizacja”, przycisk 

złóż zamówienie będzie nieaktywny 

 Jeśli użytkownik posiada rolę agile_write_all_SOPL i typ zapytania= „WWT Słupy” to system 

pozwoli na uruchomienie złożenia zamówienia 

 Jeśli użytkownik posiada rolę agile_write_self_SOPL i typ zapytania= „WWT Słupy” to system 

pozwoli na uruchomienie złożenia zamówienia 

 jeżeli użytkownik posiada rolę szczegółowego dostępu do formularza określonego w 

konfiguracji operacji „historia WWT” dla Słupów to system pozwoli na uruchomienie złożenia 

zamówienia pod warunkiem, że typ zapytania to „WWT Słupy”. Przycisk będzie aktywny. 

 jeżeli użytkownik nie posiada powyższych ról a typ zapytania=” WWT Słupy”, przycisk złóż 

zamówienie będzie nieaktywny. 

 

Koniec 


