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3. Definicje
System – aplikacja informatyczna o nazwie Platforma Marketplanet (w skrócie PMP), wykorzystywana w
zakresie określonym umową wdrożeniową.
Użytkownik – osoba, posiadająca login i hasło do konta pozwalającego na korzystanie z systemu w
zakresie zgodnym z przypisanymi rolami. Użytkownikami są pracownicy usługobiorcy oraz pracownicy
Dostawców;
Rola – zbiór uprawnień do wykonywania czynności w systemie, wyodrębniony dla potrzeb konfiguracji
kont użytkowników;
Jednostka organizacyjna – zdefiniowana w systemie część Struktury organizacyjnej, do której
przypisani są użytkownicy. Przyjmuje się, że będzie ona odwzorowywała organizację zakupową i
obejmować będzie określoną liczbę poziomów;
Moduł systemu – zbiór funkcjonalności systemu, obsługujących wybrany etap procesu zakupowego;
Obiekt – wyodrębniony element znajdujący się w aplikacji, stanowiący reprezentację dokumentu, lub
zbioru dokumentów. Obiekt posiada parametry takie jak: typ (Umowa), status, pola formularza, zakładki.
Wykonawca- osoba składająca ofertę w procesie wyboru dostawcy, będąca przedstawicielem jednostki
organizacyjnej danego Dostawcy.
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4. Wprowadzenie
Moduł Baza Kwalifikowanych Dostawców wspiera realizację procesów kwalifikacji oraz oceny
Dostawców i Wykonawców. Umożliwia zbieranie i ocenę wniosków kwalifikacyjnych, przygotowanie
strategii oceny i ocenę Dostawców i Wykonawców.
Moduł BKD pozwala na:
1.

Przystąpienie Dostawców do trwających procesów kwalifikacyjnych, w tym:
1.1. Przygotowanie i uzupełnienie wniosku kwalifikacyjnego o niezbędne dokumenty,
1.2. Wypełnienie pozostałych pól kwalifikacji,
1.3. Wysłanie przygotowanego wniosku do kwalifikacji;

2.

Możliwość udziału przez Wykonawcę w wielu procesach kwalifikacji jednocześnie;

3.

Podgląd procesów kwalifikacji, w których Wykonawca brał udział.
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5. Nawigacja w systemie
5.1 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika
Interfejs użytkownika Platformy Marketplanet składa się z czterech podstawowych elementów:
1. Nagłówka.
2. Menu użytkownika.
3. Obszaru roboczego.
4. Stopki.

7

nagłówek

menu użytkownika

obszar roboczy
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Rysunek 1 Elementy interfejsu użytkownika
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5.2 Nagłówek
W części nagłówkowej znajduje się graficzne logo Marketplanet, po kliknięciu którego, dostajemy się na
stronę startową systemu zawierającą podstawowe informacje o koncie użytkownika oraz listę aktualnych
wiadomości.

Następnym

elementem

widocznym

w

nagłówku

jest

imię,

nazwisko

i login użytkownika oraz nazwa i identyfikator jednostki organizacyjnej, do której jest on przypisany.

W nagłówku dostępne są dwie funkcje „Mój profil” i „Wyloguj”. Po kliknięciu na „Mój profil” otwiera się
ekran zmiany hasła do konta, a po kliknięciu w link „Wyloguj” kończymy pracę z systemem.
Link „Zwiń belkę”

umożliwia nam ukrycie nagłówka, dzięki czemu możemy powiększyć obszar

roboczy aplikacji (Rysunek 2).

Rysunek 2 System po zwinięciu górnej belki
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5.3 Menu użytkownika
Podczas pracy z menu, operator, chcąc przejść do konkretnego miejsca, wykorzystuje dostępne sekcje
menu. Każda z sekcji zawiera opcje umożliwiające wywołanie określonych ekranów systemu. I tak na
przykład, klikając na „Aukcje” uzyskuje widok poszczególnych odnośników: „Zarządzanie aukcjami”,
„Szablony aukcyjne” i „Ogłoszenia o aukcjach”. Zakres dostępnych opcji w menu jest uzależniony od
uprawnień użytkownika.
rozwinięta
sekcja

odnośnik

Rysunek 3 Menu użytkownika - rozwinięta sekcja „Aukcje”

Rozwinięte sekcje menu zostają zapisane w momencie wylogowania się użytkownika, dzięki czemu przy
ponownym logowaniu użytkownik zastaje je w tej samej konfiguracji.
Menu zostało wyposażone w szereg interaktywnych funkcji ułatwiających użytkownikom pracę
z systemem. Pierwszą z nich jest funkcja zwijania/rozwijania zawartości sekcji menu, uruchamiana po
kliknięciu na nazwę sekcji.

Rysunek 4 Rozwinięcie/zwinięcie zawartości sekcji menu
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Użytkownicy mogą określić pozycję sekcji w menu. W tym celu należy „chwycić” wybraną sekcję,
a następnie przeciągnąć ją we właściwe miejsce menu. Aby „chwycić” sekcję, należy kliknąć w jej
nagłówek (poza obszarem jej nazwy).

Rysunek 5 Przemieszczanie sekcji

Istnieje także możliwość podzielenia sekcji na dwie grupy: główną i dodatkową oraz ukrycia sekcji
z grupy dodatkowej. Aby przenieść sekcję do dodatkowych, należy kliknąć na ikonkę

dostępną

z prawej strony nazwy sekcji. Po wykonaniu tej czynności sekcja zostanie przeniesiona do dolnej części
menu
W

celu

(poniżej
ukrycia

wyraźnej
sekcji

z

linii
grupy

oddzielającej
dodatkowej

grupę
należy

główną
kliknąć

na

od

grupy

link

Ukryj

dodatkowej).
sekcje

menu,

znajdujący się pod menu. Po wykonaniu tej czynności w menu będą widoczne
tylko sekcje główne. Określenie kolejności sekcji w menu jest możliwe tylko dla sekcji głównych. Aby
przywrócić sekcję do grupy głównej, należy kliknąć na ikonkę
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.

przeniesienie sekcji do grupy dodatkowej

podział na sekcje główne i dodatkowe

przywrócenie sekcji do grupy głównej

ukrycie sekcji dodatkowej

Rysunek 6 Interaktywność menu użytkownika

W celu zwiększenia powierzchni obszaru roboczego użytkownik ma możliwość ukrycia menu.
W tym celu należy kliknąć na link „Zwiń menu” znajdujący się nad menu.

Rysunek 7 Zwiń menu

System zapamiętuje dokonane zmiany w ustawieniu menu. Po zalogowaniu użytkownika do systemu
menu zostanie wyświetlone w takiej postaci, w jakiej znajdowało się podczas ostatniego wylogowania.
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5.4 Obszar roboczy
W obszarze roboczym wyświetlane są ekrany systemu zawierające takie elementy, jak formularze
i listy. Obszar roboczy można powiększyć poprzez zwinięcie menu bądź nagłówka systemu.

Rysunek 8 Obszar roboczy

W obrębie obszaru roboczego podczas wykonywania
czynności, w zależności od uruchamianych opcji,
wyświetlają się różne okna.
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5.5 Akcje
Jedną z kolumn różnego rodzaju list jest kolumna „Akcje”. Pojawiają się w niej ikonki takie jak:


służąca do poglądu szczegółów,



służąca do edycji danych,



służąca do usunięcia danego elementu,



służąca do wyboru pozycji listy,



służąca dodaniu wybranej pozycji,



odwołująca członka Zespołu,



służąca oznaczeniu Specyfikacji jako dostępnej na stronie internetowej,



służąca oznaczeniu Specyfikacji jako niedostępnej na stronie internetowej.

Zakres pojawiających się ikonek jest zależny od uprawnień użytkownika i statusu danego elementu
postępowania.
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6.

Logowanie

Moduł Planowania będzie dostępny tylko dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu się. Aby
zalogować się do systemu, należy kliknąć na link sekcji „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu
nad polem roboczym.

Rysunek 9 Strona główna portalu
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Po wybraniu łącza otwarty zostanie ekran logowania:

Rysunek 10 Okno logowania

Po zalogowaniu się do aplikacji użytkownik będzie miał dostęp do sekcji, do których ma nadane
uprawnienia. Przykładowe sekcje:


Moje sprawy,



Postępowania zakupowe,



Wnioski o przystąpienie do postępowania,



Intranet,



Zarządzanie Umową,



Planowanie zakupów.

Aby wylogować się z systemu, należy wybrać link „Wyloguj”.
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Rysunek 11 Wylogowanie z systemu

6.1 Pierwsze logowanie do systemu
Przy pierwszym logowaniu, w okienkach „Login” oraz „Hasło” należy wpisać otrzymane e-mailem
odpowiednie dane (login oraz hasło) oraz nacisnąć przycisk „Zaloguj”. Login, czyli nazwa użytkownika,
będzie służył do każdorazowego wejścia do systemu. Hasło przesłane w e-mailu jest hasłem
początkowym i służy jedynie do pierwszego logowania w systemie. System poprosi o jego zmianę, co
należy uczynić wypełniając odpowiednie pola na ekranie widocznym na rysunku poniżej. Następnie
należy wybrać przycisk „Zatwierdź”. Hasło do systemu zostanie zmienione i będzie służyć do
każdorazowego logowania.

Rysunek 12 Zmiana hasła do systemu
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7. Lista opublikowanych procesów kwalifikacji
W strefie publicznej przed zalogowaniem dostępna jest lista opublikowanych strategii kwalifikacji. W celu
wejścia na listę trzeba w sekcji menu wybrać opcję „Kwalifikacja Wykonawcówostawców”.
W proces kwalifikacji można wejść poprzez wybór opcji „lupki” w kolumnie „Akcje”.

Rysunek 13 Lista opublikowanych strategii kwalifikacji.
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8. Przystąpienie do procesu kwalifikacji
W celu przystąpienia do procesu kwalifikacji należy wybrać sekcję „Kwalifikacja Wykonawców”. Po
wybraniu tej opcji należy wybrać proces kwalifikacji, do którego Wykonawca chce przystąpić.
Po wejściu w podgląd procesu kwalifikacji pojawia się możliwość przystąpienia do procesu za pomocą
przycisku „Kwalifikuj się”.

Rysunek 14 Przystąpienie do procesu kwalifikacji.
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9. Wypełnienie formularza kwalifikacji
Po przystąpieniu do procesu kwalifikacji (kliknięciu przycisku „Kwalifikuj się”) Wykonawca powinien
wypełnić formularz.
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Rysunek 15 Formularz kwalifikacji.
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Po wypełnieniu formularza kwalifikacji Wykonawca może zapisać formularz w celu późniejszych zmian
(wybierając przycisk „Zapisz”) w lub zapisać i wysłać formularz do oceny (przycisk „Zapisz i wyślij”).

W przypadku, gdy Wykonawca przystąpił w przeszłości do procesu kwalifikacji system będzie
podpowiadał wartości pół uzupełnianych w poprzednich kwalifikacjach.

10. Lista „Moje kwalifikacje”
W sekcji menu znajduje się opcja „Moje kwalifikacje”. Jest to lista kwalifikacji, do których przystąpił
Wykonawca. Na liście tej możliwy jest podgląd poszczególnych kwalifikacji, w których Wykonawca
uczestniczy lub uczestniczył.

Rysunek 16 Lista „Moje kwalifikacje”.

Na liście znajdują się następujące informacje:


Nazwa strategii kwalifikacji,
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Kategoria wiodąca danej strategii kwalifikacji,



Nazwa etapu, w którym aktualnie znajduje się proces kwalifikacji,



Data wysłania wypełnionego formularza kwalifikacji do oceny,



Status procesu kwalifikacji,



Wynik procesu kwalifikacji, jeśli proces został zakończony.

W momencie, gdy formularz kwalifikacji nie został jeszcze wysłany do oceny możliwe jest usunięcie
kwalifikacji z listy „Moje kwalifikacje” za pomocą ikony „kosza”.

W celu wejścia w podgląd należy wybrać ikonę „lupki”. W podglądzie procesu kwalifikacji znajdują się
dwie zakładki:


„Status” – zakładka zawierająca informacje podstawowe o procesie kwalifikacji tj.:
 Podsumowanie z informacjami o: wyniku kwalifikacji, komentarzu do wyniku, dacie
decyzji, aktualnym etapie, na którym znajduje się proces;
 Ogólne informacje o procesie kwalifikacji;



„Formularze” – zakładka umożliwiająca podgląd formularzy, które wykonawca wysłał do oceny;
każdy z formularzy można podejrzeć.
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Rysunek 17 Przykładowy proces kwalifikacji wykonawcy - zakładka „Status”.

Rysunek 18 Przykładowy proces kwalifikacji Wykonawcy - zakładka „Formularze”.

11. Lista „Moje formularze kwalifikacji”
W sekcji menu znajduje się opcja „Moje formularze kwalifikacje”. Jest to lista formularzy kwalifikacji, do
procesów kwalifikacji, do których przystąpił Wykonawca.
Na liście znajdują się następujące informacje:


Nazwa procesu kwalifikacji,



Kategoria wiodąca danego procesu kwalifikacji,



Nazwa etapu, w którym aktualnie znajduje się proces kwalifikacji,



Data wysłania wypełnionego formularza kwalifikacji do oceny,



Status procesu kwalifikacji.

Po wejściu w podgląd wyświetla się wypełniony formularz. Jeśli Wykonawca nie wysłał formularza do
oceny (jest jeszcze w statusie „W przygotowaniu”) może wprowadzić zmiany, a następnie wysłać do
oceny za pomocą przycisku „Zapisz i wyślij”.
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