Zaczniki w bazie LOG System - jak doda zaczniki?
Wstp
Status AKTUALNY
LOG System moe przechowywa równie wiele rodzajów zaczników. Zaczniki mona przechowywa
w systemie na kilka sposobów.
W celu dodania do bazy LOG System zaczników naley przej do perspektywy Zasoby i na drzewie
zasobów przej do zasobów Zaczniki:
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Powizane

Uwaga!
Znajdujc si w zasobach typu Zaczniki, w oknie gównym uytkownik widzi wszystkie
zaczniki, które s zarejestrowane w systemie

Dodawanie zaczników odbywa si w dwóch etapach:
Dodawaniezaczników - proces kolejkowania i przygotowywania zaczników do importu,
Importowanie zaczników - proces waciwego importu dodanych wczeniej zaczników.

Dodanie zaczników
Zaczniki moemy doda na dwa sposoby, w zalenoci od tego czy chcemy doda jeden czy wiksz ilo
zaczników.

Dodawanie pojedynczego zacznika
Z grupy przycisków Zasób naley wybra Nowe -> Dodaj nowy zasób:
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Dodawanie grupowe zaczników

Naley przej na zakadk Importuj zaczniki i klikn w przycisk funkcyjny Zaczniki -> Dodaj zaczniki
do importu:

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku pojawi si okno dodawania nowego zacznika w którym
naley wskaza skd bdzie importowany zacznik oraz gdzie i w jaki sposób bdzie przechowywany w
bazie LOG System (pozostae parametry s opcjonalne):

Miejsce przechowywania dodanego zacznika
W pojawiajcym si oknie dodawania nowego zasobu w sekcji Typ zacznika dostpne s nastpujce
pola:
Typ pliku (lista wyboru opcji: Wpis do bazy danych; Plik na dysku; Skrót). Domyln
warto tego pola ustawiamy w Konfiguracji,

Page: Reguy
odbioru
wiadomoci e-mail (
LOG System)
... systemie
workflow "Tryb
zgoszenia" warto
sownikowa Jeli w
mailu s zaczniki,
a dany uytkownik
ma uprawnienia
wstawiania
zaczników do
zgoszenia one
równie ...
Dec 27, 2018
Labels: e-mail, poc
zta, uytkownicy, he
lpdesk
Page: Specyfikacj
a procesu
zgoszenie zbioru
danych (LOG
System)
... domylnie
wybrana warto
Portal Kategoria
Zgoszenie zbioru
danych Pole
nieedytowalne Zac
zniki Po wciniciu
przycisku Wczytaj
plik system
umoliwi podpicie
zaczników do ...
May 31, 2019
Page: Specyfikacj
a procesu konto
dla nowego
pracownika (LOG
System)
... Dyrektor
techniczny
Koordynator
projektu Prezes
zarzdu
Programista
Tester Pole
wyboru. Zaczniki
Po wciniciu
przycisku Wczytaj
plik system
umoliwi podpicie
zaczników do ...
May 31, 2019

cieka ródowa (miejsce z którego pobieramy plik),
cieka docelowa (miejsce przechowywania pliku po zapisie zacznika),
Typ pliku determinuje miejsce przechowywania zacznika:

Wpis do bazy danych

Plik wskazany w polu cieka ródowa zostanie skopiowany i zapisany w bazie danych. Ze wzgldu
na to zalecamy aby pliki zaczników nie byy wiksze ni 5 MB.

Plik na dysku

Plik wskazany w polu cieka ródowa zostanie skopiowany i zapisany w lokalizacji okrelonej w polu
cieka docelowa. Zapisane informacje o pliku dotycz lokalizacji docelowej pliku. Rozwizanie to
pozwala na zapisywanie zaczników o wikszej wielkoci (zalecane w przypadku posiadania
darmowej wersji MS SQL, która posiada ograniczon wielko bazy danych.
Uwaga!
cieka docelowa domylnie ustawiana jest na zdefiniowan wczeniej w Konfiguracji ->
parametr Domyla cieka zapisu na serwerze aplikacji. Moemy podczas dodawania
zacznika zmieni wczeniej zdefiniowan ciek, co nie bdzie miao wpywu na domylnie
ustawienia cieki docelowej w konfiguracji.

Skrót

Wybór tej opcji zapisu zacznika udostpnia tylko pole cieka docelowa. Dziaanie tego typu zacznika
polega na zapisaniu cieki dostpu do pliku bez jego kopiowania. Opcja ta moe by wykorzystana do
celów integracji z zewntrznymi systemami zarzdzania dokumentami.

Importowanie zaczników
Po dodaniu zacznika lub grupy zaczników zostaj zakolejkowane (ikona
) do procesu importu,
przy czym tymczasowe informacje zawarte s na zakadce Importuj zaczniki:
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W celu waciwego importu naley z grupy przycisków Zaczniki wykona akcj importowania
przyciskiem Importuj. Zaimportowane zaczniki otrzymaj status Zakoczone (ikona
pojawi si w zakadce Zaczniki.

), a zaczniki

Podgld zaczników
Istnieje take moliwo podgldu zaczników z poziomu konsoli administracyjnej. Podgld zacznika uruc
hamia aplikacj skojarzon z danym rozszerzeniem pliku, a Zapisz zacznika uruchamia okno
dialogowe zapisywania pliku:
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