PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

System informatyczny EWIP
(Ewidencja i Kontrola Pojazdów
Holowanych) dla celów
administracyjnych
System EWIP służy do komputerowej ewidencji pojazdów holowanych
przez organa holujące. W oparciu o centralną bazę danych system
umożliwia równoczesne prowadzenie zapisów przez organa holujące
(Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna i inne) oraz parkingi, urząd miejski
lub starostwo o tym, jakie pojazdy zostały odholowane. EWIP jest
aplikacją pracującą w rozległych oraz lokalnych sieciach komputerowych.
Aplikacja jest instalowana na komputerach służb dyżurnych, a jej
użytkownikami mogą być dyżurni, pracownicy parkingów i urzędów
sprawujących nadzór nad rozliczeniem opłat za holowanie i parkowanie
pojazdów holowanych.
systemie
dyżurnego

może
lub

Jednocześnie, w ramach tej samej jednostki, w

pracować
innych

równolegle

upoważnionych

dowolna

liczba

pracowników.

pomocników
Dyżurny

lub

upoważniony pracownik jednostki nadrzędnej ma bezpośredni wgląd do
bieżących i historycznych zapisów w systemie, zgodnie z przydzielonymi
uprawnieniami.
System posiada trzy poziomy zarządzania:
Urząd, Starostwo, Komenda Miejska.
Parkingi, Oddziały SM, Komendy Powiatowe i Rejonowe.
Podległe bezpośrednio posterunki SM i policji.
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System informatyczny EWIP obsługuje następujące zadania
związane z administrowaniem danymi o pojazdach holowanych:
ewidencja usuniętych pojazdów,
aktualizacja zapisów,
prowadzenie historii zmian zapisów,
wyszukiwarka pojazdów na parkingach po dowolnym ciągu znaków
w każdym polu bazy danych (np. numer rejestracyjny, marka
samochodu, data holowania, kolor, numer VIN, ulica, miasto),
automatyczna

wycena

opłat

parkingowych

wg

indywidualnego

cennika dla konkretnego parkingu,
tworzenie raportów z bazy danych według szerokiego zakresu
kryteriów,
umożliwienie sprawnej
holowaniem pojazdu.

windykacji

należności

związanych

z

System jest wyposażony w moduł haseł i uprawnień tak, że każdy
użytkownik

może

mieć

nadawane

uprawnienia

do

wykonywania

poszczególnych funkcji systemu. Istnieje możliwość tworzenia kopii
bezpieczeństwa baz danych systemu oraz odtwarzanie danych z tych
kopii. Powyższy system pracuje w oparciu o centralną bazę danych MySQL
5+, instalowanych na serwerach (Windows, Linux) i może być użytkowany
w sieciach lokalnych (LAN) oraz rozległych (WAN, Internet).
System EWIP posiada duży zakres funkcjonalny, który dzielimy na 3 grupy
funkcji:
funkcje ewidencyjne,
funkcje administracyjne,
funkcje słownikowe.
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Do funkcji ewidencyjnych zaliczamy:
dodawanie danych nowego usuniętego pojazdu
Jest to podstawowa funkcja aplikacji EWIP. Program ma na celu
prowadzenie
parametrów

rejestracji
należą:

pojazdów

rodzaj

usuniętych.

pojazdu,

marka

Do

i typ

podstawowych
pojazdu,

numer

rejestracyjny pojazdu, kolor pojazdu, numer VIN pojazdu. Wprowadzając
do ewidencji pojazd, wprowadza się również szczegółowe dane dotyczące
procedury usunięcia pojazdu. Do parametrów usunięcia należą: data
usunięcia, adres usunięcia, parking docelowy, podstawa usunięcia, numer
dyspozycji, powód usunięcia oraz organ usuwający. Funkcja ta zawiera
również dane dotyczące powiadomienia kierującego oraz właściciela
pojazdu a także zawiera możliwość wprowadzania dodatkowych informacji
dotyczących procesu prowadzenia sprawy.

aktualizowanie danych usuniętych pojazdów
Funkcja służąca do aktualizowania danych pojazdów usuniętych, już
znajdujących

się

w

systemie.

Podczas

procesu

aktualizacji

można

zaktualizować parametry pojazdów oraz parametry usunięcia.

przekazywanie do innej jednostki
Funkcja ma na celu umożliwić przesunięcie pojazdu w sytuacji gdy pojazd
podlega innej jednostce.

tworzenie raportów
Funkcja umożliwia użytkownikowi tworzenie raportów. W raportach tych
znajdować się będą dane usuniętych pojazdów. W procesie tworzenie
raportów wybiera się 4 parametry ograniczające dane dla raportu. Są
nimi: jednostka, podstawa usunięcia, status sprawy oraz organ usuwający.

wyszukiwanie pojazdów usuniętych
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi wyszukiwanie pojazdów usuniętych.
Parametrami według których istnieje możliwość wyszukiwania pojazdów
to: nazwa jednostki, parametry dotyczące pojazdu, parametry dotyczące
usunięcia oraz parametry dotyczące powiadomienia właściciela.
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Do funkcji administracyjnych zaliczamy:
zmiany haseł administracyjnych
Funkcja umożliwia każdemu użytkownikowi zmianę hasła dostępu służąca
do logowania się do aplikacji.

dodawanie jednostek
Funkcja dostępna tylko dla administratorów. Umożliwia tworzenie nowych
jednostek, którą będą dostępne innym użytkownikom. Parametrami
opisujące jednostkę to: nazwa jednostki, adres jednostki, kod jednostki,
skrócona nazwa jednostki oraz numer decyzji. W procesie tworzenie
jednostki podrzędnej, konieczny jest wybór jednostki nadrzędnej.

aktualizacja jednostek
Funkcja dostępna tylko dla administratorów. Umożliwia aktualizacje bądź
zmianę danych dotyczących danej jednostki. Zmianą mogą ulec wszystkie
parametry określające daną jednostkę.

usuwanie jednostek
Funkcja dostępna tylko dla administratorów. Funkcja usuwania jednostki
umożliwia możliwość usunięcia danej jednostki z systemu. Usuwanie
następuje poprzez wybór odpowiedniej jednostki i potwierdzeniu jej
usunięcia. Usunięcie jednostki możliwe jest tylko wtedy gdy jednostka ta
nie ma żadnych jednostek podrzędnych. Jeśli jednostka posiada jednostki
podlegającej jej usunięcie nie będzie możliwe.

dodawanie użytkowników
Funkcja jest dostępna tylko dla administratorów systemu. Administrator
ma możliwość m. in. dodania nowych użytkowników. Nowego użytkownika
określają takie parametry jak: identyfikator, hasło, nazwisko, należy
również przydzielić jednostkę do której należy użytkownik. W trakcie
dodawania

nowego

użytkownika

administrator

również

przydziela

każdorazowo odpowiednie prawa dostępu. M.in. zapisy bieżące pojazdów
(tworzenie

pojazdów,

aktualizacje

pojazdów

oraz

wydruki),

funkcje

słownikowe (np. tworzenie marek i typów pojazdów, tworzenie adresów)
oraz

funkcje

administracyjne

(zmiana

hasła,

tworzenie

i

usuwanie

jednostek i tworzenie lub usuwanie użytkowników).
Strona 4/8
FINUS Sp. z o.o.
71-638 Szczecin, ul. Parkowa 28 / 14, tel. (091) 422 02 06, (091) 422 02 90, tel./fax (091) 453 94 48, e-mail: finussc@finus.com.pl
00-663 Warszawa, ul. Grochowska 341/309 , tel. (022) 6987856, (022) 6987872, e-mail: finuswa@finus.com.pl

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE
usuwanie użytkownika
Funkcja dostępna tylko dla administratorów. Funkcja umożliwia usunięcie z
systemu

danego

użytkownika

użytkownika.

przeznaczonego

Usunięcie

do

usunięcia

następuje
z

tabeli

poprzez
i

wybór

potwierdzenia

przyciskiem wykasowania.

Do funkcji słownikowych zaliczamy:
dodawanie modelu, typu i rodzaju pojazdu
Funkcja umożliwia dodanie do bazy danych pojazdów. Pojazdy określane
są poprzez 2 parametry: marka i typ orz rodzaj.

dodawanie adresów
Funkcja umożliwia dodanie do bazy danych adresów. Adres składa się z
kilku parametrów: miasto, ulica, numer domu.

dodawanie podstaw usunięcia
Funkcja umożliwia dodanie do bazy danych tzw. podstaw usunięcia czyli
podstawy prawe zaczerpnięte z ustawy.

dodawanie powodów usunięcia
Funkcja umożliwia dodanie do bazy danych tzw. powodów usunięcia.
Powodem usunięcia może być np. blokowanie bramy wjazdowej.

dodawanie parkingów
Funkcja umożliwia dodanie do bazy danych parkingów docelowych, które
służą jako miejsce do których pojazdy są odholowywane.

ustalanie statusów pojazdów
Funkcja umożliwia wprowadzenie do bazy danych statusów, które będą
określać etapy prowadzenia sprawy pojazdu.

dodawanie kolorów pojazdów
Funkcja umożliwia wprowadzenie do bazy danych nazw kolorów, które
określać będą pojazdy.

ustalanie organów usuwających pojazdy
Funkcja umożliwia wprowadzenie do bazy danych organów upoważnionych
do usuwania pojazdów, np. Policja, Straż Miejska i Inne – Akcja
Ratownicza.
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Użytkowanie systemu nie należy do czynności skomplikowanych, a
skonstruowana

w

jasny

i

przystępny

sposób

instrukcja

ułatwia

uruchomienie aplikacji, jak i zapoznanie się z jej funkcjonalnością. Poniżej
znajdują się obrazy prezentujące GUI (ang. Graphical User Interface)
systemu.

Rysunek 1. Formatka obsługi pojazdu holowanego

Na rys. 1 zaprezentowano główny formatkę, służącą do wprowadzania
danych o pojeździe usuwanym przeznaczonym do holowania oraz danych
szczegółowych dotyczących usunięcia pojazdu.
W systemie można obsługiwać takie opcje jak: usunięcie pojazdu,
prowadzenie sprawy, historia, dodatkowe informacje.
Za pomocą dostępnych klawiszy funkcyjnych możemy dodać nowy pojazd,
aktualizować istniejący oraz przekazać do innej jednostki.
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Rysunek 2. Formatka - Wyszukiwarka

Na rys. 2 zaprezentowano formatkę wyszukiwarki pojazdów usuniętych.
Posiada ona wiele parametrów służących do wyszukiwania określonego
pojazdu. Pojazdy można wyszukiwać według parametrów pojazdów, jak
również według danych dotyczących usunięcia pojazdu np. po dacie
usunięcia pojazdu.
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Rysunek 3. Formatka – Prowadzenie sprawy

Na rys. 3 zaprezentowano formatkę prowadzenia sprawy, która pozwala
ewidencjonować:
dane osobowe właściciela, posiadacza i odbiorcy pojazdu,
etapy prowadzenia sprawy,
wyniki sprawdzenia pojazdu,
automatyczną kalkulację opłaty parkingowej,
datę i numer kwitu parkingowego,
datę wydania pojazdu,
etapy windykacji opłat.

Zapraszamy do współpracy.
Jesteśmy konkurencyjni cenowo!!!
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