PRACOWNICY W USOS
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1. Logowanie do systemu
Logowanie do sytemu odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła
w odpowiednich polach:

* PAMIĘTAJ! * *
Każdy użytkownik ma założony w systemie swój indywidualny identyfikator i hasło.
Hasła nie można przekazywać osobom trzecim, przechowywać zapisanego
w miejscu ogólnodostępnym.
Zakończenie pracy powinno odbywać się poprzez wylogowanie z programu a nie
naciśnięcie ikonki „x”.
Odchodząc od komputera należy się wylogować lub zabezpieczyć dostęp do
komputera hasłem.
Po poprawnym zalogowaniu ujrzymy ekran początkowy, z którego będziemy
wykonywali wszystkie czynności.
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Na pasku menu znajdują się takie opcje jak:
Osoby | Pracownicy | Programy | Przedmioty | Zajęcia | Rankingi | Planista
Rejestracja | Rejestracja żetonowa | Dyplomy | Płatności | Stypendia | Praktyki | Bon
Akademiki | Doktoranci | Ankiety | Sprawozdawczość | Archiwum | Słowniki
Administracja | Koniec | Okno
Podkreślone opcje to te, z których będziemy korzystać najczęściej.
Opcja KONIEC służy do wychodzenia z programu.
Każda opcja z menu zawiera podmenu:
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2. Podstawy poruszania się po systemie.
Chcąc wykonać operacje na osobie musimy wyszukać go w systemie
Wybierając na przykład z głównego okna systemu
OSOBY -> OSOBY
pojawi się okienko „Wprowadź zapytanie”

W białe pola można wpisać wszystkie
dane o studencie, jedną z nich lub
dowolną kombinację danych.

% - oznacza dowolny ciąg znaków.
Jeśli wpiszemy nazwisko i będzie kilka osób o podanym nazwisku to w oknie pojawią się
wszystkie osoby o danym nazwisku.
Innym sposobem wyszukania z bazy interesujących nas osób jest anulowanie okienka
„Wprowadź zapytanie” i zastosowania klawiszy funkcyjnych F7 i F8.
Jeżeli, na przykład, ze wszystkich osób zdefiniowanych w bazie chcemy wybrać osoby o
imieniu Adam, to naciskamy klawisz F7, który służy do wprowadzenia zapytania. Ustawiamy
kursor w polu według, którego chcemy wyszukać, a więc w polu „Imię”, wpisujemy słowo
Adam i wciskamy klawisz F8. F8 wykonuje zapytanie.
Tym samych wyświetlają się osoby o imieniu Adam.
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Pracując w systemie prosimy o dokładne czytanie poleceń i komunikatów.
Każdą dokonaną zmianę danych należy zapisać, do czego służy przycisk

- F10

- dodaje wolny rekord - F6
- usuwa rekord
- czyści rekord
- wyjście
Zachęcamy do korzysta ze skrótów klawiszowych, co ułatwia poruszanie się po systemie
i usprawnia pracę:
F10 – akceptuj (zapisuje dokonane zmiany)
F9 – rozwiń dostępną listę wartości
F7 – wprowadź zapytanie
F8 – wykonaj zapytanie
F6 – wprowadź nowy rekord
F4 – powiel rekord
F3 – powiel pole
Ctrl + C – kopiuj zaznaczony tekst
Ctrl + V – wklej skopiowany wcześniej tekst

Każde okienko nazywa
się POLEM

Cały wiersz danych
nazywamy
REKORDEM
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Pozostałe skróty klawiszy dostępne są we wszystkich oknach systemu, po wybraniu z menu
zakładki „Pomoc”.

Białe pola w systemie służą
do wpisywania danych,
natomiast szare pola zostają
uzupełniane automatycznie
lub zablokowane są przed
modyfikacją.

Symbol
przy niektórych polach oznacza, że w to miejsce można wpisać treść z listy
rozwijanej, która pobierana jest ze słowników centralnych.
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3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.
Aby obejrzeć dane osobowe OSOBY zapisanej w bazie wybieramy z głównego okna systemu
OSOBY -> OSOBY
Wybieramy osobę w sposób opisany w punkcie 2. Pokazuje się formularz, w którym możemy
oglądać wszystkie dane wybranej osoby.
Podstawowe dane.

Formularz ten składa się z kilku podformularzy, które są dostępne w zakładkach.
W razie potrzeby, wszystkie białe pola, można modyfikować, każdą zmianę należy zapisać.
Należy czytać uważnie polecenia i komunikaty oraz zwracać uwagę jakie dane
wpisujemy do jakiego pola.
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Aby wprowadzić dane nowej osoby, wybieramy pusty rekord (lub dodajemy pusty rekord
przyciskiem
) i wpisujemy podstawowe dane osoby oraz uzupełniamy poszczególne pola
w zakładkach, zapisując wprowadzone dane.

Uzupełniamy poszczególne zakładki takie jak: ”Szczegóły”, „Adresy”, „Telefony”,
„Dokumenty”. Ważne, aby wpisać numer PESEL ponieważ jest on jednoznacznym
identyfikatorem osoby. Dla osób z obywatelstwem niepolskim pole PESEL pozostaje puste.
Wymagane przez system pola to „Nazwisko”, „Imię”, „Kod jednostki”, „Płeć”,
„Obywatelstwo”.
Należy pamiętać, że dane wprowadzane w systemie USOS wykorzystywane są przez inne
jednostki, z odpowiednio ograniczonymi uprawnieniami czy do oglądania, zmieniania, czy
kasowania.
System USOS bardzo mocno powiązany jest z innymi systemami USOS-owymi takimi jak
USOSweb, UL, Ankieter, APD, BWZ.
Np. na stronie www.USOSweb.uni.opole.p bez logowania się widoczne są niektóre dane o
pracowniku. (rysunek poniżej)
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4. Zatrudnianie osoby
Aby wpisana do sytemu osoba była widziana przez innych jako pracownik Uniwersytetu musi
ona zostać „zatrudniona”.
Aby wybraną
osobę zatrudnić,
należy wybrać
przycisk
„Pracownik”
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W następnym kroku, pojawia się nowe okno z przyciskiem „Zatrudnij”

Do tego okna można dojść inną drogą, wybierając z głównego okna systemu
PRACOWNICY -> PRACOWNICY
i po wybraniu osoby użyć przycisku „Zatrudnij”.
Po naciśnięciu przycisku „Zatrudnij” uaktywnia się formularz danych pracowniczych złożony
z kilku zakładek.
Wymagana zakładka, to
zakładka „Zatrudnienie”.
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W zakładce „Zatrudnienie” wymagane pola to:
„Jednostka”

„Data zawarcia”
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„Forma”

„Stanowisko”

„Data zakończenia” jest istotna w momencie,
gdy udostępniamy pracownikom jakąś usługę np.
możliwość korzystania z Systemu Rezerwacji Sal.
System USOSweb również wyświetla pracowników
aktywnych sprawdzając to pole.
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