
5 OBSŁUGA UMÓW 

5.1 Nominacje/Renominacje 

Użytkownik  organizacji,  która  posiada  kod  ZUP  ma  dwie  możliwości  składania 
nominacji/renominacji dobowych: 

 Bezpośrednie  przekazywanie  nominacji/renominacji  dobowych  do 
odpowiedniego  systemu  informatycznego  GAZ‐SYSTEM’u,  służącego  do  obsługi 
nominacji zgodnie z obecnymi procedurami. 

 Składanie  nominacji/renominacji  przez  system  SWI  (omówione  w  poniższych 
rozdziałach): 

o Tworzenie nominacji/renominacji. Odbywa się ono w 3 etapach. 

o Składanie  nominacji/renominacji  z  pliku.  Odbywa  się  poprzez 
wskazanie pliku zawierającego wartości nominacji. 

5.1.1 Utworzenie nominacji/renominacji za pomocą formularzy SWI 

5.1.1.1 Stworzenie nominacji w ramach wybranej umowy 

Uprawniony użytkownik systemu SWI może ręcznie wprowadzić nominację/renominację 
dobową z poziomu formularzy SWI. 

W  celu  wprowadzenia  nominacji  należy  przejść  do  formularza  składania 
nominacji/renominacji  (Obsługa umów  ‐> Nominacje/renominacje  ‐> Utwórz  (Re)nominacje 
dobową),  określając  rodzaj  (nominacja,  renominacja),  umowa,  doba.  Dodatkowo  można 
wypełnić pole komentarza. W polu wersja  system podpowiada numer wersji  (re)nominacji 
dla  wybranej  umowy  dla  danej  doby.  Użytkownik  ma  możliwość  wprowadzenia  innego 
numeru wersji. Należy  jednak mieć  na  uwadze,  że  odpowiedni  system GAZ‐SYSTEM’u  do 
obsługi  nominacji  nie  wczyta  drugi  raz  nominacji  z  takim  samym  numerem  w  polu 
Identification (pole ID w SWI). Numer wersji jest uwzględniany w polu ID nominacji. Numer 
ID nominacji jest tworzony w SWI w ten sposób, że zawiera stały ciąg znaków: NOMINT, data 
utworzenia  nominacji  (rok,  miesiąc,  dzień),  litera  A  i  unikalny  5‐cyfrowy  numer,  np. 
NOMINT20130411A00000. Unikalny 5‐cyfrowy numer jest tworzony przez SWI na podstawie 
wpisanego numeru wersji.  
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Rys. 5 Edycja nominacji - nadawanie wartości nominacji dla punktu 

Naciśnięcie ikony   przy wybranej wartości godzinowej spowoduje skopiowanie jej do 
pozostałych  poniższych  pól  wartości  godzinowych.  Następnie  należy  nacisnąć  przycisk 

,  w  tym  momencie  punkt  wraz  z  wartościami  zostaje  dodany  do  nominacji.  

Aby powrócić do listy punktów w nominacji, należy nacisnąć przycisk  . 

5.1.1.3 Podgląd nominacji 

Podgląd nominacji można uzyskać  z  listy nominacji naciskając  ikonę edycji w kolumnie 
akcji  dla  wybranej  nominacji.  Dostępny  jest  też  z  formularza  edycji  nominacji  (rozdział 

5.1.1.2) poprzez naciśnięcie przycisku   na dole formatki edycji całej nominacji. 
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