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1 Logowanie użytkownika za pośrednictwem SWD PRM 

1.1 STA nr 01 – Logowanie DMW na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM  

Tabela 1. STA nr 01 Logowanie DMW na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Przypadek testowy Logowanie DMW na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

 

Cel testu Weryfikacja poprawnego procesu logowania użytkownika z rolą DMW. 

Warunki 

początkowe 
Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD i sparowane SD umożliwiające logowanie. Dostęp do SWD PRM lub Symulatora ACD.  

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Udany proces logowania DMW z odpowiednimi uprawnieniami dostępu. 

 Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Logowanie DMW na SD lub z symulatora 
ACD. 

W aplikacji na KD dyspozytora następuje 
proces ładowania właściwego profilu. 
Po załadowaniu status DMW na kaflu w 
aplikacji na KD koloru zielonego – status 
wolny. DMW zalogowany z użyciem 
przypisanej nazwy kolejki. Na kolejce EACD 
widoczne oczekujące połączenia (jeśli jakieś 
oczekują).  

W rozwijanym popup od multikolejki 
widoczne kolejki obszarów dysponowania 
jeśli podane zostały w procesie logowania.  

Logowanie do kolejki 
EACD z poziomu aplikacji 
na KD dyspozytora jest 
niedostępne. 

Zawsze zalogowana jest 
obligatoryjnie jedna 
kolejka HLD przypisana do 
terminala na którą 
wpadają wywołania w 
przypadku awarii obu 
kolejek  EACD. 

 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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1.2 STA nr 02 – Logowanie DMP na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM  

Tabela 2. STA nr 02 - Logowanie DMP na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Przypadek testowy Logowanie DMP na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

 

Cel testu Weryfikacja poprawnego procesu logowania użytkownika z rolą DMP i możliwości odbioru połączeń z EACD  

Warunki 

początkowe 

Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD. Dostęp do sparowanych z konsolami dyspozytorskimi SD SWD PRM lub Symulatora ACD. 
Dostępne dane użytkownika SWD PRM z rolą DMP. Dostępny terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i 
odbierania połączeń. Znany numer kolejki EACD w danym module. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Udany proces logowania DMP w SWD PRM z odpowiednimi uprawnieniami dostępu. Połaczenia z kolejki EACD sa przydzielane i 

możliwa jest korespondencja. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku 

[0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Logowanie DMP na SD lub wysłanie 
requestu z poziomu symulatora ACD.  

Status DMP na kaflu w aplikacji na KD koloru 
zielonego – status wolny. DMP zalogowany 
z użyciem przypisanej nazwy kolejki. Na 
kolejce EACD widoczne oczekujące 
połączenia.  

Logowanie do kolejki EACD 
z poziomu aplikacji na KD 
jest niedostępne. Logowanie 
i inne requesty od strony 
SWD PRM  można 
realizować również poprzez 
nadawanie ramek xml 
zgodnych z właściwym 
scenariuszem i DGT_EXT. 

 

2.  
W SWD PRM włączenie użytkownikowi 
DMP trybu podejmowania zgłoszeń. 

DMP zalogowany do kolejki EACD. 
  

3.  
Z terminala wykonanie połączenia 
głosowego na kolejkę EACD. 

Połączenie widoczne na kolejce EACD 
i przydzielone do DMP. Słyszalna sygnalizacja 
dźwiękowa. 

  

4.  

Odebranie połączenia przydzielonego, 
przeprowadzenie krótkiej korespondencji 
głosowej i zakończenie połączenia po 
stronie terminala. 

Nowy wpis w historii zdarzeń. 
  

5.  

Wykonanie z KD DMP połączenia 
wychodzącego, przeprowadzenie krótkiej 
rozmowy, a następnie zakończenie 
połączenia. 

Użytkownik DMP zaprezentowany numerem 
kolejki własnej. Nowy wpis w historii 
zdarzeń. 

  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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1.3 STA nr 03 – Logowanie GDM na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Tabela 3. STA nr 03 - Logowanie GDM na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Przypadek testowy Logowanie GDM na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

 

Cel testu Weryfikacja poprawnego procesu logowania użytkownika z rolą GDM. 

Warunki 

początkowe 

Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD. Dostęp do sparowanych z KD, SD SWD PRM lub dostęp do symulatora ACD. Dane 
dostępowe użytkownika z rolą GDM. Dostępny terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania 
połączeń. Znany numer kolejki EACD w danym module, znane numery kolejek OD. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Udany proces logowania GDM w SWD PRM z odpowiednimi uprawnieniami dostępu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Logowanie GDM na SD lub wysłanie 
odpowiedniego requestu z poziomu 
symulatora ACD. 

Status GDM na kaflu w aplikacji na KD koloru 
zielonego – status wolny. Na kolejce EACD 
widoczne oczekujące połączenia - jeśli jakieś 
są. Lista wszystkich OD w DM. Sygnalizacja 
połączeń wyłączona. 

GDM po zalogowaniu ma 
nieaktywny tryb 
Wysyłający i Przyjmujący, 
więc sygnalizacja 
dźwiękowa jest wyciszona. 
Fakt wyciszenia 
dzwonków zależny jest od 
ramki AgentLoginStatus i 
parametru KdState. 
Podobnie jak lista kolejek 
OD.  

 

1.  
Wykonanie połączenia na kolejkę HLD-
GDM. 

Połączenie widoczne na kolejce HLD-GDM. 
Sygnał dźwiękowy wyciszony.  

Logowanie do kolejki 
EACD z poziomu KD jest 
niedostępne. 

 

2.  
Zakończenie połączenia przychodzącego 
na KD . 

  
 

3.  
W SWD PRM lub z symulatora ACD 
włączenie użytkownikowi GDM trybu 
podejmowania zgłoszeń. 

GDM zalogowany do kolejki EACD. 

Włączenie trybu 
przyjmującego to wejście 
do kolejki, czyli ustawienie 
ramką AgentLoginStatus 
parametru KdState na 
AcdOn. 

 

4.  
Z terminala wykonanie połączenia 
głosowego na kolejkę EACD. 

Połączenie widoczne na kolejce EACD 
i przydzielone do GDM najdłużej wolnego. 
Słyszalna sygnalizacja dźwiękowa. 
Prezentacja informacji o połączeniu. 

 
 

5.  

Odebranie połączenia przychodzącego 
na KD, przeprowadzenie krótkiej 
korespondencji głosowej, a następnie 
zakończenie połączenia po stronie 
terminala. 

Nowy wpis w historii zdarzeń.  
 

6.  
W SWD PRM włączenie użytkownikowi 
GDM trybu wysyłającego i zalogowanie 
do OD. Alternatywnie wysłanie 

Aplikacja na KD dologuje kolejki HLD-OD. 
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z symulatora ACD informacji o kolejkach 
OD. 

7.  
Wykonanie połączenia na kolejkę HLD-OD 
z terminala dodanego do książki.  

Połączenie widoczne na kolejce HLD-OD. 
Prezentacja informacji o połączeniu.  

  

8.  
Odebranie połączenia, przeprowadzenie 
krótkiej korespondencji głosowej 
i zakończenie połączenia. 

Nowy wpis w historii zdarzeń. 
  

9.  

Wykonanie z KD zalogowanego GDM 
połączenia wychodzącego (np. do NIŚOZ, 
Policji), przeprowadzenie krótkiej 
rozmowy, a następnie zakończenie 
połączenia. 

Użytkownik GDM zaprezentowany numerem 
kolejki HLD-GDM. Nowy wpis w historii 
zdarzeń. 

 
 

10.  

Wykonanie z KD GDM połączenia 
wychodzącego (np. do ZGDM, GDM), 
przeprowadzenie krótkiej rozmowy, 
a następnie zakończenie połączenia. 

Użytkownik GDM zaprezentowany numerem 
kolejki własnej. Nowy wpis w historii 
zdarzeń. 

  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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1.4 STA nr 04 – Logowanie ZGDM na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Tabela 4. STA nr 04 - Logowanie ZGDM na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Przypadek testowy Logowanie ZGDM na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

 

Cel testu Weryfikacja poprawnego procesu logowania użytkownika z rolą ZGDM. 

Warunki 

wstępne 

Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD. Dostęp do sparowanego SD SWD PRM lub dostęp do symulatora ACD.  Dostępny 
terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. Znany numer kolejki EACD w danym 
module, znane numery kolejek OD. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Udany proces logowania ZGDM w SWD PRM z odpowiednimi uprawnieniami dostępu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Logowanie ZGDM na SD lub wysłanie 
stosownego requestu z poziomu 
symulatora ACD. 

Status ZGDM na kaflu w aplikacji na KD 
koloru zielonego – status wolny. Na kolejce 
EACD widoczne oczekujące połączenia, jeśli 
jakieś oczekują. Widoczne kolejki HLD-OD 
jeśli ich lista została przesłana w momencie 
logowania. 

Logowanie do kolejki 
EACD z poziomu KD jest 
niedostępne. 

 

 

2.  

W SWD PRM włączenie użytkownikowi 
ZGDM trybu podejmowania zgłoszeń, 
ewentualnie z symulatora ACD podesłanie 
właściwego requestu. 

ZGDM zalogowany do kolejki EACD.  

Wejście do kolejki to wg. 
DGT_EXT ramka 
AgentLoginStatus 
z właściwą nazwą kolejki 
i terminalem oraz KdState 
AcdOn. 

 

3.  
Z terminala wykonanie połączenia 
głosowego na kolejkę EACD. 

Połączenie widoczne na kolejce EACD 
i przydzielone do ZGDM. Słyszalna 
sygnalizacja dźwiękowa. 

  

4.  

Odebranie połączenia przychodzącego 
na konsolę, przeprowadzenie krótkiej 
korespondencji głosowej, a następnie 
zakończenie połączenie po stronie 
terminala. 

Nowy wpis w historii zdarzeń. 
  

5.  
W SWD PRM wyłączenie użytkownikowi 
ZGDM trybu wysyłającego lub aktualizacja 
listy kolejek HLD-OD z symulatora ACD 

Aktualizacja listy kolejek na KD, jeśli była 
podesłana. 

Aktualizacja listy kolejek 
odbywa się poprzez 
wysłanie odpowiednio 
wysłanej ramki 
zonesupportinfo z listą 
nazw kolejek OD. 

 

6.  
Wykonanie połączenia na kolejkę HLD-OD 
z numeru dodanego do książki. 

Połączenie widoczne na kolejce HLD-OD. 
Słyszalny sygnał dźwiękowy.  

 
 

7.  
Zakończenie połączenia przychodzącego 
po stronie ZGDM. 

 
  

8.  
W aplikacji na KD dołączenie do obsługi 
kolejki HLD-GDM.  

Kolejka HLD-GDM dołączona do obsługi 
ZGDM. 
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9.  

Wykonanie połączenia głosowego na 
kolejkę HLD-GDM, odebranie połączenia 
i przeprowadzenie krótkiej korespondencji 
głosowej, a następnie zakończenie 
połączenia. 

Połączenie obsłużone przez ZGDM. 
  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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1.5 STA nr 05 – Logowanie DM-COLPR na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Tabela 5. STA nr 05 - Logowanie DM-COLPR na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Przypadek testowy Logowanie DM-COLPR na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

 

Cel testu Weryfikacja poprawnego procesu logowania DM-COLPR. 

Warunki 

początkowe 

Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD. Dostęp do sparowanego SD SWD PRM lub dostęp do symulatora ACD.  Dostępny 
terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. Znane numery kolejek HLD-DM-COLPR, 
HLD-DL-COLPR. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Udany proces logowania DM-COLPR w SWD PRM z odpowiednimi uprawnieniami dostępu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Logowanie DM-COLPR na SD lub wysłanie 
odpowiedniego requestu z symulatora 
ACD. 

Status DM-COLPR na kaflu w aplikacji na KD 
koloru zielonego – status wolny. DM-COLPR 
zalogowana. Dostępna kolejka HLD-DM-
COLPR. 

Rola nie posiada dostępu 
do kolejki eacd. 

 

2.  
W aplikacji na KD dołączenie do obsługi 
kolejki HLD-DL-COLPR.  

Kolejka HLD-DL-COLPR dołączona do obsługi 
przez DM COLPR. 

  

3.  

Wykonanie połączenia głosowego na 
kolejkę HLD-DL-COLPR, odebranie 
połączenia, przeprowadzenie krótkiej 
korespondencji głosowej i zakończenie 
połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce HLD-DL-
COLPR i obsłużone przez DM-COLPR. Nowy 
wpis w historii zdarzeń. 

  

4.  

Wykonanie połączenia na kolejkę HLD-
DM-COLPR, odebranie połączenia, 
przeprowadzenie krótkiej korespondencji 
głosowej i zakończenie połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce HLD-DM-
COLPR i obsłużone przez DM-COLPR. 
Słyszalny sygnał dźwiękowy. Nowy wpis 
w historii zdarzeń. 

  

5.  

Wykonanie z KD DM-COLPR połączenia 
wychodzącego, przeprowadzenie krótkiej 
rozmowy, a następnie zakończenie 
połączenia. 

Użytkownik DM-COLPR zaprezentowany 
numerem kolejki HLD-DM-COLPR zależnym 
od sieci połączenia wychodzącego. Nowy 
wpis w historii zdarzeń. 

  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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1.6 STA nr 06 – Logowanie DL-COLPR na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Tabela 6. STA nr 06 - Logowanie DL-COLPR na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Przypadek testowy Logowanie DL-COLPR na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

 

Cel testu Weryfikacja poprawnego procesu logowania DL-COLPR. 

Warunki 

początkowe 

Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD. Dostęp do sparowanego SD SWD PRM lub dostęp do symulatora ACD.  Dostępny 
terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. Znane numery kolejek HLD-DM-COLPR, 
HLD-DL-COLPR. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Udany proces logowania DL-COLPR w SWD PRM z odpowiednimi uprawnieniami dostępu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Logowanie DL-COLPR na SD, albo 
podesłanie żądania z Symulatora ACD 
z właściwym użytkownikiem. 

Status DL-COLPR na kaflu w aplikacji na KD 
koloru zielonego – status wolny. DL-COLPR 
zalogowany. 

Rola nie posiada dostępu 
do kolejki EACD. 

 

2.  

Wykonanie połączenia głosowego na 
kolejkę HLD-DL-COLPR, odebranie 
połączenia, przeprowadzenie krótkiej 
korespondencji głosowej i zakończenie 
połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce HLD-DL-
COLPR i obsłużone przez DL-COLPR. Nowy 
wpis w historii zdarzeń. 

 
 

3.  

Wykonanie z KD DL-COLPR połączenia 
wychodzącego, przeprowadzenie krótkiej 
rozmowy, a następnie zakończenie 
połączenia. 

Użytkownik DL-COLPR zaprezentowany 
numerem kolejki HLD-DL-COLPR zależnym 
od sieci połączenia wychodzącego. Nowy 
wpis w historii zdarzeń. 

  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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1.7 STA nr 07 – Logowanie K-COLPR i ZK-COLPR na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD 

PRM 

Tabela 7. STA nr 07 - Logowanie K-COLPR i ZK-COLPR na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Przypadek testowy Logowanie K-COLPR i ZK-COLPR na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Cel testu Weryfikacja poprawnego procesu logowania K-COLPR i ZK-COLPR. 

Warunki 

początkowe 

Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD. Dostęp do sparowanego SD SWD PRM lub dostęp do symulatora ACD.  Dostępny 
terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. Znane numery kolejek HLD-DM-COLPR, 
HLD-DL-COLPR. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Udany proces logowania K-COLPR i ZK-COLPR w SWD PRM z odpowiednimi uprawnieniami dostępu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Logowanie K-COLPR na SD lub wysłanie 
żądania z symulatora ACD. 

Status K-COLPR na kaflu w aplikacji na KD 
koloru zielonego – status wolny. K-COLPR 
zalogowany. Widoczne połączenia na kolejce 
HLD-DM-COLPR i HLD-DL-COLPR. 
Sygnalizacja dźwiękowa wyłączona. 

Rola nie posiada dostępu 
do kolejki EACD. 

 

2.  

Wykonanie połączenia głosowego 
na kolejkę HLD-DM-COLPR, odebranie 
połączenia, przeprowadzenie krótkiej 
korespondencji głosowej i zakończenie 
połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce HLD-DM-
COLPR i obsłużone przez K-COLPR. Nowy 
wpis w historii zdarzeń. 

 
 

3.  

Wykonanie połączenia głosowego 
na kolejkę HLD-DL-COLPR, odebranie 
połączenia, przeprowadzenie krótkiej 
korespondencji głosowej i zakończenie 
połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce HLD-DL-
COLPR i obsłużone przez K-COLPR. Nowy 
wpis w historii zdarzeń. 

  

4.  

Wykonanie połączenia głosowego 
na kolejkę LZRM, odebranie połączenia, 
przeprowadzenie krótkiej korespondencji 
głosowej i zakończenie połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce LZRM 
i obsłużone przez K-COLPR. Nowy wpis 
w historii zdarzeń. 

W roli K-COLPR 
użytkownik będzie miał 
widoczność połączeń 
telefonicznych 
oczekujących w kolejkach 
LZRM i SZT. 

 

5.  

Wykonanie połączenia głosowego 
na kolejkę SZT, odebranie połączenia, 
przeprowadzenie krótkiej korespondencji 
głosowej i zakończenie połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce SZT 
i obsłużone przez K-COLPR. Nowy wpis 
w historii zdarzeń. 

  

6.  

Wykonanie z KD K-COLPR połączenia 
wychodzącego, przeprowadzenie krótkiej 
rozmowy, a następnie zakończenie 
połączenia. 

Użytkownik K-COLPR zaprezentowany 
numerem kolejki HLD-DM-COLPR zależnym 
od sieci połączenia wychodzącego. Nowy 
wpis w historii zdarzeń. 

Powtórzenie wszystkich 
kroków scenariusza dla 
użytkownika z rolą ZK-
COLPR. 

 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 
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Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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1.8 STA nr 08 – Logowanie WKRM na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Tabela 8. STA nr 08 - Logowanie WKRM na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Przypadek testowy Logowanie WKRM na KD do PZŁ SWD PRM za pośrednictwem SWD PRM 

Cel testu Weryfikacja poprawnego procesu logowania WKRM, wraz z weryfikacją uprawnień dostępu. 

Warunki 

początkowe 
Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD. Dostęp do sparowanego SD SWD PRM lub dostęp do symulatora ACD.  Dostępny 
terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. Znane numery kolejek HLD-WKRM. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Udany proces logowania WKRM w SWD PRM z odpowiednimi uprawnieniami dostępu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Logowanie WKRM na SD lub z poziomu 
Symulatora ACD 

Status WKRM na kaflu w aplikacji na KD 
koloru zielonego – status wolny. WKRM 
zalogowany. 

Rola nie posiada dostępu 
do kolejki EACD. 

 

2.  

Wykonanie połączenia głosowego 
na kolejkę HLD-WKRM, odebranie 
połączenia, przeprowadzenie krótkiej 
korespondencji głosowej i zakończenie 
połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce HLD-WKRM 
i obsłużone przez WKRM. Nowy wpis 
w historii zdarzeń. 

  

3.  

Wykonanie z KD WKRM połączenia 
wychodzącego, przeprowadzenie krótkiej 
rozmowy, a następnie zakończenie 
połączenia. 

Użytkownik WKRM zaprezentowany 
numerem kolejki HLD-WKRM zależnym od 
sieci połączenia wychodzącego. Nowy wpis 
w historii zdarzeń. 

  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 

  



 

-16- 

2  Logowanie użytkownika za pośrednictwem KD 

2.1 STA nr 09 – Logowanie ręczne na KD 

Tabela 9. STA nr 09 - Logowanie ręczne na KD 

Przypadek testowy Logowanie ręczne na KD 

Cel testu Weryfikacja możliwości logowania użytkownika na KD w sposób manualny. 

Warunki 

początkowe 

Dostępne dane logowania dla każdej z ról, Login i hasło oraz przynajmniej jedna KD, na której można przeprowadzić proces logowania. 
Dostępny terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. Znany numer kolejki EACD w 
danym module. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Zgodnie z wybraną podczas procesu logowania rolą i użytkownikiem aplikacja na KD ładuje profil pozwalający na dostęp do funkcji 
zgodnych z rolą. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  

Na KD przejście do logowania 
awaryjnego. Podanie loginu i hasła 
użytkownika posiadającego rolę DMP. 
Wybranie roli DMP i potwierdzenie 
logowania. 

W aplikacji na KD pobranie konfiguracji 
zgodnie z parametrami i uruchomienie 
profilu użytkownika. 

Role możliwe do wyboru 
wynikają z ustawień 
w konfiguracji PZŁ. 
Aplikacja ładuje z 
automatu kolejkę 
przypisaną do terminala i 
na nią się loguje.  

 

2.  Logowanie do kolejki EACD.   
 

3.  
Z dowolnego terminala wykonanie 
wywołania na kolejkę EACD. 

Połączenie przydzielone najdłużej wolnemu 
dyspozytorowi. Słyszalna sygnalizacja 
dźwiękowa. 

  

4.  
Na KD odebranie połączenia, 
przeprowadzenie krótkiej rozmowy 
i zakończenie obsługi. 

Nowy wpis w historii zdarzeń. 
  

5.  
W historii zdarzeń dokonanie odsłuchu 
połączenia zarejestrowanego ze zdarzenia 
w kroku poprzednim. 

 

Dostęp do nagrania 
możliwy jest po około 30-
60s od zakończenia 
rozmowy. 

 

6.  
Zamknięcie aplikacji i ponowne jej 
uruchomienie  

Po ponownym uruchomieniu aplikacja ładuje 
gui umożliwiające podanie loginu, hasła I 
wybór roli. 

  

7.  

Na KD przejście do logowania 
awaryjnego. Podanie loginu i hasła 
użytkownika posiadającego rolę DMW. 
Wybranie roli DMW i potwierdzenie 
logowania. 

W aplikacji na KD pobranie konfiguracji 
zgodnie z parametrami i uruchomienie 
profilu użytkownika. Dostępne kolejki HLD-
OD możliwe do logowania.  

W zależności od 
konfiguracji PZŁ, niektóre 
kolejki HLD-OD mogą 
logować się 
automatycznie. 

 

8.  
Logowanie do kolejki EACD oraz do 
wybranych kolejek HLD-OD.  
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9.  
Wykonanie testowe wywołania na kolejkę 
EACD i obsłużenie na KD. 

Nowy wpis w historii zdarzeń. 
  

10.  
Wykonanie wywołania na kolejki HLD-OD, 
odebranie połączenie i obsłużenie na KD. 

Nowy wpis w historii zdarzeń. 

Możliwość routingu 
połączeń na kolejki HLD-
OD jest uzależniona od 
wpisów w książce CKT. 

 

11.  

W historii zdarzeń dokonanie odsłuchu 
połączenia zarejestrowanego w związku 
z odebraniem połączenia z EACD i HLD-
OD w krokach poprzednich przez DMW. 

 
  

12.  
Wykonanie z poziomu KD wywołania do 
ZRM, Szpitala i np. na telefon komórkowy 
niedostępny w CKT.  

W zależności od wybranego numeru jego 
obecności w CKT lub nie, następuje właściwa 
prezentacja. 

Prezentacja w 
połączeniach do PSTN jest 
uzależniona od możliwości 
technicznych centrali 
posiadającej styk do 
operatora min dostępności 
DDI. 

 

13.  

Wylogowanie aplikacji z kolejki EACD 
i ponowienie procesu wyłączenia, 
ponownego uruchomienia i logowania 
z rolami GDM, ZGDM, WKRM. 

Ładowanie profilu danej roli z właściwym 
wyglądem projektu aplikacji na KD, który 
posiada dostęp do właściwych funkcji. 
W każdym przypadku logowania awaryjnego 
ze wskazaniem roli na użytkownika 
posiadającego do niej uprawnienia 
logowanie będzie skuteczne.  

  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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3 Zmiana OD, przerwa w pracy użytkownika i blokowanie stanowiska 

3.1 STA nr 10 – Zmiana OD w trakcie pracy DMW 

Tabela 10. STA 10 – Zmiana OD w trakcie pracy DMW 

Przypadek testowy Zmiana OD w trakcie pracy DMW 

Cel testu Weryfikacja możliwości dostępu do listy OD, w tym poprawnego procesu przeładowania listy obserwowanych kolejek HLD-OD na 
KD. 

Warunki 

początkowe 
Na KD zalogowany użytkownik z rolą DMW w sposób automatyczny z SWD PRM lub z symulatora ACD. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Dostęp DMW do listy OD po zmianie. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  

Z poziomu SD SWD PRM zmiana OD w 
funkcji użytkownika lub podesłanie 
żądania zmiany listy OD z poziomu 
symulatora ACD. 

Na KD DMW poprawna zmiana listy 
obserwowanych kolejek HLD-OD.  

  

2.  Wykonanie połączenia na nowy OD.    
 

3.  Odebranie połączenia. 
Użytkownik DMW w trakcie rozmowy 
telefonicznej. 

 
 

4.  
Wykonanie kolejnego połączenia na 
nowy OD. 

Połączenie oczekujące na kolejce HLD-OD.  
 

5.  
Zakończenie pierwszej korespondencji 
telefonicznej i wylogowanie DMW 
z SD.  

Brak innych zalogowanych DMW na SD. 
Połączenie oczekujące na kolejce HLD-OD 
tego OD skierowane na kolejkę HLD-GDM. 

Po timeout na kolejce 
HLD-OD jeśli żadna KD 
tej kolejki nie śledzi to 
połączenie trafi na 
kolejkę HLD-GDM. 

 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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3.2 STA nr 11 – Przerwa w pracy dyspozytora DMP, DMW, GDM 

Tabela 11. STA nr 11 - Przerwa w pracy dyspozytora DMP, DMW, GDM 

Przypadek testowy Przerwa w pracy dyspozytora DMP, DMW, GDM 

Cel testu Weryfikacja poprawnej zmiany mechanizmu przydzielania połączeń i zmiany dźwięków połączeń w trakcie przerwy. 

Warunki 

początkowe 
Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD. Dostęp do sparowanego SD SWD PRM lub dostęp do symulatora ACD.  Dostępny 
terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń.  

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Poprawne działanie zmiany mechanizmu przydzielania połączeń i zmiany dźwięków połączeń w trakcje przerwy. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: Uwagi do przypadku 
testowego 

Status wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Zalogowanie DMP na SD lub za 
pomocą symulatora ACD. 

Status DMP na kaflu w aplikacji koloru 
zielonego – status wolny. DMP zalogowany 
z użyciem przypisanej nazwy kolejki. Na 
kolejce EACD widoczne oczekujące 
połączenia (jeśli jakieś oczekują). 

 
 

2.  
Zgłoszenie przerwy DMP w SWD PRM 
lub wysłanie odpowiedniej zmiany 
stanu z symulatora ACD. 

DMP przechodzi do trybu obserwacji kolejki 
tzw. TRO. Na kaflu numeru użytkownika, jeśli 
prezentowany jest kolor żółty. 

Zgłoszenie przerwy 
przez DMP to 
podesłanie kanałem 
SWD zmiany stanu KD 
na LogIn MuteOn co 
przekłada się na wyjście 
z kolejki EACD 
i wyciszenie dzwonków. 

 

3.  

Z terminala wykonanie połączenia 
na kolejkę EACD, przeprowadzenie 
krótkiej korespondencji głosowej, 
zakończenie połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce EACD nie jest 
przydzielane do DMP, ponieważ użytkownik 
jest wylogowany z kolejki. 

 
 

4.  
Z terminala wykonanie połączenia 
na kolejkę własną DMP. 

Połączenie jest widoczne na Multikolejce, 
sygnalizacja dźwiękowa polaczenia jest 
wyłączona połączenie można odebrać. 

 
 

5.  

Zakończenie przerwy DMP z poziomu 
aplikacji SWD PRM lub podesłanie 
stosownego requestu z symulatora 
ACD. 

Wejście do kolejki (tryb TRP). Kafel zmienia 
kolor na zielony. 

Wejście do kolejki to 
odpowiednio 
wypełniona ramka 
AgentCallStatus 
z KdState AcdOn. 

 

6.  

Z terminala wykonanie połączenia 
na kolejkę EACD, przeprowadzenie 
krótkiej korespondencji głosowej, 
zakończenie połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce EACD 
i przydzielone do DMP. Słyszalny sygnał 
połączenia. 

 
 

7.  
Zalogowanie DMW na innym SD lub za 
pomocą symulatora. 

  
 

8.  
Zgłoszenie przerwy DMW w SWD PRM 
lub wysłanie zmiany stanu 
z symulatora ACD. 

Status na kaflu DMW koloru czerwonego – 
status niedostępny (przerwa). Dźwięki 
połączeń wyciszone. 

Zgłoszenie przerwy 
przez DMW, to 
podesłanie kanałem 
SWD zmiany stanu KD 
na LogIn MuteOn co 
przekłada się na wyjście 
z kolejki EACD 
pozostanie na danym 
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profilu i wyciszenie 
dzwonków. 

Zachowanie aplikacji na 
KD podczas przerwy 
użytkownika GDM jest 
analogiczne do 
mechanizmów dla 
użytkownika DMW. 

9.  

Z terminala wykonanie połączenia 
na kolejkę EACD, przeprowadzenie 
krótkiej korespondencji głosowej 
i zakończenie połączenia.  

Połączenie widoczne na kolejce EACD, 
nieprzydzielone do DMW. Sygnalizacja 
dźwiękowa wyłączona. 

 
 

10.  

Wykonanie połączenia na kolejkę HLD-
OD do której zalogowany jest DMW, 
przeprowadzenie krótkiej 
korespondencji głosowej, zakończenie 
połączenia. 

Połączenie widoczne na kolejce HLD-OD 
i obsłużone przez DMW. 

Połączenie na kolejkę 
własną analogicznie do 
połączeń na HLD-OD. 

 

11.  
Zakończenie przerwy DMW z poziomu 
aplikacji SWD PRM. 

Status DMW na kaflu w KD koloru zielonego 
– status wolny. Dźwięki połączeń włączone. 

 
 

12.  
W terminala wykonanie połączenia na 
kolejkę HLD-OD.  

Połączenie widoczne na kolejce EACD, 
przydzielone do DMW. Słyszalny sygnał 
dźwiękowy. 

 
 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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3.3 STA nr 12 – Blokowanie stanowiska pracy na KD 

Tabela 12. STA nr 12 - Blokowanie stanowiska pracy na KD 

Przypadek testowy Blokowanie stanowiska pracy na KD 

Cel testu Weryfikacja poprawnej zmiany mechanizmów obsługi połączeń i zmiany dźwięków połączeń z uwzględnieniem blokady na KD. 

Warunki 

początkowe 

Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD. Dostęp do sparowanego SD SWD PRM lub dostęp do symulatora ACD.  Dostępny 
terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. Możliwość logowania na różne role. 
Zalogowany w TRP DMP. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Poprawne działanie mechanizmu zmiany trybu kolejki EACD i zmiany dźwięków połączeń z uwzględnieniem blokady na KD. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  

Z poziomu SWD PRM zablokowanie SD 
użytkownikowi DMP lub stosowne 
ustawienie stanu z poziomu symulatora 
ACD na testowanej KD. 

Status na kaflu DMP koloru szarego – status 
nieaktywny. Wygaszenie ekranu KD – widok 
planszy zasłaniającej cały ekran i wizualizacja 
informacji o zablokowaniu SD. 

Przejście do blokady 
równoznaczne jest 
z wylogowaniem z kolejki 
EACD, jeśli dana rola była 
zalogowana. 

 

2.  
Z terminala wykonanie połączenia na 
kolejkę własną. 

Sygnalizacja dźwiękowa połączenia 
wyciszona. Brak możliwości odebrania 
połączenia. 

 
 

3.  
Z poziomu SWD PRM odblokowanie SD 
użytkownika DMP lub ustawienie 
właściwego statusu terminala. 

Status użytkownika zaprezentowany na kaflu 
DMP kolorem zielonym – status dostępny. 
Wyłączenie wygaszacza ekranu. Zalogowanie 
do kolejki EACD. Sygnalizacja dźwiękowa 
włączona. 

Wchodząc ponownie do 
kolejki strona SWD PRM 
podsyła KdState AcdOn. 

 

4.  
Z terminala wykonanie połączenie 
na kolejkę EACD. 

Połączenie widoczne na kolejce EACD 
i przydzielone do DMP, jeśli był najdłużej 
wolny. Słyszalny sygnał dźwiękowy 
połączenia. 

  

5.  Połączenie rozłączyć.  
  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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4 Zasady przydzielania połączeń kierowanych do DM 

4.1 STA nr 13 – Obsługa zgłoszenia w DM zastępującej brak wolnego DMP 

Tabela 13. STA nr 13 - Obsługa zgłoszenia w DM zastępującej brak wolnego DMP 

Przypadek testowy Obsługa zgłoszenia w DM zastępującej brak wolnego DMP 

Cel testu Weryfikacja mechanizmu przeniesienia obsługi zgłoszeń w DM zastępującej, gdy brak wolnego DMP. 

Warunki 

początkowe 

Cztery konsole w dwóch dyspozytorniach, na których zalogowani są dyspozytorzy w trybie TRP. Rola dowolna, która pozwala na 
logowanie do EACD. Po dwie konsole na dyspozytornię. Dyspozytornie „A” i ” B” skonfigurowane w taki sposób, że „A” w pierwszej 
drodze zastępuje się z „B” i odwrotnie. Dostępne przynajmniej cztery terminale, z których będą wykonywane połączenia na 
dyspozytornię "A”. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Poprawne przeniesienie zgłoszenia w przypadku braku wolnego dyspozytora w DM zastępującej. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  

W dowolny sposób w obu dyspozytorniach 
zająć konsole rozmową. Na przykład 
zestawić połączenia z jednej na drugą w 
ramach tej samej dyspozytorni z użyciem 
kolejki własnej, ewentualnie wykonać 
połączenia wychodzące lub przychodzące 
na EACD.  

 
  

2.  
Z czterech terminali z jednego po drugim 
wykonywać połączenia na numer kolejki 
EACD w dyspozytorni „A”. 

Po kolei połączenia są zwizualizowane 
na kontrolce kolejki EACD na Konsolach 
dyspozytorskich w dyspozytorni „A”. 

  

3.  

Po upływie około 30s oczekiwania dwa 
połączenia z czterech oczekujących 
najdłużej trafią na kolejkę dyspozytorni 
„B”. 

 

Stosunek ilości 
zalogowanych agentów 
do ilości połączeń 
oczekujących w obu 
kolejkach byłby 1.  

 

4.  

Na Konsolach dyspozytorskich rozłączyć 
połączenia blokujące przydział połączeń z 
EACD i odebrać przydzielone połączenia 
oczekujące, a następnie je zakończyć po 
sprawdzeniu obustronnej słyszalności.  

Można odebrać wszystkie połączenia 
oczekujące, które są przydzielane 
na konsole, gdy te przejdą do stany 
gotowości do przyjmowania zgłoszeń. 

  

5.  Powtórzyć zajęcie konsol jak w kroku 1  
  

6.  Wykonać wywołanie z trzech terminali. 
Tylko jedno z trzech połączeń oczekujących 
jest transferowane do dyspozytorni „B”. 

Gdyby przetransferować 
dwa połączenia, to w 
dyspozytorni „B” stosunek 
ilości agentów do połączeń 
byłby 1 a w dyspozytorni 
„A” byłby 2. Stąd nastąpi 
przekazanie tylko jednego 
połączenia.  
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Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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4.2  STA nr 14 – Obsługa zgłoszenia w DM zastępującej wolny DMP 

Tabela 14. STA nr 14 - Obsługa zgłoszenia w DM zastępującej wolny DMP  

Przypadek testowy Obsługa zgłoszenia w DM zastępującej wolny DMP 

Cel testu Weryfikacja mechanizmu przeniesienia obsługi zgłoszeń w przypadku wolnego dyspozytora do DM zastępującej. 

Warunki 

początkowe 

Cztery konsole w dwóch dyspozytorniach, na których zalogowani są dyspozytorzy w trybie TRP. Rola dowolna, która pozwala na 
logowanie do EACD. Po dwie konsole na dyspozytornię. Dyspozytornie „A”,” B” skonfigurowane w taki sposób, że „A” w pierwszej 
drodze zastępuje się z „B” i odwrotnie. Dostępne przynajmniej cztery terminale, z których będą wykonywane połączenia 
na dyspozytornię „A”. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Poprawne przeniesienie zgłoszenia w przypadku wolnego dyspozytora do DM zastępującej. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Zająć w dowolny sposób obie konsole 
w pierwszej dyspozytorni (dowolnej 
biorącej udział w teście). 

  
 

2.  

Z terminali wykonać wywołania na 
kolejkę EACD w dyspozytorni, gdzie 
zajęto obie konsole rozmową. 
Połączenia wykonywać 
w kilkusekundowym odstępie czasu tak 
by zanotować, który abonent dłużej 
oczekuje. 

Połączenia oczekują na kolejce. Po około 30s 
dla każdego z osobna są transferowane do 
kolejki zastępującej, gdzie czekają wolni 
dyspozytorzy. 

 
 

3.  

W dyspozytorni zastępującej połączenia 
są przydzielane z kolejki na konsole 
poczynając od najdłużej wolnego 
dyspozytora. 

  
 

4.  
Połączenia odebrać, sprawdzić audio 
dwukierunkowo i rozłączyć.  

  
 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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4.3 STA nr 15 – Obsługa zgłoszenia w przypadku nadmiaru zgłoszeń w ramach DM zastępującej 

Tabela 15. STA nr 15 - Obsługa zgłoszenia w przypadku nadmiaru zgłoszeń w ramach DM zastępującej 

Przypadek testowy Obsługa zgłoszenia w przypadku nadmiaru zgłoszeń w ramach DM zastępującej 

Cel testu Weryfikacja mechanizmu poszukiwania najdłużej wolnego dyspozytora w systemie.  

Warunki 

początkowe 

Sześć konsol w trzech dyspozytorniach, na których zalogowani są dyspozytorzy w trybie TRP. Rola dowolna, która pozwala na 
logowanie do EACD. Po dwie konsole na dyspozytornię. Dyspozytornie „A” i ”B”  skonfigurowane w taki sposób, że „A” w pierwszej 
drodze zastępuje się z „B” i odwrotnie. Dyspozytornia „C” nie zastępuje się ani z „A” ani z „B”. Dostępne przynajmniej dwa 
terminale, z których będą wykonywane połączenia na dyspozytornię „A”. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Poprawne przeniesienie zgłoszenia w przypadku nadmiaru zgłoszeń lub braku możliwości obsługi w DM do DM zastępującej. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
W dyspozytorniach „A” i „B” zająć 
rozmowami dyspozytorów 
w dowolny sposób.  

 
  

2.  
Wykonać dwa połączenia testowe 
z terminali na kolejkę EACD 
dyspozytorni „A”. 

Połączenia oczekują na kolejce w dyspozytorni 
„A”. Po około 30s jedno z nich jest trasferowane 
do dyspozytorni „B”. Po kolejnych około 15s 
połączenia oczekujące na podjęcie są 
transferowane do dyspozytorni „C”.   

W tym teście bardzo 
istotne są dane 
dynamiczne wymieniane 
między kolejkami EACD co 
około 4s. Stąd istotne są 
np. czasy pomiędzy 
zgłoszeniami terminali 
testowych.  

 

3.  

W dyspozytorni „C” połączenia 
odebrać, przeprowadzić rozmowę, 
sprawdzić akustykę w dwie strony, 
a następnie rozłączyć połączenia. 

 
  

4.  
Rozłączyć również połączenia na 
Konsolach dyspozytorskich w 
dyspozytorniach „A” i „B”. 

 
  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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5 Przenoszenie obsługi zgłoszenia w przypadku awarii PZŁ SWD PRM 

5.1 STA nr 16 – Obsługa zgłoszenia w przypadku awarii PZŁ SWD PRM na SD w ramach tej samej 

DM 

Tabela 16. STA nr 16 - Obsługa zgłoszenia w przypadku awarii PZŁ SWD PRM na SD w ramach tej samej DM 

Przypadek testowy Obsługa zgłoszenia w przypadku awarii PZŁ SWD PRM na SD w ramach tej samej DM 

Cel testu Weryfikacja mechanizmu przeniesienia obsługi zgłoszeń w trakcie awarii na SD w tej samej DM. 

Warunki 

początkowe 
W ramach testowanej dyspozytorni zalogowanych z SWD PRM lub za pomocą symulatora ACD dwóch dyspozytorów którzy mają 
kolejkę w trybie TRP. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Poprawne przeniesienie zgłoszenia w trakcie awarii na SD do inne wolne SD+KD w tej samej DM. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Z terminala wykonanie połączenia 
głosowego na kolejkę EACD. 

Na obu Konsolach dyspozytorskich na kolejce 
EACD widoczne połączenie przychodzące. 
Połączenie przydzielone na jedną z konsol. 
Słyszalny dźwięk połączenia. 

 
 

2.  
Na KD odebranie przydzielonego 
połączenie przez DMP. 

Prezentacja na KD stanu korespondencji 
głosowej oraz podstawowych informacji 
dotyczących połączenia. 

  

3.  Z SD wypięcie kabla sieciowego. 

SWD PRM wykrywa awarię SD. Wysyła do PZŁ 
informację o odstawieniu połączenia do kolejki. 
Połączenie wraca do kolejki i jest przydzielane 
na drugą konsolę. 

Odstawić połączenie do 
kolejki można również z 
wykorzystaniem 
symulatora ACD.  

 

4.  

Na drugiej KD odebranie 
przydzielone połączenia przez 
DMP, przeprowadzenie krótkiej 
korespondencji głosowej. 
Zakończenie połączenia po stronie 
terminala. 

  
 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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5.2  STA nr 17 – Obsługa zgłoszenia w przypadku awarii PZŁ SWD PRM w DM w ramach DM 

zastępującej 

Tabela 17. STA nr 17 - Obsługa zgłoszenia w przypadku awarii PZŁ SWD PRM w DM w ramach DM zastępującej 

Przypadek testowy Obsługa zgłoszenia w przypadku awarii PZŁ SWD PRM w DM w ramach DM zastępującej 

Cel testu Weryfikacja mechanizmu przeniesienia obsługi zgłoszeń w trakcie awarii DM do DM zastępującej. 

Warunki 

początkowe 

Cztery konsole w dwóch dyspozytorniach, na których zalogowani są dyspozytorzy w trybie TRP. Rola dowolna, która pozwala na 
logowanie do EACD. Po dwie konsole na dyspozytornię. Dyspozytornie „A” i ” B” skonfigurowane w taki sposób, że „A” w pierwszej 
drodze zastępuje się z „B” i odwrotnie. Dostępne przynajmniej cztery terminale, z których będą wykonywane połączenia na 
dyspozytornię „A”. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Poprawne przeniesienie zgłoszenia w trakcie awarii konsol w DM na inne wolne konsole w DM zastępującej. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Z terminala wykonanie połączenia 
głosowego na kolejkę EACD 
dyspozytorni „A”. 

Na obu Konsolach dyspozytorskich 
dyspozytorni „A” na kolejce EACD widoczne 
połączenie przychodzące. Połączenie 
przydzielone na jedną z konsol. Słyszalny 
dźwięk połączenia. 

  

2.  
Na KD odebranie przydzielonego 
połączenia i przeprowadzenie 
korespondencji głosowej. 

Prezentacja na KD stanu korespondencji 
głosowej oraz podstawowych informacji 
dotyczących połączenia. 

  

3.  
Na KD, na której trwa połączenie 
głosowe wypięcie kabla sieciowego. 

Prezentacja informacji o awarii na KD. 
Wysłanie powiadomienia o awarii do SWD 
PRM. Na kaflach, na których widać status KD 
kolor szary. Powrót połączenia na kolejkę 
EACD i przydzielenie na kolejną konsolę. 

 
 

4.  
Wypięcie kabla zasilającego na drugiej 
KD w trakcie trwania wywołania.  

Prezentacja informacji o awarii na drugiej KD. 
Wysłanie powiadomienia o awarii do SD 
PRM. Na kaflach, na których widać status KD 
kolor szary.  Połączenie jest transferowane 
do dyspozytorni zastępującej. 

 
 

5.  

Odebranie połączenia na KD 
w dyspozytorni „B” przez DMP, 
przeprowadzenie korespondencji 
głosowej. Zakończenie połączenia po 
stronie terminala. 

Nowy wpis w historii zdarzeń.  
 

6.  
Ponowne wykonanie połączenia na 
kolejkę w dyspozytorni „A”. 

Połączenie jest transferowane do 
dyspozytorni „B” i przydzielane najdłużej 
wolnemu dyspozytorowi.  

 
 

7.  

Odebranie połączenia na KD 
w dyspozytorni „B”, przeprowadzenie 
korespondencji głosowej. Zakończenie 
połączenia.  

  
 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 
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Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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6 Obsługa zgłoszeń telefonicznych 

6.1 STA nr 18 – Obsługa zgłoszenia głosowego kierowanego na numer alarmowy 999 

Tabela 18. STA nr 18 - Obsługa zgłoszenia głosowego kierowanego na numer alarmowy 999 

Przypadek testowy Odbierania zgłoszenia głosowego kierowanego na numer alarmowy 999 

Cel testu Weryfikacja możliwości przyjęcia połączenia z PSTN na testowy numer podkładowy. 

Warunki 

początkowe 
Zalogowany przynajmniej jeden dyspozytor w TRP. Dostępne łącze PSTN przez które nastąpi routing połączenia na kolejkę EACD i znany 
jest numer kolejki 999. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Pozytywne wykonanie wszystkich kroków scenariusza testu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Z terminala PSTN (GSM, Stacjonarny) 
wykonanie wywołania na numer PSTN 
EACD.  

Połączenie trafia na kolejkę i jest 
przydzielane najdłużej wolnemu 
dyspozytorowi na konsolę. 

 
 

2.  
Odebranie połączenia i przeprowadzenie 
korespondencji głosowej. 

 
  

3.  Połączenie zaholdować na KD.  
  

4.  
Z KD wybrać numer drugiego terminala 
PSTN. 

 
  

5.  

Na żądanym terminalu połączenie 
odebrać, przeprowadzić krótką 
korespondencję głosową, a następnie 
połączenie zakończyć. 

 
  

6.  
Zdjąć z Holda rozmowę odebraną w kroku 
drugim.  

 
  

7.  
Przeprowadzić jeszcze krótką rozmowę ze 
zgłaszającym i zakończyć rozmowę. 

 
  

8.  
Przejść do historii zdarzeń/nagrań na KD i 
odsłuchać wszystkie fragmenty rozmów z 
wcześniejszych kroków. 

 
Dostęp do odsłuchu jest po 
około 30-60s od 
zakończenia połączenia. 
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Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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6.2  STA nr 19 – Obsługa zgłoszenia głosowego z SI CPR 

Tabela 19. STA nr 19 - Obsługa zgłoszenia głosowego z SI CPR 

Przypadek testowy Obsługa zgłoszenia głosowego z SI CPR 

Cel testu Weryfikacja możliwości obsługi zgłoszenia i połączenia przekazanego z SI CPR. 

Warunki 

początkowe 

Możliwość przekazywania zgłoszeń z SICPR DEV lub PROD do środowiska SWD PRM. Zestawione łącza sip trunk między dwoma 
systemami pozwalające na transmisję IdDssIw. Zalogowany co najmniej jeden użytkownik w testowanej DM w wyniku logowania 
z SWD PRM. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Możliwość przekazania danych formatki z SI CPR, wraz z połączeniem głosowym zestawianym w dowolny sposób od strony SI CPR 
(trójpołączenie z głosem i bez głosu). Możliwość odsłuchu fragmentu rozmowy zgłaszającego z SI CPR.   

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Od strony SICPR zestawienie połączenia 
do testowanej DM w trakcie obsługi 
zgłoszenia 112 przez operatora.  

W wyniku zestawienia połączenia 
konsultacyjnego lub trójpołączenia przez 
operatora 112 połączenie pojawia się na 
kolejce EACD.  

 
 

2.  Odebranie połączenie w aplikacji na KD.  
  

3.  
Przekazanie formatki zdarzenia z SI CPR 
do SWD PRM. 

W SWD PRM otrzymanie wypełnionej przez 
SI CPR i operatora 112 formatki zdarzenia.  

Do przeprowadzenia tego 
kroku niezbędna jest pełna 
integracja SWD PRM z 
DEV CPR lub systemem 
produkcyjnym SI CPR. Brak 
tej integracji nie 
warunkuje przejścia 
całego testu, a jedynie 
tego kroku. 

 

4.  
Przekazanie zgłaszającego z SICPR do 
SWD PRM.  

Zestawiona rozmowa między zgłaszającym, 
a dyspozytorem. 

  

5.  
Wymiana korespondencji 
ze zgłaszającym przekazanym z SI CPR. 
Zakończenie połączenia. 

 
  

6.  
Z SWD PRM nadanie prośby dot. 
odsłuchu rozmowy zgłaszającego 
z operatorem SI CPR. 

Umożliwienie odsłuchu nagrania. 

Ze względu na stopień 
skomplikowania nie da się 
tego kroku alternatywnie 
zasymulować z symulatora 
ACD. Do jego 
przeprowadzenia 
niezbędna jest pełna 
integracja SWD PRM z 
DEV CPR lub systemem 
produkcyjnym SI CPR. Brak 
tej integracji nie 
warunkuje przejścia 
całego testu, a jedynie 
tego kroku.  
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7.  

Na KD przejść do historii zdarzeń 
i odsłuchać korespondencję 
przeprowadzoną z operatorem SI CPR 
i po przekazaniu zgłaszającego.  

 
  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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6.3 STA nr 20 – Połączenie trójstronne z udziałem zgłaszającego 

Tabela 20. STA nr 20 - Połączenie trójstronne z udziałem zgłaszającego 

Przypadek testowy Połączenie trójstronne z udziałem zgłaszającego 

Cel testu Weryfikacja realizacji połączenia trójstronnego z udziałem zgłaszającego. 

Warunki 

początkowe 
Dostępny terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. Co najmniej dwóch 
zalogowanych dyspozytorów z dowolnej roli. przy czym jeden zalogowany do kolejki EACD w testowanym ośrodku.  

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Pozytywne wykonanie wszystkich kroków scenariusza testu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  

Z terminala testowego PSTN lub 
lokalnego wykonanie połączenia na 
numer kolejki EACD. Odebranie 
przydzielonego połączenia. 

Na KD widoczny stan rozmowy. Słyszalna 
obustronna akustyka między zgłaszającym 
terminalem i DMP. 

 
 

2.  

Na KD z prowadzoną korespondencją 
głosową z klawiatury numerycznej 
wybranie numeru KD drugiego 
dyspozytora DMP na numer jego 
kolejki własnej - kliknięcie 
„Trójpołączenie bez czekaj”. 

Na drugiej KD słyszalny dźwięk połączenia 
przychodzącego.  

Test można wykonać na 
dowolny numer, który jest 
dostępny np. numer PSTN. 
Lub numer KD z innego 
ośrodka. 

 

3.  
Odebranie połączenia przychodzącego 
na drugiej KD. 

Po odebraniu wszyscy uczestnicy połączenia 
się słyszą. 

  

4.  
Zakończenie połączenia na pierwszej 
KD. 

Nowy wpis w historii zdarzeń. 
  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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6.4 STA nr 21 – Połączenie trójstronne bez udziału zgłaszającego  

Tabela 21. STA nr 21 - Połączenie trójstronne bez udziału zgłaszającego 

Przypadek testowy Połączenie trójstronne bez udziału zgłaszającego 

Cel testu Weryfikacja realizacji połączenia trójstronnego bez udziału zgłaszającego. 

Warunki 

początkowe 
Dostępny terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. Co najmniej dwóch 
zalogowanych dyspozytorów z dowolnej roli, przy czym jeden zalogowany do kolejki EACD w testowanym ośrodku. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Pozytywne wykonanie wszystkich kroków scenariusza testu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Z terminala wykonanie połączenie na 
numer kolejki EACD. Odebranie 
przydzielonego połączenia. 

Na KD widoczny stan rozmowy. Słyszalna 
obustronna akustyka między zgłaszającym 
terminalem i DMP. 

 
 

2.  
Na KD z prowadzoną korespondencją 
głosową zawieszenie trwającego 
połączenia - kliknięcie „Czekaj”. 

W słuchawce terminala słyszalna zapowiedź 
zdefiniowana w systemie dla stanu 
zawieszenia połączenia. Na KD prezentacja 
zawieszonego numeru terminala. 

 
 

3.  
Na KD z klawiatury numerycznej 
wykonanie połączenia na numer 
własny drugiej KD. 

Na drugiej KD słyszalny dźwięk połączenia 
przychodzącego   

 
 

4.  
Odebranie przydzielonego połączenia 
na drugiej KD. 

Na obu Konsolach dyspozytorskich 
prezentacja informacji o realizowanym 
połączeniu. Słyszalna obustronna akustyka 
między dyspozytorami. 

  

5.  
Na pierwszej KD wykonanie –
„Trójpołączenia z czekaj”. 

Na obu Konsolach dyspozytorskich 
prezentacja informacji o Trójpołączeniu. 
Słyszalna trójstronna akustyka pomiędzy 
zgłaszającym terminalem i dyspozytorami. 

  

6.  
Zakończenie połączenia na KD 
pierwszej. 

Nowy wpis w historii zdarzeń. 
  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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6.5 STA nr 22 – Karne wylogowanie DMP po niepodjęciu zgłoszenia w wyznaczonym czasie 

Tabela 22. STA nr 22 - Karne wylogowanie DMP po niepodjęciu zgłoszenia w wyznaczonym czasie 

Przypadek testowy Karne wylogowanie DMP po niepodjęciu zgłoszenia w wyznaczonym czasie 

Cel testu Weryfikacja mechanizmu automatycznego wylogowania użytkownika z kolejki EACD po czasie nie podjęcia przydzielonego 
mu zgłoszenia. 

Warunki 

początkowe 
Skonfigurowana aplikacja telefoniczna na KD. Pełny dostęp do SWD PRM lub dostęp do symulatora ACD. Na co najmniej dwóch 
Konsolach dyspozytorskich zalogowani dyspozytorzy posiadający kolejkę EACD w trybie TRP.  

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Poprawne automatyczne wylogowanie użytkownika z kolejki EACD. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Z terminala wykonanie połączenia na 
numer kolejki EACD. 

Wizualizacja na KD informacji 
o przychodzącym połączeniu. Połączenie 
przychodzące przydzielone do DMP. Słyszalny 
dźwięk połączenia.  

 
 

2.  
Nieodebranie na KD DMP 
przydzielonego połączenia. 

Wylogowanie DMP z kolejki EACD. Powrót 
połączenia na kolejkę EACD i przydział 
połączenia na pierwsze wolne stanowisko 
z włączoną obsługą zgłoszeń w tej samej DM. 
Status na kaflu dyspozytora karnie 
wylogowanego koloru czerwonego z 
informacją „Karnie wylogowany”. 

Wylogowanie z kolejki 
EACD następuje po czasie 
oczekiwania na odebranie. 
Czas jest konfigurowany 
w DGT-CC.  

Powtórzenie scenariusza 
po zmianie wartości 
parametru czasu 
wywołania w DGT-CC. 

 

3.  
Odebranie połączenie na drugiej KD, 
przeprowadzenie rozmowę i 
zakończenie obsługi. 

  
 

4.  

Włączenie w SWD PRM lub 
z symulatora ACD, trybu 
podejmowania zgłoszeń przez DMP na 
KD karnie wylogowanej. 

W aplikacji na KD DMP ponowne 
zalogowanie do kolejki EACD.  

  

5.  
Ponowne wykonanie połączenia 
z terminala na numer kolejki EACD. 

Wizualizacja na KD informacji 
o przychodzącym połączeniu. Połączenie 
przychodzące przydzielone do DMP. Słyszalny 
dźwięk połączenia. 

  

6.  
Odrzucenie przydzielonego połączenia 
przez DMP na KD. 

Wylogowanie DMP z kolejki EACD. Powrót 
połączenia na kolejkę EACD i przydział 
połączenia na pierwsze wolne stanowisko 
z włączoną obsługą zgłoszeń w tej samej DM. 
Status na kaflu dyspozytora karnie 
wylogowanego koloru czerwonego z 
informacją „Karnie wylogowany”. 

  

7.  
Zakończenie połączenia po stronie 
terminala. 
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Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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7 Obsługa zgłoszeń bezgłosowych 

7.1 STA nr 23 – Obsługa zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR 

Tabela 23. STA nr 23 - Obsługa zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR 

Przypadek testowy Obsługa zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR 

Cel testu Weryfikacja możliwości generowania połączenia vCall stowarzyszonego ze zgłoszeniem bezgłosowym oraz jego obsługa na KD.  

Warunki 

początkowe 
Przynajmniej dwie konsole w jednym ośrodku zalogowane z rolą DMP. Obsługa EACD w trybie TRP. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

W wyniku wysłania ramki AcdQueueManage od strony SWD PRM, PZŁ generuje połączenie, które w ramach danej kolejki EACD jest 
przydzielane do wskazanej przez SWD PRM KD lub najdłużej wolnej.  

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  

Od strony SWD PRM zainicjowanie 
obsługi zgłoszenia bezgłosowego 
dowolnego typu nadanego od strony 
SI CPR. 

W PZŁ wytworzenie połączenia na kolejce 
i przydzielenie na konsolę. Informacja o 
rodzaju połączenia (bezgłosowe z SI CPR) 
widoczna na kolejce EACD. 

Test można wykonać za 
pomocą symulatora 
generując odpowiednią 
ramkę xml zgodnie z 
DGT_EXT.  

Zgodnie w Projektem 
technicznym typy zgłoszeń 
są określane tekstowo 
jako POL, PSP, SI CPR, SI 
CPR -eCall, SI CPR SMS. 

 

2.  
Odebranie przydzielonego połączenia 
(vCall) w aplikacji na KD. 

Słyszalna zapowiedź informująca 
o obsługiwanym typie zgłoszenia.  

Połączenie vCall można 
zawiesić i wykonać 
konsultację na inny numer.  

 

3.  
Zaholdować VCALL wciskając klawisz 
„Czekaj”. 

  
 

4.  
Wykonać z KD połączenie na dowolny 
osiągalny numer telefonu i zestawić 
rozmowę. 

  
 

5.  
Zakończyć rozmowę i zdjąć z „Czekaj” 
połączenie VCALL. 

  
 

6.  
Wykonać na KD operację „zwrot na 
kolejkę”. 

Vcall wróci do kolejki i zostanie ponownie 
przydzielony do DMP najdłużej wolnego. 

 
 

7.  
Odebrać połączenie na KD i zakończyć 
jego obsługę. 

 

vCall jest inicjowany przez 
system, więc tylko po 
odebraniu na KD może 
zostać zakończony. 
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Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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7.2 STA nr 24 – Obsługa zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR – zgłoszenie eCall 

Tabela 24. STA nr 24 - Obsługa zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR – zgłoszenie eCall 

Przypadek testowy Obsługa zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR – zgłoszenie eCall 

Cel testu Weryfikacja obsługi zgłoszenia bezgłosowego eCall przekazanego z SICPR do obsługi. 

Warunki 

początkowe 
Przynajmniej dwie konsole w jednym ośrodku zalogowane z rolą DMP. Obsługa EACD w trybie TRP. Możliwość przekazywania 
formatek z SI CPR do SWD PRM.  

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

W wyniku wstawienia zgłoszenia do kolejki następuje generacja VCALLa w PZŁ i jest on właściwie zaprezentowany piktogramem 
zgodnie z typem zgłoszenia. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Z SI CPR przesłać formatkę zgłoszenia 
eCall. 

SWD PRM wstawia zgłoszenie do kolejki 
EACD. 

Wytwarzany jest VCALL, 
Zgłoszenia bezgłosowe 
konwertowane są w SWD 
PRM na ramki 
AcdQueuManage. Zgodnie 
z DGT_EXT. 

 

2.  

Wytworzony VCALL otagowany 
dodatkowo właściwym piktogramem 
określającym typ zgłoszenia jest 
przydzielany do najdłużej wolnego 
dyspozytora. 

  
 

3.  
Na KD odebrać zgłoszenie i zakończyć 
jego obsługę.  

  
 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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7.3 STA nr 25 – Obsługa zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR – zgłoszenie SMS 

Tabela 25. STA nr 25 - Obsługa zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR – zgłoszenie SMS 

Przypadek testowy Obsługa zgłoszenia bezgłosowego z SI CPR – zgłoszenie SMS 

Cel testu Weryfikacja obsługi zgłoszenia bezgłosowego SMS przekazanego z SICPR do obsługi. 

Warunki 

początkowe 
Przynajmniej dwie konsole w jednym ośrodku zalogowane z rolą DMP. Obsługa EACD w trybie TRP. Możliwość przekazywania 
formatek z SI CPR do SWD PRM.  

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

W wyniku wstawienia zgłoszenia do kolejki następuje generacja VCALLa w PZŁ i jest on właściwie zaprezentowany piktogramem 
zgodnie z typem zgłoszenia. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Z SI CPR przesłać formatkę zgłoszenia 
SMS112. 

SWD PRM wstawia zgłoszenie do kolejki 
EACD. 

Wytwarzany jest VCALL, 
Zgłoszenia bezgłosowe 
konwertowane są w SWD 
PRM na ramki 
AcdQueuManage. Zgodnie 
z DGT_EXT. 

 

2.  

Wytworzony VCALL otagowany 
dodatkowo właściwym piktogramem 
określającym typ zgłoszenia jest 
przydzielany do najdłużej wolnego 
dyspozytora. 

  
 

3.  
Na KD odebrać zgłoszenie i zakończyć 
jego obsługę.  

  
 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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8 Nawiązywanie połączeń telefonicznych 

8.1 STA nr 26 – Możliwość zestawienia połączenia telekonferencyjnego pomiędzy dowolnymi 

Użytkownikami Końcowymi 

Tabela 26. STA nr 26 - Możliwość zestawienia połączenia telekonferencyjnego pomiędzy dowolnymi Użytkownikami Końcowymi. 

Przypadek testowy Możliwość zestawienia połączenia telekonferencyjnego pomiędzy dowolnymi Użytkownikami 

Końcowymi. 

Cel testu Weryfikacja zestawienia konferencji między różnymi numerami dostępnymi z poziomu testowanej dyspozytorni. 

Warunki 

początkowe 

Dowolny dyspozytor zalogowany w dowolny sposób z SWD PRM lub symulatora ACD lub manualnie w testowanym ośrodku.Co 
najmniej po jednej KD z uruchomionymi profilami dyspozytorów w dwóch innych dyspozytorniach. Przynajmniej jeden terminal z 
sieci PSTN. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Pozytywne wykonanie wszystkich kroków scenariusza testu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Z poziomu KD zdefiniować listę 
konferencyjną dobierając do niej 
uczestników. 

  
 

2.  Uruchomić konferencję z listy 
Na terminalach dołączonych do listy 
rozpoczną się wywołania. 

 
 

3.  
Odebrać połączenia na wszystkich 
terminalach i Konsolach 
dyspozytorskich. 

  
 

4.  
Zweryfikować akustykę pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami. 

  
 

5.  Na KD zakończyć konferencję.  Wszyscy uczestnicy są rozłączani.  
 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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8.2 STA nr 27 – Zestawienie połączeń wychodzących do sieci PSTN dla potrzeb DM oraz połączeń 

wewnętrznych pomiędzy dowolnymi Użytkownikami Końcowymi (tryb bezpośredni oraz 

telekonferencja). 

Tabela 27. STA nr 27 - Zestawienie połączeń wychodzących do sieci PSTN dla potrzeb DM oraz połączeń wewnętrznych pomiędzy dowolnymi 

Użytkownikami Końcowymi (tryb bezpośredni oraz telekonferencja). 

Przypadek testowy Zestawienie połączeń wychodzących do sieci PSTN dla potrzeb DM oraz połączeń wewnętrznych 

pomiędzy dowolnymi Użytkownikami Końcowymi (tryb bezpośredni oraz telekonferencja). 

Cel testu Weryfikacja zestawiania połączeń wychodzących KD zestawianych z różnych kontrolek- klawiatura, historia, książka. 

Warunki 

początkowe 
Dwóch dyspozytorów zalogowanych w trybie TRP. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Pozytywne wykonanie wszystkich kroków scenariusza testu. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  

Zainicjować połączenie 
z użytkownikiem telefonu 
stacjonarnego lub innego PSTN po 
wybraniu nr z klawiatury. 

W panelu LCD KD widoczny jest numer 
i nazwa wywoływanego użytkownika 
telefonu stacjonarnego pod warunkiem, 
że znajduje się on w Książce kontaktów.  
Użytkownik telefonu stacjonarnego 
przyjmuje wywołanie od dyspozytora, 
dyspozytor przeprowadza z nim rozmowę 
zgodnie z ustawionym scenariuszem audio.   
Po zakończeniu rozmowy widoczny jest zapis 
w module historii zdarzeń. 

  

2.  

W wyniku kroku poprzedniego odłożył 
się w historii rekord. Z poziomu tego 
rekordu wykonać oddzwonienie. 
Zestawić rozmowę i ją zakończyć.  

Na Panelu LCD KD widoczny jest numer 
i nazwa wywoływanego użytkownika 
telefonu stacjonarnego pod warunkiem, że 
znajduje się on w Książce kontaktów. 
Użytkownik telefonu stacjonarnego 
przyjmuje wywołanie od dyspozytora, 
dyspozytor przeprowadza z nim rozmowę 
zgodnie z ustawionym scenariuszem audio. 
Po zakończeniu rozmowy widoczny jest zapis 
w module historii zdarzeń. 

 
 

3.  

Zainicjować połączenie 
z użytkownikiem telefonu 
stacjonarnego po wyszukaniu go 
w książce telefonicznej:  
 - wybrać moduł książki telefonicznej 
poprzez naciśnięcie zakładki książki 
telefonicznej,  
 - wyszukać użytkownika telefonu 
stacjonarnego lub innego PSTN 
(wpisując jego nazwę w pole 
wyszukiwania osób),   

Na Panelu LCD KD widoczny jest numer 
i nazwa wywoływanego użytkownika 
telefonu stacjonarnego. Użytkownik telefonu 
stacjonarnego przyjmuje wywołanie od 
dyspozytora, dyspozytor przeprowadza z nim 
rozmowę zgodnie z ustawionym 
scenariuszem audio.  Po zakończeniu 
rozmowy widoczny jest zapis w module 
historii zdarzeń. 
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- wybieramy Zadzwoń po naduszeniu 
numeru,  
 - poczekać na zgłoszenie się 
użytkownika telefonu stacjonarnego 
i przeprowadzić rozmowę, a następnie 
zakończyć. 

4.  
Odsłuchać z poziomu KD nagranie 
konferencji 

 
  

5.  
Na KD przejść do panelu konferencji i 
uruchomić konferencje AD-HOC. 

 
  

6.  
Przejść do historii i wykonać operację 
oddzwonienia na 2-3 różne numery.  

Każdy z wybranych numerów zostanie 
dołączony do konferencji 

  

7.  
Wybrać również jakiś dostępny numer 
KD lub PSTN z poziomu klawiatury.  

Wybrany numer zostanie dołączony do 
konferencji 

  

8.  
Zweryfikować słyszalność pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami dołączonymi 
do konferencji. 

Wszyscy dołączeni się słyszą. 
  

9.  Konferencję na KD zakończyć. Wszyscy uczestnicy są rozłączani. 
  

10.  
Odsłuchać z poziomu KD nagranie 
konferencji. 

 
  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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8.3 STA nr 28 – Podmiana prezentacji numeru DMW w funkcji połączeń wychodzących i danych w 

CKT  

Tabela 28. STA nr 28 - Podmiana prezentacji numeru DMW w funkcji połączeń wychodzących i danych w CKT 

Przypadek testowy Podmiana prezentacji numeru DMW w funkcji połączeń wychodzących i danych w CKT 

 

Cel testu Weryfikacja podmiany numeru jakim prezentuje się w połączeniach wychodzących dany DMW obsługujący dany OD na podstawie 
zawartości CKT.  

Warunki 

początkowe 

Zalogowany do systemu przynajmniej jeden DMW i ZGDM pracujący jako DMW. Każdy z nich z przypisanym przynajmniej jednym OD. 
W CKT dostępne kontakty z numerami ZRM przypisanymi do znanego OD (zone’a). Dostępny terminal podłączony do modułu 
testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń.  

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Na podstawie wpisu w CKT poprawna podmiana numeru na numer odpowiedniego HLD-OD w zależności od wybranego numeru. 

 Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Z KD DMW wykonanie wywołania 
na numer ZRM, opisany w CKT. 

Na terminalu ZRM połączenie 
zaprezentowane numerem PSTN zgodnym 
z Zone kontaktu ZRM. Nie oznacza to, że 
zaprezentowany numer będzie jednym 
z numerów HLD-OD. 

Testu nie trzeba 
wykonywać na 
rzeczywistych numerach 
PSTN. Dane mogą być 
sfabrykowane. Ważne, 
aby dane zachowały 
format zgodny z opisem 
interfejsu CKT. 

 

2.  
Odebranie połączenia, a następnie 
rozłączenie połączenia. 

  
 

3.  
Z KD DMW wykonanie wywołania 
na numer PSTN niezadeklarowany w CKT. 

Na terminalu wywoływanym połączenie 
zaprezentowane numerem PSTN kolejki 
dyspozytorni. 

 
 

4.  
Odebranie połączenia, a następnie 
rozłączenie połączenia. 

  
 

5.  
Z KD DMW wykonanie wywołania na 
numer OST 112 zadeklarowany w CKT.  

Na terminalu wywoływanym prezentacja 
numerem HLD-OD użytkownika DMW.  

Jeśli dany DMW 
zalogowany jest do więcej 
niż jednego OD, to 
prezentacja odbędzie się 
na podstawie pierwszej 
kolejki OD.  

 

6.  
Odebranie połączenia, a następnie 
rozłączenie połączenia. 

  
 

7.  
W DMW zmiana obszaru dysponowania. 
Podanie tylko jednego i innego OD niż 
w poprzednich krokach. 

Zmiana kolejek HLD-OD w aplikacji na KD, 
zgodnie z requestem zmiany stref. 

 
 

8.  

Z KD DMW wykonanie wywołania na 
numer OST 112 zadeklarowany w CKT. 
Numer może być ten sam co w przypadku 
kroku nr 5. 

Na terminalu wywoływanym prezentacja 
numerem HLD-OD, które zostało ustawione 
w kroku poprzednim.  
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9.  
Odebranie połączenia, a następnie 
rozłączenie połączenia. 

 
  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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8.4 STA nr 29 – Dysponowanie LZRM w DM 

Tabela 29. STA nr 29 - Dysponowanie LZRM w DM 

Przypadek testowy Dysponowanie LZRM w DM 

Cel testu Automatyczne przekierowanie połączenia celem nawiązania rozmowy z LZRM. 

Warunki 

początkowe 
Skonfigurowane numery telefonów LZMR. Zalogowany użytkownik z rolą LZRM, CO LPR i DMW. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Poprawny proces automatycznego przekierowania połączenia dla LZRM. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  

W SWD PRM lub z symulatora ACD 
wysłanie żądania nawiązania 
połączenia wychodzącego na numer 
do KD w MS LZRM.  

Na KD DMW automatyczne wykonanie 
połączenia wychodzącego do LZRM.  

Dysponowanie LZRM jest 
wykonywane przez DMW 
I CO LPR. 

 

2.  
Nieodebranie połączenie w ciągu 20 
sekund po stronie KD w MS LZRM. 

Na KD DMW automatyczne przekierowanie 
połączenia na numer komórkowy LZRM. 

 
 

3.  
Nieodebranie połączenia w ciągu 20 
sekund na KD przez użytkownika MS 
LZRM. 

Na KD automatyczne przekierowanie 
połączenia na numer kolejki HLD-DM-COLPR 
użytkownika CO LPR. 

  

4.  
Nieodebranie połączenia w ciągu 20 
sekund na KD przez użytkownika 
LZRM. 

Wysłanie informacji do SWD PRM o braku 
możliwości nawiązania połączenia. 

  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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8.5 STA nr 30 – Możliwość monitorowania na KD z danej DM, przed przekierowaniem połączenia 

telefonicznego (wolny, zajęty, niedostępny) co najmniej w trybie offline 

Tabela 30. STA nr 30 - Możliwość monitorowania na KD z danej DM, przed przekierowaniem połączenia telefonicznego (wolny, zajęty, 

niedostępny) co najmniej w trybie offline. 

Przypadek testowy Możliwość monitorowania na KD z danej DM, przed przekierowaniem połączenia telefonicznego 

(wolny, zajęty, niedostępny) co najmniej w trybie offline. 

Cel testu Weryfikacja możliwości sprawdzenia statusu dyspozytora na KD w trybie offline. 

Warunki 

początkowe 

Dostępne dane logowania dla każdej z ról, login i hasło oraz przynajmniej dwie konsole, na których można przeprowadzić proces 
logowania. Dostępny terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. Znany numer kolejki 
alarmowej w danym module. Skonfigurowany panel kafli. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Wizualizacja statusów dyspozytorów na kaflach w aplikacji na KD. Statusy dyspozytorów zgodne z faktycznym stanem pracy. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Na KD logowanie awaryjne DMP. 
Podanie loginu, hasła i roli, a 
następnie potwierdzenie logowania. 

Uruchomienie profilu DMP zgodne 
z konfiguracją. Na KD widok w głównym oknie 
aplikacji kafli z poszczególnymi do obserwacji 
statusami dyspozytorów. Status dyspozytora 
niezalogowanego do aplikacji na KD – 
niedostępny, koloru szarego. 

  

2.  
Na KD logowanie do kolejki EACD 
i kolejek HLD-OD. 

Na KD status kafla zalogowanego do kolejki 
DMP – wolny, koloru zielonego. Dyspozytor 
gotowy do przyjęcia zgłoszenia. 

  

3.  

Z terminala wykonanie połączenia na 
kolejkę EACD, przydzielenie 
połączenia na konsolę i odebranie 
przez DMP. 

Dyspozytor DMP w trakcie rozmowy. Na KD 
status kafla dyspozytora w trakcie rozmowy – 
zajęty, koloru żółtego. 

 
 

 

4.  

Zakończenie rozmowy z poziomu 
terminala. Wykonanie kolejnego 
połączenia na kolejkę EACD. 
Nieodebranie przydzielonego 
połączenia przez DMP w stosownym 
czasie. 

Karne wylogowanie z kolejki EACD 
dyspozytora DMP. Na KD status kafla 
dyspozytora wylogowanego z kolejki EACD - 
niedostępny z informacją „Karne 
wylogowanie” – koloru czerwonego. 

 
 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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8.6 STA nr 31 – Praca na profilu DMW 

Tabela 31 STA nr 31 – Praca na profilu DMW 

Przypadek testowy Praca na profilu DMW. 

Cel testu Weryfikacja poprawności prezentacji w połączeniach wychodzących oraz możliwości odsłuchu korespondencji z konsoli.  

Warunki 

początkowe 
Zalogowany w SWD PRM lub za pomocą symulatora  jeden DMW w testowanym ośrodku. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

W zależności od stanu zalogowania do kolejek obszarów dysponowania ustawiany jest odpowiedni numer strony A, możliwy jest 
odsłuch korespondencji z poziomu historii nagrań. 

 Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  

Wykonanie z konsoli dyspozytora DMW 
połączenia wychodzącego do sieci PSTN, 
przeprowadzenie krótkiej rozmowy, 
a następnie zakończenie połączenia. 

Użytkownik DMW zaprezentowany 
numerem sieci PSTN na podstawie wpisów 
w CKT. Nowy wpis w historii zdarzeń. 

Prezentacja na wyjściu do 
PSTN zależy również od 
możliwości technicznych 
styku do operatora. 

 

2.  

Wykonanie z konsoli dyspozytora DMW 
połączenia wychodzącego do numeracji 
OST, przeprowadzenie krótkiej rozmowy, 
a następnie zakończenie połączenia. 

Użytkownik DMW zaprezentowany 
numerem telefonicznym kolejki HLD-OD lub 
numerem kolejki własnej właściwym dla 
wybranego kontaktu. Nowy wpis w historii 
zdarzeń. 

  

3.  

Wykonanie z konsoli dyspozytora DMW 
połączenia wychodzącego do innej JO, 
przeprowadzenie krótkiej rozmowy, 
a następnie zakończenie połączenia. 

Użytkownik DMW zaprezentowany 
numerem kolejki HLD-OD pierwszym na 
liście Multikolejki. Nowy wpis w historii 
zdarzeń. 

  

4.  
Logowanie na drugim SD. W aplikacji na 
konsoli dyspozytora drugiego 
użytkownika z rolą DMW. 

Status DMW na kaflu w aplikacji na KD 
koloru zielonego – status wolny. DMW 
zalogowany w aplikacji na KD z użyciem 
przypisanej nazwy kolejki. Na kolejce EACD 
widoczne oczekujące połączenia (jeśli jakieś 
oczekują).  

  

5.  
Wykonanie połączenia na kolejkę HLD-
OD. 

Połączenie widoczne w aplikacji na kolejce 
HLD-OD na dwóch konsolach zalogowanych 
DMW. Słyszalna sygnalizacja dźwiękowa. 

Połączenie wykonywane 
na numer kolejki OD 
będzie widoczne o ile 
numer, z którego 
wykonywane jest 
połączenie znajduje się 
w książce. W przeciwnym 
razie abonent wywołujący 
otrzyma stosowną 
zapowiedź. Krok należy 
wykonywać z numeru, 
który znajduje się 
w książce. 

 

6.  

Odebranie połączenie z kolejki HLD-OD 
przez dowolnego DMW, przeprowadzenie 
krótkiej korespondencji głosowej, 
a następnie zakończenie połączenia. 

Współdzielenie kolejki HLD-OD przez DMW 
przypisanych do tego samego OD. Nowy 
wpis w historii zdarzeń.  
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7.  
Wyszukanie na KD i odsłuch nagrania 
z wcześniej przeprowadzonej 
korespondencji głosowej. 

Odtworzenie treści nagrania 
przeprowadzonej rozmowy w aplikacji 
na konsoli przez DMW. 

Odsłuch na konsoli jest 
możliwy po 30-60s od 
momentu zakończenia 
rozmowy. 

 

8.  
W SWD PRM lub z symulatora ACD 
włączenie użytkownikowi DMW trybu 
podejmowania zgłoszeń z EACD. 

DMW zalogowany do kolejki EACD. 
  

9.  
Z terminala wykonanie połączenia 
głosowego na kolejkę EACD. 

Połączenie widoczne na kolejce EACD 
i przydzielone do DMW. Słyszalny dźwięk 
połączenia. Wizualizacja danych w aplikacji 
o połączeniu przychodzącym. 

  

10.  

Odebranie połączenia przydzielonego, 
przeprowadzenie krótkiej korespondencji 
głosowej i zakończenie połączenia po 
stronie terminala. 

Nowy wpis w historii zdarzeń. 
  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 

  

 

  



 

-50- 

9 Wyszukiwanie i odsłuch nagrań 

9.1 STA nr 32 – Wyszukiwanie i odsłuch nagrań w dedykowanej aplikacji  

Tabela 32. STA nr 31 - Wyszukiwanie i odsłuch nagrań w dedykowanej aplikacji 

Przypadek testowy Wyszukiwanie i odsłuch nagrać w dedykowanej aplikacji 

Cel testu Weryfikacja poprawnej rejestracji połączeń przychodzących. 

Warunki 

początkowe 
Dostęp do vabox-web za pomocą którego wykonywany jest odsłuch korespondencji. Dane do logowania w vabox-web. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy testu 

Możliwy jest odsłuch połączeń z poziomu vabox-web jak również wyszukiwanie po różnych kryteriach. 

#: Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1 
Zalogować się do vabox-web 
w testowanym ośrodku. 

Załaduje się strona web-gui do wyszukiwania 
nagrań i odsłuchu. 

 
 

2 

Podać parametry wyszukiwania 
w szczególności takie jak zakres 
czasowy, ewentualnie numery stron A, 
B, C i rozpocząć wyszukiwanie. 

Gui zwróci rekordy spełniające zapytanie  
 

3 
Z listy wybierać pojedynczo 
i odsłuchiwać nagrania. 

Odsłuch będzie możliwy.  
 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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10 System zarządzania 

10.1 STA nr 33 – Numer techniczny KD  

Tabela 33. STA nr 32 - Numer techniczny KD 

Przypadek testowy Numer techniczny KD 

Cel testu Weryfikacja możliwości odebrania połączenia kierowanego na zadeklarowany w konfiguracji numer KD. 

Warunki 

początkowe 

Przynajmniej dwie konsole dostępne z możliwością logowania awaryjnego lub poprzez SWD PRM, ewentualnie symulator ACD. Znane 
numery przypisane do konsol. Dostępny terminal podłączony do modułu testowego z możliwością wybierania i odbierania połączeń. 
Pełny dostęp do SWD PRM.  

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

Po wywołaniu na numer KD możliwe odebranie połączenia z kolejki własnej profilu zalogowanego użytkownika. 

 Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Ręczne logowanie lub z SWD PRM 
użytkownika z dowolną rolą na danej KD. 

Użytkownik zalogowany. Wizualizacja 
aplikacji zgodna z rolą. 

 
 

2.  
Wykonanie wywołania na numer KD 
z dowolnego terminala. 

Połączenie przydzielone na kolejkę własną, 
zwizualizowane w kontrolce Multikolejki jako 
możliwe do odbioru. Słyszalny dźwięk 
połączenia.  

Każdy z ładowanych profili 
użytkownika ma również 
numer skojarzony. Jest to 
inny numer niż numer 
techniczny KD.  

 

3.  
Odebranie połączenia, zestawienie 
rozmowy i zakończenie połączenia. 

Nowy wpis w historii zdarzeń.   

4.  
Na drugiej KD wykonanie kroków 1-3.  
Analogicznie - logowanie kolejnego 
użytkownika z inną rolą. 

Użytkownik zalogowany. Wizualizacja 
aplikacji zgodna z rolą. Wywołanie na numer 
drugiej KD możliwe do odbioru. 

  

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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10.2 STA nr 34 – Selektywna prezentacja połączeń na kolejkach HLD-OD 

Tabela 34. STA nr 33 - Selektywna prezentacja połączeń na kolejkach HLD-OD 

Przypadek testowy Selektywna prezentacja połączeń na kolejkach HLD-OD  

Cel testu Weryfikacja filtrowania wywołań przychodzących na kolejki HLD-OD na podstawie danych w CKT. 

Warunki 

początkowe 
Dostępna i zalogowana z rolą DMW przynajmniej jedna KD dyspozytora obsługująca co najmniej jeden OD. W CKT zdefiniowany co 
najmniej jeden kontakt, z którego numeru będzie wykonywane wywołanie na numer kolejki HLD-OD. 

Oczekiwany 

wynik 

końcowy 

testu 

W zależności od obecności numeru wywołującego w CKT wywołanie trafia na kolejkę HLD-OD lub wywołujący abonent otrzymuje 
zapowiedź. 

 Opis operacji: Spodziewane rezultaty: 
Uwagi do przypadku 

testowego 

Status 

wykonania 

przypadku [0/1] 

1 - pozytywny 

0 - negatywny 

1.  
Z numeru zdefiniowanego w CKT 
wykonanie wywołania na kolejkę HLD-OD 
zalogowanego DMW. 

Połączenie zwizualizowane w aplikacji na KD 
dyspozytora. Słyszalny dźwięk połączenia. 

 
 

2.  
Odebranie połączenia, przeprowadzenie 
krótkiej korespondencji głosowej, 
zakończenie połączenia. 

Nowy wpis w historii zdarzeń.  
 

3.  
Z numeru niezdefiniowanego w CKT 
wykonanie wywołania na ten sam numer 
kolejki HLD-OD zalogowanego DMW. 

Abonent inicjujący nie trafia na kolejkę, tylko 
otrzymuje zapowiedź informującą o 
możliwości połączenia z dyspozytornią.  

 
 

Rezultat ZATWIERDZONO / NIE ZATWIERDZONO * 

Uwagi  

Za Zamawiającego Za Wykonawcę PZŁ 
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