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FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zaznacz typ zgłoszenia)

X

Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM

Zgłoszenie modyfikacji funkcjonalności SWD PRM

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA SWD PRM*
Województwo

lubuskie

Dysponent ZRM

Imię i nazwisko

Tomasz Wardyn

Login użytkownika

t.wardyn

Rola w SWD PRM

Administrator
wojewódzki

E-mail

Tomasz.wardyn@lubuskie.uw.gov.pl

OPIS FUNKCJONALNOŚCI*
Moduł SWD PRM

Dyspozytor

Tytuł zgłoszenia

Panel ZRM

Funkcjonalność / Opis
modyfikacji istniejącej
funkcjonalności

Wizualizacja stanu ZRM w postaci 2D+3D.

Szczegółowy opis
propozycji zmiany

Zamiast panelu Zespoły ZRM w Dyspozytorze w obecnej formie, proponuję na osobnym
monitorze wyświetlać stan zespołów w układzie 2D lub 3D. 2D wyświetla w siatce wszystkie
zespoły w konfigurowalnej ilości kolumn i wierszy, konfigurowalnej dla każdego dyspozytora
kolejności (np. według kryptonimów lub lokalizacji w MS itd.) oraz w zakładkach np. wszystkie
zespoły, zespoły w mieście, w dzielnicy itd. Plan 3D daje informacje o rozłożeniu w czasie
poszczególnych statusów zespołów. Po ustawieniu widoku ZRM-ów wzdłuż osi czasu w planie
2D, widać zespoły posortowane według czasu przejścia w status zielony (powrót do bazy, w
bazie) co umożliwia dyspozytorowi wysłanie zespołu według kolejki. Przykładowe zrzuty ekranu
w załączniku.

Przypadki użycia***
Pełna kontrola stanu zespołów w czasie, szybka obsługa kolejek ZRM-ów. Możliwość
wyświetlania większej ilości informacji o ZRM , bez konieczności wchodzenia w panel
szczegóły. Można dodać przycisk - POŁĄCZ do kierownika zespołu bezpośrednio na
obiekcie, przyspieszy to łączenie z zespołem. Informacje o miejscu zdarzenia
bezpośrednio widoczne dla danego zespołu.

Uzasadnienie

STANOWISKO MZ oraz KCMRM
Data wpływu**

19/09/2020

Numer zgłoszenia

25/09/2020

Przedstawiciel MZ**

Robert Bzducha

Stanowisko

Główny specjalista
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funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM
Wstępna ocena MZ**
Uzasadnienie MZ**
Zatwierdził MZ**

pozytywna

Data wprowadzenia:
20.05.2020 r.
Wersja: 3.0

Priorytet

Powyższa funkcjonalność wymaga wydania opinii technicznej KCMRM co do
możliwości jej wdrożenia.
Agnieszka Tuderek-Kuleta

Data przekazania do
oceny do KCMRM**

12/10/2020

Opinia KCMRM****

pozytywna

Uzasadnienie
KCMRM****

Możliwość wydzielenia listy ZRM i LZRM zakładana już jest do wdrożenia w
ramach projektu SWD PRM 2.0 w związku z modyfikacją Modułu Dyspozytora.

Zatwierdził KCMRM****

Mateusz Komza

Data przekazania
wstępnej analizy do
MZ****

22/02/2021

Decyzja MZ**

do realizacji/ odrzucone

Priorytet

Priorytet

1/2/3

1/2/3

Wersja

Wersja

1.0/2.0/3.0

1.0/2.0/3.0

Uzasadnienie MZ**
Zatwierdził MZ**

Imię i nazwisko

Data przekazania do
realizacji do KCMRM**

DD/MM/RRRR

* Pole wypełnia Użytkownik.

** Pole wypełnia Ministerstwo Zdrowia.
*** Przypadek użycia - opis sposobu w jaki system powinien być używany przez użytkownika w celu osiągnięcia konkretnego celu.
Powinien przedstawiać podstawowy przebieg operacji oraz alternatywny przebieg operacji.
**** Pola wypełniane przez KCMRM w przypadku pozytywnej wstępnej oceny wydanej przez MZ.
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