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FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zaznacz typ zgłoszenia)  

  

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 
Aplikacja Dyspozytor, Aplikacja Mobilna ZRM 

Tytuł 

zgłoszenia 
Wysyłanie SMS o offline Aplikacji Mobilnej ZRM do kierownika ZRM 

Funkcjonalnoś

ć  / Opis 

modyfikacji 

istniejącej 

funkcjonalności 

Wysyłanie SMS na komórkę kierownika ZRM o statusie offline Aplikacji Mobilnej ZRM, informowanie 

dyspozytorów o statusie tabletów. 

Szczegółowy 

opis propozycji 

zmiany 

W związku z wdrożeniem szyny usług ESB oraz modułu do wysyłania SMS bezpośrednio do SMSC oraz dzięki bazie 

telefonów komórkowych do ZRM-ów, wystąpiła możliwość łatwego zaimplementowania nowej funkcjonalności do SWD 

PRM, polegającej na wysyłaniu SMS o statusie offline Aplikacji Mobilnej ZRM. Aplikacja Mobilna obecnie prezentuje status 

offline lub problemy z łącznością wyłącznie posiadaczowi tabletu. Poprzez dodanie statusu tabletu w bazie SWD PRM 

otrzymamy możliwość informowania kierownika ZRM o statusie tabletu – np. jeśli tablet jest odłożony o wyczerpaniu 

akumulatorów, jeśli Aplikacja Mobilna ZRM się zawiesi o niedostępności tabletu itd. Informację o statusie offline kierownik 

otrzyma SMS–em na komórkę służbową, wówczas podejmie kroki (restart, wymiana na tablet zapasowy itd.) w celu 

usunięcia awarii. Ponadto dyspozytor wysyłający w czasie dysponowania widzi status tabletu i w przypadku offline tabletu, 

podejmie inne kroki w celu zadysponowania zespołu (szczególnie gdy zespół jest w trasie i nie ma dostępu do komputera 

MS). W obecnej wersji systemu SWD PRM dyspozytor wysyłający dowie się o statusie tabletu dopiero po wysłaniu KZW 

i braku odbioru zlecenia przez tablet, co może trwać jakiś czas. Skróci się więc czas dysponowania w przypadku offline 

tabletu. 

X 
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Przypadki 

użycia***  

Podczas awarii tabletu lub Aplikacji Mobilnej ZRM kierownik otrzyma informację o offline na komórkę służbową. Podczas 

dysponowania , dyspozytor otrzyma informację o statusie offline tabletu lub Aplikacji Mobilnej ZRM i wykorzysta inne środki 

łączności do dysponowania ZRM. 

Uzasadnienie 
Wysyłanie SMS na komórkę służbową kierownika ZRM przyspieszy usuwanie awarii tabletów lub problemów z Aplikacją 

Mobilną ZRM i pozwoli utrzymać większą dostępność tabletów. Przyspieszy i ułatwi dyspozytorowi wysyłającemu 

dysponowanie w przypadku offline tabletu. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 13/10/2020 Numer zgłoszenia 28/10/2020 

Przedstawiciel 

MZ** 
Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna 

ocena MZ** 
pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie 

MZ** 

Powyższa funkcjonalność wymaga wydania opinii technicznej KCMRM co do możliwości jej 

wdrożenia oraz powiązania z SWD PRM. 

Zatwierdził 

MZ** 
Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data 

przekazania do 

oceny do 

KCMRM** 

20/10/2020 
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Opinia 

KCMRM**** 
pozytywna Priorytet 2 Wersja 2.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Częściowa realizacja zgłoszenia (podgląd na status tabletu w Module Dyspozytora) zostanie 

zrealizowana w ramach rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0. 

Wysyłanie informacji do kierownika ZRM o statusie offline tabletu wydaje się rozwiązaniem 

bezpodstawnym, ponieważ ma on ciągły dostęp do podglądu trybu pracy tabletu, ponadto ww. 

status w większości przypadków uruchamia się, gdy następuje zanik sieci GSM, a w takim 

przypadku, wiadomości SMS również nie zostaną dostarczone. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na brak dedykowanych środków na finansowanie kosztów SMS-

ów, które byłyby generowane podczas działania funkcjonalności. 

Rekomendujemy ponowną ocenę zasadności wysyłania SMS-ów do kierowników ZRM w 

momencie wdrożenia w środowisku produkcyjnym podglądu statusu tabletu ZRM w Module ZRM. 

Zatwierdził 

KCMRM**** 
Mateusz Komza 

Data 

przekazania 

wstępnej 

analizy do 

MZ**** 

31/12/2021 

Decyzja MZ** odrzucone     

Uzasadnienie 

MZ** 

Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po 

przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM o 

częściowej realizacji zaproponowanej zmiany w ramach dalszego rozwoju do wersji 2.0. 

W odniesieniu do odstępuje od realizacji wysyłania SMS do kierowników ZRM. 

Zatwierdził 

MZ** 
Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data 

przekazania do 

realizacji do 

KCMRM** 

31/12/2021 

 

*   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. 


