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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 mazowieckie Dysponent ZRM W01 

Imię i nazwisko Dariusz Błaszkowski Login użytkownika d.blaszkowski 

Rola w SWD PRM Analityk dysponenta E-mail dariusz.blaszkowski@meditrans.waw.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Analityk 

Tytuł zgłoszenia Filtrowanie danych, export do pliku zewnętrznego, analiza niedostępności GPS w ambulansie 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Okno Monitorowanie GPS: 

Wprowadzenie możliwości eksportu danych do pliku Excel lub CSV dla więcej niż 
dwóch pojazdów (ZRM) – najlepiej dla wszystkich, zestawienie zbiorcze w zakresie 
danych: 

• w jakim przedziale czasowym występował brak sygnału GPS (przedział czasowy 
od data, godzina, minuty do data, godzina minuty), Zestaw danych: ZRM, 
numer rejestracyjny karetki, przedział czasowy niedostępności GPS. 

Okno Pojazdy: 

• w oknie głównym dodać pole Status operacyjny (Aktywny, Wycofany...) 

• Zmienić nazwę pola Nazwa pojazdu na Identyfikator pojazdu, 

• Wprowadzić możliwość filtrowania pojazdów np. tylko aktywne, tylko pojazdy 
z GPS, tylko ZRM, tylko pojazdy wycofane), a nie jak jest obecnie tylko 
sortowania po kolumnie, 

• umożliwienie wygenerowania danych do pliku (Export do CSV lub Excel), 
 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Okno Monitorowanie GPS. 

Dzisiaj do pliku zewnętrznego można wyeksportować dane szczegółowe tylko dla dwóch ZRM 

jednocześnie. Co przy dużej ilości ZRM jest bardzo pracochłonne i wymaga przeglądanie setek 

rekordów w celu określenie przedziału w jakim GPS nie pracował prawidłowo. Dlatego po wybraniu 

czas od do stworzenie możliwości wyboru dowolnej liczby ZRM (od jednego do wszystkich). W 

przypadku wszystkich ZRM stworzenie pola Zaznacz wszystko dla której można wyeksportować 

dane do pliku Excel. W pliku Excel widoczne byłyby dane: numer ZRM, numer rejestracyjny karetki, 

od kiedy do kiedy GPS nie pozycjonował się. 

Okno Pojazdy: 

X 
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• W oknie głównym widoczne są dane aktualne i historyczne ułatwieniem w filtrowaniu 

danych byłoby dołożenie pola Status operacyjny (pole to jest widoczne w module 

Administrator Pojazdy).  

• Zmiana nazwy pola Nazwa pojazdu na Identyfikator pojazdu ujednoliciłaby nazwy kolumn 

w poszczególnych modułach SWD PRM (obecnie inna nazwa w Module Administrator i 

Analityk opisująca te same dane – numer rejestracyjny) 

• Wprowadzenie filtru , który umożliwi wybór tylko danych, które nas interesują. Obecnie w 

oknie Pojazdy jest kompletny bałagan i są tam widoczne wszystkie pojazdy (również 

wycofane). 

• umożliwianie generowania danych do plików zewnętrznych na podstawie kryteriów 

ustawionych przez użytkownika,  (analogicznie jak w oknie GPS przycisk Export) 

 

Przypadki użycia***  Analiza poprawności działania urządzeń GPS 

Uzasadnienie 

W oknie Pojazdy widoczne są wszystkie ambulanse (Wycofane, Aktywne – ambulans 

aktywny i wycofany ma ten sam numer rejestracyjny) w związku  tym przy dużej ilości 

rekordów samo sortowanie po kolumnach jest pracochłonne. Wprowadzenie 

proponowanych zmian poprawi ergonomię pracy i skróci czas potrzebny na weryfikację 

poprawności działania GPS. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 24/05/2022 Numer zgłoszenia 10/05/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** Pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Wskazana funkcjonalność wymaga weryfikacji po stronie KCMRM od strony 

technicznej co do jej możliwości wdrożenia do SWD PRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
22/06/2022 

Opinia KCMRM**** Pozytywna Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Zespół KCMRM pozytywnie rekomenduje przestawione propozycje nowych 

funkcjonalności w Module Analityka. Należy jednak wstrzymać się z realizacja 

ich do momentu wdrożenia tzw. trójpaku SWD PRM 2.0, w którym część rzeczy 

została już ujęta i będzie można je wykorzystać do realizacji przedstawionych 

propozycji. 

W Module Analityka 

• Okno Monitorowanie GPS - należy dostosować do wskazanych nowych 

funkcjonalności oraz wykorzystać do filtrowania status GPS 

(online/offline) przewidziany w Modułe Dyspozytora 2.0. 

• Okno Pojazdy – część funkcjonalności tj. status operacyjny pojazdu 

i zmiana „Nazwa pojazdu” na „Identyfikator pojazdu” została 

przewidziana w wersji Modułu Analityka 2.0, zaś pozostałe wskazane 

funkcjonalności wymagają dostosowania. 

W Module Raportowym 
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Dodanie nowego raportu predefiniowanego w katalogu „Raporty ZRM” np. 

„Raport 14 – Aktywność GPS w pojazdach” prezentujący szczegóły dotyczące 

aktywności odbiorników GPS zamontowanych w pojazdach zespołów 

ratownictwa medycznego. Raport pozwalałby zdiagnozować działanie danego 

urządzenia. 

 

Zatwierdził KCMRM**** Paweł Bąkała 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

29/08/2022 

Decyzja MZ** 
do realizacji/ 

odrzucone 
Priorytet 1/2/3 Wersja 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. 


