WPROWADZENIE

1.

Cel dokumentu

Celem dokumentu jest:
•

Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez „Bazę Konkurencyjności”.

•

Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują się na portalu.

•

Zapoznanie internauty ze sposobem wykonywania poszczególnych operacji, takich jak
przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń.

Dokument przeznaczony jest dla internautów (niezalogowanych, wyszukujących ogłoszenia).
2.

Wymagania techniczne

W celu prawidłowego korzystania przez internautów z funkcjonalności dostępnych w Bazie,
niezbędne jest łącznie:
•

połączenie z siecią Internet;

•

posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

•

korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia
dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz
obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

Uwaga! Baza Konkurencyjności działa poprawnie dla następujących przeglądarek (dotyczy
wersji aktualnej oraz do dwóch wersji wstecz):
•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Opera

Wszystkie funkcje, które realizuje opisywany system dla internauty, są dostępne z poziomu strony
głównej portalu. W swojej budowie element ten możemy podzielić na trzy składowe:
•

Nawigacja portalu,

•

Wyszukiwanie ogłoszeń (proste i zaawansowane),

•

Stopka portalu.

WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ
1.

Strona główna portalu

Pierwszym elementem strony głównej jest nawigacja po najważniejszych funkcjach portalu.
Na rysunku 1. przedstawiony został nagłówek strony głównej, a na nim następujące elementy:
•

Logo portalu – po kliknięciu na ten element użytkownik zostanie przeniesiony do strony głównej
portalu.

•

Nawigacja po głównych elementach portalu – użytkownik z poziomu strony głównej ma
możliwość przejścia do poszczególnych funkcjonalności systemu, klikając na poszczególne
odnośniki:

•

Ogłoszenia – lista ogłoszeń z wyszukiwarką,

•

Lista Zamawiających (beneficjentów)
ze zintegrowaną wyszukiwarką.

–

lista

wszystkich

beneficjentów

wraz

Rysunek 1. Nagłówek strony głównej portalu Baza Konkurencyjności

2.

Wyszukiwarka ogłoszeń

Proste wyszukiwanie ogłoszeń – moduł odpowiedzialny za wyszukiwanie ogłoszeń według zadanych
słów kluczowych oraz kryterium „miejsce realizacji”. Po wprowadzeniu przez Internautę ciągu
znaków dotyczących beneficjenta (nazwa beneficjenta, numer projektu, numer ogłoszenia) w polu
tekstowym i kliknięciu na przycisk „Szukaj” system wyświetli listę spełniających zadane kryteria
ogłoszeń. Dodatkowym kryterium wyszukiwania jest miejsce realizacji zamówienia – Internauta
wybiera opcję „Cała Polska” lub intersujące go województwa.
Możliwe jest przejście z modułu prostego wyszukiwania ogłoszeń do wyszukiwania zaawansowanego.

3.

Dowiedz się o Bazie konkurencyjności

Pole zawierające podstawowe informacje dotyczące Bazy konkurencyjności.

4.

Kategorie ogłoszeń

Lista ogłoszeń opublikowanych w poszczególnych podkategoriach uszeregowanych według kategorii:
Dostawy, Usługi i Roboty budowlane.

Wyszukiwanie ogłoszeń
Jedną z najważniejszych funkcjonalności realizowanych przez opisywany system informatyczny jest
wyszukiwanie ogłoszeń zamieszczonych na portalu. Wyszukiwanie ogłoszeń jest możliwe
z wykorzystaniem wyszukiwarki prostej lub wyszukiwarki zaawansowanej.
Moduł wyszukiwania ogłoszeń dostępny jest na stronie głównej, dzięki czemu od razu po
uruchomieniu systemu internauta ma możliwość przeszukiwania bazy według narzuconych przez
niego kryteriów.
Na rysunku 2 przedstawiono widok wyszukiwarki prostej.

Rysunek 2. Wyszukiwarka prosta

Moduł prostego wyszukiwania ogłoszeń umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń według zadanych słów
kluczowych oraz kryterium „miejsce realizacji”. Po wprowadzeniu ciągu znaków dotyczących
beneficjenta (nazwa beneficjenta, numer projektu, numer ogłoszenia) w polu tekstowym i kliknięciu
na przycisk „Szukaj” system wyświetli listę spełniających zadane kryteria ogłoszeń. Dodatkowym
kryterium wyszukiwania jest miejsce realizacji zamówienia – internauta wybiera opcję „Całą Polska”
lub intersujące go województwo(a). Możliwe jest przejście z modułu prostego wyszukiwania ogłoszeń
do wyszukiwania zaawansowanego.
Na rysunku 3. przedstawiono wszystkie elementy, które mogą zostać wykorzystane przez osobę
korzystającą z portalu do wyszukiwania interesujących go ogłoszeń za pomocą wyszukiwarki
zaawansowanej:
•

Rodzaj zamówienia – Internauta ma możliwość określenia kategorii oraz podkategorii ogłoszenia,
które chciałby wyszukać. Pole to umożliwia określenie kategorii ogłoszenia. Możliwy jest wybór
jednej z trzech kategorii: dostawy, roboty budowlane lub usługi. Pole podkategoria umożliwia
wybór podkategorii przypisanych do wybranych wcześniej kategorii zamówienia.

•

Miejsce realizacji zamówienia – podobnie jak w przypadku uproszczonego wyszukiwania,
również w „Wyszukiwaniu zaawansowanym” istnieje możliwość określenia obszaru, w którym
wybrane zamówienie będzie realizowane. Użytkownik może wybrać cały obszar kraju lub
zdefiniować dokładnie, jaki obszar go interesuje. Po wybraniu poszczególnych wartości z pól
„Województwo” i „Powiat” (lista powiatów jest wyświetlana w zależności od wybranego
województwa) osoba korzystająca z tego modułu może wprowadzić również nazwę miejscowości
z wybranego wcześniej powiatu.

•

Dane beneficjenta – Internauta ma możliwość wyszukiwania ogłoszeń według danych
dotyczących beneficjenta (zamawiającego). System umożliwia wypełnienie pól Nazwa
beneficjenta, NIP beneficjenta oraz Numeru projektu. Wypełnienie tych pól spowoduje
wyszukiwanie tylko tych ogłoszeń, które zostały zamieszczone w systemie przez danego
beneficjenta (zamawiającego) lub w ramach danego projektu.

•

Kod CPV – Dodatkowym kryterium określającym kategorię ogłoszenia jest podanie kodu
ze „Wspólnego słownika zamówień CPV”. Jeśli internauta zna tę wartość, może ją wprowadzić

w opisywane pole, a w przypadku braku znajomości kodu CPV może kliknąć na przycisk
znajdujący się po prawej stronie, znajdujący się obok wybranego kodu CPV.
•

Termin składania ofert – poprzez określenie dat w tej pozycji, internauta ma możliwość
przeglądania wszystkich ogłoszeń, których termin składania ofert zawiera się w przedziale
określonym w polach „Od” i „Do”. Kliknięcie na jedno z wyżej wymienionych pól spowoduje
wyświetlenie kalendarza, z którego użytkownik może wybrać interesującą go wartość
lub wprowadzić ją ręcznie w formacie „DD-MM-RRRR”.

•

Status ogłoszenia – internauta może zdefiniować, czy szuka wśród ogłoszeń aktualnych,
zakończonych, czy anulowanych

•

Program – wyniki wyszukiwania ogłoszeń mogą zostać ograniczone do wybranego w tym polu
programu operacyjnego.

•

Przycisk „Szukaj” – po wprowadzeniu wszystkich wymaganych, z punktu widzenia internauty,
wartości w formularzu przedstawionym na rysunku 3., należy kliknąć na przycisk „Szukaj”,
aby system wyświetlił listę ogłoszeń spełniających zadane kryteria.

Rysunek 3. Wyszukiwarka zaawansowana

Ogłoszenia
Po kliknięciu na odnośnik „Ogłoszenia”, znajdujący się w nagłówku strony, zostanie wyświetlona lista
ogłoszeń.
Z poziomu tej podstrony możliwe jest wyszukiwanie ogłoszeń poprzez:
•

Określenie słów kluczowych: nazwy beneficjenta,
wprowadzanych do pola tekstowego.

•

Określenie aktualności ogłoszenia – aktualne, zakończone, anulowane, kończące się ogłoszenia.

•

Określenie kategorii ogłoszeń. Po kliknięciu na daną nazwę kategorii lub podkategorii system
wyświetli listę ogłoszeń, które odpowiadają wybranemu typowi.

•

Określenie miejsca realizacji ogłoszenia – możliwe jest wybranie całego obszaru kraju lub
zdefiniowanie interesującego Internautę obszaru i wprowadzenie nazwy miejscowości.

numeru

projektu

lub

ogłoszenia,

Po wybraniu poszczególnych wartości z pól „Województwo”, wyświetlana jest lista powiatów
znajdujących się na terenie wybranych województw.
•

Określenie terminu składania ofert – poprzez określenie dat w tej pozycji, Internauta
ma możliwość przeglądania wszystkich ogłoszeń, których termin składania ofert zawiera się
w przedziale określonym w polach „Od” i „Do”. Kliknięcie na jedno z ww. pól spowoduje
wyświetlenie kalendarza, z którego użytkownik może wybrać interesującą go wartość
lub wprowadzić ją ręcznie w formacie „DD-MM-RRRR”.

•

Określenie daty publikacji – listę rezultatów można dodatkowo ograniczyć poprzez wskazanie
okresu, w którym ogłoszenie zostało opublikowane. Internauta ma możliwość przeglądania
wszystkich ogłoszeń opublikowanych w przedziale określonym w polach „Rozpoczęcia”
i „Zakończenia”. Kliknięcie na jedno z wyżej wymienionych pól spowoduje wyświetlenie
kalendarza, z którego użytkownik może wybrać interesującą go wartość lub wprowadzić
ją ręcznie w formacie „DD-MM-RRRR”.

Internauta może przeglądać treść ogłoszenia. Aby to zrobić, należy kliknąć na jego nazwę, a system
wyświetli nową stronę wraz ze wszystkimi informacjami, które dotyczą wybranego ogłoszenia.

Lista zamawiających (beneficjentów)
Kolejnym odnośnikiem w górnym menu nawigacyjnym jest ‘Zamawiający (beneficjenci)’.
Po kliknięciu na ten odnośnik system wyświetli listę wszystkich beneficjentów, którzy opublikowali
w Bazie ogłoszenia. Lista jest stronicowana, a na jednej stronie znaleźć się może do 20 beneficjentów.
Możliwe jest wyszukiwanie zamawiających (beneficjentów) w oparciu o wyszukiwarkę umieszczoną
obok listy. Użytkownik ma możliwość określenia następujących kryteriów wyboru:
•

Dane zamawiającego (beneficjenta) – możliwe jest wypełnienie pól „Nazwa beneficjenta”, „NIP
beneficjenta” oraz „Numer projektu”. System wyświetli informację o beneficjencie, którego dane
podano lub który realizuje wskazany przez użytkownika projekt.

•

Siedziba beneficjenta – możliwe jest wybranie całego obszaru kraju lub zdefiniowanie
interesującego Internautę obszaru i wprowadzenie nazwy miejscowości, ulicy oraz określenie
kodu pocztowego. Po wybraniu poszczególnych wartości z pól „Województwo”, wyświetlana jest
lista powiatów znajdujących się na terenie wybranych województw.

•

Program operacyjny – wyniki wyszukiwania zamawiających (beneficjentów) mogą zostać
ograniczone do wybranego w tym polu programu operacyjnego.

Po kliknięciu na nazwę danego beneficjenta użytkownik może zapoznać się z podstawowymi
informacjami na jego temat oraz przeglądać aktualne i zakończone ogłoszenia wybranego
beneficjenta.

