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Agenda

1. Efektywne zarządzanie procesami – platforma flux.EDU

2. Sprawne procedowanie spraw studentów – e-Teczka Studenta

3. mulipotal.EDU

• Centrum Transferu Technologii

• ABK

• Intranet 

4. Wdrażamy USOS’a



flux.EDU - Obsługa procesów na Uczelni 

Potrzeba przejścia na sferę elektroniczną w celu obsługi
spraw administracyjnych oraz spraw studenckich

Dlaczego 
warto...

Różne sposoby 
procedowania spraw

Rozproszone źródła informacji co wymusza ręczne i kilkukrotne 
wprowadzanie danych w posiadanych systemach

Wielopoziomowe ścieżki decyzyjne
wydłużające czas obsługi

Wydłużający się czas obsługi spraw 
studentów i pracowników

Systemy zewnętrzne wymagające integracji
udostępniające własny zakres danych



Rozwiązanie flux.EDU  

Obsługiwane obszary:

• Kancelaria EZD, Archiwum

• Obieg dokumentów

• Obsługa procesów administracyjnych 

wewnętrznych uczelni

• Obsługa procesów i wniosków studenckich

• Obsługa procesów i wniosków pracowniczych

Decyzje Potwierdzenia Raporty / BI Rejestry Wydruki

FLUX Workflow

Procesy Przepływy Operacje Powiadomienia

Wizard Zadania Podpisy Dekretacje

Systemy prywatne 
ERP / DZIEKANAT

Wnioski Pisma Poczta / Skrzynki 
elektorniczne / OCR

Systemy rządowe 
ePUAP / GOV



Korzyści flux.EDU  

.Szybkość działania
.

Oszczędzisz czas potrzebny 
na wprowadzenie 

dokumentów do systemu 
przez pracowników. Będą 
mogli przeznaczyć go na 

inne zadania. 

.

Identyfikacja
.

Zidentyfikujesz wąskie 
gardła i ograniczenia 

w realizacji procesów, które 
przekładają się na jakość 

obsługi studenta lub 
pracownika.

Optymalizacja
.

Zredukujesz koszty 
papieru, druku, 

przechowywania kopii 
dokumentów.

.

Dostępność
.

Uzyskasz mobilny dostęp 
do spraw i wniosków.

.

Elastyczność
.

Spełnisz wymagania 
prawne nakładane na 

uczelnie związane 
z przetwarzaniem 

dokumentacji 
elektronicznej.



e-Teczka Studenta  

Potrzeba prowadzenia i przechowywania teczek studenta 
zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie studiów 

z dn. 28.09.2018 z późn. zm.

Główne problemy,
które uczelnie 

rozwiążą dzięki 
modułowi

e-Teczka Studenta

Potrzeba elastycznej konfiguracji struktury 
dokumentów wraz z możliwością ich autoryzacji

podpisem wewnętrznym lub kwalifikowanym

Odpowiednie zabezpieczenie 
dokumentacji studenta

Obsługa spraw w sposób cyfrowy wraz z informacją 
dla pracowników i studentów, w którym miejscu 

znajduje się dana sprawa

Synchronizacja i aktualizacja danych pomiędzy
innymi systemami funkcjonującymi w uczelni

Wiele kanałów komunikacji 
ze studentem

Dokumentacja studenta 
w wielu miejscach



e-Teczka – elektroniczna teczka 
studenta jak to działa?

W czym pomożemy

• Pomożemy Ci zbudować dedykowane rozwiązanie 

e-Teczki zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa 

Edukacji oraz regulaminów uczelni

• Wszystkie procesy obsługi studenta zebrane 

zostaną w jednym miejscu, gdzie przechowywana 

będzie cała dokumentacja przebiegu studiów

• Student będzie miał bezpośredni dostęp do 

własnych dokumentów, decyzji oraz możliwość ich 

pobierania

e-Teczka Studenta

Wymiana danych

System dziekanatowy ePUAP Podpis w chmurze ERP / CRM / BI

Student

Wnioski, Dokumenty, Decyzje

OCR

Systemy 
powiadomień

Repozytorium 
dokumentów

Podpis 
elektroniczny

Obiegi 
dokumentów

Uruchomianie 
procesów

Tworzenie 
formularzy

Rejestry 
i raporty

Etykiety i kody 
kreskowe

Elektroniczne 
archiwum



Korzyści e-Teczki Studenta

Szybkość
.

Skrócenie czasu realizacji 
obsługi procesów 

studenckich.

Bezpieczeństwo
.

Ciągłość i bezpieczeństwo 
prowadzonej dokumentacji.

.

Dostępność
.

Szybki wgląd do 
dokumentacji.

.

Monitoring
.

Bieżąca kontrola przebiegu 
procesu.

Automatyzacja
.

Elektroniczny obieg 
dokumentów bez potrzeby 

skanowania 
i przechowywania wersji 

papierowych.

Precyzja
.

Przedstawienie dokładnej 
informacji kto zajmuje się 
danym dokumentem lub 

sprawą.

Sprawna komunikacja
.

Natychmiastowe 
udostępnienie innym 

osobom dokumentów.

.

Czas
.

Oszczędność czasu 
w przygotowywaniu 

dokumentów, wydawaniu 
decyzji. Przygotowywaniu 

raportów.

.

Przechowywanie
.

Archiwizacja dokumentów 
zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Nauki 
i Edukacji.

Elastyczność
.

Szybkie i skonsolidowane 
raportowanie.



Dlaczego multiportal.EDU?

Brak spójnej polityki 
bezpieczeństwa

Typowe problemy 
związane 

z zarządzaniem 
wieloma witrynami 

internetowymi

Brak systematycznych 
aktualizacji

Brak komunikacji 
pomiędzy witrynami

Brak spójności
wizualnej

Brak spójnych
procedur

Rozproszona
administracja

Chaos 
informacyjny



multiportal.EDU - co mamy?

Zintegrowany system zarządzania witrynami

• Centralny system zarządzania treścią

• Intranet

• Witryny jednostek

• Helpdesk

• System konkursowy

• Centrum Transferu Technologii

• System Akademickiego Biura Karier

• API



Korzyści multiportal.EDU

Funkcjonalność
.

Raz zainstalowany system 
pozwala na tworzenie wielu 
stron www o zróżnicowanej 

strukturze, mając 
równocześnie jedną spójną 

bazę danych.

Nadzór spójności 
wizualnej

.

Centralne zarządzanie 
szablonami graficznymi, 

dodatkami i użytkownikami 
pozwala na zachowanie 

pełnej kontroli, i spójności 
serwisów internetowych.

Modułowość
.

System można wzbogacić 
o moduły usprawniające 
działanie każdej Uczelni 
Wyższej - np. Kalendarz 
akademicki, formularze 

i ankiety, ogłoszenia 
o pracę, rekrutacja, 

wyszukiwanie 
pracowników.

Gotowość na zmiany
.

System i jego dodatki są 
aktualizowane z poziomu 

superadministratora, dzięki 
temu wszystkie domeny 

w serwisie bazują na 
aktualnym 

oprogramowaniu.

Dzielenie się 
informacjami

.

Propagowanie 
aktualnościami pomiędzy 
witrynami, promowanie 

wydarzeń. Wykorzystujemy 
zalety zintegrowanego 

systemu, API 
i automatyzacji procesów.



USOS – dlaczego warto podążać tą ścieżką?

Rekrutacja

Rozwiązanie 
obejmująca 

szeroki zakres
funkcjonalności

Obsługa i zarządzanie 
tokiem studiów

Przygotowanie
oferty dydaktycznej

Prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna 
archiwizacja prac dyplomowych

ELS, stypendia, akademiki, płatności, 
praktyki, ankiety, podania i wnioski studenckie

Sprawozdawczość

Sprawy 
pracownicze

Eksport danych do systemu POL-on 
(zintegrowana platforma informatyczna MNiSW)

USOS to przedsięwzięcie realizowane przez uczelnie dla uczelni.



USOS – co mamy

• Doświadczony zespół w obszarze rozwiązań informatycznych dla Uczelni 

Wyższych m.in. w systemach obsługi studenta

• Umowa z MUCI w zakresie wdrożeń, integracji i serwisu systemu USOS

• Zespół programistyczny, umożliwiający wykonanie rozwiązań 

dedykowanych w zakresie systemu USOS

• Własny zespół wdrożeniowy, nie informatyków a konsultantów

• Dodatkowe rozwiązania informatyczne naszego autorstwa 

np. e-Teczka Studenta

• Hybrydowe podejście do wdrożeń - nasze wdrożenia prowadzimy 

zarówno w formie zdalnej jak i osobistych spotkań na Uczelniach

• Doradztwo w obszarze wdrożenia, zarówno systemu USOS 

jak i systemów satelitarnych

• Wsparcie prawne dotyczące m.in. organizacji dokumentacji 

elektronicznej dotyczącej obsługi studenta



Korzyści z usług wdrożeniowych USOS

Wsparcie
.

Brak potrzeby budowania 
własnych zespołów 

wdrożeniowych 
i programistycznych.

Doświadczenie
.

Możliwość uniknięcia 
błędów wdrożeniowych.

.

Dostępność
.

Pełne wsparcie ze strony 
konsultantów realizujących 
wdrożenie (a pośrednio ze 

strony MUCI i innych 
uczelni będących członkami 

MUCI).

.

Kompetencje
.

Doświadczony i własny 
zespół, który nie wdraża po 

raz pierwszy systemu 
USOS.

Finansowe
.

Niski Niski próg wejścia 
(licencje), jest tylko składka 

członkowska w ramach 
MUCI.

Czas
.

Uniknięcie błędów popełnionych 
przez inne uczelnie.

Doradztwo
.

Świadczenie usług asysty 
uruchomieniowej i serwisowej.

.

Efektywność
.

Skupienie się na "kształceniu 
studentów", a nie na zatrudnianiu 

"informatyków" do USOS'a.

Elastyczność
.

Możliwość uruchomienia systemu 
USOS "w chmurze".



Zapraszamy do kontaktu

ul. Krakowska 52
50-425 Wrocław

+ 48 (71) 75-75-858

biuro@bonasoft.pl

ul. Lotniskowa 3
36-060 Głogów Małopolski

Oddział we Wrocławiu Oddział w Rzeszowie


