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Doświadczenie w realizacji projektów społecznych



Cele

Funkcjonalność rozwiązania będzie rozbudowywana sukcesywanie w miarępotrzeb

Zadaniem ZPRP jest stworzenie programu ułatwiającego współpracę i kontrolę 
realizacji zadań w zakresie ogólnopolskiego projektu szkolenia sportowego młodzieży. 
Każdy ośrodek docelowo będzie miał 3 klasy licealne, 9 klas gimnazjalnych, i 6 klas 
podstawowych. Łącznie 18 klas. W każdym województwie będzie 36 klas. Łącznie w 
programie będzie uczestniczyć do 576 klas. Każda klas będzie prowadzić treningi 3-4 x 
w tygodniu.

Trenerzy będą prowadzili dziennik elektroniczny przebiegu zajęć treningowych (temat 
(w przygotowaniu lista 2000 tematów), stopień realizacji założonego tematu, miejsce 
przeprowadzonego treningu, kto uczestniczył w zajęciach). Program szkolenia będzie 
narzucony. Trener będzie zaznaczał, które tematy z programu obowiązkowego 
realizował i w jaki stopniu. Trenerzy będą raportować zadania dodatkowe, akcje 
naborowe, udział w turniejach, przygotowanie konsultacji i obozów sportowych. 
Program będzie miał możliwość importowania tabel z wynikami testów sprawności i 
zestawiania go w bazy danych do użytku koordynatorów. 



Obieg dokumentów

Poprawa 
Komunikacji i Baza 
Wiedzy

a) Publiczny Portal Internetowy: aktualności, zdjęcia, artykuły

b) Dostępność przez sieć Internet za pomocą każdej przeglądarki

c) Wewnętrzny Komunikator

d) Indywidualne Konta

e) Media społecznościowe

a) Umowy o dzieło

b) System uprawnień

c) Raportowanie w skali całej organizacji

Całość wpłynie pozytywnie na proces szkolenia podstawowego w piłce 

ręcznej
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Proces Szkolenia

a) Elektroniczny dziennik

b) Plan zajęć

c) Baza obiektów

d) Uczniowie: obecności, proces szkolenia

e) Kontuzje

Cele

Funkcjonalność rozwiązania będzie rozbudowywana sukcesywnie w miarępotrzeb



Cechy „Portalu OSPR”

Kluczowe założenia dla projektu nowego rozwiązania
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Wiesz jak używać 

bez szkolenia.

Łatwa i intuicyjna 

obsługa dla nowych 

użytkowników, którzy 

zaczną szybko i 

efektywnie korzystać z 

systemu

Tylko funkcje, których 

potrzebujesz.

Zaawansowane funkcje 

wyszukiwania i struktury 

dostosowanie do potrzeb.

Społeczny.

Przygotowany do 

wykorzystania w pełni 

potencjału Internetu do 

udostępnienia treści.

Szybki i inteligentny.

Model rozwiązania 

pozwala na uzyskanie 

szybkich rezultatów. 

Profilowane szablony 

opisów.



Cechy „Portalu OSPR”

Kluczowe założenia dla projektu nowego rozwiązania
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Element Techniczny Opis

System Statystyk i Raportów Portal posiada wbudowane mechanizmy integracji z Google Analytics. 
Takie rozwiązanie pozwala na monitorowanie i zbieranie statystyk

Skalowalność Portal może być skalowany dzięki wykorzystaniu odpowiedniego 
mechanizmu cache'owania danych. Skalowanie osiąga się przez 
dodawanie kolejnych węzłów do systemu. 

Bezpieczeństwo istnieje możliwość nadawania uprawnień użytkownikom systemu, 
monitorowania wprowadzanych zmian. W celu zachowania 
bezpieczeństwa administratorzy portalu mogą przypisać 
indywidualnych użytkowników lub grupy użytkowników do określonych 
ról oraz podejmowania określonych działań. Logowanie do Portalu 
zabezpieczone protokołem https przy użyciu bezpiecznych haseł.

Integracja architektura Portalu pozwala na integrację różnych aplikacji w ramach 
jednej platformy. Wszystkie usługi realizowane automatycznie,  
dostępne w postaci usług sieciowych. Wbudowany mechanizm pozwala 
na szybkie generowanie statystyk w różnych formatach plików.



Podział „Portalu OSPR”

Kluczowe założenia dla projektu nowego rozwiązania
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Specyfikację „Portalu OSPR” należy podzielić na dwa elementy -

serwis internetowy oraz aplikacji służąca do pracy nauczycieli oraz 

koordynatorów biorących udział w projekcie OSPR.

„Serwis informacyjny”

Ogólnodostępny serwis www 

„System” 

Aplikacja zamknięta tylko dla 

nauczycieli oraz koordynatorów 

biorących udział w projekcie OSPR

„Portalu OSPR”





Cechy „Portalu OSPR” - Organizacja pracy

Kluczowe założenia dla projektu nowego rozwiązania
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Cecha Opis

Organizacja Pracy Możliwość grupowania użytkowników portalu w ramach organizacji lub 
bardziej elastycznie w ramach społeczności. Portal zapewnia przyjazną  
obsługę panelu zarządzania użytkownikami. Takie rozwiązanie pozwala na 
tworzenie poziomych i pionowych struktur hierarchicznych, które 
dokładnie odwzorowują strukturę organizacji wykorzystującej portal.

Personalizacja Portal daje możliwość personalizacji usług pozwalających zmienić dane 
prywatne  użytkownika za pomocą narzędzi dostępnych w portalu. Portal 
daje możliwość zarządzania kalendarzem,  stworzenia własnych bibliotek 
plików i współdzielenia jej z innymi użytkownikami.

Publikacje Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby zbiorów publikacji 
(aktualności, wydarzenia, zbiory artykułów tematycznych etc.) wraz z 
pełnym zakresem funkcji (tagi, ustawienia dostępności komentarzy, 
ustawienia dostępności tylko dla zalogowanych, ustawienia podłączenia 
do newslettera oraz szereg dodatkowych ustawień)

Galerie zdjęć i materiały 

multimedialne

Zarządzanie galeriami zdjęć, które można podłączać pod wybrane 
podstrony serwisu, w bardzo wygodny sposób. Możliwość podłączania 
dowolnych plików do pobrania (formularze, wnioski etc.), nagrań 
YouTube za pomocą menadżera plików, który jest nieodzownym 
elementem edytora tekstu (WYSIWYG), za sprawą którego tworzona jest 
wszelka treść w systemie.







Przykładowe Ekrany



Przykładowe Ekrany



Moduły

Podział funkcjonalny

Moduł Funkcjonalności

Komunikator • Wewnętrzne wiadomości – tak jak e-mail: do każdego 

użytkownika

• Grupy robocze i wiadomości zbiorowe

• Biuletyny (newsletter)

Plan i dziennik zajęć • Kalendarze

• Generowanie listy zajęć w danym tygodniu

• Notatka z przeprowadzonych zajęć

• Podpowiadanie tematów

Zapisy na szkolenia • Lista szkoleń

• Złożenie wniosku o zapisanie się na szkolenie

• Rozpatrzenie wniosku przez ZPRP

Generator umowy o dzieło • Automatyczny generator umowy o dzieło do wydruku i 

przesłania 
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Moduły

Podział funkcjonalny
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Zarządzanie swoimi klasami w jednej lub więcej szkołach

• Zależnie od uprawnień użytkownika i grupowania 

• Podział szkół i klas

• Szkolna baza obiektów sportowych

• Manager uczniów: zajęcia, obecność, kontuzje, wyniki 

testów

Raportowanie

• Całość danych w systemie pokazywana w różnych 

ujęciach, pozwalająca na uchwycenie działań w skali kraju

• Wyławianie talentów, identyfikacja aktywnych ośrodków 

szkolenia



M1 M2 M3 M4 M6

FAZA 2: Programowanie i Przygotowanie

FAZA 1: Analiza przed-

wdrożeniowa i prototyp
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FAZA 3: Uruchomienie i 

Stabilizacja

Go – live

1. Opisanie 
funkcjonalności

2. Prototypy 
Ekranów

3. Grafika

Start 

Projektu

1. Programowanie i prace 
techniczne

2. Konfiguracja na serwerach

3. Testy wewnętrzne i 
wydajnościowe

1. Wybrani użytkownicy 
– pilot uruchomienia

2. Poprawianie 
funkcjonalności

3. Uruchomienie kont 
dla wszystkich

M7

Ramowy Harmonogram Prac



Pytania?

…i odpowiedzi...
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About usDane Kontaktowe

Tomasz Lewandowski

Kierownik Projektu

E: tomasz.lewandowski@matic.com.pl

M: +48 509 545 954

ul. Puławska 300A

02-819 Warszawa, Poland

tel. +48 (22) 543-90-00

fax. +48 (22) 543-90-01

e-mail: office@matic.com.pl

Nota Prawna

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być ujawniane poza Adresata, a ponadto nie mogą być powielane,
wykorzystywane ani ujawniane (w całości bądź w części) w jakimkolwiek celu innym niż zapoznanie się z firmą Matic. Powyższe
ograniczenie nie umniejsza prawa Adresata do korzystania z informacji zawartych w niniejszym dokumencie, jeśli zostały one
uzyskane z innego źródła bez takiego ograniczenia. Matic zachowuje prawo własności do niniejszego dokumentu.

No information contained in this document may be disclosed to any party except for its Addressee nor may be copied, reproduced,
used or disclosed (in part or in full) for any other purpose than gaining knowledge about Matic. That restriction does not preclude the
Addressee from using the information contained in this document if such information has been obtained from another source which
is not subject to such a restriction. Matic shall reserve the title of ownership to this document.
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