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1 Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Na wytworzony w ramach realizacji projektu „Program rozwoju Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” Zintegrowany Informatyczny System Zarządzania 

(ZISZ), nazwany również Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) składają się: 

 system ERP (ang. Enterprise Resource Planning) firmy Simple, 

 system ESOD (Elektroniczny System Obiegu Dokumentów) Docusafe firmy Compan, 

 system Analiz – BI (ang. Business Intelligence),  

 system obsługi toku studiów USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, 

wytworzony w ramach Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji MUCI),  

 zintegrowany model uwierzytelniania użytkowników, 

 Baza Pośrednia będąca źródłem danych dla tych systemów. 

System klasy ERP jest nowością w UKW, zastępuje on we wszystkich dotychczas 

obsługiwanych obszarach system Simple System SQL, dając jednocześnie wiele 

dodatkowych funkcjonalności zarówno w obszarach dotychczas obsługiwanych 

informatycznie, jak i w wielu nowych, jak choćby budżetowanie czy zarządzanie projektami. 

Bardzo ważnym elementem jest pełna wewnętrzna integracja obszarów systemu ERP oraz 

możliwość integracji tego systemu z innymi systemami, przede wszystkim z ESOD oraz 

USOS.  

Drugim całkowicie nowym elementem wdrażanym w UKW jest Elektroniczny System 

Obiegu Dokumentów. Na model funkcjonalny Uniwersytetu składa się wiele procesów, 

w większości opartych na przepływie informacji i dokumentów. Tradycyjna forma przepływu 

dokumentów zwykle wiąże się z dużymi kosztami oraz wysoką praco- i czasochłonnością. 

Istnieje jednak duża grupa procesów, które nadają się do implementacji w elektronicznym 

systemie obiegu dokumentów, na przykład różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, 

zamówienia, faktury, wnioski itp. 

Wymienione systemy wspomagają bieżącą działalność Uniwersytetu, natomiast kolejny 

element, to system raportowania Business Intelligence, działający w oparciu o hurtownię danych. 

Jest to system analityczny dostarczający wysoko przetworzonej informacji, przydatnej władzom 

Uniwersytetu przy podejmowaniu decyzji dotyczących dłuższej, niż bieżąca perspektywa. 

Na całość projektu oprócz wdrożenia nowych systemów informatycznych i ich inte-

gracji składa się także wytworzenie zintegrowanego modelu uwierzytelniania użytkowników, 

który jest wykorzystany również w innych działających w UKW systemach, na przykład 
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w systemie poczty, dostępie do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi), dostępie studentów do 

systemu USOSweb, itp. 

Istotnym narzędziem integracji ZISZ jest także Baza Pośrednia, oparta na systemie 

zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL, zasilana danymi (przede wszystkim danymi 

pracowników i studentów, w tym danymi płatności i rozliczeń studentów) z tzw. systemów 

źródłowych i udostępniająca te dane innym systemom.  

2 Elementy składowe Zintegrowanego Informatycznego 

Systemu Zarządzania (ZISZ) 

Model IT - ogólny schemat ZISZ przedstawiony został poniżej. 

 

Rys. 1. Model IT - ogólny schemat ZISZ (opracowanie własne). 
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2.1 System ERP (Simple.ERP) 

System ERP to fundament ZISZ. Zastąpił on wcześniej wykorzystywany w takich 

jednostkach Uniwersytetu, jak Dział Księgowości, Dział Finansowy, Analiz i Planowania, 

Dział Płac, Dział Kadr i Szkolenia, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Magazyn UKW, 

Dział Dydaktyki system Simple SQL. Simple SQL to system, którego początki sięgają pierw-

szej połowy lat 90-tych XX wieku. Wcześniejsza wersja systemu oparta była na systemie 

zarządzania relacyjnymi bazami danych Btrieve, późniejsza wersja na MS SQL, jednak poza 

zmianą bazy danych oraz dodaniem pewnej liczby funkcjonalności, niewiele przez blisko 20 

lat – łącznie ze znakowym interfejsem – się zmieniło. System trudno było uznać za nowo-

czesny i spełniający współczesne standardy. Stąd między innymi zapadła decyzja o wdroże-

niu nowoczesnego systemu ERP i stworzeniu w oparciu o taki system ZISZ. 

System ERP składa się z następujących modułów/obszarów: 

 Finanse, 

 Budżetowanie, 

 Zarządzanie Projektami, 

 Personel (Kadry i Płace w tym ePIT), 

 Majątek Trwały, 

 Obrót Towarowy (Gospodarka Magazynowa), 

 Ewidencja Sprzedaży, 

 Ewidencja Zakupów. 

System ERP wykorzystywany jest w następujących jednostkach Uniwersytetu: 

 Dział Księgowości, 

 Dział Finansowy, Analiz i Planowania 

 Dział Płac, 

 Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Ewidencji i Inwentaryzacji, 

 Dział Kadr i Szkolenia, 

 Dział Dydaktyki, 

 Dział Nauki, 

 Inspektorat BHP i Ppoż., 

 Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, w tym Magazyn, 

 Dział Administracyjno-Gospodarczy, 

 Wydawnictwo UKW, w tym Dział Poligrafii.  
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Oprócz standardowych dla systemów ERP funkcjonalności, wprowadzenie nowego 

systemu pozwala między innymi na: 

 szerokie raportowanie z systemu dla władz Uczelni w sposób prosty, spójny 

i efektywny, ułatwiający prowadzenie dowolnych analiz, 

 integrację z innymi systemami, w tym z Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumen-

tów czy z systemem dziekanatowym USOS, umożliwiającą stały przepływ informacji       

w obu kierunkach - z systemu USOS do systemu ERP i odwrotnie, co dać ma 

pracownikom dziekanatów oraz studentom wgląd w informacje o płatnościach, 

 raportowanie nieograniczone do konkretnych, zdefiniowanych z góry przez autorów 

oprogramowania raportów, 

 prowadzenie innych poza podstawowym planu kont, 

 stosowanie kont nie tylko numerycznych, 

 prowadzenie budżetów poszczególnych jednostek Uniwersytetu lub różnych typów 

budżetów (na przykład kilku budżetów w ramach jednego wydziału), 

 prostsze i efektywniejsze prowadzenie projektów oraz ich rozliczanie, 

 uproszczenie, skrócenie procesu ewidencji oraz przeprowadzania inwentaryzacji 

środków trwałych, 

 zwiększenie poziomu kontroli nad zasadnością, celowością zakupów oraz nad 

rzeczywistym zużyciem środków trwałych, 

 udostępnienie systemu szerszej, niż do tej pory grupie jednostek (są to między innymi Wyda-

wnictwo UKW/Poligrafia, Dział Nauki, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych), 

 usprawnienie funkcjonowania i prowadzenia magazynów, 

 pełną automatyczną dekretację księgową z m.in. obszarów Majątku Trwałego, Obrotu 

Towarowego, 

 automatyczne księgowanie dokumentów bankowych, 

 prowadzenie struktury organizacyjnej Uczelni w formie drzewiastej z wykazaniem 

podległości komórek organizacyjnych, 

 łatwy eksport danych z różnych obszarów do MS Word/Excel w celu dalszego 

wykorzystania, 

 uzyskanie możliwości dopracowania rozliczeń w ramach bezosobowego funduszu płac, 

 uzyskanie możliwości tworzenia przez użytkowników w łatwy sposób prostych 

raportów kadrowo-płacowych i zwiększenie dzięki temu grupy osób potrafiących 

definiować raporty w obszarze Personel. 
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W systemie ERP wykorzystane zostały możliwości związane z przekazywaniem do 

obszaru Finanse dekretacji z innych obszarów, w tym przede wszystkim z obszarów Personel, 

Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Ewidencja Sprzedaży/Zakupów. 

Uruchomione zostały funkcjonalności związane z generowaniem i obsługą elektronicz-

nych PIT’ów oraz elektronicznych deklaracji VAT (w tym unijnych). 

Wdrożone zostały także funkcjonalności związane z automatycznym importem 

wyciągów bankowych z zewnętrznego systemu bankingowego. 

Jednym z ważniejszych w kontekście zmian dotyczących zarządzania finansami 

elementów, jest wdrożenie migracji w ramach systemu ERP danych dotyczących realizacji 

przez pracowników naukowo-dydaktycznych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem 

nowej, bardzo szczegółowej struktury planu kont. Informacje o zrealizowanych przez poszcze-

gólne osoby godzinach spływają do Działu Dydaktyki, tam są wprowadzane w bardzo 

szczegółowym zakresie do systemu ERP, a następnie przekazywane w obrębie systemu do 

Działu Płac do dalszej obróbki i wypłaty odpowiednio poprzez osobowe lub bezosobowe listy 

płac. 

System umożliwia w wielu obszarach samodzielne rozwijanie funkcjonalności poprzez 

tworzenie skryptów w oparciu o język skryptowy VBS firmy Microsoft, których uruchamia-

nie wywoływane jest automatycznie w przypadku określonych zdarzeń lub ręcznie przez 

użytkownika. Skrypty pozwalają na bezpośrednie odwołania do obiektów i ich elementów 

dostępnych w danym obszarze (na przykład w ramach dokumentu księgowego do pozycji 

takiego dokumentu i kontroli prawidłowości wprowadzania kont zespołu „400” i zespołu 

„500” w dokumencie) lub na odwołania do bazy danych. Pozwalają także tworzyć dokumenty 

dla aplikacji zewnętrznych (na przykład MS Word/Excel) według potrzeb użytkowników. 

Skrypty mogą być także wywoływane podczas uruchamiania systemu, umożliwiając na przy-

kład przekazywanie danemu użytkownikowi powiadomień o występujących zdarzeniach (na 

przykład pracownikowi Działu Kadr i Szkolenia o osobach, którym w zdefiniowanym czasie 

kończy się umowa o pracę).  

Jest to tylko część osiągniętych korzyści, zwłaszcza tych, które Uczelnia uzyskała po 

zarzuceniu starego systemu i zastąpieniu go systemem ERP. System ERP funkcjonując w powią-

zaniu z innymi elementami ZISZ oferuje, między innymi dzięki integracji z systemem USOS czy 

z Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów jeszcze większe możliwości, niż wynikałoby 

to tylko z liniowego przyrostu funkcjonalności w stosunku do systemu Simple SQL. 
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2.2 Business Intelligence (BI) 

Istotną składową Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania z punktu 

widzenia realizacji projektu „Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-

goszczy” jest obszar Analiz/Business Intelligence (BI), czyli platforma analiz biznesowych, 

przeznaczona dla kadry zarządczej instytucji - w przypadku Uniwersytetu - Rektora, prorekto-

rów, dziekanów, kanclerza, kwestora, kierowników wybranych działów, czyli osób, od któ-

rych decyzji zależy optymalny przebieg realizowanych przez Uczelnię procesów. W  systemie 

Simple SQL nie było takiego narzędzia. 

Celem rozwiązania BI jest dostarczanie niezbędnych informacji ułatwiających podej-

mowanie decyzji zarówno strategicznych - w odniesieniu do Uczelni jako całości, jak i decy-

zji operacyjnych w odniesieniu do poszczególnych zadań. Rozwiązania to oparte jest na 

technologii OLAP (ang. OnLine Analytical Processing). Dzięki odpowiedniemu modelowa-

niu i przekształcaniu danych gromadzonych w systemie daje to zawsze aktualną wiedzę 

o funkcjonowaniu instytucji. Pozwala na bieżące monitorowanie procesów biznesowych, kon-

trolowanie ich efektywności, ocenę działań pracowników lub jednostek organizacyjnych, 

ocenę rentowności itp. – ogólniej, wspomaga controlling i rachunkowość zarządczą. 

Obszar Analiz/BI charakteryzuje się intuicyjnym i szybkim dostępem do zasobów infor-

macyjnych Uczelni, pewnością, gwarancją i spójnością prezentowanych danych, dynamiką 

i pełną elastycznością sposobu prezentowania informacji, łatwym tworzeniem dynamicznych 

raportów i analiz finansowych, szybką i sprawną budową raportów bez konieczności posiadania 

przez użytkowników, czy administratorów szerokiej wiedzy informatycznej (kadra zarządcza 

powinna uzyskać w ten sposób dużą samodzielność w korzystaniu z systemu i zawartych w nim 

informacji), wszechstronnymi i efektownymi możliwościami graficznej prezentacji danych, 

eksportem zestawień do aplikacji zewnętrznych (MS Excel). System umożliwia tworzenie 

analiz kosztochłonności poszczególnych elementów struktury organizacyjnej (na przykład 

w przypadku Uniwersytetu kierunków studiów, jednostek organizacyjnych), czy na przykład 

automatyczną dystrybucję raportów i analiz do uprawnionych grup użytkowników. 

Daje także możliwość dostarczenia w razie konieczności informacji do szerszej, niż 

tylko użytkownicy systemu ERP, grupy osób.  

Rozwiązanie końcowe jest parametryzowalne tak, by można je dopasowywać dokładnie 

do potrzeb, stosunkowo proste w użyciu, by nie zniechęcało do korzystania z niego osób 

mających mniejsze doświadczenie w pracy z komputerem lub gorsze do tego predyspozycje. 
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2.3 Uczelniany System Obsługi Studiów (USOS) 

Jednym z podstawowych ograniczeń wcześniej wykorzystywanego systemu finansowego 

był brak integracji z innymi systemami, przede wszystkim z systemem dziekanatowym USOS. 

Rozliczanie zobowiązań studentów niestacjonarnych (zaocznych) oraz stacjonarnych 

(powtarzających rok) wobec Uczelni prowadzone było w systemie Simple SQL. Każdy 

student posiadał w module "Finanse i Księgowość" indywidualne konto księgowe, na którym 

zapisywane były należności, wpłaty oraz odsetki. Niestety Simple System SQL nie był 

zintegrowany z systemem USOS, co powodowało konieczność równoległego prowadzenia 

dwóch baz danych studentów - jednej w USOS i drugiej w Simple w postaci kontrahentów, 

przy czym baza w systemie Simple ze względu na skomplikowanie procesu aktualizowana 

była tylko raz w roku, po zakończeniu rekrutacji, poprzez import danych dotyczących pierw-

szych roczników. Skutkiem braku integracji była często pojawiająca się rozbieżność danych, 

konieczność ich dodatkowego weryfikowania w systemie USOS a następnie ręcznego kory-

gowania w Simple przez pracownice Działu Księgowości zajmujące się rozliczaniem opłat 

w systemie finansowo-księgowym, brak możliwości wglądu przez pracowników dziekanatów 

do systemu rozliczania opłat studenckich, brak możliwości wglądu przez studentów online 

w swoje zobowiązania i płatności mimo udostępniania przez Uczelnię systemu USOSweb, 

pozwalającego studentom przeglądać dane takie, jak stypendia, oceny, plany zajęć, itp. 

Reasumując powyższe, ówczesna wymiana danych pomiędzy tymi dwoma systemami 

ograniczała się do jednorazowego w roku, dotyczącego nowoprzyjętych studentów, importu 

informacji z systemu USOS do systemu Simple. 

Podobny problem – to jest dwie bazy i rozbieżność danych – dotyczył także danych 

osobowych pracowników, przy czym dla tej grupy wskazane jest opieranie się na zawartości 

systemu ERP (zawartość w tym obszarze systemu USOS będzie aktualizowana na podstawie 

bazy systemu ERP). Ważne także jest ujednolicenie źródła danych dla innych podsystemów, 

które wykorzystują lub mogą wykorzystywać dane pracowników/studentów. Rozwiązaniem 

jest wspomniana wcześniej Baza Pośrednia.  

Obecnie uzyskana została możliwość bieżącego, automatycznego przepływu informa-

cji w obu kierunkach (USOS<Baza Pośrednia>ERP). W toku analizy przedwdrożeniowej 

przyjęto rozwiązanie integracji i przepływu danych pomiędzy systemami, realizowane 

w następujący sposób: 
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 z USOS do ERP z danymi osobowymi studentów - dane nowe lub modyfikowane 

w dziekanatach w systemie USOS widoczne są w przypadku wpłat w kasie lub na konta 

ogólne (wyciągi ogólne) Uczelni w systemie ERP w formie informacji niezbędnych do 

weryfikacji tożsamości wpłacającego studenta. 

 z USOS do ERP z danymi o należnościach i płatnościach  studentów – dane zagregowa-

ne na poziomie kierunku (jest to wystarczająca dla Księgowości informacja – rozlicze-

nie poszczególnych studentów prowadzone są w systemie USOS). 

 z ERP do systemu USOS - informacje o zaksięgowanych płatnościach realizowanych 

poprzez kasę lub wyciągi ogólne. 

 z ERP do systemu USOS z danymi osobowymi pracowników naukowo-dydaktycznych. 

 

Uproszczony schemat integracji systemów ERP i USOS w modelu IT przedstawiony został 

poniżej. 

 

Rys. 2. Model IT - Uproszczony schemat integracji systemów ERP i USOS (opracowanie własne) 

 

Model IT zakłada następujące, najważniejsze korzyści wynikające z integracji danych: 

 zgodność danych w różnych systemach UKW, 

 wprowadzanie i aktualizowanie danych w jednym systemie, 

 możliwość wdrażania kolejnych systemów. 
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Istotną zmianą wprowadzoną w opracowanym modelu IT jest obsługa płatności 

studenckich po stronie systemu USOS. System USOS oferuje o wiele większe możliwości 

automatycznego naliczania należności związanych z tokiem studiów. Naliczanie może się 

odbywać automatycznie według zdefiniowanych cenników dla wszystkich studentów 

określonych kierunków, z uwzględnieniem rozbicia na raty. Podobnie naliczane mogą być 

opłaty za miejsce w domach studenckich. 

Wpłaty mogą być przypisywane do studenta w następujący sposób: 

 wpłata na indywidualne konto studenta przez System Płatności Masowych (SPM) – plik 

z SPM wczytywany jest bezpośrednio do USOS, gdzie wpłaty przypisywane są do 

konkretnych studentów, 

 wpłata po stronie systemu ERP: 

 wpłata w kasie - podczas dokonywania wpłaty w kasie pracownik kasy UKW 

wskazuje w systemie ERP studenta dokonującego wpłatę poprzez wybór z listy 

studentów dostarczanej przez system USOS (zawsze najaktualniejsze dane studenta), 

 wpłata na podstawowy rachunek bankowy UKW lub rachunek wybranego wydziału 

Uczelni - pracownik Kwestury UKW wskazuje w systemie ERP studenta dokonu-

jącego wpłatę poprzez wybór z listy studentów, dostarczanej przez system USOS. 

Następnie wpłaty te są przekazywane poprzez bazę pośrednią do systemu USOS i codziennie 

automatycznie przypisywane do studentów. 

Księgowość dokonuje rozliczenia wpłaty z uprzednio nadanymi należnościami lub 

przed rozliczeniem wprowadza odpowiednie należności w przypadku należności nie 

nadawanych zbiorczo. 

Model IT oferuje następujące korzyści wynikające z obsługi płatności studenckich 

w systemie USOS: 

 wgląd w stan należności studentów w dziekanatach poprzez formularze systemu USOS, 

 możliwość samodzielnego monitorowania stanu należności i numerów kont przez studentów 

w systemie USOSweb (mniejsze obciążenie pracowników Działu Księgowości), 

 automatyczne przypisywanie wpłat z systemu płatności masowych – szybsze 

identyfikowanie i rozliczanie. 
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2.4 Elektroniczny System Obiegu Dokumentów 

Czwartym, po systemie ERP, platformie analiz biznesowych (BI) i systemie USOS ele-

mentem ZISZ jest Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD). Wdrażany ESOD – 

ze względu na oczekiwania dotyczące wymiany informacji pomiędzy tym systemem, a syste-

mem ERP – posiada duże możliwości integracji z innymi systemami, wykorzystując między 

innymi takie rozwiązania, jak szyna ESB (ang. Enterprise Service Bus). 

W ramach wdrożenia ESOD przygotowane zostały najistotniejsze dla Uniwersytetu 

procesy, których uruchomienie ma w założeniu przynieść największe korzyści związane 

z oszczędnością czasu i usprawnieniem działania Uczelni: 

 zapotrzebowanie na zakup, 

 proces faktury kosztowej, 

 obsługa kontrahentów zewnętrznych (ePUAP), 

 tworzenie planów studiów, 

 wniosek o zapomogę z ZFŚS, 

 wniosek o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS, 

 wniosek o urlop, 

 akceptacja podziału kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy zajęć 

dydaktycznych, 

 proces akceptacji umowy cywilno-prawnej, 

 obsługa delegacji, 

 publikowanie wewnętrznych aktów prawnych, 

 wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Każdy proces w ESOD: 

 zapewnia obsługę powiadomień przez email, 

 uwzględnia strukturę organizacyjną Uniwersytetu, 

 uwzględnia role przypisane do stanowiska, pracownika, 

 uwzględnia automatyczną możliwość zastępstw w obrębie struktury funkcjonalnej 

i organizacyjnej, np. na podstawie danych z systemu ERP, 

 posiada możliwość cofnięcia dokumentu do dowolnego wcześniejszego etapu, 

 uwzględnia powiadomienia o podjętych decyzjach. 
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System daje możliwość tworzenia, w zależności od potrzeb, kolejnych procesów, 

które mogą być implementowane w późniejszym okresie. 

2.5 Zintegrowany model uwierzytelniania dla systemów informa-

tycznych Uniwersytetu (tożsamość użytkownika) 

Dotychczas informacje o tożsamości były rozproszone pomiędzy różnymi systemami, 

każdy z nich posiadał własną bazę informacji identyfikujących użytkownika, która była 

zarządzana niezależnie od innych. Pomimo wysiłków administratorów systemów bazy te były 

ze sobą niespójne. Informacje o użytkownikach dodawanych i usuwanych z systemów nie 

były wymieniane pomiędzy nimi. Co więcej, użytkownik sam musiał dbać o to, aby założyć 

konta we wszystkich systemach, do których musiał mieć dostęp, co było procesem czaso-

chłonnym i długotrwałym. Wnioski o konta w niektórych z tych systemów funkcjonowały 

w formie papierowej. 

System ERP jest naturalnym źródłem informacji o stanie zatrudnienia pracowników. 

Wdrożenie systemu ERP pozwoliło na stworzenie mechanizmów wymiany informacji kadro-

wych z innymi systemami na Uczelni. System ERP został przyłączony do sieci ogólno-

uczelnianej – USK-UKW (poprzedni system finansowo-księgowy pracował w sieci fizycznie 

wydzielonej) i zyskał możliwość wymiany tych danych. Pozwoliło to na stworzenie szeregu 

mechanizmów integrujących go z istniejącymi już w Uniwersytecie systemami, w szcze-

gólności systemami skupionymi wokół systemów poczty elektronicznej i systemem USOS. 

Tożsamość użytkownika opiera się na zautomatyzowanym procesie zakładania przez 

niego konta przy użyciu elektronicznych wniosków dostępnych na stronie Działu Informaty-

zacji. Nowo zatrudniona osoba lub student podejmujący naukę na Uczelni zobowiązany jest 

do założenia takiej tożsamości w celu wybrania nazwy użytkownika, a także hasła, które są 

niezbędne do prawidłowego korzystania z systemów Uczelnianych. 

Pracownik (oraz również w niektórych przypadkach zleceniobiorca) zobowiązany jest 

do posiadania konta pocztowego (w domenie ukw.edu.pl), wymaganego jako oficjalny kanał 

komunikacji w Uniwersytecie. W chwili założenia tożsamości osoba posiada dostęp do 

Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, systemu sieci bezprzewodowej UKW oraz 

USOSweb. Konto pocztowe weryfikowane jest, a następnie aktywowane przez pracownika 

Działu Informatyzacji. 

Każdy student Uniwersytetu, aby mieć możliwość wglądu do swoich danych w syste-

mie USOSweb, lub aby mieć dostęp do sieci bezprzewodowej UKW także musi posiadać 

swoją elektroniczną tożsamość. W przypadku studentów konto pocztowe w domenie 
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student.ukw.edu.pl nie jest wymagane, dlatego też istnieje opcja założenia tożsamości bez 

konta pocztowego. 

 

 

Rys. 3. Model IT - ogólny schemat Zintegrowanego modelu uwierzytelniania (opracowanie własne). 

 

Weryfikacja osób zakładających swoją elektroniczną tożsamość odbywa się przy pomo-

cy bazy pośredniej, w której przechowywane są dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia 

takiej weryfikacji. Dane te trafiają do bazy pośredniej z systemu ERP w przypadku pracowni-

ków lub z systemu USOS w przypadku studentów. Aby uniknąć niepożądanych prób wyłu-

dzenia danych, wprowadzony został mechanizm zliczający próby nawiązania połączenia 

i w przypadku jej nadmiernej ilości blokujący czasowo stronę. 

Baza pośrednia jest centralnym punktem elektronicznej tożsamości. Przechowywane są    

w niej dane identyfikujące każdego pracownika oraz studenta. Na podstawie tych danych osoba 

może założyć swoją elektroniczną tożsamość, dzięki której otrzymuje dostęp do wybranych 
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systemów działających na Uczelni przy wykorzystaniu Oracle Virtual Directory Server. 

Rozwiązanie to pozwala na przypisanie jednego loginu oraz jednego hasła do konkretnej osoby. 

System autentykacji pracowników oraz studentów oparty został na Oracle Virtual 

Directory Server, który umożliwia tłumaczenie wewnętrznie różnych reprezentacji tych 

samych danych pochodzących z odmiennych systemów i prezentowania ich w jednorodnej 

formie poprzez standardowy protokół LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol). 

Zakładana przez osobę elektroniczna tożsamość w czasie rzeczywistym zapewnia dostęp do 

systemów informatycznych Uniwersytetu. Także w przypadku zakończenia umowy pracow-

nika, czy zakończenia studiów przez studenta, dostęp do systemów zostaje automatycznie 

zablokowany, zwiększając bezpieczeństwo. Tego typu centralizacja znacząco upraszcza 

zarządzanie użytkownikami systemów, zapewniając lepszą kontrolę nad przyznawanymi do 

systemów dostępami.  Oracle Virtual Directory Server jest innowacyjnym rozwiązaniem, 

które między innymi zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki prezentowaniu innym syste-

mom tylko danych im niezbędnych. 

 


