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Wspomaganie SłuŜby Ochrony1 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa budynków biurowych konieczne jest archiwizowanie  
i aktualizowanie szeregu informacji. Informacje te obejmują: 
• Wykaz pracowników uprawnionych do wyraŜenia zgody na wejście gości. 
• Wykaz pracowników mających zezwolenie na wynoszenie sprzętu komputerowego.  
• Wykaz pracowników mających upowaŜnienia do pobierania kluczy od pomieszczeń. 
• Wykaz numerów telefonów poszczególnych pracowników. 
• Wykaz praw dostępu do pomieszczeń. 
• Wykaz miejsc parkingowych. 
Informacje takie bardzo szybko ulegają dezaktualizacji, co wymaga dokonywania zmian  
w papierowej dokumentacji SłuŜby Ochrony.  

Z tych właśnie powodów, celowym jest wdroŜenie oprogramowania o umownej nazwie Recepcja.  

Oprogramowanie takie składa się z trzech podstawowych części: 
• Moduł aktualizacji. 
• Moduł SłuŜby Ochrony. 
• Moduł dla kierownictwa. 

Moduł do aktualizacji jest wykorzystywany przy wprowadzaniu zmian i uzupełnień informacji, 
znajdujących się w systemie. Dane te moŜe aktualizować tylko i wyłącznie osoba uprawniona.  

Moduł dla kierownictwa umoŜliwia wykonywanie analiz ruchu interesantów w budynku na 
podstawie przechowywanych w systemie danych. 
Moduł SłuŜby Ochrony umoŜliwia m.in.: 
1. Rejestrowanie gości przybywających do budynku firmy. Aby móc rejestrować interesantów 

wchodzących do budynku firmy naleŜy autoryzować się w systemie. 
2. Wyszukiwanie numerów telefonów pracowników firmy, do których przychodzą interesanci oraz 

osoby uprawnionej do wyraŜenia zgody na wejście gościa do pracownika. 
3. Sprawdzanie upowaŜnienia pracowników do pobierania kluczy do pokoi. 

Na poniŜszym rysunku przedstawiono menu główne modułu, a na rysunku kolejnym jego 
funkcjonalność i zasilanie. Dalsze szczegóły podano w dwóch kolejnych podpunktach. 

 

 
Rysunek 1. Strona główna modułu SłuŜby Ochrony 

 

                                                 
1 Niniejszy opis pochodzi z ksiąŜki: Marek Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, 

Vizja Press&IT, Warszawa 2006. 
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Rysunek 2. Funkcjonalność i zasilanie oprogramowania wykorzystywanego przez SłuŜbę Ochrony 


