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System stworzony głównie do zaawansowanego zarządzania 
harmonogramami sprzątania dworców kolejowych. Zarządzanie może 
odbywać się również dla stacji oraz kontrahentów przypisanych do 
odpowiedniego harmonogramu. Szczegółowe funkcje systemu zostały 
opisane poniżej. 
 

Zarządzanie stacjami
• dodawanie stacji, 

: 

• edycja danych stacji, 
• usuwanie stacji. 

• dodawanie kontrahenta, 

Zarządzanie kontrahentami: 

• edycja danych kontrahenta, 
• przeglądanie stacji, umów i harmonogramów przypisanych do kontrahenta, 
• usuwanie kontrahenta. 

• dodawanie harmonogramu (dla danej stacji i kontrahenta oraz o 
odpowiednim numerze umowy), 

Zarządzanie harmonogramami: 

• wyświetlanie danych harmonogramu,  
• edycja danych harmonogramu, 

o edycja wiersza harmonogramu, 
 dodawanie danych wiersza harmonogramu, 
 edycja danych wiersza harmonogramu, 
 usuwanie danych wiersza harmonogramu, 

o ustawianie harmonogramu jako aktualnego, 
o zmiana kontrahenta harmonogramu, 
o zmiana numeru umowy harmonogramu, 

• DRUKOWANIE HARMONOGRAMU, 
• Powielanie harmonogramu. 

 

 

 



• dodawanie użytkownika, 

Zarządzanie użytkownikami: 

• edycja danych użytkownika, 
• usuwanie użytkownika, 
• nadanie uprawnień administratora użytkownikowi lub ich cofnięcie, 
• przeglądanie historii logowania użytkownika (dla Administratora 

systemu). 
 

• zmiana ilości wierszy na stronę w druku harmonogramu. 

Ustawienia systemu: 

• ustalanie porządku wyświetlanych wierszy w harmonogramie oraz 
wyświetlanie harmonogramu do druku. 

System: 
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Kontakt

ZAPROGRAMUJE.PL 

: 

karol@zaprogramuje.pl 

Tel.  881 507 504 
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