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Opis składników systemu 
System Connector składa się z następujących elementów: 

 Baza danych systemu – główna baza systemu, zawierająca podmioty i użytkowników, które 

mają dostęp do serwisów 

 Baza danych podmiotu – baza danych należąca do konkretnego podmiotu. W niej 

przechowywane są dane, które zostały wysłane do systemu z konkretnego podmiotu  

 Baza danych synchronizacji – baza danych w podmiocie, w której znajdują się informacje 

techniczne na temat synchronizacji (definicje dostępu do systemów dziedzinowych, dziennik 

zdarzeń synchronizacji).  

 Connector serwisy – zbiór serwisów zrealizowanych w technologii Microsoft.NET, Windows 

Communication Foundation i Web Services, będących bramą dostępową dla aplikacji do 

danych i usług systemu 

 Connector administracja – aplikacja instalowana w Urzędach pracy, która w sposób 

bezpośredni łączy się z główną bazą danych systemu Connector (z pominięciem serwisów) i 

pozwala na zarządzanie podmiotami i użytkownikami 

 Connector aplikacja – aplikacja instalowana na komputerach pracowników urzędów pracy i 

ośrodków pomocy społecznej i zapewnia bezpośrednią interakcje z systemem dla jej 

użytkowników. Pozwala na tworzenie reguł udostępniania danych dla innych podmiotów, 

przeglądania danych, generowanie raportów użycia systemu, definiowanie wsparcia 

degresywnego, przeglądanie form wsparcia (programów pomocowych)  

 Connector synchronizator – serwis Windows instalowany na serwerach w podmiotach. 

Serwis ten wykonuje cykliczną wysyłkę danych z lokalnych systemów używanych w 

podmiotach (np. Syriusz, Pomost itp.) do serwisów Connectora. 

Powiązania między modułami są zaprezentowane na poniższej ilustracji (Rysunek 1. Architektura 

systemu). 
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Rysunek 1. Architektura systemu 

Bezpieczeństwo systemu 

Bezpieczeństwo komunikacji 
Komunikacja pomiędzy podmiotem (moduły aplikacja i serwis synchronizacji), a serwerem (moduł 

serwisy) odbywa się w sposób szyfrowany z wykorzystaniem technologii SSL. 

Zabezpieczenie dostępu do serwisów 
Serwisy odpowiadają tylko na te żądania, które są podpisane cyfrowo z wykorzystaniem certyfikatu 

cyfrowego wystawionego przez administratora systemu. Chroni to system przed niepowołanym 

dostępem stron trzecich. Ponadto wszystkie serwisy wymagają dostarczenia nazwy operatora i jego 

hasła.  Wyłącznie, jeżeli nazwa użytkownika jest aktywna i podano pasujące hasło do tej nazwy 

użytkownika, oraz użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, serwis wykona akcje zwróci 

odpowiedź. 

Autoryzacja użytkowników 
Do rozpoczęcia pracy z systemem (moduł aplikacja) konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika 

i hasła. Dane te są sprawdzane przez serwisy i wyłączenie wprowadzenie poprawnej pary nawy 

użytkownika i hasła umożliwi otwarcie aplikacji. 
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Reguły złożoności haseł 
System wymaga, aby hasła operatorów spełniały określone reguły bezpieczeństwa: hasło mu mieć 

minimum 8 znaków, musi zawierać małe i wielkie litery, oraz co najmniej jeden znak z grupy znaków 

specjalnych lub cyfr. Ponadto, system wymaga aby każdy operator zmieniał hasło co 30 dni. 

Izolacja dostępu do aplikacji dla podmiotu 
Aplikacja przy uruchomieniu szuka pliku „klucza podmiotu” podpisanego cyfrowo przez 

administratora systemu. Plik ten zawiera nazwę i identyfikator podmiotu przypisany do danej stacji 

roboczej (aplikacji). Tylko operatorzy przypisani do podmiotu zgodnego z podmiotem w pliku klucza 

będą w stanie uruchomić aplikację na tej stacji roboczej. 

Izolacja danych 
Dane pochodzące z podmiotu (dane podopiecznych lub klientów) wysłane do serwisu Connectora, 

zapisywane są w oddzielnej bazy danych przypisanej do tego podmiotu. Zapewnia to izolacje danych 

na poziomie plików. System udostępnia dane z jednego podmiotu do innego tylko, jeżeli otrzymał 

stosowna dyspozycję z podmiotu, który jest właścicielem tych danych. Wyświetlanie danych w 

aplikacji nie powoduje zapisania tych danych w podmiocie; po zamknięciu okna z danymi osoby dane 

te są usuwane z pamięci operacyjnej aplikacji. 

Audyt operacji 
Wiele operacji w systemie podlega automatycznemu audytowi: 

 Zmiana zasad udostępniania danych: system rejestruje jaki operator dokonał zmiany zasad 

udostępniania, dla jakiej osoby, jakie są nowe zasady i kiedy wykonano operację 

 Przeglądanie danych osoby: system rejestruje jaki operator wyświetlał danej jakiej osoby i 

kiedy 

 Dodanie dokumentu: system rejestruje, jaki operator dodał jaki dokument dla jakiej osoby i 

kiedy 

 Wyświetlenie dokumentu: system rejestruje jaki operator wyświetlił jaki dokument jakiej 

osoby i kiedy 

Funkcje systemu 

Udostępnianie danych 
System umożliwia udostępnianie danych pochodzących z jednego podmiotu innym podmiotom. W 

celu udostępnienia danych należy wprowadzić w programie Imię i nazwisko osoby oraz jej numer 

PESEL. Następnie należy określić, jakie danej tej osoby będą wysyłane do serwisów systemu, oraz dla 

jakiego podmiotu jaką część tych danych chcemy udostępnić.  

Po dodaniu reguły udostępniania, system przy następnej synchronizacji wyśle dane udostępnionych 

osób do serwisów systemu. System nie wysyła danych osoby, jeżeli dane te nie uległy zmianie. Jeżeli 

jakieś dane zostały zabrane ze zbiorów wysyłanych do serwisów, dane te zostaną usunięte na 

serwerze Connetora. 
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Przeglądanie danych 
System pozwala na przeglądanie danych, które zostały wysłane przez podmiot operatora do 

serwisów, lub które zostały udostępnione przez inny podmiot dla podmiotu operatora. Dla niektórych 

danych, system potrafi wykryć różnice w wartościach między podmiotami (np. różna data urodzenia 

osoby wprowadzona w różnych podmiotach) i zasygnalizować tą różnicę dla operatora. 

Wnioski o dane 
System pozwala na wysłanie wniosku o udostępnienie danych osoby do konkretnego podmiotu. 

Akceptując wniosek dane tej osoby mogą zostać od razu udostępnione dla podmiotu wnioskującego. 

System wykrywa czy udostępniając dane osoby dla podmiotu, podmiot ten udostępnia dane tej 

osoby podmiotowi udostępniającemu. Jeżeli nie, proponuje automatyczne wysłanie wniosku o dane. 

Wnioski o dokumenty 
System pozwala na wysłanie wniosku do PUP o wygenerowanie dokumentu o statusie osoby 

bezrobotnej. Na wniosku można określić dodatkowe cechy, jakie ma zawierać wynikowy dokument: 

czy ma mieć zawartą informację o wypłaconych zasiłkach i składkach NFZ i za jaki okres. 

Programy pomocowe 
Program pozwala na dodawanie i wyszukiwanie programów pomocowych kierowanych dla danej 

grupy osób. Wyszukując program pomocowy (forma wsparcia) można określić zestaw filtrów, aby 

szybko odszukać formę wsparcia pasującą do danego podopiecznego. 

Raporty wykorzystania systemu 
Program pozwala na wygenerowanie i wydrukowanie raportów wykorzystania systemu przez danego 

operatora, lub raportów wykorzystania danych danej osoby w danym podmiocie. 

 


