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Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzędu Pracy 

Wymagania dotyczące komunikacji między komponentami systemu 
System Connector składa się z kliku powiązanych ze sobą modułów (zobacz dokument „Connector – 

opis systemu”). W kolejnych podrozdziałach omówione zostały wymagania dotyczące dostępności 

poszczególnych modułów dla innych modułów, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu. 

Moduł Connector Serwis (Serwer) 

W Urzędach Pracy znajdować się będzie moduł Connector Serwis. 

Opcjonalnie serwer systemu może znajdować się w zewnętrznej lokalizacji (kolokacja). Wymagania w 

takim wariancie pozostają takie same. 

 Moduł Connector serwis wykorzystuje technologię HTTPS i Web Services to odbierania żądań 

i wysyłania odpowiedzi.  

 Musi być zapewniony dostęp na jednym porcie do komputera stanowiącego serwer dla 

modułu Connector Serwis dla wszystkich komputerów, na których będzie używany system 

Connector. 

 Standardowo protokół HTTPS działa na porcie 443, dlatego w typowej konfiguracji serwer 

serwisów systemu musi być dostępny z pozostałych komputerów na porcie 443 

 Connector serwis wymaga dostępu do serwera baz danych Microsoft SQL Server. W typowej 

konfiguracji, Microsoft SQL Server instalowany jest na tym samym komputerze, co Connector 

serwis. 

 Na serwerze modułu Connector serwis muszą być zainstalowane certyfikaty do podpisu 

cyfrowego odpowiedzi i do autoryzacji żądań od modułu Aplikacja i Sychronizacja. 

Moduł Synchronizacja 

Moduł synchronizacja odpowiada za wysyłanie danych do serwisów systemu Connector.  

Komputer będący serwerem usługi synchronizacji musi mieć dostęp do katalogu wymiany danych z 

systemem Syriusz Std. Do tego katalogu moduł synchronizacji będzie pisał, dla jakich osób potrzebuje 

dane z systemu Syriusz. Systemu Syriusz będzie odczytywał plik z parametrami i będzie zapisywał plik 

z danymi osób. Następnie moduł synchronizacji będzie odczytywał dane osób z plik i selektywnie 

wysyłał osoby i dane, zgodnie z regułami udostępniania określonymi w module Aplikacja. 

Wymagania dla serwera modułu synchronizacja: 

 dostęp do katalogu wymiany danych z systemem Syriusz 

 dostęp do serwera serwisów Connector na porcie 443 (lub innym) 

 dostęp do bazy danych synchronizacji w Microsoft SQL Server, z której odczyta jakie dane 

jakich osób trzeba wysłać 

 certyfikaty zainstalowane w systemie Windows do podpisu żądań i autoryzacji odpowiedzi z 

serwisów 

Moduł synchronizacji może nasłuchiwać na konkretnym porcie (domyślnie jest to port 4002) na 

wykonanie synchronizacji na żądanie. Takie żądanie może zostać wysłane z aplikacji przez operatora, 

który chce, aby dane wprowadzone w systemie Syriusz były natychmiast wysłane do serwisów 

Connectora. 
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Moduł Aplikacja 

Moduł aplikacja stanowi użytkową część systemu. Moduł aplikacja jest instalowany na komputerach 

pracowników Urzędu, który będą mieli mieć dostęp do danych w systemie Connector. 

Wymagania dla komputera z modułem aplikacja: 

 dostęp do serwera serwisów Connector na porcie 443 (lub innym) 

 dostęp do bazy danych synchronizacji w Microsoft SQL Server, z której odczyta jakie dane 

jakich osób trzeba wysłać 

 certyfikaty zainstalowane w systemie Windows do podpisu żądań i autoryzacji odpowiedzi z 

serwisów 

Schemat instalacji systemu w Urzędzie pracy 

Poniżej zaprezentowano schemat typowej instalacji w Urzędzie pracy 

Administracja

Aplikacja - 

Urząd pracy

Baza 

synchroni

zacji

Katalog wymiany 

z Syriusz

Serwisy, baza danych, synchronizacja

Główna 

baza 

danych

Baza 

danych 

OPS1

Baza 

danych 

Urzędu

Syriusz

Sieć lokalna

Dostęp z sieci zewnętrzej port 443

Aplikacja - 

OPS1
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Instalację ze schematu powyżej można rozwijać, jeżeli jest taka konieczność: 

Administracja

Aplikacja

- Urząd pracy

Serwer bazy danych synchronizacji

opcjonalne

Baza 

synchronizacji

Katalog wymiany 

z Syriusz

Synchronizacja
Serwisy

Serwer baz danych serwisów

Główna 

baza 

danych

Baza 

danych 

OPS1

Baza 

danych 

Urzędu

Syriusz

Sieć lokalna

Sieć lokalna - łączność opcjonalna port 4002

Dostęp z sieci zewnętrzej port 443

Aplikacja – 

OPS1
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Wymagania z perspektywy Ośrodków Pomocy Społecznej 

Wymagania dotyczące komunikacji między komponentami systemu 
System Connector składa się z kliku powiązanych ze sobą modułów (zobacz dokument „Connector – 

opis systemu”). W kolejnych podrozdziałach omówione zostały wymagania dotyczące dostępności 

poszczególnych modułów dla innych modułów, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu. 

Moduł Connector Serwis (tylko urząd pracy) 

W Urzędach Pracy znajdować się będzie moduł Connector Serwis. 

 Moduł Connector serwis wykorzystuje technologię HTTPS i Web Services to odbierania żądań 

i wysyłania odpowiedzi.  

 Musi być zapewniony dostęp na jednym porcie do komputera stanowiącego serwer dla 

modułu Connector Serwis dla wszystkich komputerów, na których będzie używany system 

Connector. 

 Standardowo protokół HTTPS działa na porcie 443, dlatego w typowej konfiguracji serwer 

serwisów systemu musi być dostępny z pozostałych komputerów na porcie 443 

 Connector serwis wymaga dostępu do serwera baz danych Microsoft SQL Server. W typowej 

konfiguracji, Microsoft SQL Server instalowany jest na tym samym komputerze, co Connector 

serwis. 

 Na serwerze modułu Connector serwis muszą być zainstalowane certyfikaty do podpisu 

cyfrowego odpowiedzi i do autoryzacji żądań od modułu Aplikacja i Sychronizacja. 

Moduł Synchronizacja 

Moduł synchronizacja odpowiada za wysyłanie danych do serwisów systemu Connector.  

Komputer będący serwerem usługi synchronizacji musi mieć dostęp do danych systemu 

dziedzinowego. Aktualnie system Connector pobiera dane bezpośrednio z bazy danych systemu 

dziedzinowego (w trybie tylko do odczytu). Po wdrożeniu przez twórców systemów dziedzinowych 

wymagań MPiPS  dotyczących jednolitych protokołów komunikacyjnych, moduł synchronizacji będzie 

korzystał z tych protokołów. Moduł synchronizacji okresowo pobiera dane osób z systemów 

dziedzinowych i wysyła je do serwisów Connectora w Urzędzie pracy lub innej lokalizacji w przypadku 

kolokacji serwera. Pobierane i wysyłane będą tylko te dane, które zostały wybrane przez operatorów 

programu Connector Aplikacja. 

Wymagania dla serwera modułu synchronizacja: 

 dostęp do baz danych wszystkich systemów dziedzinowych w instytucji, z których dane będą 

udostępnianie 

 dostęp do serwera serwisów Connector na porcie 443 (lub innym – określane przez Urząd 

Pracy) 

 dostęp do bazy danych synchronizacji w Microsoft SQL Server, z której odczyta jakie dane 

jakich osób trzeba wysłać 

 certyfikaty zainstalowane w systemie Windows do podpisu żądań i autoryzacji odpowiedzi z 

serwisów 



Strona | 7  
 

Moduł synchronizacji może nasłuchiwać na konkretnym porcie (domyślnie jest to port 4002) na 

wykonanie synchronizacji na żądanie. Takie żądanie może zostać wysłane z aplikacji przez operatora, 

który chce, aby dane wprowadzone w systemie dziedzinowym były natychmiast wysłane do serwisów 

Connectora. 

Moduł Aplikacja 

Moduł aplikacja stanowi użytkową część systemu. Moduł aplikacja jest instalowany na komputerach 

pracowników instytucji (OPS, Urząd Pracy), którzy będą mieli mieć dostęp do danych w systemie 

Connector. 

Wymagania dla komputera z modułem aplikacja: 

 dostęp do serwera serwisów Connector na porcie 443 (lub innym) 

 dostęp do bazy danych synchronizacji w Microsoft SQL Server, z której odczyta jakie dane 

jakich osób trzeba wysłać 

 certyfikaty zainstalowane w systemie Windows do podpisu żądań i autoryzacji odpowiedzi z 

serwisów 

 Opcjonalnie – łączność do serwisu synchronizacji na porcie 4002 (lub innym) 

Schemat instalacji systemu w OPS 

Poniżej zaprezentowano schemat typowej instalacji w OPS 

Aplikacja

Baza 

synchronizacji

Synchronizacja

Serwisy

(Urząd Pracy)

Systemy dziedzionwe

Sieć lokalna

Dostęp do sieci Urzędu Pracy port 443

Bazy systemów 

dziedzinowych
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Instalację ze schematu powyżej można rozwijać, jeżeli jest taka konieczność: 

Aplikacja

Serwer bazy danych synchronizacji

opcjonalne

Baza 

synchronizacji

Synchronizacja

Serwisy

(Urząd Pracy)

Systemy dziedzionwe

Sieć lokalna

Sieć lokalna - łączność opcjonalna port 4002

Dostęp do sieci Urzędu Pracy port 443

Bazy systemów 

dziedzinowych

 


