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WSPARCIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA

NND Dynamic to innowacyjny system wspomagający dowolny system zarzą-

dzania. Wykorzystanie oferowanego rozwiązania to udoskonalenie procesów  

zachodzących w każdej organizacji. NND Dynamic to system pozwalający dowolnie 

projektować elektroniczne formularze w zastępstwie funkcjonujących już formula-

rzy papierowych. Dla każdego z formularzy istnieje możliwość ustalenia indywidu-

alnej ścieżki obiegu informacji oraz nadawania indywidualnego zestawu uprawnień 

użytkowników. Dodatkowo istnieje również możliwość nadawania indywidualnych 

statusów formularzy w systemie tj. ich rangi wg hierarchii ważności. Każdy zapro-

jektowany formularz elektroniczny może mieć w swoim układzie dynamiczne listy  

wyboru oraz dodatkowe elementy takie jak możliwość dodania załączników, auto-

matyzacja wypełniania danych, czy przebiegu danego formularza.

KREATOR FORMULARZY
Tworzenie struktury bazy danych poprzez definiowanie i 
walidowanie pól w bazie 

Kreowanie układu graficznego formularza: 

- rozmieszczenie pól metodą przeciągnij&upuść, 

- formatowanie stylu formularza, 

- rozmieszczenie przycisków sterujących, 

- przypisanie pól z bazy danych, 

Definiowanie obiegu formularza na poszczególnych jego 
etapach  

Autoryzacja dostępu do poszczególnych formularzy

Przydzielenie uprawnień według istniejącego w przedsię-

biorstwie schematu kompetencji

Kreator elektronicznych formularzy

Ergonomia      Funkcjonalność     Korzyści 

KREATOR FORMULARZY

Jednym z głównych elementów systemu NND Dynamic  
jest kreator formularzy. Umożliwia on zaprojektowanie 
oraz zbudowanie dowolnego formularza wraz z nada-
niem uprawnień oraz zdefiniowaniem obiegu. Na każdym  
etapie życia formularza można także określić użytkowni-
ków, którzy będą uczestniczyć w etapach przebiegu formu-
larza (tworzyć zapisy, wykonywać różne akcje, zdublować 
etap jego przebiegu itp.).

NND Dynamic

WYKORZYSTANIE WIELU FORMULARZY

Dla zaplanowania bardziej zaawansowanych rozwią-
zań można definiować relacje pomiędzy poszczególnymi 
formularzami, włączając je do obiegu procesu na określo-
nych etapach przetwarzania. Kreator elektronicznych for-
mularzy posiada zestaw gotowych mechanizmów, które Wizualizacja obiegu formularza w NND Dynamic 
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Forma prezentacji danych: rejestr, terminarz, wykres Gantta 

PREZENTACJA DANYCH 
NND Dynamic:

Rejestr tabelaryczny z możliwością 
grupowania i segregowania danych

Terminarz pokazujący dowolny 
przedział czasowy zaplanowanych 
zdarzeń

Wykres Gantta z możliwością pod-
wójnego grupowania i warunkowania 
danych.

zapewniają szerokie możliwości two-
rzenia i konfigurowania formularzy. 
W przypadku zajścia potrzeby skon-
figurowania bardziej wyszukanego  
i mniej typowego formularza NND Dy-
namic istnieje możliwość korzystania 
z wbudowanych w system zaawanso-
wanych narzędzi programistycznych.

BAZA ZAPISÓW ORAZ TWORZENIE 
RAPORTÓW

NND Dynamic oprócz możliwo-
ści projektowania i budowy elektro-
nicznych formularzy tworzy także 
bazę dokonywanych w nich zapisów, 
które później posłużyć mogą jako 
podstawa do szerszych analiz otrzy-
manych wyników. Niewątpliwie  
dopełnieniem możliwości tego sys-
temu jest pełna i przekrojowa moż-
liwość raportowania danych wypro-
wadzanych z formularzy. 

Kreator raportów, w który wypo-
sażony jest NND Dynamic, pozwala 
budować dowolne zestawy rapor-
tów, udostępniać je innym użytkow-
nikom, a także eksportować dane 
do aplikacji zewnętrznych. System 
warunkowania raportów pozwala 
stworzyć dowolne zapytanie, aby 
precyzyjnie wskazać te dane, które w 

danej chwili są potrzebne. Dodatko-
wo istnieje możliwość udostępniania 
danych raportów wskazanym użyt-
kownikom systemu.

PROSTA INTEGRACJA

Moduł NND Dynamic jest w pełni 
zintegrowany z pozostałymi moduła-
mi z rodziny NND Integrum. Jednym 
z przykładowych zastosowań NND 
Dynamic jest współpraca z modułem 
NND DOC poprzez przekazywanie 
wprowadzonych informacji do obie-
gu funkcjonujących dokumentów  
w Organizacji. NND Process to peł-
na wizualizacja procesu realizo-
wanego przez formularz. Wszyst-
ko to sprawia, że w sposób łatwy, 
przejrzysty i uporządkowany mo-
żemy sprawnie kontrolować prze-
bieg danego procesu i mieć wgląd  
w poszczególne jego elementy.

- informatyzacja organizacji  

   poprzez możliwość stworzenia  

   dowolnej bazy danych w wybra-

   nym obszarze organizacji,

- brak potrzeby dodatkowych  

  programów obsługujących infor- 

  matycznie różne obszary Przed- 

  siębiorstwa,

- możliwość rozbudowy lub mo- 

  dyfikacji stworzonych formularzy  

  i dostosowywanie ich do real- 

  nych, ciągle zmieniających się  

  potrzeb Organizacji,

- elastyczność narzędzia pod ką- 

  tem definiowania interfejsu użyt- 

  kownika oraz definiowania ście- 

  żek obiegu informacji,

- jedna, spójna baza gromadząca  

  różne dane, do których dostęp  

  mają tylko uprawnione osoby,

- sprawne i łatwe narzędzie  

  pozwalające kontrolować prze- 

  bieg procesów zachodzących  

  w organizacji,

- możliwość definiowania różnych  

  raportów pozwalających na  

  statystykę oraz analizę róż- 

  nych obszarów funkcjonowania  

  przedsiębiorstwa (wszechstronna  

  prezentacja danych).


