Aplikacja skierowana jest do adwokatów i kancelarii adwokackich, a jej celem jest usprawnienie pracy.
.
Części Aplikacji:
Sprawy jest jej podstawową częścią. W czasie wprowadzania danych dla nowej sprawy,
rejestrowane są informacje o pozwanych i powodach. Prowadzi adwokata poprzez następne instancje.
Sądy jest baza danych obejmująca dane o sądach i ich pracownikach.
Instancje zajmuje się sprawami, które jest rozpatrywane są przez różne instancje.
Apelacje służy obsłudze odwołań od wyroków.
Skargi
Kasacje rejestruje i organizuje przeprowadzone odwołania od wyroków.
Egzekucje komornicze zajmuje się obsługą roszczeń komorniczych,
Powody obejmuje dane osobowe o powodach.
Pozwani obejmuje dane osobowe o pozwanych
Przychody, Rozchody obejmują rejestrację i analizę przychodów i wydatków.

Obsługa.
Każda część aplikacji – nazywana programem
- rozpoczyna się od formularza startowego.
Każdy posiada mene w postaci listwy
z poleceniami. Znajduje się na górze każdego
formularza, czyli obrazu, który jest prezentowany
użytkownikowi do realizacji wybranych funkcji
aplikacji.
Często jedno polecenie menu posiada
„ukryte” polecenia, tzw. pod-mene.
Wybieranie polecenia następuje poprzez
klikniecie myszą na jego nazwę.
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„Sprawy”
Ta część obejmuje sprawy cywilne i karne. Służy przyjęciu nowej sprawy i prowadzeniu jej przez
następne instancje.
Rysunek po prawej stronie przedstawia dane
przyjętej nowej sprawy. Podstawą identyfikacji
jest sygnatura nadawana przez adwokata.
Numer akt sprawy należy wprowadzić przy
rejestracji pierwszej i następnej instancji.
Jednej sygnaturze mogą być przyporządkowane
kilka numerów akt.
W rozwiązaniu sieciowym prowadzenie spraw
przyporządkowane jest konkretnemu
adwokatowi.

Po rejestracji sprawy można pisać pozew.
Dane na górze formularza oraz dane
pozwanego i powoda pochodzą z istniejącej
już bazy danych (nie są wprowadzane).
Do pozwu należy jedynie wybrać z listy nazwę
sądu i wpisać dane pozwu: datę, treść
i wyszczególnić załącznki.

Po kliknięciu na polecenie „Drukuj pozew”,
program przedstawi na ekranie przygotowany
tekst do druku.
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Po wybraniu polecenia „Pismo“ program
umożliwi pisanie dodatkowych pism.

Rysunek po prawej stronie prezentuje pismo
do pozwu przygotowane do wydruku.

Po otrzymaniu odpowiedzi z sądu i numeru
akt , można te informacje wprowadzić do
bazy danych „Instancje”.
Rysunek przedstawia dane sprawy w pierwszej
Instancji. Data uprawomocnienia się wyroku jest
określona automatycznie na 30 dni.
W tym „miejscu” adwokat rozdziela dalsze
posterowane na, np. skargę, apelację,
kasację, czy roszczenie komornicze.
Nie przestrzeganie właściwego rozdzielenia
może spowodować chaos.
Dane mogą być niewłaściwie przekierowane
i znaleźć się w złych bazach danych. Może
się okazać, że sprawa, która powinna się
znajdować w „Apelacjach”, znajdzie się
w „Kasacjach”.
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Zwracam uwagę na elementy kontrolne
w całej aplikacji. Pozwalają stwierdzić
poprawność danych pochodzących często
Z różnych baz danych.
W tym wypadku jest to sygnatura, która musi
Być identyczna w nagłówku formularza i
Informacjach o powodach i pozwanych.

W przypadku pozwu i pisma do niego, liczbami
Kontrolnymi są numery pozwu i pisma.
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Poniżej prezentowana jest pierwsza strona listy spraw w roku, np. w roku 2016.

„Sądy”
Ta część obejmuje informacje o sądach oraz komornikach sądowych. Służy temu, aby użytkownik
aplikacji mógł zamiast pisania szybko wybierać odpowiedni sąd do rozprawy, następnej instancji,
odwołań, kasacji oraz roszczeń. Ponieważ komornicy przyporządkowani są sądom, oni też pojawiają się
na tych listach. Do rozliczeń finansowych informacje o sądach obejmują dane o ich bankach.
Rycina przedstawia wprowadzone dane
sądu, jego pracowników, komorników
oraz banku.
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Dane sądu można aktualizować w kolejności
alfabetycznej lub wybrać jego nazwę z listy,
jak przedstawia to rysunek po prawej stronie.

Rysunek przedstawia dane komornika
pracującego dla danego sadu. Pole
„Biuro” jest przewidziane, gdyby sąd
korzystał z usług biura komorniczego.

W przypadku pisania listów do sądu, program
wymaga, aby w tym sądzie były prowadzone
sprawy. W innym wypadku wyświetlany jest
komunikat o braku spraw.
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Rysunek przedstawia napisane pismo do
sądu.

Tak wygląda pismo gotowe do drukowania.
Logo oczywiście jest sprawą konkretnego
adwokata lub kancelarii.
Zaleca się następujące marginesy:
górny - 3,99,
dolny - 6,99,
lewy - 18,99
prawy - 4,99
Wtedy list pasuje do koperty z okienkiem
po lewej stronie. Takie rozwiązanie oszczędza
czas na adresowanie koperty.

Poniżej przedstawiony jest wydruk poczty wysłanej i otrzymanej dotyczącej jednej sygnatury. Dane te są
wynikiem rejestracji poczty.
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Skargi”, „Apelacje”, „Kasacje”
Te części aplikacji są do siebie podobne i służą do zakładania i prowadzenia skarg, apelacji i kasacji.
Podstawowe informacje pochodzą z baz danych: „Sprawy” i „Instancje”. Wprowadzane dane są jedynie
typowe dla poszczególnych czynności prawnych. Dla uproszczenia czytania tego materiału,
te trzy części (programy lub bazy danych) są opisane na przykładzie „Kasacji”.
Rysunek obok przedstawia listę spraw
Do kasacji. Wybór jednej z nich następuje
Po kliknięciu myszą na jedną z pozycji.
Dla przypomnienia; dane do skargi,
Apelacji lub kasacji są przenoszone
z bazy danych „Sprawy”.

Następnie zostanie wyświetlony formularz
służący napisaniu wniosku kasacyjnego
Dane na górze pochodzą z banku danych
„Instancje”, w której odbył się proces.
Wprowadzaniu danych podlegają jedynie
data napisania oraz treść.

Po kliknięciu na polecenie np. „Drukuj
kasację”, nastąpi przygotowanie wniosku
kasacyjnego w formie wydruku. Po kliknęciu
na polecenie „Drukuj” nastąpi wydrukowanie
pisma kasacyjnego.
Po kliknięciu na polecenie „Wybór drukarki”,
przed wydrukowaniem program zażąda,
aby wybrać jedną z zainstalowanych
drukarek.
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Do wniosku kasacyjnego można przygotować
dodatkowo pisma. Wygląd takiego pokazuje
rysunek obok.

Pismo do wniosku kasacyjnego można
wydrukować. Podgląd wydruku przedstawiony
jest obok.
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„Roszczenia komornicze”
zawierają dane komorników oraz informacje do prowadzenia roszczeń komorniczych.

Wprowadzanie informacji o komorniku obejmuje
jego dane osobowe oraz dane banków.
Rysunek po prawej stronie przedstawia
wprowadzone dane jednego z komorników.

Sprawy podlegające roszczeniu komornika
wyświetlane są w formie listy. Kliknięcie
myszą na jedną z nich spowoduje wyświetlenie
danych dla przygotowania roszczenia
komorniczego lub jego aktualizacji.

Pismo składa się z dwóch części; górna zawiera
dane z instancji (nie da sie ich zmienić),
natomiast druga dane roszczenia. Do nich
należą data napisania, nazwa sądu
uzasadnienie oraz załączniki.
Po wybraniu nazwy sądu z listy, program
wyświetli listę komorników związanych jedynie
z tym sądem. Należy wybrać jednego z nich.
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Istnieje możliwość, aby do roszczenia
komorniczego dopisać jedno lub wiele pism.
Każde zawiera dane z instancji sądowej oraz
roszczenia komorniczego, aby przy pisaniu
mieć do dyspozycji niezbędne informacje, bez
konieczności dodatkowego klikania po różnych
formularzach.
Do wprowadzania są jedynie dwa pola: data
oraz tekst.

Napisane roszczenie i pismo należy
zarejestrować w rejestrze poczty wysłanej.
Również otrzymaną pocztę dotyczącą tego
roszczenia należy zarejestrować w poczcie
przysłanej, jednak obie czynności nie są
obowiązkowe.
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„Powody” (oskarżający) i „Pozwani” (oskarżeni)
Obie części zawierają dane osobowe. Informacje podstawowe wprowadzane są przy rejestracji sprawy. W tych
częściach aplikacji można je uzupełnić, np. o adres mail-owy., Numery telefonów, adres zamieszkania. Dla ułatwienia
opisu funcjonowania tych części, używana jest baza danych „Powody” (oskarżyciele).

Aby otrzymać dostęp do danych należy z listy
wybrać powoda. Istnieje możliwość wybierania
według liter alfabetu. W tym celu należy kliknąć
na wybraną literę; program pokaże listę
nazwisk powodów, których nazwiska zaczynają
się właśnie od tej litery. Ponieważ program
sortuje rosnąco, wprowadzanie należy zacząć
od nazwiska.

Po wybraniu powoda, zostaną wyświetlone
jego dane. Można je oczywiście zmieniać,
czyli wpisać nowe treści, prócz nazwiska
i imienia. Te można zmienić jedynie
w części aplikacji „Sprawy”.

Aby móc podejrzeć zdarzenia związane
z powodem, w mene należy kliknąć na
polecenie „Podgląd”. Umożliwi to oglądanie:
spraw,
instancji,
faktur,
przysłanej i wysłanej korespondencji.
W tym wypadku są to instancje.
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Ogólną listę powodów można również wydrukować, co przedstawia poniższy rysunek.

„Wydatki” i „Przychody”
są częściami aplikacji „zbierającą” i analizującą wydatki lub przychody adwokata lub kancelarii. Ponieważ
obie części są „bliźniacze”, ich funkcjonowanie wyjaśniają „Wydatki”.
Aby zarejestrować nowy wydatek należy
w głównym mene kliknąć na rozkaz „Nowe(y)”,
a następnie na „Wydatek”. Przedstawiony
formularz przeznaczony jest do wprowadzenia
nowego wydatku.
Wierzyciela trzeba wybrać (kliknąć na nazwę)
z widocznej listy „Wybór wierzyciela”. Jeżeli na
liście nie ma żadnych wierzycieli, należy jego
nazwę wpisać w polu „Wierzyciel”.
Następnie należy określić wydatek oraz z listy
wybrać grupę i formę zapłaty. Jeżeli będzie
nią „przelew“, trzeba wypełnić wszystkie pola
z dotyczące danych bankowych.
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Aby aktualizować dane wydatku, należy wybrać
jedną z możliwości, a jest ich kilka, mianowicie na:

wierzyciela,

wierzyciela i rok,

grupę,

rok,

rodzaj zapłaty i rok.
Po wybraniu np. pierwszej opcji, z wyświetlonej
listy należy kliknąć na nazwę wierzyciela,
a następnie wybrać jeden z przedstawionych na
liście wydatków.

Jeżeli nie będzie wydatków program wyświetli
komunikat informujący o braku danych, jak
przestawiono to obok.

Jeżeli wydatki będą znalezione, program przedstawi
je, w formie listy. Wybranie jednego z nich
następuje poprzez klikniecie na wybraną pozycję.
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Program wyświetli informacje o wydatku, jak
przedstawiono obok. Można je aktualizować
poprzez zmianę treści pól z klawiatury.
Usunięcie wydatku (jak w całej aplikacji) następuje
poprzez kliknięcie na polecenie „Usuń rekord”.

Jednym z wydruków są wydatki z rachunku
bankowego jednego z banków, co jest pokazane
obok.

Można również wydrukować listę wydatków na grupę, kwartał i rok, również wydatki na rodzaj.
Poniższy rysunek prezentuje listę wydatków na wierzyciela posortowane według lat. Ostatni rysunek
przedstawia listę wydatków na grupy, miesiąc i rok.
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Rozwiązanie na pojedynczy komputer
Aplikację można eksploatować w systemach operacyjnych Windows od XP do 10. Takie rozwiązanie
przedstawia poniższy rysunek.

USB switch dla drukarki, dysku i skanera

Rozwiązanie sieciowe.
Aplikacja działa również w sieci w systemach operacyjnych Windows Server 2000, 2003 lub 2008 z
zarządzaniem siecią terminalową, w wersach Standard, Enterprise oraz Terminal-Server.

Miejsca pracy. Urządzenia thin-client
Dysk USB

Serwer

LAN-Switch
Drukarka

Skaner

Rozwiązanie sieciowe przedstawione jest na powyższym rysunku. System operacyjny i aplikacje
użytkownika zainstalowane są na serwerze. Aplikacja wykonywana jest na serwerze, natomiast jej obraz,
wykonanywanie oraz sterowanie aplikacją odbywa się na urządzeniach thin-client. Serwerem może być
zwykły PC. Możne obsłużyć do 8 stanowisk pracy (thin-client).
Niezbędnym hardwar-em (w zależności od systemu operacyjnego i Acess-a) jest komputer z
mikroprocesorem 2-du rdzeniowym z pojemnością 4 gigabyte pamięci operacyjnej, co najmniej jedna
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drukarka, dysk USB o pojemności od 500 gigabyte w celu zabezpieczania danych i skaner IP do
kopiowania dokumentów.

Uwagi końcowe.
Aplikacja jest stworzona przy pomocy Microsoft Access (jest to baza danych SQL oraz język
programowania VBA). Można stosować wersje 2000, 2003 (najlepsza -niestety), 2007, 2010 i 2013
(firma Microsoft nie przewidziała zainstalowanie wersji 2013 w sieci).
Można ją używać na jednym komputerze w systemach operacyjnych Windows XP, VISTA, 7, 8 i 10.
Wersja sieciowa przewiduje zastosowanie systemu operacyjnego Windows 2000, 2003, 2008 i 2012
Terminal-Server lub Enterprice-Serwer oraz urządzeń thin-client jako stanowisk pracy.
Pożądany jest też skaner na wypadek lonieczności skanowania dokumentów.

Wszystkie dane (nazwiska, daty, teksty) umieszczone w aplikacji są danymi
testowymi, jedynie wynikiem wyobraźni.
Pisma przygotowane są w taki sposób, aby adresy nadawcy i odbiorcy mieściły
się w przezroczystym okienku koperty.
Przyjęto również zasadę, że wprowadzanie danych następuje jedynie w polach
z białym kolorem tła.
Na pismach i listach umieszczone jest logo. Można je zmienić według życzenia
adwokata lub kancelarii.
Istnieje możliwość dopasowania aplikacji do indywidualnych potrzeb adwokata
lub kancelarii.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące aplikacji, chętnie odpowiem na nie
telefonicznie, poprzez email lub osobiście.

Autor: Wojciech Łastowiecki – informatyk.
Kontakt

Komórka: 537 664 629

Email: info@it-eksperci.pl
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