Program
Wersja 4.0.5.0 (08.03.2013)
1. Wymuszenie wskazania pliku danych podczas uruchamiania programu
2. Poprawienie edycji danych o członkostwie – inna funkcja
3. Rozszerzenie listy krajów i dodanie możliwości wpisywania dowolnej wartości dla kraju
zgłoszenia patentu
4. Korekta tytułów niektórych pól
5. Usunięcie miejsc dziesiętnych w polach, gdzie sumy mają być wpisywane w tysiącach złotych
Wersja 4.0.5.1 (08.03.2013)
1. Dodanie kilku komunikatów i informacji
2. Poprawienie wyszukiwania publikacji po numerze ISSN
Wersja 4.0.5.2 (11.03.2013)
1. Doprecyzowanie importu pracowników z XML – bardziej szczegółowa kontrola zawartości
poszczególnych pól, import bez cytowań i oświadczeń
2. Przebudowa wewnętrznego mechanizmu obsługi załączanych plików
Wersja 4.0.5.4 (12.03.2013)
1. Przebudowa mechanizmu otwierania plików podczas startu programu
2. Rozbudowa mechanizmu obsługi importu pracowników z pliku XML
3. Poprawa błędów w dołączaniu skanów dokumentów do wdrożeń
Wersja 4.0.5.5 (13.03.2013)
1. Poprawienie mechanizmu łączenia danych dla rozdziałów monografii wieloautorskich
2. Rozbudowa podpowiedzi do programu
Wersja 4.0.5.7 (15.03.2013)
1. Dodanie wymaganego pola „Objętość monografii w arkuszach redakcyjnych” do wszystkich
monografii
2. Wprowadzenie możliwości importu publikacji i monografii z Polskiej Bibliografii Naukowej
3. Poprawki obsługi Członkostwa
Wersja 4.0.5.9 (18.03.2013)
1. Dodanie wymaganego pola „Język” do redagowanych monografii wieloautorskich.
2. Dodanie informacji o załączonych dokumentach na wykazach patentów i wdrożeń (oraz na
wydruku).
3. Dodanie na wydruku „Dodatkowych informacji”.
4. Dla bezpieczeństwa danych, wprowadzenie blokady edycji danych podstawowych osób
wchodzących do N z innych punktów.
5. Wprowadzenie bardziej szczegółowej kontroli jakości importowanych z pliku tekstowego
danych.
6. Wprowadzono możliwość importu plików kodowanych w formacie UTF-8

Wersja 4.0.6.0 (18.03.2013)
1. Poprawiono błąd zapisu informacji o prawach ochronnych.
2. Poprawiono błąd zapisu autorów podczas dodawania zgłoszenia patentowego.
Wersja 4.0.6.2 (19.03.2013)
1. Poprawiono wyszukiwanie czasopism, których nazwa zawiera znak [ lub ].
2. Na wniosek KEJN zmieniono etykietę w punkcie 3.1.e z Nazwa czasopisma na Nazwa
konferencji.
Wersja 4.0.6.3 (20.03.2013)
1. Poprawiono import z PBN – obsługa wielu afiliacji i wielokrotnego importu.
2. Poprawiono import z plików tekstowych wykazów, których elementem są załączone
dokumenty.
3. Dodano możliwość podania nazwy czasopisma dla czasopism klasyfikowanych w latach 2009
i 2010 jako:
 CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĄ),
WYDAWANE W INNYM JĘZYKU NIŻ ANGIELSKI, NIEPOSIADAJĄCE IF
(IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION
REPORTS
 CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSKĄ),
WYDAWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEPOSIADAJĄCE IF (IMPACT
FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS
Wersja 4.0.6.4 (21.03.2013)
1. Wprowadzono możliwość scalania wielu różnych wersji opisu tej samej monografii
wieloautorskiej w jeden.
2. Poprawiono prezentowanie rodzaju dla jednostek „inna jednostka naukowa”.
3. Dostosowano import z pliku tekstowego do pobierania bardzo długich tekstów.
4. Dodano możliwość automatycznego ograniczenia szerokości kolumn wykazu, tak aby
wszystkie kolumny były widoczne na ekranie.
5. Poprawiono mechanizm identyfikacji osób podczas importu z pliku tekstowego.
Wersja 4.0.6.5 (22.03.2013)
1. Poprawiono import z pliku tekstowego danych o konferencjach.
2. Poprawiono pobieranie danych z PBN.
3. Poprawiono import z pliku tekstowego danych o rozdziałach monografii zawierających w
tytule znak ‘.
4. Zgodnie z decyzją MNiSW dodano w nagłówku pola „Przychody podmiotu wdrażającego*”
informację o tym, że dane mają być podawane w tysiącach złotych.

Wersja 4.0.6.7 (25.03.2013)

1. Dodano szereg zabezpieczeń przed rozpoczęciem w programie nowej akcji przed
zakończeniem poprzedniej.
2. Dodano zabezpieczenie przeciwko imporcie do systemu informacji o oświadczeniach
pracowników za rok 2013 – powodowało to błąd podczas edycji osób.
Wersja 4.0.6.8 (26.03.2013)
1. Wprowadzono możliwość generowania plików przeznaczonych do wysłania do systemu POL-on.
Wersja 4.0.6.9 (26.03.2013)
1. Wprowadzono informacje o przedłużeniu terminu składania ankiet.
2. Poprawiono mechanizm generowania plików XML – niekiedy powodował on błąd przy
ładowaniu pliku do systemu POL-on.
Wersja 4.0.7.0 (26.03.2013)

1. Poprawiono prezentowanie plików XML w systemie POL-on – zamieniona była zawartość
wykazów 3.1.b i 3.1.c.
Wersja 4.0.7.1 (27.03.2013)

1. Rozszerzono mechanizm łączenia – w przypadku łączonych pozycji, które maja identyczny
opis (np. patenty) autorzy są dodawani do opisu pozycji w pliku bazowym, a dołączone pliki
są dodawane do opisu pozycji.
Wersja 4.0.7.2 (27.03.2013)
1. Zmieniono mechanizm łączenia – w przypadku łączonych pozycji, które maja identyczny opis
(np. patenty), w celu uniknięcia duplikatów, dołączone pliki nie są dodawane do opisu
pozycji.
Wersja 4.0.7.3 (29.03.2013)
1. Poprawiono mechanizm identyfikacji czasopism podczas importu z pliku tekstowego – w
przypadku dokładnego określenia wykazu nie wszystkie pozycje były importowane.
Wersja 4.0.7.4 (02.04.2013)
1. Dodano aktualizację liczby pozycji w wykazach punktu 7 (Rozwój kadry naukowej)
podczas importu danych z pliku XML.
2. Dodano bardziej szczegółową kontrolę wersji elementów wykorzystywanych przez
program.
Wersja 4.0.7.5 (02.04.2013)
1. Dodano blokady zabezpieczające przed przerywaniem bieżącej akcji programu.
2. Poprawiono blokady uniemożliwiające prace podczas edycji pustego wiersza wykazu.
Wersja 4.0.7.6 (03.04.2013)
1. Dodano bardziej szczegółowe sprawdzanie technicznej spójności danych wysyłanych do
systemu POL-on.

2. Przebudowano mechanizm wysyłania plików do systemu POL-on – dodano dwie
biblioteki dll, z których korzysta ta wersja programu.
3. Poprawiono import publikacji z pliku testowego – nie zawsze prawidłowe przypisywanie
afiliacji.
Wersja 4.0.7.7 (04.04.2013)
1. Poprawiono mechanizm scalania osób dla operacji wykonywanych z poziomu edycji
autorów publikacji lub innych osiągnięć jednostki.
2. Uaktualniono listę organów nadzorujących.
Wersja 4.0.7.8 (05.04.2013)
1. Poprawiono opis pola Przychody dla edycji danych w punkcie 14.
2. Poprawiono format prezentacji przychodów w punkcie 14 i 19.
3. Dodano mechanizm zaokrąglania wartości przychodów do pełnych tysięcy podczas
importu danych dla punktów 14 i 19.
Wersja 4.0.7.9 (08.04.2013)
1. Poprawiono warunki pojawiania się pola określającego rodzaj wykazu dla wykazów 3.1.d
i 3.1.e
Wersja 4.0.8.0 (08.04.2013)
1. Drobne poprawki w opisach.
Wersja 4.0.8.1 (09.04.2013)
1. Zablokowano możliwość „edycji” pustego dołączonego dokumentu w patentach i
wdrożeniach.
2. Poprawiono sprawdzanie istnienia rozdziałów nieprzypisanych do monografii.
Wersja 4.0.8.2 (09.04.2013)
1. Wprowadzono dokładniejsze sprawdzanie podczas im portu z pliku testowego danych
dotyczących osiągnięć artystycznych.
2. Usunięto wymagalność numeru faksu podczas wysyłania ankiety.
Wersja 4.0.8.3 (10.04.2013)
1. Usunięto, występujący na niektórych komputerach, efekt blokowania przycisku
dodawania nowych pozycji do wykazu, po wejściu w pełni wypełniony wykaz
najważniejszych osiągnięć.

Wersja 4.0.8.4 (10.04.2013)
1. Poprawiono wyświetlanie się rodzaju jednostki dla „międzynarodowego instytutu
naukowego utworzonego na podstawie odrębnych przepisów”
Wersja 4.0.8.5 (12.04.2013)

1. W związku z tym, że niektóre jednostki dopiero teraz aktualizują swoje dane podstawowe,
ograniczono ingerencję importu danych o kierowniku jednostki z systemu POL-on – po
aktualizacji przynależność kierownika do grupy osób wchodzących do N nie zmienia się
podczas importu.
Wersja 4.0.8.6 (14.04.2013)
1. Wprowadzono usuwanie znaku końca pliku przypadkowo zamieszczonego wewnątrz
danych przez użytkownika – w przypadku, gdy w podglądzie nie widać zawartości
załadowanego do POL-onu pliku, należy po aktualizacji programu jeszcze raz
wygenerować plik i wysłać go do systemu.
Wersja 4.0.8.7 (14.04.2013)
1. Wprowadzono zamianę, zaburzającej podgląd ankiety, „długiej kreski” na „kreskę krótką”
– w przypadku, gdy w podglądzie nie widać zawartości załadowanego do POL-onu pliku,
należy po aktualizacji programu jeszcze raz wygenerować plik i wysłać go do systemu.

Struktura danych
Wersja 4.0.1.0 (06.03.2013)
1. Wydłużenie pola na numer DOI do 100 znaków.
Wersja 4.0.1.1 (12.03.2013)
1. Przebudowa wewnętrznego mechanizmu obsługi załączanych plików.
Wersja 4.0.1.2 (15.03.2013)
1. Dodanie pola „Objętość” do monografii.

