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Instrukcja dotycząca organizacji danych – skanów faktur  

na nośnikach zewnętrznych 

 
Pliki należy umieścić w katalogach zgodnie z poniższą strukturą: 

 

Kod jednostki UW_14000000 
 Dział 14 Praktyczne efekty (folder) 
  Efekt praktyczny 1 (folder) 
   byc3iwDW7K6zxYCS4iCUpHw.txt (plik techniczny) 
   faktura1.pdf (plik) 
  (..) 
  Efekt praktyczny 2 (folder) 
   b3Z8n7FN0FkOE7NkrgWdFMw.txt (plik techniczny) 
   faktura1.pdf (plik) 
   faktura2.pdf (plik) 
   faktura3.pdf (plik) 
  (..) 
  Efekt praktyczny N (folder) 
   b3Z8nfe56gfe6gFdeSrgWdFMw.txt (plik techniczny) 
   faktura1.pdf (plik) 
  (..) 
 Dział 17 Wdrożenia (folder) 
  Wdrożenie 1 (folder) 
   bme3iwDW7K6zxYCS4iCYpHw.txt (plik techniczny) 
   faktura1.pdf (plik) 
  (..) 
  Wdrożenie 2 (folder) 
   b3Z8n7FN0FkOE7NkrgZdFMw.txt (plik techniczny) 
   faktura1.pdf (plik) 
  (..) 
  Wdrożenie N (folder) 
 

Reguły dotyczące nazewnictwa katalogów / plików .pdf (skanów dokumentów) i zawartości w 

katalogach: 

 

1. W nazwie pierwszego katalogu trzeba wstawić kod jednostki składającej ankietę z systemu 

POL-on 

Przykładowy kod dla wydziału uczelni: UW_14000000 

gdzie: 

 UW – kod uczelni;  

 14000000 - kod wydziału 

Przykładowy kod dla jednostki, która zgodnie ze statutem nie posiada wyodrębnionych 

podstawowych jednostek organizacyjnych: OPI 

gdzie: 

 OPI – kod Państwowego Instytutu badawczego 
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2. Do katalogów Efekt praktyczny 1, Efekty praktyczne 2 (…). Wdrożenie 1, Wdrożenie 2 (…) 

trzeba dodać: 

2.1. pliki .pdf ze skanami dokumentów – nazwa pliku może być nazwą skróconą efektu 

praktycznego / wdrożenia albo może być zgodna z konwencją zaprezentowaną 

w przykładzie; 

2.2. plik .txt z metadanymi praktycznego efekty / wdrożenia, którego dotyczą skany 

dokumentów zgromadzone w danym katalogu; 

3. Pliki .txt z metadanymi efektu praktycznego / wdrożenia trzeba wygenerować w systemie POL-

on. Akcja ‘Pobierz txt’ zostanie dodana przy każdym efekcie / wdrożeniu na wykazach w dziale 

14 i 17 ankiety. 

4. Wygenerowany w systemie plik .txt z metadanymi efektu praktycznego / wdrożenia będzie 

posiadał nazwę składająca się z: <UID - unikalny identyfikator efektu praktycznego / 

wdrożenia><.txt>; 

5. Wygenerowanej nazwy pliku .txt z metadanymi NIE NALEŻY zmieniać, ponieważ będzie ona 

wykorzystywana do powiązania skanów faktur z obiektami w systemie do ewaluacji jednostek; 

6. Pojedynczy plik może zawierać więcej niż jeden skan faktury pod warunkiem, że będą one 

powiązane z jednym zdarzeniem (efektem praktycznym, wdrożeniem) z systemu POL-on. 

Innymi słowy można zeskanować wiele faktur dla określonego wdrożenia / efektu 

praktycznego i zapisać w jednym pliku pdf.  

 

 

 


