Moduł GRAFIKI oraz GRAFIKInor
1. Informacje wstępne
Moduł GRAFIKI oraz GRAFIKInor został stworzony na bazie Microsoft Excel.
Nadrzędnym celem obu, podczas tworzenia, było znaczne usprawnienie wpisywania danych
do Ewidencji Czasu Służby (ECS) strażaka PSP. Wyeliminowanie, tzw. „błędu ludzkiego”
podczas tej czynności, poprzez napisany program. Sumienne wprowadzenie danych w module
GRAFIKI, pozwoli na szybkie uzupełnienie ECS na cały miesiąc, wygenerowanie kartek
urlopowych oraz wysłanie e-maila do strażaków z grafikiem w formacie pdf.
Moduł GRAFIKInor pobiera dane z aktualnego pliku ECS, tworzy harmonogram
służb na następny okres rozliczeniowy. Dzięki niemu w prosty, czytelny sposób, można
rozplanować wolne służby dla każdego strażaka, w systemie trzyzmianowym. Zapewnić
sobie, wcześniej zdefiniowaną, minimalną ilość dowódców, kierowców, ratowników itd.
w dany dzień służby. Tak, aby uzyskać nominalny czas służby dla konkretnego okresu
rozliczeniowego. Następnie eksportować dane do nowego pliku ECS i zatwierdzić
harmonogram na następne 6 miesięcy.
Moduł GRAFIKI pozwala na rozliczanie czasu służby w jej toku, już po zatwierdzeniu
harmonogramu. W jednym miejscu tworzymy grafik na poszczególne miesiące.
Wprowadzamy znaki zdefiniowane przez Komendę Główną, w konkretne dni służby,
dla zmiany służbowej. Grafik można uzupełniać, korygować dowolną ilość razy. Dane
z realizacji harmonogramu, do pliku ECS są przenoszone automatycznie po kliknięciu
zakładki EKSPORTUJ DO ECS.
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Folder PSP GRAFIKI zawiera 3 foldery, każdy dla jednej zmiany służbowej. Poszczególne
zmiany w swoich folderach mają: plik GRAFIKI, plik ECS, plik URLOPY, folder NOR.
NOR, czyli następny okres rozliczeniowy- w nim znajduje się plik GRAFIKInor.

W momencie pojawienia się Ewidencji Czasu Służby na kolejne 6 miesięcy, należy
w folderze NOR umieścić plik ECS pod nazwą ECSnor.
Folder PSP GRAFIKI musi być umieszczony na dysku C komputera. Pomiędzy
PSP a GRAFIKI występuje odstęp. W w/w folderze między ZMIANA a I,II,III również
stosujemy spację.

3. Instrukcja użytkowania
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harmonogram służb dla całej zmiany. W tym celu otwieramy plik GRAFIKInor. z folderu
NOR.

Po kliknięciu zakładki WYPEŁNIJ SŁUŻBAMI moduł na szaro zaznaczy kolumny
z dniami służby danej zmiany i wpisze symbol "s". W związku z tym wszyscy strażacy są
planowani na każdą służbę. W zakładce DANE ZMIANY wpisujemy godziny nominalne dla
danego okresu rozliczeniowego z rozbiciem na miesiące. Ewentualnie dane jednostki
organizacyjnej, dane dowództwa, dane załogi- będzie to znacznie ważniejsze w module
GRAFIKI. Na dole strony ustalamy stany minimalne. W danych załogi należy wpisać „1”
przy każdej funkcji jaką może pełnić konkretny strażak.

Wracamy do podstawowego interfejsu, poprzez kliknięcie na wybrany miesiąc w górnym
lewym rogu. Po kliknięciu w „słońce” podświetla się cała kolumna i wiersz dla zaznaczonej
kratki, co ułatwia identyfikację harmonogramu służb na cały miesiąc danego strażaka oraz
dzień służby. Po tych zabiegach możemy przystąpić do wpisywania wolnych służb wszystkim
strażakom, do momentu usunięcia nadgodzin.
Na górze podstawowego interfejsu znajdują się zielone pola podpisane „DOWÓDCY,
KIEROWCY,
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zdefiniowanych stanów minimalnych- w momencie, gdy np. damy wolną służbę dwóm
strażakom, którzy mogą pełnić funkcję dowódcy zmiany, zamiast zielonego wyświetli się
kolor czerwony. Poniżej widoczny jest stan zmiany na konkretną służbę. Tworzymy
harmonogram tak długo, aż po kliknięciu zakładki PRZELICZ przy każdym strażaku,
wyświetli się ilość godzin równa wielkości nominału.
Tak przygotowany moduł GRAFIKInor można EKSPORTOWAĆ DO ECSnor. ECS
pobieramy ze strony KW PSP w Łodzi w momencie, gdy pojawi się na kolejne półrocze.
Następnie zmieniamy jego nazwę na ECSnor i wklejamy do folderu NOR. Liczniki
w kratkach, dla każdego strażaka na dany miesiąc, zostaną uzupełnione automatycznie.

Będą to puste pola bądź „16” oraz „8”. Zatwierdzamy harmonogram, ostatnią czynnością
jest przeniesienie pliku ECSnor do folderu ZMIANA I,II lub III. Następnie zmiana jego
nazwy na ECS.

3.2. GRAFIKI
Moduł GRAFIKI będzie odnosił się do zatwierdzonego pliku ECS.xls w katalogu
zmiany. Otwieramy moduł GRAFIKI, interfejs jest bardzo podobny jak w przypadku pliku
GRAFIKInor. Wciskamy zakładkę IMPORTUJ PLAN Z ECS, po czym w module wyświetlą
się imiona i nazwiska wcześniej zdefiniowanych strażaków w ECS. Jak również daty służb
wybranej zmiany służbowej i automatycznie wpisze się w te dni „s” jako służba oraz „ws”
jako wolna służba. Zgodnie w wcześniej ustalonym harmonogramem.

Następnie należy w zakładce DANE ZMIANY uzupełnić pola dotyczące akceptowania kartek
urlopowych , danych jednostki organizacyjnej, dowództwa oraz załogi. Uzupełnić stan urlopu
na początku okresu rozliczeniowego, wpisać adresy e-mail załogi. Następnie określić stany
minimalne na zmianie, oraz wpisać wartość „1” dla konkretnych funkcji danego strażaka
(dokładnie tak samo jak w pliku GRAFIKInor- można te dane skopiować). Wracamy
do podstawowego interfejsu. W górnej części modułu program sprawdza, czy ilość
dowódców, kierowców, ratowników, specjalistów (w jednostkach specjalistycznych) jest co
najmniej równa minimum- kolor zielony. Jeżeli jest ich za mało na konkretnej służbie- kolor
czerwony, jak w przypadku GRAFIKInor.

Służba strażaka to jednak nie tylko „s” lub „ws”. Dlatego zgodnie z wytycznymi Komendy
Głównej
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Moduł tworzy z grafiku plik pdf., który automatycznie załączany jest do e-maila w Microsoft
Outlook oraz wysyłany po kliknięciu E-MAIL z GRAFIKIEM. Plik ten znajduje się również
w folderze ZMIANA I,II, lub III, tak aby można wydrukować wybrany miesiąc.

Po kliknięciu przycisku PRZELICZ, program zlicza ilość wypracowanych nadgodzin
oraz podaje ilość pozostałego urlopu wypoczynkowego, dla każdego strażaka. Jeden dzień
urlopu odpowiada ośmiu godzinom.
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EKSPORTUJ DO ECS. Co pozwala na automatyczne przeniesienie danych z modułu
GRAFIKI do ECS. Excel tylko zapyta, czy zamienić istniejący plik, oczywiście tak.
Ilość takich operacji jest dowolna, do wykonania na każdym etapie tworzenia grafiku.

Po wyeksportowaniu danych, są one od razu widoczne w ECS. Moduł uzupełnia mianowniki
w poszczególnych kratkach dla danego strażaka w danym dniu służby.
Dzięki modułowi GRAFIKI można jeszcze wygenerować, np. już wypisane kartki urlopowe.
Przechodzimy na zakładkę DANE ZMIANY i klikamy w przycisk KARTKI URLOPOWE.
Program przejdzie do tabeli urlopowej. Urlopy, których kartki chcemy wydrukować należy
oznaczyć literą "t" a następnie kliknąć przycisk GENERUJ. W katalogu zmiany pojawi się
plik wydruk.pdf w którym znajdują się żądane kartki.

Aby generator kartek urlopowych działał poprawnie, musi być uruchamiany z modułu grafiki
a nie z folderu zmiany.

4. Pytania, uwagi, sugestie
Moduł GRAFIKInor oraz GRAFIKI był testowany na zmianie służbowej przez cały
okres rozliczeniowy. Na bieżąco zostały wprowadzane zmiany, eliminowane błędy. Jednak w
czasie pracy z modułami mogą pojawić się uwagi, propozycje zmian, pytania- czekamy na
nie, będziemy odpowiadać. W tym celu utworzyliśmy adres mailowy do korespondencji:

grafikipsp@gmail.com
5. Pomoc dla Filipa
Darek, współtwórca modułów jest tatą 2-letniego Filipa, chorującego na bardzo
rzadką, nieuleczalną chorobę genetyczną- Zespół Pradera- Willego. Do końca życia odczuwać
będzie nieustanny, palący głód. Każdego dnia zmaga się z bardzo obniżonym napięciem
mięśniowym, które nie pozwala rozwijać się mu w takim tempie, jak jego rówieśnicy. Filip
wymaga i wymagać będzie codziennej, intensywnej rehabilitacji i opieki wielu specjalistów.
Całość leczenia generuje ogromne koszty, przekraczające możliwości finansowe rodziców.
Moduły są darmowe, jednak jeżeli chcieliby Państwo w zamian wspomóc rehabilitację
Filipa, prosimy o przekazanie darowizny na konto fundacji, której jest podopiecznym.
Filipowi można pomóc przez cały rok, wpłacając darowiznę na numer konta:
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
77-400 Złotów, Stawnica 33A
z dopiskiem 846/S, Filip Stachowicz- darowizna
Zwracamy się również do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2017. To nic
nie kosztuje, a dla Filipa znaczy bardzo wiele, to kolejny krok w jego walce o lepszą
przyszłość. Ulotka informacyjna znajduje się poniżej.
Z góry serdecznie dziękujemy!!!

Darek Stachowicz
Mariusz Kaszyński

