Jak skonfigurować nową autonumerację oraz wygenerować teczki na nowy rok?
Aby skonfigurować nową numerację dla wszystkich pism (wraz z numeracją w schematach) oraz
spraw na kolejny rok, należy w module Administracja (wymagane jest zalogowanie się na
użytkownika z prawami Administratora) wybrać z sekcji „Ustawienia systemu” opcję
„Autonumeracja”. Następnie trzeba zaznaczyć wszystkie dostępne numeracje korzystając ze skrótu
klawiszowego Ctrl + A, po czym kliknąć na przycisk „Utwórz kopię”.

System poprosi o zdefiniowanie przyrostka dla wygaszanych autonumeracji – można dodać np.
przyrostek w postaci kończącego się roku.

W oknie „Tworzenie nowej numeracji na podstawie aktualnej” znajdują się dwie listy:
 Lista opcji użytkownika, opcji domyślnych użytkownika oraz opcji systemowych,
 Lista pól dodatkowych wraz z nazwą schematu.
Na podstawie powyższych list, możemy sprawdzić jakie numeracje są wykorzystane przez każdego
z użytkowników oraz jakie numeracje ustawione są jako systemowe i domyślne przypisane do
użytkowników. Ponadto, możemy sprawdzić, które pola dodatkowe w danych schemacie
wykorzystują wybraną numerację.

Następnie, zaznaczymy nagłówki obu list zgodnie z rysunkiem powyżej, co spowoduje
zaznaczenie wszystkich pozycji na obu listach.
Jeśli chcieliby Państwo dokonać zmian numeracji tylko dla poszczególnych użytkowników lub
pól w schemacie, wystarczy na odpowiedniej liście oznaczyć danego użytkownika lub pole w
danym schemacie.

Na koniec wystarczy kliknąć na przycisk „Zapisz”. Po takiej operacji na liście numeracji
aktywnych pojawi się nowa numeracja na rok 2017, o takiej samej nazwie jak numeracja z roku
poprzedniego, rozpoczynająca się od numeru 1, natomiast numeracja z przyrostkiem 2016 trafi do
nieaktywnych w postaci Nazwa_autonumeracji 2016.

Jednocześnie, dla całego systemu Proton, tam gdzie była wykorzystywana jakakolwiek z
„wygaszonych” numeracji zostanie przypisana nowa numeracja. W opcjach systemowych, opcjach
domyślnych użytkownika oraz dla każdego użytkownika z osobna zostanie przypisana nowo utworzona
numeracja. Ponadto wykorzystywane w schematach „wygaszone” numeracje zostaną zastąpione przez
nowo utworzone. Z tego względu nie ma potrzeby ręcznego przypisywania nowych numeracji w
systemie Proton do każdego użytkownika lub schematu.

Ważne:




Od momentu wprowadzenia nowej numeracji pisma numerowane będą od początku tj. zgodnie
z nową numeracją.
Operację tworzenia kopi numeracji można wykonać tylko wtedy, gdy zalogowany użytkownik
posiada uprawnienia Administratora.
Pisma będą automatycznie numerowane po wybraniu numeracji jedynie wtedy, kiedy opcja
Numeracja automatyczna w sekcji Pisma i sprawy (module Administracja → Ustawienia
systemu → Opcje systemu) ustawiona jest na „Wpisuj automatycznie”.

Generowanie kopii teczek na rok 2017
Kopię teczek wykonujemy na koncie z uprawnieniami Administratora, poprzez przejście na listę
wszystkich teczek (moduł Obieg dokumentów → Moje biurko → Teczki). Następnie wybieramy
zaznaczone (na rysunku poniżej) parametry w filtrze i klikamy na przycisk „Szukaj”.

Klikamy na przycisk „Kopia teczek”, a następnie w nowym oknie dialogowym wybieramy rok
(zgodnie z poniższym rysunkiem) i potwierdzamy „Zapisz”. Po zapisaniu rozpocznie się operacja
generowania teczek na wybrany rok.

O zakończeniu generowania teczek zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem.
Klikamy na przycisk „OK”. Po zakończeniu operacji generowania kopii teczek, na liście teczek
pojawią się teczki na wybrany rok.

Ważne:



Zostanie utworzona kopia wszystkich teczek. Jeśli kopia którejś z nich nie jest konieczna,
należy zaznaczyć ją po wykonaniu operacji kopiowania i wybrać przycisk „Usuń”.
Operacji usuwania teczek można dokonać tylko wtedy, gdy zalogowany użytkownik posiada
uprawnienia Administratora.

