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Podręcznik użytkownika
Witamy
Niniejszy podręcznik ma za zadanie wprowadzić Użytkownika w system wspomagania zarządzania wspólnotami
mieszkaniowymi "Moja-Wspólnota". Wyjaśnimy w nim sposób działania naszego systemu oraz zaprezentujemy w jaki
sposób dotrzeć do wymaganych danych.
Podręcznik podzielony jest na kilka części:
Wstęp - ogólne informacje dotyczące każdego z użytkowników systemu "Moja-Wspólnota". Zawarte są w tym rozdziale
takie informacje jak: sposób logowania się do serwisu, sposoby na zapomniane hasła, opis wyglądu interfejsu czy
wymagania techniczne.
Rozdział 1 - przeznaczony dla zarządcy wspólnot - wyjaśnia zagadnienia związane z codzienną pracą zarządcy
nieruchomości, wyjaśnia w jaki sposób należy zarządzać ogłoszeniami wspólnot, dokumentami wspólnot i lokali
mieszkalnych oraz określa zakres dostepu do wybranych modułów systemu z poziomem uprawnień zarządcy;
Rozdział 2 - przeznaczony dla mieszkańców wspólnot - zawiera informacje w jaki sposób właściciel lokalu może dotrzeć
do odpowiednich danych przekazywanych przez zarządcę. W tym rozdziale również zostaną zawarte informacje o
poziomie dostępu mieszkańca wspólnoty;
Rozdział 3 - przeznaczony dla wszystkich użytkowników systemu - opisuje wewnętrzny sposób komunikacji pomiędzy
zarządcami oraz mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych znajdujący się w systemie "Moja-Wspólnota".

Podręcznik użytkownika
Wstęp » Logowanie do systemu
Każdy użytkownik systemu "Moja-Wspólnota" ma nadany osobisty identyfikator, którym posługuje się w celu dostępu do
swojego konta. Identyfikator ten, w zależności od poziomu dostępu może być:
1. dla mieszkańca wspólnoty - generowany automatycznie w momencie dodawania nowego lokalu do systemu lub w
momencie importu danych poprzez mechanizm API. Identyfikator jest widoczny dla zarządcy nieruchomości i powinien
zostać przekazany mieszkańcowi wspólnoty przez zarządcę nieruchomości dla wybranego lokalu. Domyślne hasło do
systemu jest generowane wg. określonych zasad i również może zostać przekazane użytkownikowi poprzez zarządcę
nieruchomości (wyjątkiem mogą być osoby, króre maja przydzielony osobisty numer konta (opis procedury), lub mają
przypisany adres email do konta lokalu w systemie (opis procedury). Procedura logowania na podstawie adresu email
ma również zastosowanie w momencie, gdy właściciel lokalu zapomniał hasła.
2. dla zarządcy nieruchomości - nadawany przez Administratora systemu. Administrator ten, przekazuje zarządcy główny
identyfikator logowania oraz hasło, którym zarządca posługuje się celem dostępu do systemu. Identyfikator ten jest
poufny i nie powinien być nikomu pod żadnym pozorem przekazywany. Przekazane parametry należy wpisać w
odpowiednie pola pokazane na rysunku 1. Jeżeli identyfikator bądź hasło zostało zapomniane, należy postąpić wg.
dwóch sposobów opisanych tutaj.

Rysunek 1 - okno logow ania do systemu

Aby zalogować się do systemu należy przejść pod adres http://www.moja-wspolnota.pl/system.php a następnie w oknie
logowania (rysunek 1) należy wpisać własny identyfikator i hasło oraz kliknąć przycisk "zaloguj się".
Jeżeli zostały wpisane poprawne dane, użytkownik powinien zobaczyć pulpit nawigacyjny systemu (rysunek 2).
Natomiast, jeżeli dane zostały wpisane niepoprawnie, system zakomunikuje to, wyświetlając błąd przy polu w którym został
on popełniony.

Rysunek 2 - pulpit naw igacyjny systemu - w idok mieszkańca w spólnoty

Wstęp » Logowanie do systemu » logowanie właścicieli na podstawie osobistego
numeru konta
Mieszkańcy wspólnot, których zarządcy udostępniają osobiste numery konta, mogą uzyskać dostęp do systemu nie
znając hasła. Aby uzyskać dostęp do swojego konta w systemie za pomocą osobistego numeru konta należy w oknie
logowania (rysunek 1) wybrać opcję "Nie znam hasła..." znajdującą się po prawej stronie od przycisku logowania.
Następnie w wyświetlonym formularzu (rysunek 3) należy wpisać swój osobisty numer konta oraz poprawny adres email, na
który zostanie wysłany jednorazowy kod - ważny tylko przez określony czas od wygenerowania zgłoszenia.

Rysunek 3 - formularz zmiany hasła na podstaw ie osobistego numeru konta

Po kliknięciu na przycisk "generuj kod jednorazowy", zostanie wyświetlony formularz (rysunek 4), w którym należy podać
unikalny kod jednorazowy, przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Należy również podać osobisty numer konta
oraz dwukrotnie nowe hasło dostępu do usługi, stworzone zgodnie z zasadami generowania haseł przyjętymi przez nasz
serwis: hasło musi być długości co najmniej 6 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną cyfrę oraz jedną literę.
Przykładowe hasło spełniające te warunki to: NXyx65.

Rysunek 4 - formularz ustalania now ego hasła na podstaw ie osobistego numeru konta

Po prawidłowym wpisaniu wszystkich wartości, system wyświetli informację o poprawnej zmianie hasła (rysunek 5).
Jeżeli w formularzu pojawią się błędy, system zakomunikuje to wyświetlając odpowiednią informację. Należy pamiętać, że
kod jednorazowy przesłany przez adres email ważny jest tylko przez określony czas. Jeżeli wypełnienie formularza sprawi
Państwu problemy, prosimy o kontakt poprzez formularz znajdujący się na tej stronie.

Rysunek 5 - informacja o popraw nej zmianie danych

Wstęp » Logowanie do systemu » logowanie właścicieli na podstawie adresu email
Aby uzyskać hasło dostępu do zalogowania się na podstawie adresu poczty elektronicznej, należy w pierwszej kolejności
podać zarzadcy nieruchomości swój adres email, który ze względu na bezpieczeństwo danych, musi być przez niego dodany
do systemu. Następnie należy wybrać opcję "Nie pamiętam hasła..." znajdującą się po prawej stronie od przycisku
logowania. W formularzu, który się pojawi (rysunek 6) należy wpisać identyfikator logowania uzyskany od zarządcy
nieruchomości oraz adres poczty elektronicznej o którym przed chwilą była mowa.

Rysunek 6 - formularz ustaw iania domyślnego hasła do konta

Po poprawnym wypełnieniu formularza, zostanie wyświetlony monit z informacją o poprawnym ustawieniu domyślnego
hasła (rysunek 7). Jeżeli w formularzu pojawią się błędy, system poinformuje o tym wyświetlając stosowny komunikat.
Jeżeli procedura przebiegła pomyślnie, hasło dostępu do konta zostanie ustawione na domyślne oraz zostanie przesłane
na adres poczty elektronicznej przypisany do konta lokalu.

Rysunek 7 - informacja o popraw nym ustaw ieniu domyślnego hasła

Wstęp » Logowanie do systemu » procedura uzyskania hasła dla zarządcy
Jeżeli zarządca zapomniał hasła dostępu do systemu to istnieją dwie drogi pozwalające na wygenerowanie nowego
hasła, w zależności od tego, czy zarządca posiada kilka kont dostępu.
1. Jeżeli zarządca posiada jedno konto to jedynym sposobem na uzyskanie hasła jest kontakt z Administratorem systemu,
który po weryfikacji danych, nadaje nowe hasło dostępu do wybranego konta;
2. Jeżeli zarządca posiada wiele kont to logując się na jedno z kont pracowników zarządcy, jest możliwość zmiany haseł w
zakładce "Zarzadzanie pracownikami zarządców" szerzej opisanej w tym rozdziale.

Podręcznik użytkownika
Wstęp » Pulpit nawigacyjny
Pulpit nawigacyjny widoczny jest dla każdego użytkownika mającego przydzielony dostęp do systemu "Moja-Wspolnota".
Jednakże, jest on personalizowany, w zależności od poziomu dostępu zalogowanego użytkownika. Oznacza to, że zarządca
nieruchomości będzie widział inne dostępne opcje niż użytkownik z prawami dostępu "właściciela lokalu" (główne zmiany
widoczne są w menu - pozycja 3 na rysunku 1, oraz w belce nawigacyjnej - pozycja 1 na rysunku 1). Aby zachować
przejrzystość i funkcjonalność, pulpit został podzielony na kilka części, z których każda pełni inną rolę (rysunek 1).

Rysunek 1 - pulpit naw igacyjny w idoczny po zalogow aniu

1. belka nawigacyjna - w każdym momencie pracy z systemem, w tym miejscu jest widoczna pełna ścieżka dostępu do
modułu w którym aktualnie się znajdujemy. Każdy z elementów znajdujących się na ww. "belce" jest linkiem, dzięki
czemu jesteśmy w stanie szybko cofnąć się do wybranego miejsca w systemie. Oprócz nawigacji, w tym miejscu może
się pojawić wybór lokali mieszkalnych będących własnością zalogowanego użytkownika ale tylko w przypadku, gdy
zalogowany użytkownik ma poziom dostępu "właściciela lokalu" i posiada więcej niż jeden lokal u zarządcy wspólnoty do
której należy aktualnie zalogowany użytkownik.
2. informacje o użytkowniku - w tym miejscu wyświetlane są informacje o aktualnie zalogowanym użytkowniku. W
zależności od poziomu dostępu, widoczne są:
dla właściciela lokalu - informacje o właścicielu oraz dane wspólnoty mieszkaniowej, do której lokal przynależy,
dla pracownika zarządcy - dane osoby zalogowanej;
3. główne menu - w zależności od poziomu dostępu, wyświetlane są linki do modułów, do których dany użytkownik może
mieć dostęp (rodzaje menu pokazuje rysunek 2);
4. panel zawartości - miejsce w którym prezentowane są treści w zależności od wyboru opcji z głównego menu.
Domyślnie, jeżeli nie zostanie wybrana żadna z opcji, wyświetlane są informacje o nieprzeczytanych wiadomościach,
wysłanych za pomocą wewnętrznego systemu komunikacji (jeżeli takie istnieją);
5. przycisk do wylogowania - kliknięcie tego przycisku powoduje wyjście i zakończenie pracy z systemem. Przy wyjściu z
systemu, czyszczone są również wszystkie filtry i ustawienia zapisane podczas sesji logowania.

Rysunek 2 - rodzaje menu w zależności od poziomu dostępu

Wstęp » Pulpit nawigacyjny » Wybór lokalu (tylko właściciele lokali)
W momencie gdy u zarządcy do którego przynależy lokal aktualnie zalogowanego użytkownika, jest więcej lokali, których
właścicielem jest ww. użytkownik, istnieje możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy lokalami bez konieczności
ponownego logowania się.
W takim przypadku, na belce nawigacyjnej (pozycja 1 z rysunku 1) wyświetlana jest lista lokali. Aby przełaczyć się na inny
lokal, należy z listy (rysunek 3) wybrać lokal do którego chcemy się zalogować a następnie kliknąć przycisk "zmień lokal...".

Rysunek 3 - w ybór lokalu

Podręcznik użytkownika
Rozdział 1 » Administracja pracownikami zarządcy
Każdy z zarządców, który posiada dostęp nadany przez Administratora systemu, może w dowolny sposób zarządzać
ilością pracowników, mogących korzystać z systemu "Moja-Wspólnota". W tym celu należy wybrać opcję "Zarządzanie
Pracownikami Zarzadców" z menu po lewej stronie. Po wybraniu tej opcji pokaże się lista osób, które aktualnie u danego
zarządcy posiadają dostęp do systemu (Rysunek 1).

Rysunek 1 - lista pracow ników zarządcy

Nad listą pracowników zarządcy, znajdują się przyciski funkcyjne, które zmieniają swoją dostępność, w zależności od
tego, czy pracownik jest wybrany do edycji czy nie (aby zaznaczyć bądź odznaczyć pracownika należy kliknąć raz lewym
klawiszem myszy na jego danych). Rysunek 2a oraz 2b pokazują jak zmienia się wygląd interfejsu w zależności od wyboru
pracownika.

Rysunek 2a - pracow nik nie w ybrany do edycji, przyciski edycji i usunięcia zablokow ane

Rysunek 2b - pracow nik zaznaczony do edycji, przycisk dodaw ania zablokow any

Rozdział 1 » Administracja pracownikami zarządcy » Dodawanie pracownika
Aby dodać nowego pracownika, należy z przycisków funkcyjnych, znajdujących się nad listą pracowników wybrać opcję
"dodaj", pamiętając o tym, że opcja ta jest dostępna tylko w momencie gdy żaden z pracowników nie jest zaznaczony. Po
wybraniu tej opcji, ukaże się formularz w którym należy podać dane nowego pracownika. Formularz przedstawiony jest na
rysunku poniżej.

Rysunek 3 - formularz dodaw ania now ego pracow nika

Dane jakie należy podać w formularzu to:
1. Nawisko - nazwisko nowo dodawanego pracownika;
2. Imię - imię nowo dodawanego pracownika;
3. Login - identyfikator logowania, którym nowo dodany pracownik będzie się posługiwał. Należy pamiętać, że identyfikator
musi być unikalny oraz że po dodaniu pracownika nie będzie możliwości jego zmiany. Jeżeli wybrany identyfikator będzie
już użyty, system poinformuje Państwa, poprzez wyświetlenie odpowiedniego ostrzeżenia przy tym polu;
4. Hasło - hasło dostępu dla nowo dodawanego użytkownika. Należy pamiętać o odpowiedniej złożoności hasła:
minimum 6 znaków oraz użyta przynajmniej jedna litera i jedna cyfra. Przykładem poprawnego hasła mogą być: nxQ40S,
i7hNA1 lub 7L1qTe;
5. Powtórz hasło - powtórka hasła podanego powyżej.
Po podaniu wszystkich danych, klikamy na przycisk funkcyjny "zapisz". Jeżeli podane dane poprawnie przejdą walidację,
wyświetlony zostanie monit z informacją, że pracownik został dodany. Natomiast jeżeli w formularzu pojawią się błedy,
system wyświetli ponownie formularz wraz z błędami przy polach, przy których zostały one popełnione (rysunek 4).

Rysunek 4 - błędnie w ypełniony formularz

Aby zrezygnować z dodawania nowego pracownika, należy kliknąć na przycisk funkcyjny "anuluj". Spowoduje to powrót do
listy pracowników zarządcy.

Rozdział 1 » Administracja pracownikami zarządcy » Edycja pracownika
Aby edytować istniejącego już użytkownika najpierw należy na wybranej osobie kliknać raz lewym klawiszem myszy.
Spowoduje to zaznaczenie go (zaznaczenie oznaczone jest kolorem niebieskim) oraz uaktywnienie przycisków funkcyjnych
"edytuj" oraz "usuń". Po kliknięciu w przycisk "edytuj" ukaże się formularz, podobny do tego jak w przypadku dodawania
nowego pracownika, lecz bez możliwości zmiany identyfikatora (loginu) - rysunek 5.

Rysunek 5 - edycja pracow nika zarządcy

W przypadku edycji pracownika mamy możliwość zmiany jego danych osobowych (imię i nazwisko) lub hasła, bądź też
jednego i drugiego. Jeżeli hasło ma zostać niezmienione, pola "hasło" oraz "powtórz hasło" zostawiamy puste. Analogicznie
jak w przypadku dodawania nowego pracownika, niepoprawnie wypełniony formularz, wyświetli odpowiednie błędy.
Natomiast jeżeli formularz zostanie poprawnie przetworzony, zostanie wyświetlony monit z informacją iż edycja przebiegła
poprawnie.

Rozdział 1 » Administracja pracownikami zarządcy » Usuwanie pracownika
Aby usunąć dane pracownika należy, analogicznie jak w przypadku edycji, zaznaczyć go pojedyńczym kliknięciem lewego
klawisza myszy na jego danych a następnie kliknąć na przycisk funkcyjny "usuń". Ostrzeżenie !! Nie można usunąć
użytkownika, który jest aktualnie zalogowany - innymi słowy, nie ma możliwości usunięcia samego siebie. Po kliknięciu
"usuń" zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia. Potwierdzenie to ma za zadanie zabezpieczenia przez przypadkowym
usunięciem pracownika (rysunek 6).

Rysunek 6 - potw ierdzenie usunięcia

Ostrzeżenie !! Usunięcie pracownika jest nieodwracalne. Przy usuwaniu pracownika, usuwane są również powiązane z
nim niektóre elementy systemu jak np. wszelka korespondencja prowadzona przez wewnętrzny system komunikacji (forum

dyskusyjne). Należy używać tej funkcji z rozwagą.
Po prawidłowym usunięciu pracownika, system przekieruje Państwa z powrotem do listy pracowników zarządcy.

Podręcznik użytkownika
Rozdział 1 » Administracja wspólnotami mieszkaniowymi
Jedną z głównych funkcjonalności, jakie oferuje system "Moja-Wspólnota" jest możliwość zarządzania wieloma
wspólnotami, które są obsługiwane przez jednego zarządcę. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi jest dokonywane
po wyborze z menu po lewej stronie opcji "Zarządzanie wspólnotami". Po wyborze ww. opcji zostanie wyświetlona lista
istniejących wspólnot mieszkaniowych wraz z informacją o ilości lokali przynależnych do nich oraz z informacją w jaki
sposób wspólnota mieszkaniowa została dodana do systemu (Rysunek 1).

Rysunek 1 - lista w spólnot mieszkaniow ych

Lista wspólnot mieszkaniowych prezentowana jest w sposób tabelaryczny w trzech kolumnach. Ikona w pierwszej
kolumnie, informuje o sposobie dodania wspólnoty (sposoby dodawania wspólnot mieszkaniowych są opisane w tym
rozdziale). W drugiej kolumnie wyświetlana jest nazwa wspólnoty mieszkaniowej. Ostatnia, trzecia kolumna informuje o
aktualnej ilości lokali dodanych do wspólnoty mieszkaniowej.
Nad listą wspólnot mieszkaniowych, znajdują się przyciski funkcyjne pozwalające na dodawanie, edycję bądź usunięcie
wspólnoty. Znajduje się tam również przycisk, który pozwala na szybkie zapoznanie się z danymi wspólnoty bez konieczności
ich edycji.
Działanie przycisków funkcyjnych jest podobne jak w przypadku większości prezentowanych funkcji w systemie "MojaWspólnota". Przyciski, aktywują/dezaktywują się w momencie zaznaczenia bądź odznaczenia którejś ze wspólnot. Przycisk
"dodaj" służy do dodania nowej wspólnoty do systemu i jest aktywny w momencie, gdy żadna ze wspólnot nie jest
zaznaczona (zaznaczenie określa niebieskie tło). Przyciski "edycja", "usuń" oraz "szczegóły" aktywują się w momencie
zaznaczenia wspólnoty.

Rozdział 1 » Administracja wspólnotami mieszkaniowymi » przeglądanie danych
wspólnoty
W systemie zaimplementowano podgląd danych wspólnoty bez konieczności ich edycji. Aby podglądnąć dane wspólnoty
należy zaznaczyć wybraną wspólnotę pojedyńczym kliknięcem lewego klawisza myszy, a następnie z przycisków funkcyjnych
wybrać opcję "szczegóły". Informacje o wspólnocie pokażą się pod nazwą wpólnoty w sposób zaprezentowany na rysunku 2.

Rysunek 2 - podgląd danych w spólnoty

Rozdział 1 » Administracja wspólnotami mieszkaniowymi » dodawanie wspólnoty
Dodawanie wspólnot mieszkaniowych do systemu "Moja-Wspólnota" może być przeprowadzone na dwa sposoby:
za pomocą formularza WWW - dodanie wspólnoty przetwarzane jest poprzez przeglądarkę internetową za pomocą
odpowiedniego formularza;
za pomocą mechanizmu API - dodawanie wspólnoty za pomocą mechanizmów stworzonych do importu/exportu danych
z zewnętrznych systemów informatycznych. Więcej o dodawaniu za pomocą mechanizmu API można przeczytać w
podręczniku przygotowanym dla programistów
Informacje o sposobie dodania wspólnoty widnieją w pierwszej kolumnie listy wspólnot i oznaczone są odpowiednimi
ikonami (rysunek 3).

Rysunek 3 - ikony symbolizujące sposób dodania w spólnoty

W niniejszym podreczniku, zostanie opisany tylko pierwszy sposób. Aby zapoznać się z drugą metodą prosimy
zaznajomić się z podręcznikiem dla programistów
Dodanie nowej wspólnoty rozpoczyna się po kliknięciu w przycisk funkcyjny "dodaj". Pojawia się wtedy stosowny
formularz (rysunek 4) w którym należy obowiązkowo wypełnić pola oznaczone pogrubieniem.

Rysunek 4 - formularz dodaw ania w spólnoty

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, należy kliknąć przycisk "zapisz" a następnie zostanie przeprowadzona
walidacja formularza. Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie, zostanie wyświetlony odpowiedni monit. Jeżeli pojawią
się w nim błędy, przy polu w którym został popełniony błąd zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.
W każdym momencie można zrezygnować z dodawania nowej wspólnoty mieszkaniowej, klikając na przycisk "anuluj".
Zostaniemy wówczas przeniesieni z powrotem do listy wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 1 » Administracja wspólnotami mieszkaniowymi » edycja wspólnoty
Przy edycji danych wspólnoty mieszkaniowej wykorzystany jest identyczny formularz jak przy dodawaniu nowej wspólnoty,
z tą różnicą, że zaznaczając wspólnotę i przechodząc do jej edycji przyciskiem "edytuj", pola w formularzu wypełnione są już
edytowanymi danymi. Analogicznie, podczas zapisywania formularza, przeprowadzana jest walidacja i w przypadku
wystąpienia błędu wyświetlane jest stosowne ostrzeżenie przy polu w którym został popełniony błąd.
Ostrzeżenie !! Jeżeli wspólnota została dodana poprzez mechanizm dla programistów API, to mimo iż edycja jest
możliwa, to dane zmienione podczas edycji poprzez formularz mogą zostać utracone. Ponowne uaktualnienie danych
poprzez mechanizm API powoduje nadpisanie poprzednich danych, niezależnie od tego czy były one uaktualniane poprzez
formularz internetowy.

Rozdział 1 » Administracja wspólnotami mieszkaniowymi » usuwanie wspólnoty
Ostatnią funkcjonalnością jest usuwanie danych wspólnoty. Ostrzeżenie !!! Usunięcie danych jest operacją
nieodwracalną podczas której usuwane są również dane wszystkich lokali znajdujących się we wspólnocie, wszelkie
ogłoszenia oraz dokumenty wspólnoty oraz dokumenty lokali przynależnych do usuwanej wspólnoty. Usunięcia danych
dokonujemy zaznaczając wspólnotę pojedyńczym kliknięciem lewego klawisza myszy a następnie wybierając przycisk
"usuń". Po przycisnięciu tego przycisku zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia (rysunek 5), tak aby nie spowodować
przypadkowego wykasowania danych.

Rysunek 5 - potw ierdzenie usunięcia

Po potwierdzeniu usunięcia, system kasuje dane wspólnoty oraz przenosi nas do listy wspólnot mieszkaniowych.

Podręcznik użytkownika
Rozdział 1 » Administracja ogłoszeniami wspólnot
Ogłoszenia dla wspólnot mieszkaniowych, są niczym innym jak wersją elektroniczną popularnych tablic ogłoszeniowych,
znajdujących się na częściach wspólnych. Są one prezentowane każdemu właścicielowi lokalu przynależnego do
wspólnoty, której ogłoszenie dotyczy.
System "Moja-Wspólnota" pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie ogłoszeń z tablic elektronicznych wspólnot
mieszkaniowych. Czynności tych dokonuje się wybierając opcję "Ogłoszenia dla wspólnot" z menu głównego znajdującego
się po lewej stronie. Rysunek 1 obrazuje sposób prezentacji listy dodanych ogłoszeń.

Rysunek 1 - lista ogłoszeń

Prezentowane dane są posortowane malejąco wg. daty dodania (najnowsze na górze) w sposób tabelaryczny w dwóch
kolumnach. Pierwsza kolumna określa datę umieszczenia ogłoszenia, druga - tytuł jego. Nad danymi znajduje się element
pozwalający na filtrowanie ogłoszeń wg. wspólnoty - odpowiednie ustawienie powoduje wyświetlenie wszystkich
elementów bądź tylko należących do jednej ze wspólnot (rysunek 2).

Rysunek 2 - filtrow anie w spólnot

Aby ustawić ww. filtr, należy kliknąć pojedyńczo pole wyboru znajdujące się po prawej stronie słów "- wg. wspólnoty".
Otworzy się wówczas okno, w którym będą znajdowały się aktualnie dodane wspólnoty mieszkaniowe dla zalogowanego
zarządcy. Klikając na nazwę wspólnoty, system automatycznie odświeży stronę, prezentując ogłoszenia wg. wybranego filtru.

Rozdział 1 » Administracja ogłoszeniami wspólnot » podgląd ogłoszeń
System "Moja-Wspólnota" umożliwia szybki podgląd dodanego ogłoszenia. W celu sprawdzenia treści ogłoszenia, należy

najpierw zaznaczyć ogłoszenie do podglądu pojedyńczym kliknięciem lewego klawisza myszy na tytule bądź dacie
ogłoszenia. Następnie z przycisków funkcyjnych umieszczonych nad tabelą ogłoszeń, wybrać opcję "szczegóły". Treść
ogłoszenia pojawi się pod linią z datą i tytułem ogłoszenia (rysunek 3).

Rysunek 3 - podgląd szczegółów ogłoszenia

Rozdział 1 » Administracja ogłoszeniami wspólnot » dodawanie ogłoszenia
Aby dodać nowe ogłoszenie dla wspólnoty mieszkaniowej, należy wybrać opcje "dodaj" z przycisków funkcyjnych
znajdujących się nad listą ogłoszeń. Przycisk "dodaj" jest aktywny tylko w momencie, gdy żadne z ogłoszeń nie jest
zaznaczone (zaznaczenie określone jest niebieskim tłem). Po wybraniu opcji "dodaj" zostanie wyświetlony formularz
(rysunek 4) w którym obowiązkowo należy podać:
1. wspólnotę - z dostępnych opcji należy wybrać wspólnotę dla której dodawane jest ogłoszenie;
2. tytuł - krótki tytuł ogłoszenia;
3. treść - informację którą Państwo chcą przekazać wszystkim mieszkańcom wybranej wspólnoty.
Datą wprowadzenia ogłoszenia będzie aktualna data systemowa i będzie ona automatycznie przypisana do niego. Po
zakończeniu wprowadzania ogłoszenia, klikamy na przycisk "zapisz".

Rysunek 4 - formularz dodaw ania ogłoszenia

Po przesłaniu, formularz jest sprawdzany pod kątem poprawności i jeżeli wystąpią błedy, to zostanie on wyświetlony
ponownie wraz z odpowiednią informacją przy polu, przy którym został popełniony błąd. Jeżeli walidacja będzie poprawna,
zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. W każdym momencie możemy zrezygnować z edycji danych, wybierając
przycisk funkcyjny "anuluj". Zostaniemy wówczas przeniesieni z powrotem do listy ogłoszeń.

Rozdział 1 » Administracja ogłoszeniami wspólnot » edycja ogłoszenia
W przypadku edycji ogłoszenia, użyty jest ten sam formularz, co w przypadku dodawania ogłoszenia, z tą różnicą iż jest on
wstępnie wypełniony edytowanymi danymi. Aby przystąpić do edycji ogłoszenia, należy zaznaczyć je pojedyńczym kliknięciem
lewego klawisza myszy na temacie bądź dacie ogłoszenia a następnie z przycisków funkcyjnych wybrać opcję "edytuj". Po
poprawnieniu danych, wybieramy opcję "zapisz" i czekamy aż system zweryfikuje poprawność wprowadzonych danych.
Jeżeli dane zostaną sprawdzone poprawnie, otrzymamy odpowiednią informację. W przypadku błędnej weryfikacji, zostanie
ponownie wyświetlony formularz z odpowiednim komunikatem o błędzie. W każdym momencie możemy zrezygnować z
edycji danych, wybierając przycisk funkcyjny "anuluj". Zostaniemy wówczas przeniesieni z powrotem do listy ogłoszeń.

Rozdział 1 » Administracja ogłoszeniami wspólnot » usuwanie ogłoszenia
Usuwanie ogłoszenia przebiega w sposób podobny jak edycja. Pojedyńczym kliknięciem zaznaczamy ogłoszenie do
usunięcia. Następnie z aktywnych przycisków funkcyjnych wybieramy opcję "usuń". System poprosi o potwierdzenie
usunięcia stosownym komunikatem (rysunek 5). Należy zachować szczególną ostrożność ponieważ jest to operacja
nieodwracalna.

Rysunek 5 - potw ierdzenie usunięcia

Po potwierdzeniu usunięcia, system kasuje ogłoszenie oraz przenosi nas do listy ogłoszeń.

Podręcznik użytkownika
Rozdział 1 » Administracja dokumentami wspólnot
Każdy zarządca wspólnot mieszkaniowych musi dostarczać pewne dokumenty dla właścicieli lokali znadujących się w
danej wspólnocie. Ta część systemu "Moja-Wspólnota" służy właśnie do tego celu - udostępniania w formie elektronicznej
dokumentów właścicielom lokali. Dokumenty te, są przetrzymywane na wydzielonych serwerach i dostęp do nich nie jest
ograniczony czasowo. Są one również zabezpieczone przed utratą poprzez regularne kopie bezpieczeństwa co zwiększa
zalety dostarczania dokumentów do właścicieli droga elektroniczną.
Podgląd dokumentów dodanych oraz skróty do czynności administracyjnych takich jak dodawanie lub usuwanie
dokumentów znajdują się w dziale "Dokumenty wspólnot" w menu po lewej stronie. Po wybraniu opcji, pojawia się lista
dokumentów, które już zostały dodane. Nad listą znajdują się przyciski funkcyjne oraz filtr do zawężania wyników
wyświetlania (rysunek 1).

Rysunek 1 - lista dokumentów w spólnot

Dane są prezentowane w sposób tabelaryczny w czterech kolumnach. Pierwsza z nich, zawiera znacznik, dzięki któremu
możemy usuwać dokumenty (opis procedury poniżej). Druga kolumna zawiera datę dodania dokumentu do systemu, trzecia
natomiast informację o nazwie pliku i wspólnocie do której dany dokument należy. W ostatniej, znajduje się ikona służąca
pobieraniu dokumentów. Po kliknięciu na ww. ikonę, w zależności od konfiguracji przeglądarki zalogowanego użytkownika
oraz w zależności od typu dokumentu, zostanie wyświetlone okno pobierania lub zostanie on wyświetlony w oknie
przeglądarki.

Rozdział 1 » Administracja dokumentami wspólnot » filtrowanie wyników
Filtr, znajdujący się nad listą dokumentów, służy do określania, które z danych mają być prezentowane. Funkcja ta, jest
szczególnie przydatna, w momencie posiadania dużej ilości dokumentów. Filtrować dane można na dwa sposoby (rysunek
2):

Rysunek 2 - filtr dokumentów w spólnot

wg. dat importu - w momencie dodawania dokumentu, zapisywana jest data dokonania tej czynności, co powoduje
automatyczne umieszczenie jej w tym polu wyboru;
wg. wspólnot mieszkaniowych - zarządca wspólnoty, prowadząc kilkanaście wspólnot, ma możliwość wyboru
wyświetlenia dokumentów należących do wszystkich z nich lub tylko do jednej, wybranej wspólnoty.
Każda zmiana wartości w oknach wyboru dostępnych w filtrze, powoduje automatyczne przeładowanie strony i
wyświetlenie wyników wg. zadanych opcji. Uwaga !! - filtr jest zapamiętywany na czas trwania pojedyńczej sesji. Oznacza to,
że do czasu wylogowania z systemu zostaje on niezmieniony podczas wykonywania innych czynności. Oczywiście, zmiana
jego zawartości jest możliwa w każdym momencie po przejściu z powrotem do listy dokumentów wspólnot.

Rozdział 1 » Administracja dokumentami wspólnot » dodawanie dokumentów
Aby dodać dokument dla wspólnoty, należy wybrać z przycisków funkcyjnych opcję "dodaj dokument". Po wybraniu tej
opcji, ukaże się formularz (rysunek 3), który podzielony jest na dwie części:

Rysunek 3 - formularz dodaw ania dokumentu

pierwsza - wybór wspólnoty - cześć oznaczona numerem 1 na rysunku numer 3, podzielona jest na dwa okna. Z lewej
strony, wyświetlane są wszystkie dostępne wspólnoty dla aktualnie zalogowanego zarządcy. Z prawej znajduje się puste
okno, do którego należy "przenieść" wspólnoty, dla których dodaje się dokument. Czynności "przeniesienia" wspólnoty
dokonuje się, zaznaczając jedną bądź więcej wspólnot w lewym oknie pojedyńczym kliknięciem lewego klawisza myszy
a następnie klikając na strzałki w odpowiednim kierunku, umieszczone pomiędzy tymi oknami. Strzałek należy użyć
również w momencie gdy chcemy usunać wspólnotę z prawego okna. Takie rozwiązanie daje nam możliwość dodania
jednego bądź kilku dokumentów do wielu wspólnot, wykonując tylko jedno dodawanie.
druga - wybór dokumentów - część oznaczona numerem 2 na rysunku numer 3. System daje możliwość, dodania do
trzech dokumentów na raz. Aby dodać dokumenty, należy kliknąć na przycisk "przeglądaj/wybierz plik" (nazwa przycisku
może być zmienna w zależności od używanej przeglądarki internetowej) a następnie z wyświetlonego okna, należy
wybrać z dysku lokalnego dodawany plik.
Formularz wymaga wybrania przynajmniej jednej wspólnoty oraz jednego dokumentu. Po wykonaniu tych czynności,
klikamy na przycisk "zapisz" i czekamy na prawidłowe przetworzenie formularza. System po sprawdzeniu poprawności,
wyświetli informację, że dokumenty zostały prawidłowo dodane, lub wyświetli ponownie formularz z informacją o błędach w
przypadku niepowodzenia.
W każdym momencie, możemy zrezygnować z dodawania nowych dokumentów klikając na przycisk "anuluj". Zostaniemy
wówczas przeniesieni z powrotem do listy dokumentów.

Rozdział 1 » Administracja dokumentami wspólnot » usuwanie dokumentów
Usuwanie dokumentów z systemu "Moja-Wspólnota" zrealizowane jest trochę odmiennie niż w innych działach tego
systemu. Aby ułatwić możliwość szybkiego usunięcia dużej ilości dokumentów, wprowadzono mechanizm pozwalający
zaznaczyć te z nich, które przeznaczone będą do skasowania. Przy wyświetlaniu listy dokumentów, w pierwszej kolumnie
widnieje pole, które przeznaczone jest do zaznaczenia (rysunek 4 - cześć oznaczona numerem 2). W nagłówku tabeli,
również znajduje się takie pole (rysunek 4 - cześć oznaczona numerem 1).

Rysunek 4 - pola do zaznaczenia usuw anych dokumentów

Pojedyńcze kliknięcie, lewym klawiszem myszy na polu obok dokumentu, powoduje zaznaczenie go do usunięcia oraz,
jeżeli jest to pierwszy zaznaczony dokument - uaktywnienie przycisku "usuń zaznaczone". Kliknięcie pola w nagłówku tabeli,
powoduje zaznaczenie wszystkich dokumentów wyświetlonych na ekranie (jeżeli lista dokumentów jest dłuższa i nie jest w
pełni wyświetlana na ekranie - informuje o tym, wyświetlenie pod listą dokumentów ilości stron - to zaznaczenie nie
powoduje wyboru dokumentów, które znajdują się na dalszych stronach).
Gdy dokumenty do usunięcia są zaznaczone, klikamy na przycisk funkcyjny "usuń zaznaczone". System wyświetli
odpowiedni monit, aby upewnić się, że dokumenty na pewno mają być usunięte (rysunek 5). Po potwierdzeniu usunięcia,
system przetwarza nasze dane a następnie kasuje wybrane dokumenty, po czym jesteśmy przekierowani z powrotem do
listy dokumentów.

Rysunek 5 - potw ierdzenie usunięcia

Podręcznik użytkownika
Rozdział 1 » Administracja lokalami mieszkalnymi
W systemie "Moja-Wspólnota" zaimplementowano możliwość zarządzania lokalami mieszkalnymi należącymi do
wspólnoty na dwa sposoby:
poprzez WWW - zarządzanie poprzez wbudowane formularze internetowe;
poprzez mechanizm API - mechanizm przygotowany dla programistów celem udostępnienia możliwości importu/exportu
z zewnętrznych programów.
Niniejszy rozdział wprowadza użytkownika w pierwszy z wymienionych sposobów. Aby dowiedzieć się więcej o drugiej
metodzie, prosimy zapoznać się z podręcznikiem dla programistów.
Aby przejść do administracji lokalami mieszkalnymi, należy z menu znajdującego się po lewej stronie, wybrać opcję
"Zarządzanie lokalami". Po przejściu do ww. działu, powinna wyświetlić się lista istniejących lokali mieszkalnych we
wspólnotach zarządzanych przez aktualnie zalogowanego zarządcę. Dane prezentowane są w sposób tabelaryczny z
podziałem na trzy kolumny (rysunek 1).

Rysunek 1 - lista lokali mieszkalnych

W pierwszej kolumnie, podobnie jak w przypadku zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, widnieje ikona informująca
nas o sposobie dodania lokalu do systemu (rysunek 2). Druga kolumna zawiera adres lokalu, ostatnia natomiast,
informację o wspólnocie mieszkaniowej do której lokal należy.

Rysunek 2 - ikony informujące o sposobie dodania lokalu

Nad listą lokali znajduje się filtr, dzieki któremu możemy zawęzić ilość wyświetlanych lokali tylko do jednej wspólnoty
(rysunek 3). Aby skorzystać z tego filtru, należy kliknąć na okno wyboru znajdujące się po prawej stronie słów "- wg.
wspólnoty" a następnie wybrać odpowiednią wspólnotę. System automatycznie przeładuje stronę i wyświetli dane wg.
wybranych opcji.

Rysunek 3 - filtr danych

Uwaga !!! - filtr na czas trwania sesji jest zapamiętywany. Oznacza to, że nawet podczas wykonywania innych czynności w
systemie, zapisuje on swoją wartość i po ponownym wejściu do zarządzania lokalami, wyświetla się wg. ostatnich
wskazań. Filtr automatycznie resetuje swoje wartości po wylogowaniu się z systemu.

Rozdział 1 » Administracja lokalami mieszkalnymi » podgląd danych
System "Moja-Wspólnota" umożliwia szybki podgląd danych, bez dokonywania w nich edycji. Dzięki temu jesteśmy w
stanie sprawdzić dane właściciela lokalu, jego aktualne saldo oraz możemy sprawdzić jaki został mu nadany identyfikator
logowania. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy najpierw zaznaczyć wybrany do podglądu lokal pojedyńczym
kliknięciem lewego klawisza myszy, a nastepnie z przycisków funkcyjnych wybrać opcję "szczegóły". Dane klienta, pojawią
się pod informacją o lokalu (rysunek 4).

Rysunek 4 - podgląd danych lokalu

Rozdział 1 » Administracja lokalami mieszkalnymi » dodawanie lokalu
Jak już zostało wspomniane, system "Moja-Wspólnota" pozwala na dodawanie lokali mieszkalnych na dwa sposoby.
Jednym z nich jest wpisywanie danych poprzez formularz WWW. Aby przejść do dodawania nowego lokalu do systemu,
należy wybrać z przycisków funkcyjnych opcję "dodaj". Opcja ta, jest dostępna tylko w momencie, gdy żaden z lokali nie jest
zaznaczony (wybrany lokal oznaczony jest niebieskim kolorem tła). Po wybraniu ww. opcji wyświetli się formularz (rysunek
5).

Rysunek 5 - formularz dodaw ania lokalu

W wyświetlonym formularzu znajduje się kilka pól do wypełnienia, ale obowiazkowe są:
Wspólnota - z listy dostępnych wspólnot należy wybrać tą, do której dodajemy lokal. Uwaga !!! - w liście tej nie są
wyświetlane wspólnoty, zaimportowane poprzez system API. Ograniczenie to jest zastosowane ze względu na
możliwość nadpisania danych poprzez ponowny import z systemów zewnętrznych.
Nazwisko - nazwisko właściciela lokalu
Imię - imię właściciela lokalu
Ulica - nazwa ulicy przy której lokal się znajduje
Numer domu - oznaczenie budynku w którym lokal się znajduje
Aby ułatwić właścicielom lokali mieszkalnych logowanie bez znajomości hasła, zalecanym jest aby uzupełnić przynajmniej
jedno z dwóch podanych poniżej pól:
Konto IBAN - indywidualny numer konta bankowego do dokonywania wpłat przez właściciela lokalu. Dzięki uzupełnieniu
danych w tym polu, właściciel lokalu, będzie mógł na jego podstawie wygenerować nowe hasło dostępu do systemu
(opis procedury).
Adres email - dzięki uzupełnieniu tego pola, użytkownikowi zapewnia się dostęp do możliwości odzyskania hasła (opis
procedury)
Po uzupełnieniu odpowiednich pól, klikamy na przycisk "zapisz" a następnie czekamy aż system przetworzy dane z
formularza. Poddawane one są sprawdzeniu poprawności wg. okreslonych reguł i jeżeli walidacja zakończy się pomyślnie,
wyświetlany jest odpowiedni monit z informacją o dodaniu lokalu. Jeżeli formularz został wypełniony błędnie, zostanie on
ponownie wyświetlony, wraz z informacją, w którym polu został popełniony błąd.
Oczywiście w każdym momencie jesteśmy w stanie przerwać procedurę dodawania nowego lokalu mieszkalnego,
klikając na przycisk "anuluj". Zostaniemy wówczas przeniesieni z powrotem do listy lokali mieszkalnych.
Ostrzeżenie - jeżeli w systemie znajdują się tylko wspólnoty mieszkaniowe dodane poprzez mechanizm dla
programistów API, przy próbie dodania lokalu system nie pozwoli na to, wyświetlając odpowiedni monit (rysunek 6).

Rysunek 6 - ostrzeżenie o braku w spólnot

Rozdział 1 » Administracja lokalami mieszkalnymi » edycja lokalu
Edycja lokalu mieszkalnego, rozpoczyna się od zaznaczenia na liście lokali elementu do edycji, poprzez pojedyńcze
kliknięcie lewym klawiszem myszy na nim. A następnie wybraniu z przyciskow funkcyjnych opcji "edytuj". Zostaniemy
wówczas przekierowani do formularza podobnego jak w przypadku dodawania nowego lokalu z tą różnicą, że pola będą
wstępnie wypełnione edytowanymi danymi. Dodatkową rzeczą w ww. formularzu będzie wyświetlana nazwa wspólnoty do
której lokal aktualnie należy (wyświetlana będzie ona nad przyciskami "zapisz" i "anuluj"). Formularz prezentuje rysunek 7.

Rysunek 7 - edycja danych lokalu

Analogicznie jak w przypadku dodawania lokalu, po zakończeniu edycji klikamy na przycisk "zapisz" i czekamy na
weryfikację formularza. W przypadku poprawnej weryfikacji, zostaniemy poinformowany, że czynność została zakończona
sukcesem a w przypadku niepowodzenia, zostaniemy ponownie przekierowani do formularza celem poprawienia błędów.
W przypadku kiedy lokal został zaimportowany poprzez mechanizm dla programistów, należy pamiętać, że dane które
edytujemy mogą być nadpisane poprzez następny import, gdyż system API ma pierwszeństwo w edytowaniu danych takiego
lokalu.

Rozdział 1 » Administracja lokalami mieszkalnymi » usuwanie lokalu
Usunięcie danych lokalu mieszkalnego poprzez interfejs WWW, jest możliwe tylko w przypadku gdy lokal mieszkalny
został dodany poprzez ww. mechanizm. Lokale zaimportowane z zewnętrzych systemów poprzez API, muszą być usuwane

poprzez system przez który zostały dodane. W przypadku próby usunięcia lokalu importowanego poprzez API, zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat (rysunek 8).

Rysunek 8 - komunikat błedu w przypadku usuw ania lokalu importow anego przez API

Usunięcie lokalu zaczynamy poprzez zaznaczenie go a następnie wybieramy opcję "usuń" z przycisków funkcyjnych.
System poprosi nas o potwierdzenie (rysunek 9) a następnie, gdy odpowiedmy na pytanie twierdząco, usunie lokal.
OSTRZEŻENIE !!! - usuwając lokal, usuwamy również jego dane z kartotek, przypisów jak również wszystkie dokumenty do
niego przyłączone. Operacja jest nieodwracalna więc należy używać jej z zachowaniem ostrożności.

Rysunek 9 - potw ierdzenie usunięcia

Podręcznik użytkownika
Rozdział 1 » Administracja kartotekami lokali
Podstawowymi założeniami przyjętymi przez autorów systemu jest udostępnianie właścicielom lokali mieszkalnych,
danych odnośnie płatności za ich lokale oraz możliwość dostępu do nich bez żadnych ograniczeń i zbędnych kontaktów z
zarządcą wspólnoty mieszkaniowej. Rozdział ten, objaśnia sposób zarządzania właśnie tymi danymi. Podobnie jak w
przypadku wspólnot oraz lokali, system "Moja-Wspólnota" pozwala na zarządzanie takimi danymi poprzez dwa mechanizmy:
formularze WWW - grupa formularzy internetowych wg. których można dodawać, edytować bądź usuwać informacje o
kartotekach i przypisach,
interfejs programistyczny API - grupa funkcji udostępniających zarządzanie danymi poprzez specjalny interfejs
przygotowany z myślą o imporcie danych z zewnętrznych programów.
UWAGA !!! - na chwilę obecną, zaimplementowany jest tylko mechanizm zarządzania danymi poprzez interfejs API.
Informację na ten temat mogą Państwo znaleźć w podręczniku dla programistów. W momencie udostępnienia pierwszego z
mechanizmów zarządzania danymi, zostanie to podane do informacji na głównej stronie.

Rozdział 1 » Administracja kartotekami lokali » przeglądanie danych
W chwili obecnej, dla zarządców wspólnot mieszkaniowych udostępniono możliwość podglądu zaimportowanych
danych. Aby przejść do cześci systemu, odpowiedzialnej za wyświetlanie danych, z menu znajdującego się po lewej stronie
należy wybrać opcję "Kartoteka dla lokali". Po wybraniu ww. opcji zostanie wyświetlona zawartość taka jak na rysunku
poniżej.

Rysunek 1 - okno poczatkow e działu "Kartoteka dla lokalu"

Aby sprawdzić dane lokalu mieszkalnego, należy wykonać odpowiednio następujące czynności:
wybór wspólnoty - w pierwszym polu wyboru, z listy dostępnych wspólnot (rysunek 2a) należy wybrać odpowiednią
wspólnotę do której poszukiwany lokal należy.

Rysunek 2a - w ybór w spólnoty

Po wybraniu wspólnoty, system automatycznie pobierze listę lokali dla wybranej wspólnoty i wyświetli je w następnym
oknie wyboru.
wybór lokalu - z pola wyboru, które pojawiło się poniżej poprzedniej opcji (rysunek 2b), należy wybrać lokal, którego
dane, zarządca chciałby przejrzeć.

Rysunek 2b - w ybór lokalu

Po wybraniu lokalu, pod opcjami wyboru wspólnoty i lokalu, zostaną automatycznie pobrane i wyświetlone dane.
Wyświetlane dane, prezentowane są w sposób tabelaryczny, z uwzględnieniem podziału na kartotekę oraz miesięczne
zestawienie opłat - tzw. przypisy. Każdy moduł, czy to kartoteka czy przypisy, podzielony jest na części ułatwiające
przeglądanie danych. Rysunek 3a ilustruje podglad danych znajdujących się w kartotece lokalu.

Rysunek 3a - dane z kartoteki lokalu

Części oznaczone na ilustracji odpowiednimi numerami, można rozumieć jako:
1. menu kartoteki - przyciski, pozwalające na przełączanie się pomiędzy danymi rocznymi - kartoteką lokalu a składowymi
opłatami miesięcznymi - tzw. przypisami.
2. zarządzanie okresami - część pozwalająca zmieniać okresy prezentacji danych. Linki pojawiające się w tym miejscu,
mogą być koloru niebieskiego - wtedy przełączenie się na poprzedni okres jest możliwe, lub koloru szarego - wtedy
przełączenie jest niemożliwe, gdyż została osiągnięta granicza data prezentacji danych. W przypadku kartoteki możemy
przełączać się pomiędzy latami ponieważ dane prezentowane są z podziałem na miesiące w danym roku
kalendarzowym. Natomiast w przypadku przypisów, możemy oprócz zmiany roku, zmieniać miesiące dla których
prezentowane są dane.
3. wyświetlane dane - domyślnie, prezentowane są ostatnie okresy w których znajdują się dane. Przełączenie okresów,
powoduje automatyczne wczytanie i prezentację danych z wybranego zakresu dat. Jeżeli w wybranym okresie, nie będą
znajdowały się żadne dane, system wyświetli w związku z tym, odpowiednią informację.

Wyświetlane dane są podzielone na kartoteki i przypisy. W przypadku kartotek, w części 3 znajdą się informacje o sumie
miesięcznych naliczeń, wpłat oraz wpłat odsetek, jeżeli takowe istnieją. Również wyświetlane jest aktualne saldo oraz data
jego wprowadzenia.
Jeżeli chodzi o wyświetlanie przypisów, prezentowane jest zestawienie miesięcznych opłat, z podziałem na kwoty oraz
informację w jaki sposób są one obliczane. Prezentację danych pochodzących z przypisów ilustruje rysunek 3b.

Rysunek 3b - dane z przypisów miesięcznych lokalu

Należy pamiętać, że prezentowane dane są aktualne tylko w przypadku dokonywania ich regularnego importu.

Podręcznik użytkownika
Rozdział 1 » Administracja dokumentami lokali
Każdy zarzadca w swojej pracy spotyka się z sytuacjami kiedy musi dostarczyć określony dokument dla właściciela lokalu
mieszkalnego. W systemie "Moja-Wspólnota" został zaimplementowany również i taki mechanizm, pozwalający zarządcom,
wysyłać do właścicieli lokali, dokumenty w formie elektronicznej. Są one, podobnie jak dokumenty dla wspólnot,
składowane na wydzielonych serwerach, dzięki czemu, właściel lokalu ma zawsze możliwość podglądu i pobrania ich na
swój komputer.
Aby przeglądać, dodawać lub usuwać dokumenty dla właścicieli lokali mieszkalnych, należy z menu po lewej stronie,
wybrać opcję "Dokumenty dla lokali". Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona lista dokumentów już dodanych do
systemu.

Rysunek 1 - lista dokumentów lokali

Dokumenty, prezentowane są w sposób tabelaryczny w pięciu kolumnach. Pierwsza kolumna, służy do zaznaczania
dokumentów w celu ich usunięcia. W drugiej kolumnie, znajduje się data dodania dokumentu. Trzecia kolumna, informuje
Państwa o szczegółach dokumentu takich jak: nazwa pliku, lokal dla którego dany dokument został dodany oraz nazwa
wspólnoty mieszkaniowej do której lokal przynależy. W kolejnej, czwartej kolumnie, zawarta będzie informacja o tym, czy
właściciel lokalu pobrał dokument. Oznaczone to będzie odpowiednią ikoną, na której najechanie kursorem myszy,
spowoduje wyświetlenie infomacji i dacie pobrania pliku (rysunek 2). Ostatnia kolumna, to link do pobrania dokumentu.

Rysunek 2 - w yśw ietlanie informacji o dacie pobrania dokumentu

Rozdział 1 » Administracja dokumentami lokali » filtrowanie wyników
Wyświetlanie pełnej listy dokumentów jest uciążliwe, zwłaszcza gdy ich ilość jest znaczna. Z pomocą przychodzi Państwu
odpowiedni filtr, umieszczony nad przyciskami funkcyjnymi. Dane mogą być filtrowane wg. trzech opcji:
wg. dat importu - każde dodanie dokumentów, czy to poprzez formularz WWW czy przez mechanizm API, powoduje
zapisanie daty wykonania tej czynności w związku z czym, w polu wyboru pojawiają się wszystkie daty wg. których
możemy zawęzić zakres wyświetlanych wyników.

Rysunek 3a

wg. wspólnot - zarządca wspólnoty, może zawęzić zakres wyświetlanych dokumentów tylko do wybranej wspólnoty

Rysunek 3b

wg. lokalu mieszkalnego - zawężenie wyników do tej opcji, powoduje wyświetlenie dokumentów tylko dla jednego z
lokali. Opcja ta, pojawia się w momencie wybrania filtru wg. wspólnoty.

Rysunek 3c

Należy pamiętać, że filtr, na czas trwania sesji, tzn. aż do wylogowania się z systemu, zapamiętuje wybrane dane nawet w
momencie wykonywania innych czynności. Jest on automatycznie resetowany w momencie wyjścia z systemu.

Rozdział 1 » Administracja dokumentami lokali » dodawanie dokumentów
Dodawanie dokumentów dla lokali mieszkalnych jest możliwe na dwa sposoby.
1. dodawanie dokumentów dla jednego lokalu - wybierając opcję "dodaj dokument" przechodzimy do formularza, w którym
mamy możliwość wyboru jednego lokalu mieszkalnego do którego chcemy dodać dokument, oraz załączenia
jednocześnie do trzech dokumentów dla wybranego lokalu (rysunek 4a).

Rysunek 4a - formularz dodaw ania dokumentów dla jednego lokalu

Obowiązkowo w tym formularzu musimy wybrać lokal z listy dostępnych lokali do którego dodajemy dokument oraz
wybrać przynajmniej jeden plik z dysku, klikająć na przycisk "przeglądaj/wybierz dokument" (nazwa przycisku może być
różna w zależności od przeglądarki internetowej po stronie klienta).
2. dodawanie dokumentów dla wszystkich lokali w danej wspólnocie - wybierając opcję "dodaj dokumenty dla lokali we
wspólnocie" musimy przejść przez dwa kroki. Pierwszym krokiem jest wybór wspólnoty, do której lokali będziemy
dodawać dokumenty (rysunek 4a - krok 1)

Rysunek 4b - formularz dodaw ania dokumentów dla w szystkich lokali w e w spólnocie - krok 1

Po wybraniu wspólnoty, klikamy na przycisk "zapisz" a system przeniesie nas do kroku drugiego, w którym należy przy
każdym lokalu mieszkalnym, wybrać plik z dysku, klikając na przycisk "przegladaj/wybierz dokument".

Rysunek 4b - formularz dodaw ania dokumentów dla w szystkich lokali w e w spólnocie - krok 2

Zarówno przy pierwszym sposobie dodawania dokumentów jak i przy drugim, aby zakończyć czynności, z przycisków
funkcyjnych wybieramy opcję "zapisz" a następnie czekamy aż system zweryfikuje poprawność danych oraz sprawdzi
przesyłane pliki, pod kątem zgodności z wymogami systemu odnośnie dodawania plików. Jeżeli weryfikacja się powiedzie,
zostanie wyświetlona odpowiednia informacja, że dokumeny zostały pomyślnie dodane do systemu. Jeżeli sprawdzenie
poprawności zakończy się niepowodzeniem, zostaną Państwo przekierowani z powrotem do formularza, w którym, przy polu

przy którym został popełniony błąd, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie.
Na każdym etapie, jednego bądź drugiego sposobu dodawania dokumentów, możemy czynności zaniechać poprzez
wybranie opcji "anuluj". System wówczas przeniesie nas z powrotem do listy dokumentów.

Rozdział 1 » Administracja dokumentami lokali » usuwanie dokumentów
Analogicznie jak w przypadku dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych, system "Moja-Wspólnota" pozwala na
kasowanie wielu dokumentów jednocześnie. Przy wyświetleniu listy plików, przy każdym z dokumentów znajduje się pole
przeznaczone do zaznaczenia. Służy ono właśnie do zaznaczenia dokumentów, które mają być skasowane. Nad listą w
nagłówku tabeli znajduje się również takie samo pole, dzięki któremu możemy zaznaczyć wszystkie dokumenty znajdujące
się na ekranie. Jeżeli lista dokumentów podzielona jest na strony, to zaznaczenie dokumentów, poprzez pole znajdujące się
w nagłówku tabeli, powoduje wybranie do usunięcia tylko dokumentów widocznych na ekranie. Rysunek 5 pokazuje, które
pola służą właśnie tej czynności.

Rysunek 5 - pola w yboru dokumentów do skasow ania

Pierwsze zaznaczenie dokumentu do skasowania, powoduje uaktywnienie przycisku funkcyjnego "usuń zaznaczone". To
właśnie z niego należy skorzystać, gdy wszystkie dokumenty, które chcemy skasować zostaną zaznaczone. Po kliknięciu na
nim, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, tak aby zabezpieczyć się, przed przypadkowym skasowaniem dokumentów (rysunek
6). Jeżeli zostanie ono potwierdzone, dokumenty zostaną nieodwracalnie usunięte.

Rysunek 6 - potw ierdzenie usunięcia

Podręcznik użytkownika
Rozdział 2 » Administracja kontem
Każdy z właścicieli lokali mieszkalnych ma wgląd w swoje dane - przechowywane w bazie zarządcy oraz ma możliwość
zmiany hasła dostępu do systemu "Moja-Wspólnota" (opis procedury). Dostęp do zmiany danych osobowych właściciela
lokalu jest zabroniony ze względu na zachowanie ich spójności. Zmiana danych osobowych jest możliwa tylko poprzez
kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty z zarządcą wspólnoty mieszkaniowej do której lokal przynależy.

Rozdział 2 » Moje dane
Aby sprawdzić swoje dane osobowe, należy wybrać z menu po lewej stronie, z działu "Administracja" opcję "Moje dane".
Dane zostaną wyświetlone w sposób pokazany na rysunku nr 1.

Rysunek 1 - informacje o w ybranym lokalu

Rozdział 2 » Zmiana hasła
Aby zmienić hasło dostępu do konta, z menu znajdującego się po lewej stronie, z działu "Administracja" należy wybrać
opcję "Zmiana hasła". Zostanie wyświetlony formularz (rysunek 2) w którym należy podać następujące informacje:
Aktualne hasło - bieżące hasło dostępu do systemu
Nowe hasło - nowe hasło, którego chcemy używać w ramach dostępu do systemu. Hasło musi zgadzać się z przyjętą
polityką bezpieczeństwa - tj. musi składać się z minimum sześciu znaków, w tym przyjamniej jedna litera i jedna cyfra
(przykład poprawnego hasła to xS8n5R;
Powtórka hasła - powtórnie należy podać nowe hasło w celu uniknięcia pomyłki w nadawaniu nowego hasła.

Rysunek 2 - formularz zmiany hasła

Jeżeli w formularzu nie będzie błędów, zostanie wyświetlony monit o pomyślnej zmianie hasła. Jeżeli natomiast błędnie
podane zostało aktualne hasło, bądź nowe hasło nie jest identycznie wpisane w oba pola, zostanie ponownie wyświetlony
formularz z informacją, w którym polu został popełniony bład.

Podręcznik użytkownika
Rozdział 2 » Kartoteka lokalu
Najważniejszą funkcją, która została zaimplementowana w systemie "Moja-Wspólnota" jest kartoteka płatności za lokal
mieszkalny oraz informacje o comiesięcznych opłatach, tzw. przypisach. Informacje, które w niej się pojawiają umieszczane
są przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej, do której lokal przynależy i tylko od zarządcy zależy, czy dane dla lokalu są
aktualne.

Rysunek 1 - opis elementów kartoteki

Kartoteka lokalu podzielona jest na kilka elementów (rysunek 1):
1. nawigacja - element ten, służy do przełączania się pomiędzy informacjami zawartymi w kartotece lokalu a przypisami;
2. zmiana okresów - w tym miejscu, w zależności od wybranej opcji (kartoteka bądź przypisy) wyświetlone są linki służące
do zmian okresów przeglądanych danych. W kartotece, dane wyświetlane są w ramach pełnego roku kalendarzowego i
przełączać możemy się tylko pomiędzy latami. Natomiast w przypisach dane wyświetlane są w ramach miesiąca i
istnieje możliwość zmiany zarówno roku jak i miesiąca (wygląd zakladki "przypisy" ilustruje rysunek 2). Linki służące do
przełączania, mogą mieć kolor niebieski - można się przełączyć na poprzedni/następny okres, bądź szare - w tym
przypadku została osiągnięta graniczna data, do/od której można przeglądać dane (link jest wtedy nieaktywny);
3. tabela z danymi - zarówno w zakładce "kartoteka" jak i "przypisy", w tym miejscu wyświetlane są dane z okresu, który
został wybrany przez użytkownika. Nagłówek elementu, informuje o okresie z jakiego są wyświetlane dane, natomiast w
tabeli prezentowane są dane aktualizowane przez zarządcę. Jeżeli zarządca wspólnoty mieszkaniowej nie wprowadził
żadnych danych do lokalu, pojawi się z tym miejscu stosowna informacja. Domyślnie, przy otwarciu kartoteki,
wyświetlane są ostatnie dane uaktualnione przez zarządcę (w niektórych przypadkach mogą domyślnie wyświetlać się
dane z przed kilku miesięcy);
4. saldo lokalu - informacja o aktualnym saldzie lokalu mieszkalnego oraz naliczonych odsetkach. W niektórych
przypadkach, saldo jak i odsetki mogą być podzielone na saldo/odsetki podstawowe i saldo/odsetki funduszu
remontowego. Uzależnione jest to od księgowania danych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli zarządca
wspólnoty mieszkaniowej, wprowadza również daty ww. sald to ta informacja, również pojawi się w tym miejscu.

Rysunek 2 - strona z informacjami z przypisów

Podręcznik użytkownika
Rozdział 2 » Dokumenty lokalu
W tym miejscu, dla właściciela lokalu mieszkalnego, który jest aktualnie zalogowany, wyświetlane są dokumenty,
udostępnione przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej a które dotyczą spraw związanych tylko z wybranym lokalem.
Dokumenty te, prezentowane są w sposób tabelaryczny (Rysunek 1) wg. dat opublikowania (najnowsze wyświetlane sa
najwyżej). Dokumenty są udostępnione tylko do odczytu i jeżeli nawet zaistnieje możliwość ich edycji po pobraniu do
komputera poprzez aktualnie zalogowanego właściciela lokalu, to zmiany te nie będą miały odzwierciedlenia w
dokumentach znajdujących się w serwisie.

Rysunek 1 - sposób prezentacji dokumentów

Aby wyświetlić bądź zapisać udostępniony dokument na dysku, należy kliknąć na ikonę umieszczoną obok dokumentu
(rysunek 2). W zależności od konfiguracji przeglądarki po stronie użytkownika, wyświetlony zostanie sam dokument, bądź
wyświetlony zostanie monit z prośbą o zapisanie dokumentu na dysku.

Rysunek 2

Podręcznik użytkownika
Rozdział 2 » Ogłoszenia wspólnoty
System "Moja-Wspólnota" pozwala zarządcom wspólnot mieszkaniowych na stworzenie elektronicznej wersji tablicy
ogłoszeń. Zamieszczane są w niej informacje, które w tradycyjny sposób mogą znajdować się w tablicy ogłoszeń
umieszczonej w widocznym miejscu na części wspólnej zarządzanej wpólnoty. Innymi słowy, informacje prezentowane w tej
części systemu są ogłoszeniami, dotyczącymi ogólnych spraw związanych z codzienną ekspoatacją i zarządzaniem częścią
wspólną wspólnoty.
Informacje, prezentowane są w formie krótkich notatek, ułożonych chronologicznie od najmłodszej do najstarszej.
Informacje te, są udostępnione tylko w trybie odczytu i zmiana ich jest możliwa tylko poprzez zarządcę. Sposób prezentacji
ogłoszeń pokazany jest na rysunku 1.

Rysunek 1 - prezentacja ogłoszeń w spólnoty

Podręcznik użytkownika
Rozdział 2 » Dokumenty wspólnoty
W tym miejscu wyświetlane są dokumenty, udostępnione przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej a które dotyczą spraw
związanych z całą wspólnotą mieszkaniową do której wybrany lokal przynależy. Analogicznie jak w przypadku dokumentów
lokali, prezentowane są w sposób tabelaryczny (Rysunek 1) wg. dat opublikowania (najnowsze wyświetlane sa najwyżej).
Dokumenty są udostępnione tylko do odczytu i jeżeli nawet zaistnieje możliwość ich edycji po pobraniu poprzez aktualnie
zalogowanego właściciela lokalu, to zmiany te nie będą miały odzwierciedlenia w dokumentach znajdujących się w
serwisie.

Rysunek 1 - sposób prezentacji dokumentów

Aby wyświetlić bądź zapisać udostępniony dokument na dysku, należy kliknąć na ikonę umieszczoną obok dokumentu
(rysunek 2). W zależności od konfiguracji przeglądarki po stronie użytkownika, wyświetlony zostanie sam dokument bądź
wyświetlony zostanie monit z prośbą o zapisanie dokumentu na dysku.

Rysunek 2

Podręcznik użytkownika
Rozdział 3 » Forum dyskusyjne » Informacje ogólne
Niezależnie od poziomu dostępu, każdy użytkownik mający dostęp do systemu "Moja-Wspólnota" ma możliwość
korzystania z wbudowanego systemu komunikacji pomiędzy określonymi użytkownikami. Funkcjonalność ta, została
zbudowana w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy pracownikami zarządcy wspólnot mieszkaniowych a właścicielami
lokali mieszkalnych.
Każdy z użytkowników, w zależności od poziomu dostępu ma możliwość komunikacji:
pracownicy zarządcy - mają możliwość korespondowania z właścicielami lokali mieszkanych, które należą do wspólnot
prowadzonych przez danego zarządcę, z innymi pracownikami tego samego zarządcy oraz z administratorami systemu
(obsługa systemu "Moja-Wspólnota");
właściciele lokali mieszkalnych - mają możliwość korespondowania z pracownikami zarządcy do którego ich lokal
należy.
Wszelkie działania związane z odbieraniem, czytaniem lub pisaniem wiadomości do określonych odbiorców dokonuje
się wybierając opcję "Kontakt/Lista wiadomości" znajdującą się w menu po lewej stronie.
Dodatkową funkcjonalnością jest powiadamianie użytkownika o nowych wiadomościach zaraz po zalogowaniu się, na
stronie głownej systemu. Jeżeli są dostępne nowe wiadomości dla użytkownika, w głównej części strony ukaże się
odpowiednia informacja wraz z odnośnikiem do wątku, którego ww. informacja dotyczy (Rysunek 1).

Rysunek 1 - pow iadomienie o now ych w iadomościach

Podręcznik użytkownika
Rozdział 3 » Forum dyskusyjne » Przeglądanie wątków
Aby przejść do listy wątków których adresatem bądź autorem jest aktualnie zalogowany użytkownik, należy z głównego
menu znajdującego się po lewej stronie wybrać opcję "Kontakt/Lista wiadomości". Po wybraniu ww. opcji zostanie
wyświetlona strona jak na rysunku 1.

Rysunek 1 - lista w ątków

Dane wątków prezentowane są w sposób tabelaryczny. Każdy z wątków wyświetlony jest w osobnej lini z podziałem na
pieć kolumn:
Pierwsza kolumna zawiera informacje o autorze wątku. Jeżeli autorem wątku jest aktualnie zalogowany użytkownik, w
tym miejscu wyświetlony jest odbiorca do którego wiadomość została przesłana. Jeżeli autorem jest inna osoba, a
odbiorcą jest aktualnie zalogowany użytkownik, wyświetlona zostanie informacja od kogo wiadomość pochodzi.
Druga kolumna zawiera temat wiadomości - krótką informację czego dotyczy wątek.
W trzeciej kolumnie jest wyświetlana data stworzenia wątku - jest to data wysłania pierwszej wiadomości w danej
korespondecji.
Czwarta kolumna informuje o aktualnej liczbie wiadomości znajdujących się w danym wątku.
Ostatnia, piąta kolumna zawiera odnośnik do usunięcia wątku. Odnośnik ten wyświetlony jest tylko i wyłącznie do autora
wątku ponieważ to on decyduje czy dany wątek jest jeszcze aktualny, lub czy nie zawiera błednych informacji.
Jeżeli w którymś w wątków pojawi się nowa wiadomość, informacje o wątku podane będą wytłuszczonym drukiem.
Aby przejść do informacji znajdujących się w wybranym wątku, należy zaznaczyć go pojedyńczym kliknięciem lewego
klawisza myszy a nastepnie wybrać opcję "pokaż wątek" znajdującą się w podręcznym menu nad listą wątków (rysunek 2).

Rysunek 2 - w ybór w ątku

Po przejściu na ww. stronę, wyświetlone zostanie okno jak na rysunku poniżej (rysunek 3). Zaprezentowane dane będą
uporządkowane chronologicznie od najstarszego do najnowszego. Pod listą wiadomości znajduje się okno w którym
możemy wpisać odpowiedź do wybranego wątku. Ponadto, wyświetlenie listy wiadomości w wątku spowoduje oznaczenie
ich jako przeczytane.

Rysunek 3 - w iadomości w w ątku

Aby powrócić do listy wątków wybieramy opcję "powrót do listy wątków" znajdująca się nad wyświetlonymi
wiadomościami.

Podręcznik użytkownika
Rozdział 3 » Forum dyskusyjne » Prowadzenie korespondencji
Czynności przeprowadzane w celu prowadzenia korespondencji możemy podzielić na:
tworzenie wątków - tworzenie nowego wątku i wysyłanie pierwszej wiadomości do wybranego adresata
tworzenie odpowiedzi - wysyłanie odpowiedzi do wątków własnych lub wysłanych do nas
usuwanie wątków - usuwanie całej histori korespondencji tworzonej przez aktualnie zalogowanego użytkownika w
ramach wybranego wątku - czynność ta jest dostępna w momencie gdy pierwsza wiadomość w wątku należy do
aktualnie zalogowanego użytkownika.

Rozdział 3 » Forum dyskusyjne » Prowadzenie korespondencji » Tworzenie wątku
Tworzenie nowego wątku dostępne jest w dziale "Kontakt/Lista wiadomości". Po przejściu do ww. działu nad listą
istniejących wątków, znajdować się będzie opcja "dodaj nowy wątek". Po wybraniu jej, zostanie wyświetlony formularz
(Rysunek 1) w którym należy wybrać adresata wiadomości z listy dostepnych osób, następnie należy okreslić temat wątku i
wpisać treść wiadomości, którą chcemy wysłać.

Rysunek 1 - formularz tw orzenia w ątku

Po wypełnieniu wszystkich pól, klikamy na przycisk "zapisz" i jeżeli wiadomość zostanie poprawnie przesłana, zostanie
wyświetlony odpowiedni monit a po powrocie do listy wątków, nasz nowo stworzony wątek pojawi się na liście wraz z
informacją o dacie stworzenia.

Rozdział 3 » Forum dyskusyjne » Prowadzenie korespondencji » Odpowiadanie
Jeżeli chcemy dołączyć jakąś informację do istniejącego wątku bądź odpowiedzieć na wysłane zapytanie, w pierwszej
kolejności należy w liście wątków, zaznaczyć wybrany wątek pojedyńczym kliknięciem lewego klawisza myszy a nastepnie w
podręcznego menu znajdującego się nad listą wiadomości, wybrać opcję "pokaż wątek".
Po wybraniu ww. opcji, zostanie wyświetlony cały wątek wraz z wszelkimi informacjami, które są w nim zawarte (Rysunek
2). Pod wszystkimi informacjami zawartymi w wątku, wyswietlony będzie formularz w którym możemy wpisać odpowiedź.
Zatwierdzamy wysłanie formularza przyciskiem "dodaj odpowiedź". Po zatwierdzeniu, wiadomości w wątku zostaną
odwieżone i powinniśmy zobaczyć naszą informację załączoną na końcu listy.

Rysunek 2 - dodaw anie informacji do w ątku

Rozdział 3 » Forum dyskusyjne » Prowadzenie korespondencji » Usuwanie wątku
Usunięcie wątku jest możliwe tylko w przypadku gdy autorem wątku jest aktualnie zalogowany użytkownik. W
praktyce oznacza to, że możemy usunąć tylko wątki które sami stworzyliśmy. Wątki wysłane do Nas a zapoczątkowane przez
innych użytkowników mogą zostać usuniętę tylko przez ich autorów.
Wątek, który jest możliwy do usunięcia oznaczony jest odpowiednią ikoną, znajdującą się w piątej kolumnie w liście
wątków. Po kliknięciu na ww. ikonę zostanie wyświetlony monit z prośbą o potwierdzenie wykonywanej operacji oraz z
informacją iż operacja jest nieodwracalna. Należy więc używać tej opcji z rozwagą.

Rysunek 3 - usuw anie w ątku

Po usunięciu wątku, zostaniemy przeniesieni z powrotem do listy wątków, która zostanie odświeżona i nasz usunięty
wątek już się nie powinien w niej pojawić. Usunięty wątek znika również z listy osoby do której był kierowany.

