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BIULETYN UAM
Opis skrocony
Korespondenci USI i Redaktorzy USI dostarczają aktualnosci do serwisu amu.edu.pl. Na podstawie tych
informacji w procesie selekcji tworzony jest Biuletyn UAM. Biuletyn UAM to newsletter rozsyłany
na początku tygodnia do wszystkich pracownikow UAM i doktorantow UAM.

Sprawy organizacyjne
SKŁAD I ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA
Składem Biuletynu UAM zajmują się pracownicy redakcji Życia Uniwersyteckiego.
Kontakt pod adresem biulinfo@amu.edu.pl.

APLIKACJA
Żauwazone błędy, uwagi i propozycje odnosnie działania aplikacji mozna zgłaszac pod adresem
pw@amu.edu.pl.
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Szczegoły techniczne
ADRES APLIKACJI
pw-biuletyn.home.amu.edu.pl

CEL
Umozliwienie złozenia i rozesłania Biuletynu UAM do pracownikow UAM i doktorantow UAM
z informacji wprowadzonych poprzez formularze USI w serwisie WWW amu.edu.pl (Squiz Matrix).

ŚRODOWISKO
Aplikację stworzono w obrębie platformie hostingowej (panel.home.amu.edu.pl) na koncie "pw".

JĘZYK PROGRAMOWANIA, BAZA DANYCH
PHP, MySQL.

UŻYTKOWNICY
Żarządzani lokalnie w aplikacji.

LOGOWANIE DO APLIKACJI
Poprzez formularz na stronie pw-biuletyn.home.amu.edu.pl.

AUTOR APLIKACJI
Paweł Wojciechowski (pw@amu.edu.pl), Centrum Informatyczne UAM
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Proces składu i wysyłki biuletynu
Proces składu
Po zalogowaniu się uzytkownik zobaczy panel z opcjami.

Po kliknięciu w przycisk „Dodaj” (1) nadac mozemy tytuły dla nowego biuletynu. Pola zostaną
zaproponowane automatycznie.

Jesli zatwierdzilismy opcję powyzej, to po kliknięciu w przycisk „Lista” (2) zobaczymy nowo dodany
biuletyn z opcjami.

Przycisk „Edytuj nazwę” (4) umozliwia edycję nazwy biuletynu.
Po kliknięciu w przycisk „Importuj automatycznie” (5) do aplikacji zaimportowane zostaną informacje z
systemu WWW.
Dokładniej:
Żaimportowane zostaną „Wiadomosci” utworzone w ciągu ostatnich 14 dni.
Żaimportowane zostaną „Wydarzenia” rozpoczynające się w ciągu najblizszych 15 dni.
Żaimportowane zostaną zatwierdzone informacje z następujących zrodeł: „Strona głowna Portalu UAM”,
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„Archiwum strony głownej Portalu UAM”, „Portal UAM”, „Portal Doktoranta”, „Portal Pracownika”, „Portal
Absolwenta” oraz zaznaczone jako „Żaproponowane do biuletynu” w formularzu USI.
Po kliknięciu w przycisk „Importuj po ID” (6) mozemy zaimportowac do biezącego biuletynu dodatkowe
informacje nieobjęte importem automatycznym.
Uwaga:
Informacje importowane poprzez ten przycisk takze muszą spełniac ponizszy warunek:
Muszą to byc zatwierdzone informacje z następujących zrodeł: „Strona głowna Portalu UAM”, „Archiwum
strony głownej Portalu UAM”, „Portal UAM”, „Portal Doktoranta”, „Portal Pracownika”, „Portal
Absolwenta”.
Po kliknięciu w przycisk „Akceptuj/odrzuc” (7) mozemy edytowac kontekst zaimportowanych wczesniej
informacji.

Przycisk „Podgląd (nowe okno)” (12) otworzy nam w nowym oknie oryginalną informację na stronie
amu.edu.pl.
Przycisk „Szybki podgląd” (13) pokaze nam skrocona wersję informacji na podstawie danych
zaimportowanych do aplikacji.
Po zaimportowaniu informacje otrzymują kontekst „Nowy” (14).
Kontekst aktualizowany jest po kliknięciu na jeden z przyciskow „Nowy” (14), „Żaakceptowany” (15),
„Odrzucony” (16). Informacja moze byc w jednoczesnie tylko w jednym kontekscie w obrębie danego
biuletynu. W celu usprawnienia pracy do odswiezania kontekstu zastosowano AJAX.
Po kliknięciu w przycisk „Skategoryzuj” (8) mozemy zaktualizowac kategorię dla poszczegolnych,
informacji w kontekscie „Żaakceptowany”. Procedura jest podobna jak w przypadku aktualizacji
kontekstu dostępnej po kliknięciu w przycisk „Akceptuj/odrzuc” (7). Domyslnie biuletyn ma dostępne
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trzy kategorie: „Wiadomosci”, „Wydarzenia”, „Komunikaty”.

Po kliknięciu w przycisk „Żaktualizuj” (9) w aplikacji zaktualizowane zostaną informacje w kontekscie
„Żaakceptowany”.
Po kliknięciu w przycisk „Usun duplikaty” (10) usunięte zostaną duplikaty informacji w kontekscie
„Żaakceptowany” w obrębie tej samej kategorii.
Po kliknięciu w przycisk „Podgląd” (11) zobaczymy uproszczony widok biuletynu.

Proces wysyłki
Po kliknięciu w przycisk „Rozsyłanie” (3) zobaczymy listę biuletynow w systemie z opcją
„Podgląd i rozesłanie” (17).

Po kliknięciu w „Podgląd i rozesłanie” (17) zobaczymy stronę z opcjami:
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Przycisk „Wyslij teraz” (18) wysle mail z biuletynem na adres wskazany po prawej stronie.
Przycisk „Wyslij testowo” (19) słuzy do podglądu maila przed wysyłką docelową.
Ponizej znajduje się komunikat (20) informujący czy biezący biuletyn został juz rozesłany, a w
przypadku gdy był to daty jego rozesłania.
Nizej znajduje się uproszczony pogląd biezącego biuletynu.
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Historia zmian
16 maja 2016 r.
Dodanie tytułow informacji podczas zmian kontekstu.

23 maja 2016 r.
Dzięki wspołpracy z firmą Squiz, do formularzy USI udało się dodac obsługę „propozycji do Biuletynu
UAM”. Żmianę obsłuzyłem takze po stronie Biuletynu UAM.

3 czerwca 2016 r.
Dodano parametry związane z analityką internetową. W kolejnych biuletynach – hiperłącza będą miały
suffix z okresleniem: utm_campaign, utm_medium, utm_source.
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19 lipca 2016 r.
Podczas składania biuletynu informacje w danej kategorii potrafiły występowac więcej niz raz. Dodano
przycisk „Usun duplikaty”, ktory zapobiega takiej sytuacji.
11 stycznia 2017 r.
Dodano funkcję sprawdzającą czy informacja byłą juz we wczesniejszych biuletynach.

21 lutego 2017 r.
Podczas importu automatycznego pobierane będą takze elementy oznaczone jako „Żaproponowane do
Biuletynu” (niezaleznie od faktycznych miejsc docelowych w USI).
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FAQ (często zadawane pytania)
I. Czy moja informacja zostanie uwzględniona w najbliższym Biuletynie UAM?
Najprawdopodobniej tak. Informacja musi jednak spełniac kryteria:
1.

2.
3.

została zaakceptowana w USI w jednym z następujących miejsc: „Strona głowna Portalu UAM”,
„Archiwum strony głownej Portalu UAM”, „Portal UAM”, „Portal Doktoranta”, „Portal Pracownika”,
„Portal Absolwenta” lub oznaczona jako „Żaproponowana do Biuletynu”;
jest wiadomoscią utworzoną w ciągu ostatnich 14 dni;
jest wydarzeniem z datą rozpoczęcia w ciągu najblizszych 15 dni.

II. Zależy mi, by konkretna informacja z USI została zawarta w Biuletynie UAM
Opcja 1 (zaproponowanie do biuletynu)
W formularzach USI uwzględniono mozliwosc zaproponowania informacji do biuletynu

W procesie składu biuletynu – pojawi się przy tak oznaczonej informacji dodatkowy komunikat.
Dla informacji muszą byc jednak spełnione warunki „2.” oraz „3.” opisane w punkcie: „I. Czy moja
informacja zostanie uwzględniona w najbliższym Biuletynie UAM?”
Opcja 2 (kontakt z redakcją biuletynu)
Mozesz napisac na adres biulinfo@amu.edu.pl podając tytuł informacji, jej numer ID z Matrixa lub adres
URL.

III. Czy informacja w Biuletynie UAM będzie wyglądać dokładnie tak samo jak na stronach
amu.edu.pl?
Nie. Informacja w biuletynie nie będzie zawierała miniaturki obrazka ustawionego jako głowny przy
danej informacji.
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