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1. Kategorie
1.1.Wstęp
Kategorie w systemie SSDIP widoczne są w menu. W systemie istnieje kilka rodzajów menu.
Podział jest następujący:
a) Menu widoczne na stronie SSDIP




Menu górne – widoczne dla zalogowanych i niezalogowanych
Menu dolne (stopka) – widoczne dla zalogowanych i niezalogowanych
Menu lewe – dla użytkowników niezalogowanych, widoczne gdy kategoria
posiada kategorie podrzędne

b) Kategorie widoczne na stronach SPBIP (na stronach SPBIP nie ma logowania)



Menu dolne (stopka)
Menu lewe
Menu to jest zawsze widoczne. Wyświetlane są w nim dwa typy kategorii.
Pierwszy typ kategorii to kategorie obowiązkowe dla każdej strony
podmiotowej BIP. Drugi typ kategorii to kategorie dodatkowe.
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2. Artykuły
2.1.Widok artykułu

Ilustracja 1. Artykuły – widok artykułu
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Widok podzielony jest na kilka stref:
a/ Nagłówek artykułu
Zawiera datę udostępnienia artykułu oraz funkcje:
 Rejestr zmian artykułu
 Wydruk artykułu
 Zapisz artykuł do PDF

Ilustracja 2. Artykuły – nagłówek

b/ Tytuł i treśd właściwa artykułu

Ilustracja 3. Artykuły – tytuł i treśd właściwa

c/ Załączniki
Załączniki można pobrad poprzez przyciski

.

Poprzez wybranie przycisku
można przeglądad meta dane pliku
(metadane artykułu i pliku mogą się różnid).

Ilustracja 4. Artykuły – załączniki
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d/ Galeria zdjęd

Ilustracja 5. Artykuły – galeria

e/ Galeria multimediów

Ilustracja 6. Artykuły – multimedia
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3. Zamówienia publiczne
3.1. Przeglądanie zamówień publicznych
Widok zamówienia publicznego na SPBIP i SSDIP różni się jedynie tym, że na SSDIP nie ma
lewego menu i widok zamówienia rozszerza się na całą szerokośd strony.

Ilustracja 7. Zamówienia publiczne – widok zamówienia
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Widok podzielony jest na trzy strefy:
a/ Nagłówek zamówienia publicznego
Zawiera funkcje:
 Metadane
 Rejestr zmian
 Wydruk
 Zapisz artykuł do PDF.

Ilustracja 8. Zamówienia publiczne – nagłówek

b/ Treśd właściwa zamówienia publicznego
c/ Załączniki
Załączniki można pobrad poprzez przyciski

.

Poprzez wybranie przycisku
można przeglądad meta dane pliku
(metadane zamówienia publicznego i pliku mogą się różnid).

Ilustracja 9. Zamówienia publiczne – załączniki
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4. Ogłoszenia o pracę
4.1. Przeglądanie ogłoszeń o pracę

Widok ogłoszenia o pracę na SPBIP i SSDIP różni się jedynie tym, że na SSDIP nie ma lewego
menu i widok zamówienia rozszerza się na całą szerokośd strony.

Ilustracja 10. Ogłoszenia o pracę – widok ogłoszenia
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Widok podzielony jest na trzy strefy:
a/ Nagłówek ogłoszenia pracę
Zawiera funkcje:
 Metadane
 Rejestr zmian
 Wydruk
 Zapisz artykuł do PDF.

Ilustracja 11. Ogłoszenia o pracę – nagłówek

b/ Treśd właściwa ogłoszenia o pracę
c/ Załączniki
Załączniki można pobrad poprzez przyciski

.

Poprzez wybranie przycisku
można przeglądad meta dane pliku
(metadane ogłoszenia o pracę i pliku mogą się różnid).

Ilustracja 12. Ogłoszenia o pracę – załączniki
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5. Wyszukiwanie
5.1.Wyszukiwanie na SPBIP
5.1.1. Wyszukiwarka nagłówkowa
Wyszukiwarka nagłówkowa znajduje się zawsze po prawej stronie nagłówka SPBIP.
Wpisana w wyszukiwarka wyszukuj we wszystkich umieszczonych na portalu SPBIP
artykułach.

Ilustracja 13. Nagłówek SPBIP

Wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci wyników wyszukiwarki prostej.

Ilustracja 14. Podstawowa wyszukiwarka artykułów
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5.1.2. Wyszukiwanie artykułów
Istnieją dwie wyszukiwarki artykułów:



podstawowa
zaawansowana.

Wyszukiwarka podstawowa artykułów
W zależności od tego, w którym miejscu portalu administrator umiejscowi link do
wyszukiwarki artykułu, z tego miejsca będzie można przejśd na stronę wyszukiwania
artykułów.
Domyślnie jest to link „Artykuły” w lewym menu.

Ilustracja 15. Podstawowa wyszukiwarka artykułów

Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie wpisanej frazy w całej treści artykułu.
Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
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Wyszukiwarka zaawansowana artykułów
Aby przejśd do wyszukiwarki zaawansowanej, należy wybrad link „wyszukiwarka
zaawansowana” znajdujący się obok przycisku „Szukaj” w wyszukiwarce
podstawowej.

Ilustracja 16. Zaawansowana wyszukiwarka artykułów

Zaawansowana wyszukiwarka artykułów zawiera pola:





Tytuł – wyszukuje frazę w tytule artykułu
Treśd – wyszukuje frazę w treści artykułu
Słowa kluczowe – wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych)
Archiwum – uwzględnia artykuły z archiwum
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Data publikacji – wyszukuje artykuły, których data publikacji mieści się w ramach
czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce
Kategoria – wyszukuje artykuły z danej kategorii

Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie pasujących pozycji w artykułach.
Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
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5.1.3. Wyszukiwanie zamówień publicznych
Istnieją dwie wyszukiwarki zamówieo publicznych:
 podstawowa
 zaawansowana.

Wyszukiwarka podstawowa zamówieo publicznych
W zależności od tego, w którym miejscu portalu administrator umiejscowi link do
wyszukiwarki zamówieo publicznych, z tego miejsca będzie można przejśd na stronę
wyszukiwania zamówieo publicznych.
Domyślnie jest to link „Zamówienia publiczne” w lewym menu.

Ilustracja 17. Podstawowa wyszukiwarka zamówieo publicznych

Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie wpisane frazy w całej treści zamówienia publicznego.
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Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
Wyszukiwarka zaawansowana zamówieo publicznych
Aby przejśd do wyszukiwarki zaawansowanej, należy wybrad link „wyszukiwarka
zaawansowana” znajdujący się obok przycisku „Szukaj” w wyszukiwarce
podstawowej.

Ilustracja 18. Zaawansowana wyszukiwarka zamówieo publicznych
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Zaawansowana wyszukiwarka zamówieo publicznych zawiera pola:









Tytuł zamówienia – wyszukuje frazę w tytule zamówienia
Tryb zamówienia – użytkownik wybiera tryb zamówienia, jaki szukane
zamówienie ma mied przypisany
Słowa kluczowe – wyszukuje frazy w tagach (słowach kluczowych)
CPV – uwzględnia zamówienia, które posiadają przypisane wszystkie lub
którekolwiek z wybranych kodów CPV
Archiwum – uwzględnia zamówienia publiczne z archiwum
Wadium – należy wybrad tak/nie
Termin składania ofert – wyszukuje zamówienia, których termin składania ofert
mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce
Wartośd zamówienia – wyszukuje zamówienia, których wartośd mieści się
w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce

Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie pasujących pozycji w zamówieniach publicznych.
Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
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5.1.4. Wyszukiwanie ogłoszeń o pracę
Istnieją dwie wyszukiwarki ogłoszeo o pracę:



podstawowa
zaawansowana.

Wyszukiwarka podstawowa ogłoszeo o pracę
W zależności od tego, w którym miejscu portalu administrator umiejscowi link do
wyszukiwarki ogłoszeo o pracę, z tego miejsca będzie można przejśd na stronę
wyszukiwania ogłoszeo o pracę.
Domyślnie jest to link „Ogłoszenia o pracę” w lewym menu.

Ilustracja 19. Podstawowa wyszukiwarka ogłoszeo o pracę

Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie wpisanej frazy w całej treści ogłoszenia o pracę.
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Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

Wyszukiwarka zaawansowana ogłoszeo o pracę
Aby przejśd do wyszukiwarki zaawansowanej, należy wybrad link „wyszukiwarka
zaawansowana” znajdujący się obok przycisku „Szukaj” w wyszukiwarce
podstawowej.

Ilustracja 20. Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeo o pracę

Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeo o pracę zawiera pola:
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Nazwa stanowiska – wyszukuje frazę w nazwie stanowiska
Forma zatrudnienia – użytkownik wybiera formę zatrudnienia, jaką szukane
ogłoszenie ma mied przypisaną
Wymagane wykształcenie – użytkownik wybiera wymagane wykształcenie
kandydata, jakie szukane ogłoszenie ma mied przypisane
Termin składania dokumentów – wyszukuje ogłoszenia, których termin składania
dokumentów mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce
Data publikacji – wyszukuje ogłoszenia, których data publikacji mieści się
w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce
Archiwum – uwzględnia ogłoszenia z archiwum

Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie pasujących pozycji w ogłoszeniach o pracę.
Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
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5.2.Wyszukiwanie na SSDIP
5.2.1. Wyszukiwarka nagłówkowa

Wyszukiwarka nagłówkowa znajduje się zawsze po prawej stronie nagłówka SSDIP.
Wpisana w wyszukiwarka wyszukuj we wszystkich umieszczonych na portalu SSDIP
podmiotach.

Ilustracja 21. Nagłówek SSDIP

Wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci wyników wyszukiwarki prostej
podmiotów.

Ilustracja 22. Podstawowa wyszukiwarka podmiotów
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5.2.2. Wyszukiwanie artykułów
Istnieją dwie wyszukiwarki artykułów:



podstawowa
zaawansowana.

Wyszukiwarka podstawowa artykułów

Ilustracja 23. Podstawowa wyszukiwarka artykułów

Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie wpisane frazy w całej treści artykułu.
Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
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Wyszukiwarka zaawansowana artykułów
Aby przejśd do wyszukiwarki zaawansowanej, należy wybrad link „wyszukiwarka
zaawansowana” znajdujący się obok przycisku „Szukaj” w wyszukiwarce
podstawowej.

Ilustracja 24. Zaawansowana wyszukiwarka artykułów
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Zaawansowana wyszukiwarka artykułów zawiera pola:







Tytuł – wyszukuje frazę w tytule artykułu
Treśd – wyszukuje frazę w treści artykułu
Słowa kluczowe – wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych)
Archiwum – uwzględnia artykuły z archiwum
Data publikacji – wyszukuje artykuły, których data publikacji mieści się w ramach
czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce
Kategoria – wyszukuje artykuły z danej kategorii

Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie pasujących pozycji w artykułach.
Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
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5.2.3. Wyszukiwanie zamówień publicznych
Istnieją dwie wyszukiwarki zamówieo publicznych:
 podstawowa
 zaawansowana.

Wyszukiwarka podstawowa zamówieo publicznych
Aby przejśd do podstawowej wyszukiwarki zamówieo publicznych, należy w górnym
menu wybrad opcję „Zamówienia publiczne”.

Ilustracja 25. Podstawowa wyszukiwarka zamówieo publicznych

Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie wpisanej frazy w całej treści zamówienia publicznego.
Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
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Wyszukiwarka zaawansowana zamówieo publicznych
Aby przejśd do wyszukiwarki zaawansowanej, należy wybrad link „wyszukiwarka
zaawansowana” znajdujący się obok przycisku „Szukaj” w wyszukiwarce
podstawowej.

Ilustracja 26. Zaawansowana wyszukiwarka zamówieo publicznych
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Zaawansowana wyszukiwarka zamówieo publicznych zawiera pola:









Tytuł zamówienia – wyszukuje frazę w tytule zamówienia
Tryb zamówienia – użytkownik wybiera tryb zamówienia, jaki szukane
zamówienie ma mied przypisany
Słowa kluczowe – wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych)
CPV – uwzględnia zamówienia, które posiadają przypisane wszystkie lub
którekolwiek z wybranych kodów CPV
Archiwum – uwzględnia zamówienia publiczne z archiwum
Wadium – należy wybrad tak/nie
Termin składania ofert – wyszukuje zamówienia, których termin składania ofert
mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce
Wartośd zamówienia – wyszukuje zamówienia, których wartośd mieści się
w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce

Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie pasujących pozycji w zamówieniach publicznych.
Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
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5.2.4. Wyszukiwanie ogłoszeń o pracę
Istnieją dwie wyszukiwarki ogłoszeo o pracę:



podstawowa
zaawansowana.

Wyszukiwarka podstawowa ogłoszeo o pracę
Aby przejśd do podstawowej wyszukiwarki ogłoszeo o pracę, należy w górnym menu
wybrad opcję „Ogłoszenia o pracę”.

Ilustracja 27. Podstawowa wyszukiwarka ogłoszeo o pracę

Uzupełnienie pola tekstowego wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie wpisane frazy w całej treści ogłoszenia o pracę.
Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
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Wyszukiwarka zaawansowana ogłoszeo o pracę
Aby przejśd do wyszukiwarki zaawansowanej, wystarczy wybrad link „wyszukiwarka
zaawansowana” znajdujący się obok przycisku „Szukaj” w wyszukiwarce
podstawowej.

Ilustracja 28. Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeo o pracę
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Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeo o pracę zawiera pola:







Nazwa stanowiska – wyszukuje frazę w nazwie stanowiska
Forma zatrudnienia (wymiar etatu) – użytkownik wybiera formę zatrudnienia,
jaką szukane ogłoszenie ma mied przypisaną
Wymagane wykształcenie – użytkownik wybiera wymagane wykształcenie
kandydata, jakie szukane ogłoszenie ma mied przypisane
Termin składania dokumentów – wyszukuje ogłoszenia, których termin składania
dokumentów mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce
Data publikacji – wyszukuje ogłoszenia, których data publikacji mieści się
w ramach wyznaczonych w wyszukiwarce
Archiwum – uwzględnia ogłoszenia z archiwum

Uzupełnienie któregokolwiek pola wyszukiwarki wraz z wybraniem przycisku „Szukaj”
spowoduje wyszukanie pasujących pozycji w ogłoszeniach o pracę.
Poniżej zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.
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6. FAQ
6.1. Wstęp

FAQ (ang. Frequently Asked Questions) to zbiory często zadawanych pytao i odpowiedzi.
Moduł FAQ tworzy bazę pytao i odpowiedzi wraz z formularzem umożliwiającym zadawanie
pytao i możliwością sortowania, filtrowania i wyszukiwania według słów kluczowych.

6.2. Widok pytania i odpowiedzi FAQ

Aby przeglądad pytania i odpowiedzi FAQ, nie trzeba byd zalogowanym.
Należy wybrad na stronie głównej SSDIP link do FAQ znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Ilustracja 29. Strona główna SSDIP
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Użytkownik zostanie przekierowany na listę pytao oraz odpowiedzi FAQ podzielnych na
kategorie.
Po kliknięciu w wybrane pytanie pojawi się strona widoku pytania i odpowiedzi.

Ilustracja 30. FAQ – widok pytania i odpowiedzi
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7. Ankiety
7.1.Wypełnianie ankiety
Użytkownik koocowy może wypełnid ankietę, jeśli jest aktywna. Jeśli ankieta nie jest
aktywna, użytkownik koocowy jej nie widzi, a więc nie może zagłosowad.
Aktywna ankieta jest widoczna na stronie głównej w dolnej części strony.
Aby wypełnid ankietę, należy wybrad link „rozpocznij ankietę”.

Ilustracja 31. Strona główna SSDIP
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Użytkownik zostanie przekierowany do pierwszego pytania ankiety.
Należy odpowiedzied na wszystkie pytania. Po zakooczeniu wyświetli się komunikat
o prawidłowym zakooczeniu ankiety.
Poniżej zaprezentowano widok wszystkich możliwych typów pytao.

7.1.1. Pytanie: Lista rozwijana
Lista rozwijana to typ pytania, którego odpowiedź prezentowana jest użytkownikowi
jako lista wyboru w postaci rozwijanego pola typu „select”. Nie ma możliwości
uzupełnienia odpowiedzią otwartą, konieczny jest wybór jednej z opcji.

Ilustracja 32. Ankiety - pytanie: lista rozwijana

7.1.2. Pytanie: Pojedyncza odpowiedź (pionowo)
Pytanie „Pojedyncza odpowiedź (pionowo)” to typ pytania, którego odpowiedź
prezentowana jest użytkownikowi jako lista wyboru w postaci kilku niezależnych
pozycji. Odpowiedzi mogą byd otwarte lub zamknięte. Nie można wybrad
jednocześnie dwóch odpowiedzi.

Ilustracja 33. Ankiety – pytanie: pojedyncza odpowiedź (pionowo)
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7.1.3. Pytanie: Pojedyncza odpowiedź (poziomo)
Pytanie „Pojedyncza odpowiedź (poziomo)” to typ pytania, którego odpowiedź
prezentowana jest użytkownikowi jako lista wyboru w postaci kilku niezależnych
pozycji wyświetlonych poziomo. Nie ma możliwości uzupełnienia odpowiedzią
otwartą, konieczny jest wybór jednej z opcji.

Ilustracja 34. Ankiety – pytanie: pojedyncza odpowiedź (poziomo)

7.1.4. Pytanie: Wielokrotna odpowiedz (pionowo)
Pytanie „Wielokrotna odpowiedź (pionowo)” to typ pytania, którego odpowiedź
prezentowana jest użytkownikowi jako lista wyboru w postaci kilku niezależnych
pozycji. Odpowiedzi mogą byd otwarte lub zamknięte. Można wybrad jednocześnie
kilka odpowiedzi.

Ilustracja 35. Ankiety – pytanie: wielokrotna odpowiedź (pionowo)

7.1.5. Pytanie: Wielokrotna odpowiedź (poziomo)

Pytanie „Wielokrotna odpowiedź (poziomo)” to typ pytania którego odpowiedź
prezentowana jest użytkownikowi jako lista wyboru w postaci kilku niezależnych
pozycji wyświetlonych poziomo. Nie ma możliwości uzupełnienia odpowiedzią
otwartą. Można wybrad kilka odpowiedzi.
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Ilustracja 36. Ankiety – pytanie: wielokrotna odpowiedź (poziomo)

7.1.6. Pytanie: Skala ocen (pojedyncza)
Pytanie „Skala ocen (pojedyncza)” to typ pytania którego odpowiedź prezentowana
jest użytkownikowi jako lista wyboru w postaci kilku niezależnych pozycji
wyświetlonych poziomo. Nie ma możliwości uzupełnienia odpowiedzią otwartą.
Można wybrad jedną odpowiedzi.

7.1.7. Pytanie: Skala ocen (wiele odpowiedzi)
Pytanie „Skala ocen (wiele odpowiedzi)” to typ pytania, którego odpowiedź
prezentowana jest użytkownikowi jako lista odpowiedzi wyświetlonych poziomo
oraz skala tychże odpowiedzi wyświetlonych poziomo. Odpowiedzi na pytania są
skrzyżowaniem wartości odpowiedzi oraz skali. Nie ma możliwości uzupełnienia
odpowiedzią otwartą. Można wybrad jedną skalę dla odpowiedzi.

Ilustracja 37. Ankiety – pytanie: skala ocen (pojedyncza i wiele odpowiedzi)
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7.1.8. Pytanie: Pojedyncza odpowiedź w wierszu
Pytanie „Pojedyncza odpowiedź w wierszu” to typ pytania, którego odpowiedź
prezentowana jest użytkownikowi jako lista odpowiedzi wyświetlonych poziomo
oraz skala tychże odpowiedzi wyświetlonych poziomo. Odpowiedzi na pytania są
skrzyżowaniem wartości odpowiedzi oraz skali. Nie ma możliwości uzupełnienia
odpowiedzią otwartą. Można wybrad jedną skalę dla odpowiedzi.

7.1.9. Pytanie: Wielokrotna odpowiedź w wierszu
Pytanie „Wielokrotna odpowiedź w wierszu” to typ pytania, którego odpowiedź
prezentowana jest użytkownikowi jako lista odpowiedzi wyświetlonych poziomo
oraz skala tychże odpowiedzi wyświetlonych poziomo. Odpowiedzi na pytania są
skrzyżowaniem wartości odpowiedzi oraz skali. Nie ma możliwości uzupełnienia
odpowiedzią otwartą. Można wybrad kilka skali dla odpowiedzi.

Ilustracja 38. Ankiety – pytanie: pojedyncza i wielokrotna odpowiedź w wierszu
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7.1.10. Pytanie: Pojedyncza linia tekstu w odpowiedzi
Pytanie „Pojedyncza linia tekstu w odpowiedzi ” to typ pytania, którego odpowiedź
prezentowana jest użytkownikowi jako pole otwarte. Nie ma zamkniętych
odpowiedzi.

7.1.11. Pytanie: Wiele linii tekstu w odpowiedzi

Pytanie „Wiele linii tekstu w odpowiedzi ” to typ pytania, którego odpowiedź
prezentowana jest użytkownikowi jako pole otwarte. Nie ma zamkniętych
odpowiedzi.

Ilustracja 39. Ankiety – pytanie: pojedyncza linia i wiele linii tekstu w odpowiedzi

7.1.12. Pytanie: Wartości liczbowe o ustalonej sumie
Pytanie „Wartości liczbowe o ustalonej sumie” to typ pytania, którego odpowiedź
prezentowana jest użytkownikowi jako lista odpowiedzi oraz pola wyboru „wagi”
odpowiedzi przy każdej z nich.
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Ilustracja 40. Ankiety – pytanie: wartości liczbowe o ustalonej sumie
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8. Metadane
Metadane informacji publicznej to dane, które powinny znaleźd się przy każdym dokumencie
instytucji publicznej. Przykładowe metadane to: autor, data i czas wytworzenia, osoba
udostępniająca informację, data i czas udostępnienia informacji.
Metadane danego obiektu (artykułu, ogłoszenia o pracę, itp.) można zobaczyd po wybraniu
przycisku „metadane” znajdującego się w prawym górnym rogu każdego obiektu.

Ilustracja 41. Metadane – przycisk w nagłówku artykułu

Po wybraniu przycisku użytkownik zostanie przekierowany na widok metadanych obiektu.

Ilustracja 42. Metadane – widok
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