F8WEB INT.PK1

Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1
Komunikaty dotyczące przekazywania pism i wniosków między SOD a PeUP

Systemy zewnętrzne (np. SOD)
Zainstalowany w urzędzie.
Ma dostęp do KK.

Rejestracja korespondencji
przychodzącej

Komputer Komunikacyjny (KK)

PeUP

Zainstalowany w Urzędzie lub udostępniony
przez zewnętrznego operatora. Posiada HSM.
Ma dostęp do PeUP (przez VPN) oraz
do lokalnych systemów (np. SOD).

Zainstalowany w CPD. Ma dostęp do
wszystkich KK przez VPN. Publikuje PeUP dla
Klientów oraz Interfejs administracyjny PeUP.

Wygenerowanie UPO

Wysłanie e-formularza

wniosek

wniosek

Uzupełnienie wysłanego
dokumentu o UPO

wniosekUpo

Wysłanie dokumentu

pismo

Uzupełnienie dokumentu o UPO
z tzw. poświadczeniem nadania.
Uzupełnienie dokumentu o UPO
podpisane przez Klienta.

Wystąpienie istotnych zdarzeń
związanych z procedowanymi spr.

nazwa komunikatu MWD

nazwa komunikatu
wewnętrznego PeUP

Wygenerowanie UPO z tzw.
poświadczeniem nadania

pismo

Informacja o oczekującym
dokumencie w skrzynce Odbiorczej

pismoUpo

pismoUpoOdb

Podpisanie przez Klienta UPO
i odebranie dokumentu

powiadomienie

Dostarczenie powiadomienia
do skrzynki odbiorczej

Szczegółowa struktura i opisy komunikatów w dokumencie Interfejsy komunikacji.

F8WEB INT.PK2

Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1
Komunikaty dotyczące raportowania w PeUP informacji z innych systemów

Systemy zewnętrzne (np. SOD)
Zainstalowany w urzędzie.
Ma dostęp do KK.

Komputer Komunikacyjny (KK)
Zainstalowany w Urzędzie lub udostępniony
przez zewnętrznego operatora. Posiada HSM.
Ma dostęp do PeUP (przez VPN) oraz
do lokalnych systemów (np. SOD).

Wyszukanie sprawy i odesłanie
zwrotne raportu

Zapytanie o stan sprawy

sprawa

Umieszczenie raportu w skrzynce
odbiorczej w formie powiadomienia

sprawaRaport

Systemy dziedzinowe

Systemy zewnętrzne
(np. SOD)
Zainstalowany w urzędzie.
Ma dostęp do KK.

Wygenerowanie
odpowiedzi

naleznosci

naleznosciRaport

nazwa komunikatu MWD

PeUP
Zainstalowany w CPD. Ma dostęp do
wszystkich KK przez VPN. Publikuje PeUP dla
Klientów oraz Interfejs administracyjny PeUP.

Przekazanie do systemów
dziedzinowych,
obsługujących raportowanie
należności
Przekazanie odpowiedzi lub
jeśli nie ma żadnego
systemu dziedzinowego
wygenerowanie komunikatu

nazwa komunikatu
wewnętrznego PeUP

Komputer Komunikacyjny (KK)
W Urzędzie lub od zewnętrznego
operatora. Posiada HSM. Ma dostęp
do PeUP (przez VPN) oraz
do lokalnych systemów (np. SOD).

PeUP
Zainstalowany w CPD. Ma dostęp
do wszystkich KK przez VPN.
Publikuje PeUP dla Klientów oraz
Interfejs administracyjny PeUP.

naleznosci

Żądanie użytkownika sprawdzenia
stanu swoich opłat

naleznosciRaport

Raport informujący o stanie opłat
użytkownika

Szczegółowa struktura i opisy komunikatów w dokumencie Interfejsy komunikacji.

F8WEB INT.PK3

Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1
Komunikaty systemu płatności

Systemy zewnętrzne (np. SOD)
Zainstalowany w urzędzie.
Ma dostęp do KK.

Komputer Komunikacyjny (KK)

PeUP

Zainstalowany w Urzędzie lub udostępniony
przez zewnętrznego operatora. Posiada HSM.
Ma dostęp do PeUP (przez VPN) oraz
do lokalnych systemów (np. SOD).

Dodanie nowej opłaty w trakcie
procedowania sprawy
Zapisanie i przetworzenie
informacji o identyfikatorze opłaty

Rejestracja automatyczna wpłat,
np. z systemu księgowego
Zapisanie i przetworzenie
informacji o rozliczeniu opłaty

Zainstalowany w CPD. Ma dostęp do
wszystkich KK przez VPN. Publikuje PeUP dla
Klientów oraz Interfejs administracyjny PeUP.

Rejestracja opłaty i nadanie jej
identyfikatora opłaty SEKAP

oplataNowa

oplataPotwierdzenie

wplataNowa

Zapisanie i przetworzenie
informacji o identyfikatorze opłaty

Przetworzenie wpłaty

oplataPotwierdzenie

wplata
wplataPlat

Przetworzenie wpłaty

Ustalenie faktu rozliczenia
określonego
identyfikatora opłaty oplataRozliczenie
oplataRozliczenie

Zapisanie i przetworzenie
informacji o rozliczeniu opłaty

Zapisanie i przetworzenie
informacji o grupie opłat

Nowa grupa opłat

platnoscRozliczenie

nazwa komunikatu MWD

nazwa komunikatu
wewnętrznego PeUP

platnosc

Szczegółowa struktura i opisy komunikatów w dokumencie Interfejsy komunikacji.

F8WEB INT.PK4

Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1
Komunikaty systemu SAWPE
Komunikaty przekazujące informacje o skrzynkach i kontach,
Komunikaty Platformy Formularzy Elektronicznych

Systemy zewnętrzne (np. SOD)
Zainstalowany w urzędzie.
Ma dostęp do KK.

Komputer Komunikacyjny (KK)
Zainstalowany w Urzędzie lub udostępniony
przez zewnętrznego operatora. Posiada HSM.
Ma dostęp do PeUP (przez VPN) oraz
do lokalnych systemów (np. SOD).

Przesłanie dokumentu do
weryfikacji
Odebranie raportu z wynikiem
weryfikacji

Zainstalowany w CPD. Ma dostęp do
wszystkich KK przez VPN. Publikuje PeUP dla
Klientów oraz Interfejs administracyjny PeUP.

Zweryfikowanie podpisu i odesłanie
zwrotne raportu

sawpe

sawpeRaport

Przesłanie danych nowej skrzynki
Przekazanie Klientowi użytkownika
i startowego hasła

skrzynkaPotwierdzenie

Uzupełnienie lokalnego
repozytorium MFE

nazwa komunikatu
wewnętrznego PeUP

Założenie nowe nieaktywnej
Skrzynki Kontaktowej

skrzynkaNowa

Żądanie przesłania aktualnych
formularzy

nazwa komunikatu MWD

PeUP

Wygenerowanie paczki
z
aktualnymi
definicjami formularzy
pformdRefresh
pformdPack

Szczegółowa struktura i opisy komunikatów w dokumencie Interfejsy komunikacji.

F8WEB INT.PK5

Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1
Komunikaty przekazujące informacje publiczne do BIP/PeUP/e-Urzędu

Systemy zewnętrzne (np. SOD)
Zainstalowany w urzędzie.
Ma dostęp do KK.

Komputer Komunikacyjny (KK)
Zainstalowany w Urzędzie lub udostępniony
przez zewnętrznego operatora. Posiada HSM.
Ma dostęp do PeUP (przez VPN) oraz
do lokalnych systemów (np. SOD).

Przesłanie informacji
teleadresowych urzędu

adresRep

Przesłanie informacji o strukturze
organizacyjnej urzędu

struktRep

Przesłanie informacji o rejestrach i
zamówieniach publicznych

rejRep

Pakowanie załącznika do e-paczki,
podział na części i przesyłanie

zalacznikiReq
zalacznikiPart

nazwa komunikatu MWD

nazwa komunikatu
wewnętrznego PeUP

PeUP
Zainstalowany w CPD. Ma dostęp do
wszystkich KK przez VPN. Publikuje PeUP dla
Klientów oraz Interfejs administracyjny PeUP.

Publikacja przesłanych informacji

Publikacja przesłanych informacji

Publikacja przesłanych informacji

Żądanie przesłania załączników do
rejestrów i zamówień publicznych
Odebranie i łączenie wszystkich
części, przetwarzanie paczki

Szczegółowa struktura i opisy komunikatów w dokumencie Interfejsy komunikacji.

F8WEB INT.PK6

Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1
Komunikaty dotyczące integracji z systemami dziedzinowymi – część I

Systemy dziedzinowe

Systemy zewnętrzne (np. SOD)
Zainstalowany w urzędzie.
Ma dostęp do KK.

Żądanie przesłania listy pism z rejestru
korespondencji przychodzącej

sdPismoListReq
sdPismoList

Odebranie listy dostępnych pism
Żądanie przesłania danych pisma z
rejestru korespondencji przychodzącej

Odebranie listy pozycji rejestrów
Żądanie przesłania informacji o
określonej pozycji rejestru
Zaktualizowanie istniejącej lub dodanie
nowej pozycji do bazy systemu

nazwa komunikatu MWD

nazwa komunikatu
wewnętrznego PeUP

Przesłanie informacji o piśmie
przychodzącym z załącznikami

sdPismoListReq

Zaktualizowanie istniejącego lub dodanie
nowego pisma do bazy systemu
Żądanie przesłania listy pozycji rejestrów

Wysłanie listy pism spełniających warunki
zapytania

sdPismo

Przesłanie listy pozycji rejestrów
spełniających warunki zapytania

sdRejestrListReq
sdRejestrList

Przesłanie informacji o pozycji rejestru z
załącznikami do niej

sdRejestrReq
sdRejestr

Szczegółowa struktura i opisy komunikatów w dokumencie Interfejsy komunikacji.

F8WEB INT.PK7

Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1
Komunikaty dotyczące integracji z systemami dziedzinowymi – część II

Systemy dziedzinowe

Systemy zewnętrzne (np. SOD)
Zainstalowany w urzędzie.
Ma dostęp do KK.

Żądanie przesłania informacji o
dostępnych do pobrania dokumentach
Odebranie informacji o dokumentach
Żądanie przesłania informacji o
określonym dokumencie
Zaktualizowanie istniejącego lub
dodanie nowego dokumentu do bazy
Żądanie przesłania informacji o
dostępnych do pobrania sprawach
Odebranie listy spraw
Żądanie przesłania informacji o
określonej sprawie
Zaktualizowanie istniejącej lub dodanie
nowej sprawy do bazy systemu

nazwa komunikatu MWD

nazwa komunikatu
wewnętrznego PeUP

sdDokumentListReq

Przesłanie informacji o dostępnych
dokumentach

sdDokumentList

sdDokumentReq

Przesłanie informacji o dokumencie wraz
z załącznikami

sdDokument

sdSprawaListReq

Przesłanie informacji o dostępnych
sprawach

sdSprawaList

Przesłanie informacji o dostępnych
dokumentach

sdSprawaReq
sdSprawa

Szczegółowa struktura i opisy komunikatów w dokumencie Interfejsy komunikacji.

F8WEB INT.PK8

Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1
Komunikaty dotyczące integracji z systemami dziedzinowymi – część III

Systemy dziedzinowe

Systemy zewnętrzne (np. SOD)
Zainstalowany w urzędzie.
Ma dostęp do KK.

Żądanie przesłania informacji o dostępnych
pozycjach kartoteki kontrahentów
Odebranie listy kontrahentów
Żądanie przesłania informacji o określonym
kontrahencie
Zaktualizowanie istniejącej lub dodanie
nowej pozycji kartoteki do bazy systemu
Żądanie przesłania informacji o dostępnych
do pobrania pozycjach kartoteki personelu
Odebranie informacji o dostępnych do
pobrania pozycjach kartoteki personelu
Żądanie przesłania informacji o określonym
pracowniku
Zaktualizowanie istniejącej lub dodanie
nowej pozycji kartoteki do bazy systemu

nazwa komunikatu MWD

nazwa komunikatu
wewnętrznego PeUP

sdKontrahentListReq

Przesłanie informacji o dostępnych
pozycjach kartoteki kontrahentów

sdKontrahentList

sdKontrahentReq

Przesłanie informacji o pozycji kartoteki
kontrahentów

sdKontrahent

sdPersonelListReq

Przesłanie informacji o dostępnych do
pobrania pozycjach kartoteki personelu

sdPersonelList

sdPersonelReq

Przesłanie informacji o pozycji kartoteki
personelu

sdPersonel

Szczegółowa struktura i opisy komunikatów w dokumencie Interfejsy komunikacji.

F8WEB INT.PK9

Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1
Komunikaty przekazujące informacje publiczne do BIP/PeUP/e-Urzędu

Systemy zewnętrzne (np. SOD)
Zainstalowany w urzędzie.
Ma dostęp do KK.

Komputer Komunikacyjny (KK)
Zainstalowany w Urzędzie lub udostępniony
przez zewnętrznego operatora. Posiada HSM.
Ma dostęp do PeUP (przez VPN) oraz
do lokalnych systemów (np. SOD).

Odpowiedź na komunikat
diagnostyczny

ping
pingOdpowiedz

nazwa komunikatu MWD

nazwa komunikatu
wewnętrznego PeUP

PeUP
Zainstalowany w CPD. Ma dostęp do
wszystkich KK przez VPN. Publikuje PeUP dla
Klientów oraz Interfejs administracyjny PeUP.

Wysłanie komunikatu
diagnostycznego

Potwierdzenie prawidłowej
komunikacji

Szczegółowa struktura i opisy komunikatów w dokumencie Interfejsy komunikacji.

