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I WstępRozdział

Niniejsza dokumentacja dotyczy użytkowników zewnętrznych, którzy będą zakładali konto w aplikacji
Elektroniczna Skrzynka Podawcza.  Obejmuje zagadnienia z zakresu aktywacji i konfiguracji konta
oraz wysyłania spraw do urzędów. 

Strona główna aplikacji www.esp.sygnity.pl

II Aktywacj i konfiguracja konta użytkownika
składającego formularz

Rozdział

Rozdział obejmuje zagadnienia dotyczące użytkowników (internetowych petentów tj. osoby,
organizacje), którzy będą użytkowali system ESP,  ich rejestracji, konfiguracji danych jak i  składania
przez zarejestrowanego już użytkownika formularzy oraz czynności z tym związanych.

Aktywacja obejmuje:
1. Rejestracja użytkownika
2. Weryfikacja użytkownika
3. Zmiana hasła
4. Logowanie
5. Wyrejestrowanie

Zagadnienia dotyczące formularzy obejmują:
1. Składanie formularza
2. Formularz uniwersalny
3. Podpis elektroniczny
4. Weryfikacja podpisu
5. Przeglądanie spraw
6. Powiadamianie o statusie sprawy

2.1 Rejestracja

Aby umożliwić użytkownikowi (osoba, organizacja) składnie wniosków do urzędów drogą elektroniczną
wymagana jest rejestracja konta.
ESP umożliwia rejestrację konta użytkownika o charakterze interesanta dla dwóch typów
użytkowników: osoby fizycznej oraz organizacji.

Wcelu rozpoczęcia procesu rejestracji użytkownika należy kliknąć przycisk  "Zarejestruj się",

 znajdujący się na stronie głównej aplikacji, lub wpisać w przeglądarce internetowej adres:
http://www.esp.sygnity.pl/rejestracjaUzytkownika.do 

Wyświetli się następujący formularz rejestracji: 

http://www.esp.sygnity.pl/rejestracjaUzytkownika.do
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W polu "Typ interesanta" należy wybrać odpowiednio "osoba" bądź "organizacja". Przy każdym
wyborze istnieją różne warianty wypełniania, wspólne dla obu pozostaje wpisanie danych w polach 
"Identyfikator", "Hasło" oraz "Powtórzenie hasła".

 Pola oznaczone na czerwono muszą zostać wypełnione.

WARIANTY WYPEŁNIANIA

1. OSOBA

Jeżeli w polu "Typ interesanta" wybierze się "osoba" okno konfiguracji danych przyjmuje widok jak
powyżej.

W sekcji Dane osobowe należy wpisać "Nazwisko", "Imię", "Pesel" oraz nie obligatoryjnie "NIP". W
razie gdy rejestracji dokonuje cudzoziemiec należy zaznaczyć pole "Cudzoziemiec" i obligatoryjne
stanie się uzupełnienie pola "Nr paszportu" zamiast "Pesel".
W sekcji Dane adresowe wpisuje się podstawowe dane dotyczące miejsca zamieszkania itp. 
W obszarze "Rodzaj adresu" można wybrać różne warianty "Zameldowania stały", "Zameldowania
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tymczasowy", "Przebywania".

Aby wprowadzić dane dotyczące miejscowości należy kliknąć "Lista przewijania"  otworzy się
wówczas okno 

w którym w poszczególnych polach należy wybrać odpowiednio województwo, powiat, gminę i
miejscowość. Na koniec zatwierdzić po przez kliknięcie w przycisku "Zatwierdź".Pole "Poczta" wypełni
się automatycznie.
Istotne jest również zaznaczenie "Tak" lub "Nie" przy opcji "Powiadamianie o statusie spraw". Dzięki tej
opcji będą przekazywane informacje o każdorazowej zmianie statusu sprawy na e-mail podany przez
użytkownika. 
Po wypełnieniu wszystkich pól kliknąć przycisk "Zatwierdź"

2. ORGANIZACJA

Jeżeli w polu "Typ interesanta" wybierze się "Organizacja" okno konfiguracji danych przyjmie postać
jak poniżej
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Sekcja Dane osobowe reprezentanta służy do rejestracji danych osoby reprezentującej orfanizację.
Należy wybrać typ reprezentanta oraz obowiązkowo wprowadzić imię, nazwisko oraz PESEL osoby.
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W sekcji Dane organizacji wypełnia się pola "Nazwa" chodzi tutaj o firmę (nazwę) organizacji oraz

"REGON" (nr identyfikacyjny podmiotu gospodarczego). Następnie należy kliknąć przycisk  "Lista
przewijania"  przy polu "PKD"  

z wyświetlonej listy "PKD" wybrać odpowiednią i zaznaczyć dla swojej organizacji i kliknąć przycisk
"Akceptuj".

W sekcji Dane adresowe w polu "Rodzaj adresu" należy wybrać "Siedziby" co oznacza, że należy
podać adres siedziby organizacji. 

Analogicznie jak w przypadku rejestracji osoby należy wykonać : 
- wybór miejscowości
- odznaczenie wybranego wariantu w powiadamianiu o statucie spraw
- zakończyć 

Po rejestracji wyświetlane jest potwierdzenie rejestracji konta użytkownika w systemie:
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jednak aby aktywować konto należy kliknąć link, który po wybraniu przycisku "Zakończ" zostanie
automatycznie wysłany na podany przy rejestracji adres e-mail.

Po kliknięciu linku konto zostaje aktywowane. 

W tym momencie proces rejestracji jest w pełni zakończony.

2.2 Weryfikacja użytkownika

Użytkownik po pomyślnym zarejestrowaniu i wprowadzeniu pierwszej sprawy ( składanie spraw
opisane zostało w rozdziale "Składanie formularza" i "Formularz uniwersalny") uzyskuje status
użytkownika nie zweryfikowanego. Aby przejść proces weryfikacji użytkownik będzie musiał stawić się
osobiście z dokumentem tożsamości w urzędzie, do którego skierował sprawę.
O terminie i miejscu zostanie poinformowany drogą mailową. Jednostka sprawdzi wiarygodność
użytkownika i dokona jego weryfikacji. W przypadku nie stawienia się użytkownika w urzędzie zostanie
mu nadany status "zweryfikowany negatywnie". Status ten nie blokuje  wysłania tej samej sprawy
ponownie do tej samej bądź innej jednostki, jedynie kolejne sprawy nie zostaną rozpatrywane.
Automatyczne nadanie statusu "pozytywnie zweryfikowany" następuje gdy użytkownik podpisał
wniosek za pomocą bezpiecznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2.3 Zmiana hasła

Po pomyślnej rejestracji i zalogowaniu użytkownik może dokonać zmiany hasła. 

W tym celu należy kliknąć przycisk "Zmiana hasła"  w panelu "Moje sprawy"
wyświetlanym po zalogowaniu.
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Po przyciśnięciu przycisku "Zmiana hasła" pojawi się okno jak poniżej

 

należy wypełnić pola "Aktualne hasło", "Nowe hasło", "Powtórzenie nowego hasła" i kliknąć przycisk
"Zmień hasło"

 Analogicznie dla użytkownika osoba bądź organizacja.

2.4 Logowanie

Użytkownik po pomyślnym zarejestrowaniu może zalogować się wpisując w przeglądarce internetowej
adres głównej aplikacji ESP: 
 www.esp.sygnity.pl, a następnie wpisaniu loginu i hasła oraz zatwierdzeniu kliknięciem przycisku
"Zaloguj".
Wyświetli się panel konta użytkownika.

http://www.esp.sygnity.pl
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2.5 Wyrejestrowanie

Użytkownik może w każdej chwili wyrejestrować się z systemu. Operacja ta spowoduje usunięcie
wszystkich danych osobowych oraz zarejestrowanych spraw. 
Dokonuje się jej po wcześniejszym zalogowaniu do systemu i w oknie "Moje sprawy" kliknięciu

przycisku .

Jest to operacja nieodwracalna.

III FormularzeRozdział

Rozdział obejmuje zagadnienia:
1. Składanie formularza
2. Formularz uniwersalny
3. Popis elektroniczny
4. Weryfikacja podpisu
5. Przeglądanie spraw
6. Powiadamianie o statucie spraw

3.1 Składanie formularza

Składanie formularza drogą elektroniczną jest uzależnione od tego, która jednostka umożliwia
komunikację za pomocą ESP i jakie formularze określiła jako obsługiwane. 
Rodzaje formularzy są różne w zależności od tego kto jest zalogowany jako użytkownik (osoba/
organizacja).

Użytkownik zalogowany jako organizacja ma możliwość wysyłania formularzy oraz wniosków
wyszczególnionych w oknie poniżej:
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Użytkownik zalogowany jako osoba ma możliwość wysłania formularzy oraz wniosków
wyszczególnionych na liście poniżej:

Wybierając jednostkę za pomocą przycisku "Wybierz jednostkę" wyświetli się lista spraw przez nią
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obsługiwanych.
Aby złożyć formularz w polu "Jednostka" można wybrać z listy interesującą użytkownika jednostkę, lub
od razu przystąpić do wyboru interesującego nas formularza. Na przykładzie użytkownika
zarejestrowanego jako osoba można wybrać formularz "Formularz uniwersalny". Otwarcie formularza
gotowego do wypełnienia następuje po kliknięciu na jego nazwę w liście znajdującej się po lewej
stronie panelu użytkownika.

Dalsze informacje i szczegóły zostały  opisane w rozdziale "Formularz uniwersalny"

3.2 Formularz uniwersalny

Formularz uniwersalny jest prostą formą komunikacji z urzędem. Służy przede wszystkim do
wysłania opisu interesującej użytkownika sprawy. Jest przeznaczony dla użytkowników oznaczonych
jako osoby jak i organizacje.

Aby rozpocząć korzystanie z formularza uniwersalnego należy w przeglądarce wpisać adres: www.esp.
sygnity.pl

Wyświetli się strona głównej aplikacji ESP, skąd można bezpośrednio wybrać "Formularz uniwersalny"
po przez kliknięcie na jego nazwę. 
Bądź od razu przystąpić do logowania, które zostało opisane w rozdziale "Logowanie", a następnie
wybrać formularz z listy formularzy opisanych w rozdziale "Składanie formularza".

http://www.esp.sygnity.pl
http://www.esp.sygnity.pl
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Po bezpośrednim wybraniu formularza z głównej strony aplikacji pojawi się okno logowania jak poniżej:
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w którym należy wypełnić pola "Identyfikator" i "Hasło" oraz kliknąć przycisk "Zaloguj".

Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się obszar roboczy gotowy do wypełniania.

Pola zaznaczone na czerwono muszą zostać wypełnione.

W sekcji "Twoje dane adresowe" dane wypełnią się automatycznie zgodnie z podanymi podczas
rejestracji konta. Można dokonać ich zmiany "ręcznie", a następnie kliknąć przycisk "Zapisz dane".

W sekcji "Formularz zostanie wysłany do jednostki" pojawia się automatycznie jednostka, która w
swoich danych podała kody pocztowe określające jakie dzielnice, obszary będą objęte działaniem
jednostki i są one jednocześnie zgodne z podanymi przez użytkownika. 
Zmiany jednostki można dokonać na dwa sposoby:
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1. Po przez kliknięcie przycisku  "Wybierz jednostkę spośród najbliższych". Otworzy się
okno z listą najbliżej umiejscowionych jednostek obsługujących sprawę danego typu.

Należy zaznaczyć odpowiadającą jednostkę i kliknąć przycisk "Akceptuj".

2. Po przez kliknięcie przycisku "Wybierz jednostkę spośród wszystkich". Otworzy się okno
z listą wszystkich jednostek obsługujących sprawę danego typu. 
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Po dokonanej akceptacji jednostki oraz wypełnieniu wszystkich danych należy przejść do kolejnej
strony klikając w przycisk "Dalej".
Wyświetli się okno jak poniżej:

W tym miejscu użytkownik w polu "Opis sprawy" informuje jednostkę w jakiej sprawie się zwraca.
Może również załączyć pliki klikając w przycisk "Przeglądaj", który umożliwia przeglądanie plików
zapisanych na komputerze. Po wybraniu odpowiadającego pliku należy kliknąć przycisk "Dodaj plik".
Użytkownik może również dołączyć opis załączonych plików.Istnieje możliwość wrócenia się do
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wcześniejszego okna po przez użycie przycisku "Cofnij".
Po dokonaniu wymaganych czynności do kolejnego okna przechodzi się za pomocą przycisku "Dalej". 

Ostatnie okno ma postać jak poniżej:

W tym punkcie użytkownik może się jeszcze cofnąć do poprzednich okien i nanieść zmiany,
przeglądać wpisane dane po przez kliknięcie przycisku "Podgląd danych wniosku", podpisać
elektronicznie, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale "Podpis elektroniczny" lub też od razu

wysłać klikając w przycisk  "Wyślij". Istnieje również możliwość zapisania danych w pliku i

późniejsze kontynuowanie ich wprowadzania. Dane zapisuje się korzystając z przycisku "Zapisz
dane do pliku XML".

W razie zapisania wniosku na dysku ponowne korzystanie z niego jest możliwe po wcześniejszym

zalogowaniu, a następnie kliknięciu przycisku "Wczytaj z pliku" znajdującym się w
oknie "Moje sprawy". Wyświetli się okno jak poniżej:

Korzystając z przycisku "Przeglądaj" można wczytać plik z zawartością formularza, a następnie
potwierdzić klikając w przycisk "Wczytaj". Po otwarciu wniosek jest gotowy do dalszego wypełniania.

O zakończeniu pracy i pomyślnym wysłaniu formularza informuje okno zawierające potwierdzenie i
podstawowe informacje  dotyczące urzędu, numeru identyfikacyjnego sprawy jak poniżej:
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Formularz można wydrukować klikając w przycisk "Drukuj formularz" lub zakończyć pracę klikając
przycisk "Zakończ".

Po zakończeniu pracy aplikacja powróci do okna "moje sprawy" gdzie sprawa zostanie wyświetlona jak
poniżej:
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Na podany przez użytkownika adres e-mail  zostanie dostarczona wiadomość potwierdzająca
rejestrację sprawy oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentu elektronicznego , a następnie tą
drogą użytkownik będzie informowany o późniejszych zmianach statusu sprawy.
Do wiadomości e-mail poświadczającej odbiór dokumentu elektronicznego zostaną załączone pliki:
upo.xml.XAdES - plik z podpisem (w formacie XAdES) pod dokumentem UPO
upo.xml - plik z treścią Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Pozostałe wnioski i formularze składane są w analogiczny sposób do formularza uniwersalnego,
różniąc się jedynie polami do wypełnienia. 

3.3 Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to zgeneralizowana nazwa różnych technik potwierdzania dokumentu i
tożsamości jego nadawcy drogą elektroniczną. Musi on spełniać te same warunki co podpis zwykły
tzn. musi być trudny lub niemożliwy do podrobienia i stwarzać możliwość weryfikacji i trwale łączyć się
z dokumentem.
Istnieją dwa rodzaje podpisów elektronicznych: zwykły i bezpieczny.
Jedynie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu ma moc prawną, gdzie zgodnie z ustawą został  zrównany z podpisem odręcznym. 
Certyfikat kwalifikowany to taki, który wystawiony jest przez kwalifikowany urząd certyfikacyjny.
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Ustawą regulującą zagadnienia związane z podpisem elektronicznym jest ustawa z dnia 18 września

2001r o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm).  dostępna na stronie
internetowej http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20011301450

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu może
zostać wykorzystany do podpisywania formularzy podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki
Podawczej w aplikacji ESP.

Po zakończonym wypisywaniu wniosku/formularza pojawi się okno jak poniżej:

W celu dokonania podpisu należy podłączyć czytnik kart kryptograficznych, o ile urządzenie
(komputer) nie zostało wyposażone w wbudowany na stałe, włożyć kartę a następnie kliknąć przycisk
"Podpisz elektronicznie". 
Pojawi się okno jak poniżej:

W polu "Certyfikat do podpisania danych" wybrać właściwy, a następnie kliknąć przycisk "Wybierz",
pojawi się kolejne okno:

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20011301450
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W tym widoku przez kliknięcie przycisku  uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące
wybranego certyfikatu. 
Po kliknięciu przycisku "Podpisz" pojawi się okno:
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Należy wprowadzić PIN do klucza weryfikacyjnego, a następnie kliknąć przycisk "Akceptuj".
Po pomyślnym podpisaniu w polu "Realizowana czynność" pojawi się informacja o statusie
podpisywania

Aby zakończyć pospisywanie należy kliknąć w przycisk "Zakończ".
Po pomyślnym zakończeniu procesu podpisywania wyświetli się informacja jak poniżej:

Formularz podpisany jest gotowy do wysłania. Informacje dotyczące dalszych działań opisane są w
rozdziale "Formularz uniwersalny".

 Plik z podpisem elektronicznym ma rozszerzenie XAdES. 

3.4 Weryfikacja podpisu

Weryfikacji podlega bezpieczny podpis elektroniczny. Do tego celu służy jedynie oprogramowanie
posiadające deklarację zgodności z wymaganiami określonymi dla bezpiecznego urządzenia do
weryfikacji podpisów elektronicznych. 

Jednostka, do której wypłynął wiosek opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikuje
jego zgodność po przez: matematyczną weryfikacje podpisu, sprawdzenie daty certyfikatu oraz jego
ważności.
Unieważnienie certyfikatu weryfikuje się na podstawie list unieważnionych certyfikatów publikowaną
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przez kwalifikowane centra certyfikacji. 

Weryfikacja jest możliwa przez jednostkę jak i osobę/organizację podczas przeglądania spraw,

opisanego w rozdziale "Przeglądanie spraw" po przez kliknięcie przycisku 
 "Weryfikuj" przy polu "Plik podpisu pod wnioskiem" bądź "Plik podpisu pod UPO.

Weryfikacji podpisu można poddać podpis złożony przez użytkownika wysyłającego formularz jak i
urząd. Każdy z podpisów można pobrać i zapisać na dysku. Dokonać tego można podczas
przeglądania spraw jak i zapisując pliki załączone do e-maila z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru
dokumentu elektronicznego wysyłanego do osoby/organizacji po pomyślnej rejestracji sprawy.

3.5 Przeglądanie spraw

Przeglądanie spraw jest możliwe po uprzednim zalogowaniu na stronę aplikacji ESP. Umożliwia ono
sprawne przeglądanie ilości wysłanych spraw oraz sprawdzanie danych takich jak status sprawy,
rodzaj oraz inne.
 
Po pomyślnym zalogowaniu się przez użytkownika (osoba/organizacja) w oknie moje sprawy widnieją
wszystkie sprawy wysłane do jednostki posortowane według daty wprowadzenia(na górze listy
najnowsze).

Użytkownik może zaznaczając wybraną sprawę uzyskać na jej temat szczegółowe informacje po przez

kliknięcie przycisku  "Przeglądaj". Wyświetli się wówczas okno jak poniżej:
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Widok ten zapewnia możliwość sprawdzenia historii stanów sprawy, wysłania ponownego zgłoszenia
wniosku, pobrania plików jak i weryfikacji pliku podpisu pod UPO bądź elektronicznym dokumencie
formularza. 
W polu "Opis statusu sprawy", które wypełniane jest przez jednostkę uzyskuje się dodatkowe
informacje dotyczące sprawy np. o obowiązku stawienia się w urzędzie. 
Ponowne wysłanie zgłoszenia jest możliwe tylko wówczas gdy ostatnim stanem jest "bez rozpoznania"
lub "do przekazania innej jednostce", a jednostka nie jest określona. Jednocześnie sprawa ze stanem
"do przekazania innej jednostce" nie może być powtórnie wysłana do tej samej placówki.
Sprawa zarejestrowana w jednostce może mieć swój nr kancelaryjny oraz wyznaczony termin
realizacji.

Kliknięcie przycisku "Powrót" wraca do panelu "moje sprawy" dając możliwość sprawdzania
pozostałych spraw. 

  Zmiany dotyczące statusu, stanu sprawy będą zmieniały się automatycznie po dokonaniu zmian
przez jednostkę.

3.6 Powiadamianie o statusie spraw

Statusy spraw oraz ich wszelkie zmiany regulowane są przez jednostki, do których zostały wysłane
dane sprawy.
Informacje dotyczące zmian przekazywane są użytkownikowi drogą internetową na adres e-mail, który
podał podczas rejestracji. 
Statusy spraw są uszczegółowieniem stanu spraw, który informuje o tym na jakim etapie realizacji jest
dana sprawa
Sprawa może być w toku oraz mieć status przygotowanie odpowiedzi.
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Sprawy mogą przyjmować poszczególne stany spraw:

1. Wprowadzona - po zaakceptowaniu formularza przez użytkownika i zarejestrowaniu w systemie
(przed wysłaniem do jednostki).

2. Wysłana - po wysłaniu zgłoszenia do jednostki ( informacje o postępach sprawy będą
przekazywane drogą e-mailową).

3. Przyjęta - po przyjęciu formularza przez jednostkę.
4. Zarejestrowana - po zarejestrowaniu spawy na podstawie formularza.
5. W toku - po rozpoczęciu rozpatrywania sprawy.
6. Niekompletny wniosek - sprawa przetwarzana, dla której konieczne jest dostarczenie brakujących

dokumentów.
7. Zawieszona - zawieszone postępowanie w sprawie.
8. Zakończona - po zakończeniu rozpatrywania sprawy.
9. Anulowana - sprawa została anulowana.
10.Bez rozpoznania - jeżeli wnioskodawca w ustawowym terminie nie dostarczy wymaganych

dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia sprawy, bądź nie rozpatrzenie sprawy z innych
powodów. 

11.Do przekazania innej jednostce - w przypadku, gdy jedna jednostka, do której pierwotnie
skierowano sprawę zwróci ją do systemu 

Poza drogą e-mailową stan i status sprawy można sprawdzić po uprzednim zalogowaniu się na
głównej stronie aplikacji ESP w oknie "Moje sprawy" jak i dzięki opcji "Przeglądanie spraw".

3.7 Dokumenty użytkownika

Użytkownik zalogowany jako osoba bądź organizacja ma możliwość oglądania złożonych formularzy,
dokumentów odebranych jak i nieodebranych. Funkcje te związane są bezpośrednio z kontaktem z
urzędem.
Widok złożone formularze ma postać:
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Widok dokumenty odebrane przyjmuje postać:

W widoku tym pojawia się informacja o nadawcy danego dokumentu, nazwę danego dokumentu jak i
datę wysłania.
Kolejnym widokiem jest widok dokumenty nieodebrane:

W widoku tym pojawiają się podstawowe informacje wraz z informacją o statusie. Statusem dla danej
sprawy może być "Odbierz", "Nieodebrana" lub "Upłynął termin odbioru". 
Klikając na "Odbierz" pojawia się okno:
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W tym momencie należy kliknąć przycisk i podpisać elektronicznie poświadczenie odbioru. Dokument
po podpisaniu pojawi się w zakładce "Dokumenty odebrane".

IV Słownik używanych pojęćRozdział

ESP -Elektroniczna Skrzynka Podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej
służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy
wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej./ Nazwa Aplikacji.

Użytkownik wewnętrzny - użytkownik zarejestrowany jako jednostka

Jednostka  - jednostka terenowa(urząd), do której sprawa jest kierowana, jednostka aktywuje w
systemie usługę obsługi interesantów przez Internet, określa rodzaje spraw przez nią obsługiwanych
oraz opcjonalnie ustala obszary terytorialne, którymi się zajmuje (poprzez podanie kodów pocztowych).
Dodatkowo może aktualizować informacje o swojej jednostce podając np. numery telefonów
kontaktowych, numery pokoi, godziny otwarcia itp., użytkownik musi logować się w systemie.

Użytkownik zewnętrzny - użytkownik zarejestrowany jako osoba bądź organizacja.

Osoba lub Organizacja – beneficjent, dla którego przede wszystkim dedykowany jest system,
rejestruje się w systemie i wprowadza sprawy kierując je do wybranych przez siebie jednostek, ma
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możliwość sprawdzania statusów spraw samodzielnie lub poprzez email. Ten typ użytkownika wymaga
rejestracji i logowania.

Sprawa-  czyli zbiór danych zarejestrowanych w formularzu wraz z identyfikatorem.

Administrator  - zarządza kontami użytkowników (blokuje konta, zakłada użytkowników typu
jednostka, usuwa użytkowników), zarządza sprawami (przegląd, usuwanie spraw przedawnionych),
administruje słownikami.

Formularze - zbiór danych wysyłanych do urzędu np. uniwersalny, rejestracja bezrobotnego itp.

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru, wysyłane przez jednostkę do użytkownika zewnętrznego po
odbiorze formularza.

Status - uszczegółowienie stanu sprawy

Stan - aktualny etap realizacji sprawy 

Podpis elektroniczny - tutaj: bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. 

Strona główna aplikacji - www.esp.sygnity.pl

XAdES - rozszerzenie pliku z podpisem elektronicznym

xml - rozszerzenie plików z: danymi formularza, podpisem pod UPO,  podpisem pod formularzem,
treścią UPO

NIS - Numer Identyfikacyjny Sprawy

http://www.esp.sygnity.pl
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