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Convenții de notare
Acest ghid utilizează următoarele formatări de text și indicatoare:

Indicatoare

Semnificație
Indică o notă. Atrage atenția asupra
unor informații importante.
Indică o avertizare. Indică informații
esențiale pentru a nu dăuna funcționării
sistemului sau aplicației.
Indică
o
interzicere.
Indică
informații de importanță majoră menite să
atragă atenția asupra unor acțiuni ce
trebuie evitate pentru a nu produce daune
majore.
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1 Descriere generală
Modulul MATRISK REGISTRU DE EVALUĂRI facilitează managementul portofoliului de evaluări
realizate cu aplicația MATRISK©. Principalele facilități oferite de modulul MATRISK
REGISTRU DE EVALUĂRI sunt:
-

Gestionarea unitară a portofoliului de evaluări
Imporul / exportul registrului de evaluări
Verificarea și afișarea automată a statusului evaluărilor (în termen, pe cale să expire,
expirate)
Verificarea și avertizarea automată la detectarea unor evaluări pe cale să expire
Generarea automată a numărului de înregistrare al analizei
Mecanism flexibil de definire a formatului numărului de înregistrare care permite
utilizatorului să adapteze acest număr la specificul activității

Modulul MATRISK REGISTRU DE EVALUĂRI este destinat utilizării împreună cu
aplicația MATRISK versiunea v3.4 sau superioară.
Modulul MATRISK REGISTRU DE EVALUĂRI poate fi achiziționat fie împreună cu
pachetul MATRISK fie de către clienții care dețin deja o licență MATRISK validă.

2 Utilizarea Modulului MATRISK REGISTRU DE EVALUĂRI
2.1 Instalarea / dezinstalarea modulului
Modulul MATRISK REGISTRU DE EVALUĂRI este instalat automat de kit-ul de instalare al
pachetului MATRISK compatibil cu acest modul. Activarea Modulului MATRISK REGISTRU DE
EVALUĂRI se face prin introducerea numărului de licență primit la achiziționarea pachetului
MATRISK și validarea unui certificat de licență generat special pentru acest modul.
Pentru informații referitoare la instalarea / dezinstalarea MATRISK vă rugăm să consultați
instrucțiunile din pachetul MATRISK precum și manualul de utilizare al aplicației.
După instalarea si licențierea corespunzătoare a unui pachet MATRISK compatibil,
disponibilitatea acestui modul în cadrul aplicației este semnalizată corespunzător în fereastra
Info.
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Figura 1 Afișare disponibilitate modul REGISTRU DE EVALUĂRI

2.2 Accesare și descriere generală
Modulul “Registrul de evaluari” este plasat în pagina de “Setari”, după butonul “Mijloace de
control”, așa cum este ilustrat în figura de mai jos:

Figura 2 Accesarea registrului de evaluări

Fereastra principală a modulului “Registrul de evaluari” expune un tabel sintetic cu toate evaluările
stocate în baza de date.
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Figura 3 Registrul de evaluări

Tabelul conține următoarele coloane:








Numărul de înregistrare (de exemplu, RERSF 0001) atribuit unei analize (evaluari).
Data evaluării.
Beneficiar (poate fi numele grupului dacă obictivul căruia îi este asociată analiza face
parte dintr – un grup, sau numele obiectivului, dacă acesta este negrupat).
Obiectiv (dacă beneficiarul este numele unui grup, atunci în această coloană este
afișat chiar numele obiectivului).
Evaluator – este persoana care a făcut evaluarea; poate fi evaluatorul declarat la
instalarea aplicației sau oricare alta persoana (posibil, în special, în situația importării
evaluărilor).
Categoria obiectivului.

La prima execuție a aplicației cu modulul MATRISK REGISTRU DE EVALUĂRI activat, se
completează automat registrul cu datele referitoare la toate analizele (evaluările) existente
în baza de date a aplicației. De asemenea, registrul se actualizează automat la orice operație
de analiză nouă, duplicare analiză, import analiză sau la modificarea unuia dintre câmpurile
analizei care sunt afișate in registru (număr de înregistrare, obiectiv etc). De exemplu, se
poate schimba numele evaluatorului în fereastra de descriere a obiectivului (acum acest
câmp este editabil), iar după salvarea datelor aceste modificări sunt reflectate în tabelul din
“Registrul de evaluari”.
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Figura 4 Actualizarea datelor în registrul de analize

În registru, datele se pot introduce și manual, folosind ultima linie a tabelului, apoi funcția de
salvare. Mai jos sunt câteva imagini care ilustrează această funcționalitate:
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Figura 5 Registrul de evaluări – Editarea numărului de înregistrare

Figura 6 Registrul de evaluări – Actualizarea datei evaluarii
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Figura 7 Registrul de evaluări – Editarea câmpului Beneficiar

Figura 8 Registrul de evaluări – Editarea câmpului Obiectiv

Figura 9 Registrul de evaluări – Editarea câmpului Evaluator
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Figura 10 Registrul de evaluări – Selecția categoriei obiectivului

După editarea numarului de înregistrare se verfică unicitatea lui si se va avertiza utilizatorul
în cazul unui duplicat.
După salvarea datelor, aplicația încearcă automat să identifice noile date introduse; dacă
există o analiză (evaluare) care are chiar datele introduse, atunci ea va fi afisată cu semnul @
în prima coloană:
11

Figura 11 Semnalizare analiză asociată numărului de înregistrare

Datele evaluarilor marcate cu simbolul “@” – deci cele care sunt asociate unei analize din
baza de date a aplicației - nu pot fi modificate din registrul de evaluări ci din ferestrele de
descriere a obiectivului. Culoarea celulelor din prima coloană pentru înregistrările care ai
analize asociate are următoarele semnificații:



verde : analiza asociată este în termen ( nu a depășit termenul de valabilitate,
implicit de 36 de luni, însă poate fi ajustat – a se vedea meniul Setări);
roșu : analiza e pe cale să expire, va depăși termenul de valabilitate în următoarele 30
de zile;
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galben : analiza este expirată.

Datele din registru pot fi sortate crescator după nr. de înregistrare, data sau stare, făcând
dublu – click pe capul de tabel al coloanei respective. Ordinea de sortare a culorii stării este
rosu, verde, galben.
MATRISK va face o verificare automată a valabilității analizelor din baza de date la fiecare
lansare și dacă sunt detectate analize pe cale să expire va afișa un mesaj de informare:

Figura 12 Mesaj avertizare analize pe cale să expire

2.3 Stergerea înregistrărilor din registrul de evaluări
Înregistrările selectate în coloana cu nunărul de înregistrare pot fi sterse prin apăsarea
butonului Ștergere.
Aplicația permite ștergerea din registru numai a înregistrărilor care nu au asociate
analize în baza de date (pentru a se evita apariția unor analize fără număr de
înregistrare).
Dacă printre înregistrările selectate există cel puțin una care are analiză asociată, la apăsarea
butonului Stergere, va apărea un mesaj de avertizare ca în exemplul de mai jos:

Figura 13 Mesaj avertizare la ștergere înregistrări
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2.4 Stergerea înregistrărilor din registrul de evaluări
Înregistrările selectate în coloana cu nunărul de înregistrare pot fi sterse prin apăsarea
butonului Ștergere.
Aplicația permite ștergerea din registru numai a înregistrărilor care nu au asociate
analize în baza de date (pentru a se evita apariția unor analize fără număr de
înregistrare).
Dacă printre înregistrările selectate există cel puțin una care are analiză asociată, la apăsarea
butonului Stergere, va apărea un mesaj de avertizare ca în exemplul de mai jos:

Figura 14 Mesaj avertizare la ștergere înregistrări

2.5 Exportul registrului de evaluări
Datele din registru se pot exporta în fisiere Excel (.XLS). La apăsarea butonului de Export, va
fi afișat un menu din care se poate alege exportul întregului registru, sau doar al analizelor
pe cale să expire (cele marcate cu roșu). În imaginile de mai jos sunt două exemple cu aceste
date:

Figura 15 Exportul registrului de evaluări

13

www.matrisk.ro

Figura 16 Exportul analizelor pe cale să expire

Fișierul în care sunt exportate analizele pe cale să expire conține în plus și
informațiile de contact ale beneficiarilor respectivelor analize.

2.6 Importul registrului de evaluări
Registrul de evaluări poate fi completat importând date dintr–un fișier Excel (.xls) cu o
structură identică cu cea unui fișier de export de registru. La import nu se vor dubla datele
existenet ci vor fi importate doar datele noi. La finalizarea cu succes a importului se va afișa
un mesaj de dialog de tipul următor:

Figura 17 Mesaj de informare la importul registrului de evaluări

Mesajul poate varia în funcție de context, putând fi


Nu s-a importat nici o inregistrare, dar au fost detectate … inregistrari duplicate.
Verificati fisierul de import.

14

www.matrisk.ro





Nu s-a importat nici o inregistrare.
Importul a fost facut cu succes. Au fost adaugate … inregistrari noi. Au fost gasite si
… duplicate. Va rugam sa verificati atat registrul de evaluari, cat si fisierul de
import.
Importul a fost facut cu succes. Au fost adaugate … inregistrari noi. Va rugam sa
verificati registrul de evaluari.

De asemenea, este posibil să apară unul dintre următoarele mesaje de eroare:






Fisierul '…' nu poate fi incarcat. Asigurati-va ca fisierul este de tip MS EXCEL 97-2003.
Fisierul '…' nu este un fisier de import registru de evaluari. [1] – nu contine niciun
sheet
Fisierul '…' nu este un fisier de import registru de evaluari. [2] – nu se poate accesa
sheet – ul 1.
Fisierul '…' nu este un fisier de import registru de evaluari. [3] – nu contine propozitia
cheie ‘Registru de evaluari’ in celula 2, B
Eroare la actualizarea bazei de date.

2.7 Setări
Această fereastră permite:
-

Stabilirea formatului numărului de înregistrare al analizei
Setarea termenului de valabilitate al analizelor (implicit 36 de luni)
Setarea intervalului de avertizare la expirarea analizelor

La apăsarea butonului Setari se va afișa următoarea fereastră de dialog:

Figura 18 Fereastra de setări registru de analize
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Formatul numărului de înregistrare
Primul câmp va defini modelul după care va fi generat numărul de înregistrare al unei analize
noi, importate, duplicate sau existente in cazul. Selecția se face cu dublu – click pe acest
câmp.
Numărul de înregistrare al analizei este unic în baza de date a aplicației.
Eventualele duplicate (care ar putea fi generate fie prin import fie prin
globalizarea numărului de înregistrare în cadrul unei echipe de evaluatori care
folosesc platforma de lucru colaborativ MATRISK DATA CENTER) sunt semnalizate
și vor trebui corectate.
Numărul de înregistrare al analizei are o lungime maximă de 15 caractere, poate conține atât
litere cît și cifre și are două componente:
-

o etichetă;
un index folosit de aplicație pentru generarea unui număr de analiză nouă prin
indexare.

Prezența etichetei text este opțională (dar recomandată!), pe când prezența indexului este
obligatorie.
În editor se va afișa o fereastra cu 15 “casuțe” în care utilizatorul poate sa-și introducă
formatul dorit pentru numărul de înregistrare. Pentru editarea etichetei sunt premise numai
următoarele caractere: „a‟ – „z‟, „A‟ – „Z‟, „*‟, „-‟ și „ ‟ (spațiu). Indexul propriu-zis va fi
marcat cu o caracterul * printr-o succesiune de minim 3 astfel de caractere (neîntreupte,
deci, de alte caractere). Astfel, gama minimă de generare a indexului numărului de
înregistrare este 000 – 999; dacă doriți să o extindeți, adăugați încă un caracter * în secțiunea
pe care o rezervați indexului.
În cazul de mai sus se vor genera numere de forma: RERSF00001, RERSF00002, …,
RERSF00010,.... RERSF99999 etc.
Este posibilă oricând schimbarea formatului numărului de înregistrare al analizelor
însă noul format va fi folosit la următoarea generarea automată a numărului astfel
încât să nu se altereze accidental analizele finalizate.
Valabilitatea și alarmarea la expirare
Termenul de valabilitate al unei analize (valoare maximă 84 – adică 7 ani) și numarul de zile
avertizare la expirare (valoare maxima 365 – adică 1 an) sunt perioadele de timp care vor fi
folosite pentru analiza, detectarea și afișarea automată a statusului analizelor: în termen
(afișate cu verde), pe cale să expire(afișate cu roșu) sau expirate(afișate cu galben).
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2.8 Generarea unui nou număr de înregistrare
În aplicația MATRISK este posibilă fie introducerea manuală a numărului de înregistrare, fie
genararea automată a acestuia.
Fereastra care permite generarea unui număr de înregistrare poate fi apelată prin dublu –
click în câmpul Numar de inregistrare din fereastra descriere obiectiv. Fereastra are
următoarea structură:
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Figura 19 Fereastra de generare a unui nou număr de înregistrare

Utilizatorul poate să aleagă una din opțiunile:
1.
2.

3.

Introducere manuală a unui număr în câmpul Numar de inregistrare
Genereaza(statia locala) : Să genereze un număr nou, în acord cu formatul expus
în secțiunea “Setari”, unic pe calculatorul respectiv și care va fi generat
incremental. De exemplu, dacă RERSF00004 este numarul de înregistrare cu
indexul (00004) cel mai mare pe stația de lucru (locală), atunci la apăsarea acestui
buton se va genera RERSF00005.
Alege din registrul de evaluari : Să aleaga unul dintre numerele disponibile din
registrul de evaluări (în acest exemplu din figura anterioară : 000055); numerele
din registrul de evaluări sunt declarate ca fiind disponibile dacă nu au analize
asociate si câmpurile de Beneficiar si Obiectiv sunt goale (necompletate). Pentru a
alege un numar disponibil este suficient un dublu – click pe el.
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4.

Genereaza(Data Center) : Această opțiune este diponibilă numai pentru utilizatori
care au licență pentru MATRISK DATA CENTER și permite generarea unui număr de
înregistrare în acord cu formatul expus în secțiunea “Setări”, dar a carui parte
numerică (indexul) este generată incremental de MATRISK DATA CENTER SERVER.
Această opțiune facilitează lucrul colaborativ în echipele de evaluatori,
permițând globalizarea la nivelul echipei a mecanismului de generare a
numerelor de înregistrare.

Când se apasă butonul “Validare”, conținutul câmpului “Numar de inregistrare” este copiat în
câmpul corespunzător din descrierea analizei.

Suport tehnic

Dacă în urma parcurgerii specificaţiilor şi sugestiilor cuprinse în cadrul acestui ghid nu
reuşiţi să rezolvaţi problema apărută în utilizarea aplicației MATRISK, aveţi la dispoziţie
următoarele variante:



Telefon suport tehnic: +40 21.252.76.65



E-mail: matrisk@onestsolutions.ro
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