
 

 

 

 

 

 

 

aSISt 
Podstawy obsługi aplikacji 

 

Zespół FINGO 
wersja: 5.52.3.0     03.2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     3 

 

Spis treści 

1 Wstęp .................................................................................................................................................. 21 

2 Definicje pojęć ..................................................................................................................................... 21 

3 Początek pracy z programem ................................................................................................................ 23 

3.1 Uruchomienie aplikacji aSISt .................................................................................................. 23 

3.1.1 Proste logowanie ................................................................................................................... 23 

3.1.2 Postać aplikacji po jej uruchomieniu ....................................................................................... 24 

3.1.3 Komunikaty wyświetlane przy otwieraniu sprawozdań ........................................................... 27 

3.2 Struktura obsługi aplikacji aSISt .............................................................................................. 28 

3.2.1 Zakładki modułowe ................................................................................................................ 28 

3.2.2 Funkcje globalne odnoszące się do całej aplikacji .................................................................... 30 

3.2.3 Przełączniki widoku dokumentów .......................................................................................... 31 

3.2.4 Odświeżanie informacji .......................................................................................................... 32 

3.2.5 Filtrowanie informacji ............................................................................................................ 34 

3.2.6 Skróty klawiszowe.................................................................................................................. 34 

3.3 Postać ekranu z otwartymi formularzami sprawozdawczymi w zakładce “Sprawozdania” ........ 36 

3.4 Praca w wersji jedno  i wielostanowiskowej ............................................................................ 38 

3.4.1 Wersja jednostanowiskowa .................................................................................................... 38 

3.4.2 Wersja wielostanowiskowa .................................................................................................... 38 

4 Funkcje aSISt ........................................................................................................................................ 43 

4.1 aSISt - informacje ................................................................................................................... 44 

4.1.1 Informacje o systemie ............................................................................................................ 45 

4.1.2 Test wymagań sprzętowych .................................................................................................... 45 

4.1.3 Dane diagnostyczne ............................................................................................................... 50 

4.1.4 Konsola SQL ........................................................................................................................... 50 

4.2 Aktualizacja ........................................................................................................................... 53 

4.3 Ustawienia aSISt .................................................................................................................... 59 

4.3.1 Ustawienia globalne ............................................................................................................... 60 

4.3.2 Ustawienia lokalne ................................................................................................................. 62 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     4 

 

4.3.3 Ustawienia użytkownika ........................................................................................................ 68 

4.4 Dane dostępowe .................................................................................................................... 70 

4.5 Sterowniki JDBC ..................................................................................................................... 72 

4.6 Aktualizacja certyfikatu .......................................................................................................... 74 

4.7 Historia operacji ..................................................................................................................... 76 

4.8 Przejdź do elementu............................................................................................................... 77 

4.9 Zalogowani użytkownicy ........................................................................................................ 78 

4.10 Raporty analityczne................................................................................................................ 79 

4.11 Zmienne katalogowe .............................................................................................................. 81 

4.12 Reguły ................................................................................................................................... 82 

4.12.1 Zakres dostępności edytora reguł ........................................................................................... 84 

4.12.2 Filtrowanie zestawów reguł .................................................................................................... 84 

4.12.3 Edycja reguły.......................................................................................................................... 90 

4.12.4 Reguły krzyżowe .................................................................................................................... 92 

4.12.5 Ustawienia reguł .................................................................................................................... 94 

4.13 Mapowania danych .............................................................................................................. 100 

4.14 Użytkownicy i role ................................................................................................................ 101 

4.14.1 Zarządzanie kontami użytkowników ..................................................................................... 101 

4.14.2 Zarządzanie rolami ............................................................................................................... 109 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     5 

 

4.15 Jednostki bankowe .............................................................................................................. 117 

4.16 Broszury .............................................................................................................................. 118 

4.17 Magazyn migawek ............................................................................................................... 118 

4.18 Import taksonomii z pliku ..................................................................................................... 119 

4.19 Eksportuj plik z uprawnieniami ............................................................................................. 121 

4.20 Eksportuj plik z użytkownikami ............................................................................................. 122 

4.21 Tworzenie kopii zapasowej ................................................................................................... 123 

4.22 Odtwarzanie kopii zapasowej ............................................................................................... 124 

4.23 Pobierz UPO z MF ................................................................................................................. 124 

4.24 Wyjście ................................................................................................................................ 126 

5 Moduł „Sprawozdania” ...................................................................................................................... 127 

5.1 Dokumenty sprawozdawcze ................................................................................................. 128 

5.1.1 Sprawozdanie ...................................................................................................................... 130 

5.1.2 Tabela.................................................................................................................................. 213 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     6 

 

5.1.3 Komórka .............................................................................................................................. 227 

5.1.4 Reguły ................................................................................................................................. 240 

5.1.5 Widok .................................................................................................................................. 250 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     7 

 

5.1.6 TranSIS ................................................................................................................................ 289 

5.2 Lista utworzonych sprawozdań ............................................................................................. 297 

5.2.1 Filtrowanie listy sprawozdań ................................................................................................ 300 

5.2.2 Nowe sprawozdanie ............................................................................................................. 315 

5.2.3 Otwórz sprawozdanie .......................................................................................................... 315 

5.2.4 Szczegóły sprawozdania ....................................................................................................... 317 

5.2.5 Historia sprawozdania .......................................................................................................... 320 

5.2.6 Zmień statusu sprawozdania ................................................................................................ 321 

5.2.7 Zarządzaj archiwami ............................................................................................................. 322 

5.2.8 Zablokuj sprawozdanie ......................................................................................................... 323 

5.2.9 Odblokuj sprawozdanie ........................................................................................................ 324 

6 Profilowanie sprawozdań ................................................................................................................... 325 

6.1 Filing Indicator (Wskaźnik wypełnienia) ................................................................................ 325 

6.2 Formularze sprawozdawcze .................................................................................................. 327 

6.3 Wymiary taksonomii ............................................................................................................ 330 

6.4 Wymiary użytkownika .......................................................................................................... 332 

7 Przygotowanie sprawozdania w aSISt ................................................................................................. 333 

7.1 Pełny cykl przygotowania sprawozdania ............................................................................... 333 

7.2 Wprowadzanie korekt do wygenerowanych sprawozdań ...................................................... 335 

7.3 Modyfikowanie kontekstu sprawozdania .............................................................................. 336 

8 Reguły kontrolne ................................................................................................................................ 338 

8.1 Rodzaje reguł kontrolnych .................................................................................................... 338 

8.1.1 Reguły dostarczone przez różnych dostawców ...................................................................... 339 

8.1.2 Reguły opracowane w oparciu o różne standardy ................................................................. 339 

8.1.3 Reguły obejmujące różne aspekty weryfikacji poprawności danych ....................................... 339 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     8 

 

8.2 Prezentacja reguł opartych na różnych standardach .............................................................. 340 

8.2.1 Reguły oparte na standardzie opracowanum przez NBP ........................................................ 340 

8.2.2 Reguły oparte na nowej technologii XBRL Formula ................................................................ 343 

8.3 Funkcje ułatwiające uzgadnianie reguł .................................................................................. 344 

8.3.1 Zabarwienie trójkątów w lewym dolnym rogu komórek ........................................................ 345 

8.3.2 Lista niespełnionych reguł prezentowanych w dolnej części ekranu w zakładce „Błędy” ......... 346 

8.3.3 Zakładka „Reguły” przy prezentacji „Właściwości komórki” ................................................... 347 

8.3.4 Zakładka „Reguły” prezentowana w dolnej części ekranu obok zakładki „Błędy”.................... 348 

8.4 Uzgadnianie reguł w których zmienne znajdują się poza kontekstem ..................................... 350 

9 Statusy sprawozdań ........................................................................................................................... 352 

9.1 Rodzaje i cykl zmiany statusów ............................................................................................. 352 

9.2 Funkcje umożliwiające dokonywanie zmiany statusów sprawozdań ...................................... 356 

10 Zabezpieczanie danych ....................................................................................................................... 357 

10.1 Kopia bezpieczeństwa .......................................................................................................... 357 

10.1.1 Tworzenie kopii bezpieczeństwa ........................................................................................... 357 

10.1.2 Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa ....................................................................................... 358 

10.2 Archiwum okresu sprawozdawczego .................................................................................... 358 

10.2.1 Tworzenie archiwum ............................................................................................................ 358 

10.2.2 Przywracanie archiwum ....................................................................................................... 359 

10.3 Eksport i import danych ....................................................................................................... 360 

10.3.1 Eksport danych .................................................................................................................... 360 

10.3.2 Import danych ..................................................................................................................... 360 

11 Przygotowanie sprawozdań do wydruku i ich wydruk .......................................................................... 361 

11.1 Funkcje ułatwiające ustawienie tabel do wydruku ................................................................ 361 

11.2 Drukowanie tabel ................................................................................................................ 363 

11.3 Drukowanie deklaracji do Rezerwy Obowiązkowej i sprawozdania PD ................................... 363 

12 Aktualizacja aplikacji aSISt .................................................................................................................. 364 

12.1 Aktualizacja aplikacji do nowej wersji ................................................................................... 364 

12.2 Aktualizacja taksonomii ....................................................................................................... 364 

12.2.1 Aktualizacja taksonomii aktywnego sprawozdania ................................................................ 367 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     9 

 

12.2.2 Aktualizacja taksonomii sprawozdań wielu jednostek ........................................................... 368 

13 Administrowanie aplikacji aSISt .......................................................................................................... 369 

13.1 Uprawnienia użytkowników ................................................................................................. 370 

13.2 Funkcje zastrzeżone do obsługi przez administratora ............................................................ 371 

14 Interfejs zasilania danymi ................................................................................................................... 372 

14.1 Informacje ogólne ................................................................................................................ 372 

14.2 Import danych w formacie XBRL ........................................................................................... 372 

14.3 Import danych w formacie CSV ............................................................................................. 373 

14.3.1 Opis importu ........................................................................................................................ 373 

14.3.2 Opis struktury zbioru – import do formularzy sprawozdawczych ........................................... 373 

14.3.3 Opis struktury zbioru – import do rejestru korekt ................................................................. 376 

14.3.4 Opis struktury zbioru – import do rejestru wyłączeń ............................................................. 379 

14.3.5 Format danych wejściowych w notacji BNF ........................................................................... 384 

14.4 Import danych w formacie XML ............................................................................................ 385 

14.4.1 Opis importu ........................................................................................................................ 385 

14.4.2 Opis struktury zbioru ............................................................................................................ 385 

14.4.3 Format danych wejściowych opisany za pomocą XML Schema............................................... 388 

14.4.4 Przykładowe dane ................................................................................................................ 389 

14.5 Import danych w formacie PD .............................................................................................. 392 

14.5.1 Opis importu ........................................................................................................................ 392 

14.5.2 Opis struktury zbioru ............................................................................................................ 392 

14.5.3 Przykładowy plik PD ............................................................................................................. 393 

14.6 Import danych w formacie F1 ............................................................................................... 393 

14.6.1 Opis importu ........................................................................................................................ 393 

14.6.2 Opis struktury zbioru ............................................................................................................ 393 

14.6.3 Przykładowy plik w formacie F1 ............................................................................................ 394 

14.7 Import danych w formacie F7 ............................................................................................... 394 

14.7.1 Opis importu ........................................................................................................................ 394 

14.7.2 Opis struktury zbioru ............................................................................................................ 394 

14.7.3 Przykładowy plik w formacie F7 ............................................................................................ 395 

14.8 Import danych w formacie PEGAZ ......................................................................................... 395 

14.8.1 Opis struktury zbioru ............................................................................................................ 395 

14.9 Import danych w formacie Excel ........................................................................................... 395 

14.9.1 Opis importu ........................................................................................................................ 395 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     11 

 

Spis ilustracji 

Rysunek 1. Panel logowania do aplikacji aSISt ........................................................................................................... 23 

Rysunek 2. Postać ekranu aplikacji z otwartymi sprawozdaniami (motyw kolorystyczny: „Srebro”-domyślny) ....... 24 

Rysunek 3. Widok ogólny aplikacji aSISt ..................................................................................................................... 25 

Rysunek 4. Postać ekranu z listą sprawozdań znajdujących się w bazie aSISt(motyw kolorystyczny: „Różowa śliwka”)

 .................................................................................................................................................................................... 25 

Rysunek 5. Postać ekranu z listą sprawozdań znajdujących się w bazie aSISt dla banków z modułem IPS ............... 26 

Rysunek 6. Postać ekranu z pustą listą sprawozdań dla banków nienależących do IPS............................................. 26 

Rysunek 7. Postać ekranu z pustą listą sprawozdań dla banków należących do IPS ................................................. 27 

Rysunek 8. Komunikat o nieaktualnej taksonomii otwieranego sprawozdania ......................................................... 27 

Rysunek 9. Komunikat z listą jednostek posiadających nieaktualną taksonomiię otwieranych sprawozdań............ 28 

Rysunek 10. Wybór nowego modułu – prezentacja wszystkich dostępnych modułów ............................................. 29 

Rysunek 11. Wybór nowego modułu przez banki spółdzielcze .................................................................................. 29 

Rysunek 12. Skróty klawiszowe zastosowane w aSISt ................................................................................................ 35 

Rysunek 13. Widok tabeli otwartej w trybie „edycja na wyłączność” ........................................................................ 39 

Rysunek 14. Widok tabeli otwartej w trybie „do odczytu” ........................................................................................ 40 

Rysunek 15. Lista trybów otwierania tabel ................................................................................................................ 40 

Rysunek 16. Widok tabeli otwartej w trybie „ współdzielonej edycji” ....................................................................... 40 

Rysunek 17. Komunikat o powstałym konflikcie danych ............................................................................................ 41 

Rysunek 18. Zakładka „Konflikty” prezentująca konflikt danych ............................................................................... 42 

Rysunek 19. Rozwiązanie konfliktu poprzez zachowanie wartości lokalnych ............................................................ 42 

Rysunek 20. Rozwiązanie konfliktu poprzez przywrócenie wartości z bazy ............................................................... 42 

Rysunek 21. Funkcje  „aSISt” ...................................................................................................................................... 44 

Rysunek 22. aSISt - informacje ................................................................................................................................... 45 

Rysunek 23. Prezentacja informacji o celowości przeprowadzenia testu .................................................................. 47 

Rysunek 24. Właściwy proces testowania sprzętu ..................................................................................................... 47 

Rysunek 25. Przykładowy wynik testu dla sprzętu niespełniającego wymagania techniczne ................................... 48 

Rysunek 26. Przykładowy wynik testu dla sprzętu spełniającego wymagania techniczne ........................................ 48 

Rysunek 27. Przykładowy wynik testu prezentujacego pomiary prędkości wykonywanych operacji ....................... 49 

Rysunek 28. Konsola SQL ............................................................................................................................................ 51 

Rysunek 29. Funkcja menu „Konsola SQL” ................................................................................................................. 51 

Rysunek 30. Przykładowy wynik zapytania SQL ......................................................................................................... 52 

Rysunek 31. Przykładowa historia zapytań SQL ......................................................................................................... 53 

Rysunek 32. Aktualizacja aplikacji aSISt. ..................................................................................................................... 54 

Rysunek 33. Aktualizacja z internetu .......................................................................................................................... 55 

Rysunek 34. Informacja o możliwych do pobrania aktualizacjach ............................................................................. 56 

Rysunek 35. Informacja o załadowaniu plików do aktualizacji. ................................................................................. 56 

Rysunek 36. Zapytanie o usunięcie nieaktualnych plików z pamięci podręcznej....................................................... 56 

Rysunek 37. Informacja o wyczyszczeniu pamięci podręcznej w zakresie nieużywanych plików .............................. 57 

Rysunek 38. Zapytanie o ponowne uruchomienie aplikacji celem dokonania właściwej aktualizacji ....................... 57 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     12 

 

Rysunek 39. Zapytanie o wykonanie właściwej aktualizacji ....................................................................................... 58 

Rysunek 40. Proces aktualizacji właściwej.................................................................................................................. 58 

Rysunek 41. Zakończenie procesu aktualizacji. .......................................................................................................... 58 

Rysunek 42. Brak odpowiedniej aktualizacji............................................................................................................... 59 

Rysunek 43. Włączona funkcja komunikacji ze zrzeszeniem. ..................................................................................... 59 

Rysunek 44. Informacja towarzysząca włączaniu/wyłączaniu funkcji „Praca w trybie tranSIS” ................................ 61 

Rysunek 45. Ustawienia pomijania publikacji tranSIS ................................................................................................ 61 

Rysunek 46. Ustawienia parametrów połączenia z serwerem ETL ............................................................................ 62 

Rysunek 47. Ustawienie parametrów połączenia z aplikacją aS-DataCalc – komunikat przy błędnie wprowadzonych 

danych ........................................................................................................................................................................ 63 

Rysunek 48. Zarządzanie pamięcią w ustawieniach lokalnych ................................................................................... 64 

Rysunek 49. Wskaźnik zużycia pamięci ...................................................................................................................... 64 

Rysunek 50. aSISt Server w ustawieniach lokalnych aSISt ......................................................................................... 65 

Rysunek 51. Błąd połączenia z aSISt Serverem, wyświetlany w ustawieniach lokalnych........................................... 66 

Rysunek 52. Miejsce zapisu preferencji użytkownika ................................................................................................ 67 

Rysunek 53. Język aplikacji aSISt ................................................................................................................................ 67 

Rysunek 54. Ustawienia parametrów połączenia z aplikacją aS-ConfigurationService ............................................. 68 

Rysunek 55. „Ustawienia użytkownika” – prezentacja zakładek modułowych w innych ustawieniach .................... 69 

Rysunek 56. "Ustawienia użytkownika" - dostępne motywy kolorystyczne .............................................................. 70 

Rysunek 57. Dane dostępowe .................................................................................................................................... 71 

Rysunek 58. Definiowanie nowych danych dostępowych .......................................................................................... 72 

Rysunek 59. Sterowniki JDBC ...................................................................................................................................... 72 

Rysunek 60. Dodawanie nowego sterownika JDBC .................................................................................................... 73 

Rysunek 61. Dodawanie nowego sterownika JDBC – okno po wczytaniu pliku konfiguracji ..................................... 74 

Rysunek 62. Komunikat informujący o konieczności zrestartowania aplikacji .......................................................... 74 

Rysunek 63. Aktualizacja certyfikatu .......................................................................................................................... 75 

Rysunek 64. Historia operacji ..................................................................................................................................... 76 

Rysunek 65. Przejdź do elementu............................................................................................................................... 77 

Rysunek 66. Zalogowani użytkownicy ........................................................................................................................ 78 

Rysunek 67. Moduł „Raporty analityczne” – widok ogólny........................................................................................ 79 

Rysunek 68. Zarządzanie regułami – widok ogólny .................................................................................................... 83 

Rysunek 69. Widok modułu "Reguły" z widocznymi opcjami filtrowania .................................................................. 86 

Rysunek 70. Filtrowanie zestawu reguł wg „Typu taksonomii” ................................................................................. 87 

Rysunek 71. Wyselekcjonowana lista taksonomii dostępnych przy filtrowaniu zestawów reguł .............................. 87 

Rysunek 72. Moduł "Reguły" z listą wyselekcjonowanych taksonomii wg "typu taksonomii" .................................. 88 

Rysunek 73. Wybór „Daty obowiązywania”dla zestawu reguł ................................................................................... 88 

Rysunek 74. Moduł "Reguły" filtrowanie taksonomii wg typu taksonomii i okresu obowiązywania ........................ 89 

Rysunek 75. Filtrowanie zbiorów reguł według ich aktywnośi ................................................................................... 89 

Rysunek 76. Zarządzanie zestawem reguł. ................................................................................................................. 91 

Rysunek 77. Szczegóły reguły wyświetlane w module „Reguły” ................................................................................ 92 

Rysunek 78. Widok modułu "Reguły" z widocznymi regułami krzyżowymi ............................................................... 93 

Rysunek 79. Widok przykładowych wyrażen reguły krzyżowej z widoku „Zarządzanie zestawem reguł” ................ 93 

Rysunek 80. Ustawienia reguł .................................................................................................................................... 95 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     13 

 

Rysunek 81. Ustawienia reguł dla podgrup ................................................................................................................ 96 

Rysunek 82. Ustawienia zestawu reguł dla grupy XBRL ............................................................................................. 97 

Rysunek 83. Ustawienia zbioru reguł dla grupy NBP .................................................................................................. 98 

Rysunek 84. Ustawienia zbioru reguł dla grupy aSISt ................................................................................................. 98 

Rysunek 85. Ustawienia zbioru reguł dla aSISt - Reguły automatyczne skonwertowane z formuł XBRL ................... 98 

Rysunek 86. Ustawienia zestawu reguł dla reguł własnych banku ............................................................................ 99 

Rysunek 87. Ustawienie walidacji sprawozdań zależnych .......................................................................................... 99 

Rysunek 88. Moduł „Użytkownicy i role” – zakładka „Zarządzanie kontami użytkowników” ................................. 101 

Rysunek 89. Dane użytkownika ................................................................................................................................ 103 

Rysunek 90. Dopisywanie nowego użytkownika do aSISt ........................................................................................ 104 

Rysunek 91. Komunikat o braku nadanej roli nowotworzonemu użytkownikowi ................................................... 105 

Rysunek 92. Zapytanie czy dezaktywować użytkownika .......................................................................................... 107 

Rysunek 93. Komunikat o nieprawidłowych danych nowego użytkownika ............................................................. 107 

Rysunek 94. Zapytanie o aktywację użytkownika .................................................................................................... 108 

Rysunek 95. Historia zmian konta użytkownika ....................................................................................................... 109 

Rysunek 96. Moduł „Użytkownicy i role” – zakładka „Zarządzanie rolami” ............................................................. 109 

Rysunek 97. Definiowanie podstawowych danych dla nowej roli ........................................................................... 111 

Rysunek 98. Wybór praw funkcjonalnych dla nowotworzonej roli .......................................................................... 111 

Rysunek 99. Wybór praw do taksonomii dla nowotworzonej roli ........................................................................... 113 

Rysunek 100. Wybór praw do jednostek dla nowotworzonej roli ........................................................................... 114 

Rysunek 101. Zatwierdzenie dokonanych wyborów i zapis nowej roli .................................................................... 114 

Rysunek 102. Zapytanie o usunięcie roli .................................................................................................................. 117 

Rysunek 103. Komunikat o braku możliwości usunięcia roli powiązanej z użytkownikami aSISt ............................ 117 

Rysunek 104. Okno importu taksonomii .................................................................................................................. 119 

Rysunek 105. Wybór pliku z taksonomią .................................................................................................................. 120 

Rysunek 106. Postać ekranu po wybraniu pliku do importu .................................................................................... 120 

Rysunek 107. Zaimportowania taksonomia ............................................................................................................. 121 

Rysunek 108. Wybór katalogu, w którym zostanie zapisany plik ............................................................................. 122 

Rysunek 109. Eksport pliku ....................................................................................................................................... 122 

Rysunek 110. Wybór katalogu, w którym zaostanie zapisany plik ........................................................................... 122 

Rysunek 111. Eksport pliku ....................................................................................................................................... 123 

Rysunek 112. Komunikat o utworzeniu kopii bazy danych. ..................................................................................... 123 

Rysunek 113. Komunikat wyświetlany przed odtworzeniem kopii bazy danych. .................................................... 124 

Rysunek 114. Komunikat wyświetlany po odtworzeniu kopii bazy danych. ............................................................ 124 

Rysunek 115. Okno wyboru pliku CSV ...................................................................................................................... 125 

Rysunek 116. Okno pobrnia UPO ............................................................................................................................. 125 

Rysunek 117. Pytanie o zapisanie zmian przed zamknięciem aplikacji .................................................................... 126 

Rysunek 118. Komunikat wyświetlany przy zamykaniu aplikacji pracującej w wersji jednostanowiskowej ........... 126 

Rysunek 119. Zamykanie aplikacji pracującej na bazie ORACLE ............................................................................... 127 

Rysunek 120. Menu funkcyjne dostępne w trybie "Dokumenty sprawozdawcze" .................................................. 128 

Rysunek 121. Funkcje menu „Sprawozdanie” – tryb „Dokumenty”......................................................................... 131 

Rysunek 122. Kreator sprawozdań – wybór typu sprawozdania.............................................................................. 132 

Rysunek 123. Wybór odpowiedniego sprawozdania w filtrze wyszukiwania taksonomii ....................................... 133 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     14 

 

Rysunek 124. Wybór odpowiedniego sprawozdania poprzez wskazanie grupy, do której należy wymagana 

taksonomia ............................................................................................................................................................... 134 

Rysunek 125. Lista raportowanych taksonomii wraz z taksonomiami archiwalnymi .............................................. 135 

Rysunek 126. Kreator sprawozdań - Dane podstawowe .......................................................................................... 136 

Rysunek 127. Kreator sprawozdań – wybór typu konsolidacji sprawozdania .......................................................... 137 

Rysunek 128. Kreator sprawozdań – wybór formularzy ........................................................................................... 138 

Rysunek 129. Korektor sprawozdań - wybór formularzy widoczny w sprawozdaniach EBA ITS PL ......................... 138 

Rysunek 130. Kreator sprawozdań – selekcja wartości wymiarów taksonomii ....................................................... 139 

Rysunek 131. Kreator sprawozdań – definiowanie wymiaru użytkownika .............................................................. 141 

Rysunek 132. Kreator sprawozdań – definiowanie przecięć wymiarów użytkownika dla sprawozdania FINREP NBP 

ITS ............................................................................................................................................................................. 141 

Rysunek 133. Kreator sprawozdań – podsumowanie dokonanych ustawień w nowotworzonym sprawozdaniu .. 142 

Rysunek 134. Obraz aplikacji aSISt po utworzeniu nowego sprawozdania. ............................................................. 143 

Rysunek 135. Dane jednostki.................................................................................................................................... 144 

Rysunek 136. Import sprawozdania ......................................................................................................................... 144 

Rysunek 137. Import instalacji XBRL - Typ importu .................................................................................................. 145 

Rysunek 138. Import sprawozdań – wskazywanie plików do importu .................................................................... 145 

Rysunek 139. Import sprawozdań - wybór typu taksonomii i okresu sprawozdawczego ........................................ 146 

Rysunek 140. Zapytanie o utworzenie nowego okresu przy imporcie sprawozdań ................................................ 146 

Rysunek 141. Import sprawozdań - parsowanie danych .......................................................................................... 147 

Rysunek 142. Import sprawozdań – informacja o wstępnej walidacji danych ......................................................... 147 

Rysunek 143. Import sprawozdań – informacja o rekordach możliwych do importu.............................................. 148 

Rysunek 144. Import sprawozdań - brak danych do importu .................................................................................. 148 

Rysunek 145. Import instalacji XBRL - Końcowy import danych .............................................................................. 149 

Rysunek 146. Ustawienia sprawozdania – „Dane Podstawowe” ............................................................................. 149 

Rysunek 147. Ustawienia sprawozdania – „Formularze” ......................................................................................... 150 

Rysunek 148. Ustawienia sprawozdania z grupy EBA ITS PL - „Formularze" ........................................................... 150 

Rysunek 149. Ustawienia sprawozdania – „Wymiary taksonomii” .......................................................................... 150 

Rysunek 150. Ustawienia sprawozdania – „Wymiary użytkownika”........................................................................ 151 

Rysunek 151. Zestaw reguł skojarzonych z aktywnym sprawozdaniem .................................................................. 152 

Rysunek 152. Dane podstawowe - sprawozdania z grupy EBA ITS PL ...................................................................... 153 

Rysunek 153. Zmiana poziomu precyzji danych monetarnych ................................................................................ 153 

Rysunek 154. Zmiana poziomu precyzji danych procentowych ............................................................................... 154 

Rysunek 155. Zmiana poziomu dokładności danych procentowych (liczba miejsc po przecinku) ........................... 154 

Rysunek 156. Informacje dotyczące precyzji danych - część I .................................................................................. 155 

Rysunek 157. Informacje dotyczące precyzji danych - część II ................................................................................. 155 

Rysunek 158. Archiwizacja danych ........................................................................................................................... 156 

Rysunek 159. Informacja o konsekwencjach przejścia do edycji w trybie uzgadniania ........................................... 157 

Rysunek 160. Przejście do edycji w trybie uzgodnienia – tworzenie archiwum przed zmianą ................................ 157 

Rysunek 161. Zakończenie procesu przejścia do „edycji w trybie uzgodnień” ........................................................ 158 

Rysunek 162. Dokładność danych monetarnych - Poziom 0 - dokładność do 1 ...................................................... 159 

Rysunek 163. Komunikat o zapisaniu zmian przed walidacją ................................................................................... 160 

Rysunek 164. Wczytywanie aktywnego sprawozdania ............................................................................................ 160 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     15 

 

Rysunek 165. Walidacja danych zakończona błędami ............................................................................................. 161 

Rysunek 166. Komunikat o pomyślnym zakończeniu walidacji ................................................................................ 161 

Rysunek 167. Komunikat o walidacji zakończonej błędami ..................................................................................... 161 

Rysunek 168. Lista błędów po zakończonej walidacji .............................................................................................. 162 

Rysunek 169. Anulowanie walidacji danych ............................................................................................................. 163 

Rysunek 170. Wyliczanie reguł ................................................................................................................................. 164 

Rysunek 171. Zapisywanie wyliczonych reguł .......................................................................................................... 164 

Rysunek 172. Informacja o braku możliwości wyliczenia części reguł ..................................................................... 164 

Rysunek 173. Komunikat o nieaktywnej taksonomii, wyświetlany przy próbie generowania sprawozdania ......... 165 

Rysunek 174. Właściwości generowanego sprawozdania dla banków komercyjnych ............................................ 167 

Rysunek 175. Zapis wygenerowanego pliku do natywnego formatu ....................................................................... 168 

Rysunek 176. Walidacja pliku względem schematu XSD oraz zapis do natywnego formatu ................................... 168 

Rysunek 177. Wybór właściwości generowanego sprawozdania przez użytkownika, który przesyła sprawozdanie do 

tranSIS ....................................................................................................................................................................... 169 

Rysunek 178. Komentarz do sprawozdania .............................................................................................................. 169 

Rysunek 179. Przesłanie wygenerowanego sprawozdania do systemu tranSIS ...................................................... 170 

Rysunek 180. Błąd generowania sprawozdania z powodu błędów z połączeniem z systemem tranSIS ................. 171 

Rysunek 181.Postać ekranu o zapisaniu wygenerowanego sprawozdania „Rezerwa obowiązkowa” na dysku ..... 173 

Rysunek 182. Postać ekranu o wysłaniu do tranSIS sprawozdania „Rezerwa obowiązkowa” ................................. 174 

Rysunek 183. Wyłączenie funkcji „Dodatkowa generacja sprawozdania do wydruku” ........................................... 174 

Rysunek 184. Właściwości generowanego sprawozdania do wydruku ................................................................... 175 

Rysunek 185. Informacje o miejscu zapisu pliku pdf do wydruku ............................................................................ 175 

Rysunek 186. Podpisywanie sprawozdania .............................................................................................................. 176 

Rysunek 187. Wczytywanie certyfikatu z pliku ......................................................................................................... 176 

Rysunek 188. Wybór certyfikatu z managera certyfikatów dla klucza prywatnego ................................................ 177 

Rysunek 189. Poprawna walidacja sprawozdania względem schematu XSD ........................................................... 177 

Rysunek 190. Niepoprawna walidacja sprawozdania względem schematu XSD ..................................................... 178 

Rysunek 191. Wybór serwera nadzorcy oraz ustawienia proxy ............................................................................... 178 

Rysunek 192. Okno wysyłki sprawozdania do nazdorcy .......................................................................................... 179 

Rysunek 193. Pobranie urzędowego potwierdzenia odbioru przesłanych dokumentów – przetwarzanie zakończone 

sukcesem .................................................................................................................................................................. 179 

Rysunek 194. Pobranie urzędowego potwierdzenia odbioru przesłanych dokumentów – przetwarzanie zakończone 

niepowodzeniem ...................................................................................................................................................... 180 

Rysunek 195. Generowanie sprawozdania dla jednostki o typie liqiudity subgroup ............................................... 182 

Rysunek 196. Zmiana statusu sprawozdania ............................................................................................................ 186 

Rysunek 197. Komunikat o możliwościach jakie daje zmiana statusu na status edycyjny....................................... 186 

Rysunek 198. Wynik zmiany statusu - status został zmieniony ................................................................................ 187 

Rysunek 199. Zarządzanie archiwami sprawozdania ............................................................................................... 188 

Rysunek 200. Podgląd sprawozdanie archiwalnego ................................................................................................. 189 

Rysunek 201. „Porównanie aktualnego sprawozdania z archiwum” ....................................................................... 190 

Rysunek 202. Nazwa nowego archiwum .................................................................................................................. 190 

Rysunek 203. Szczegóły sprawozdania ..................................................................................................................... 191 

Rysunek 204. Zapytanie o usunięcie archiwum........................................................................................................ 191 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     16 

 

Rysunek 205. Zapytanie o zastąpienie aktualnego sprawozdania archiwum .......................................................... 192 

Rysunek 206. Zapytanie o wykonanie dodatkowego archiwum .............................................................................. 192 

Rysunek 207. Wybór formatu importowanego pliku ............................................................................................... 194 

Rysunek 208. Wybór opcji importu i rodzaju identyfikatorów danych .................................................................... 195 

Rysunek 209. Wybór plików do importu .................................................................................................................. 196 

Rysunek 210. Wczytywanie importowanych danych ............................................................................................... 197 

Rysunek 211. Komunikat o odnalezieniu nowych wymiarów użytkownika  przy imporcie danych ......................... 197 

Rysunek 212. Import danych do nowych wymiarów użytkownika-zapytanie o modyfikację ustawień okresu ...... 197 

Rysunek 213. Utworzenie w procesie importu danych, nowych wymiarów użytkownika ...................................... 198 

Rysunek 214. Walidacja danych do importu ............................................................................................................ 198 

Rysunek 215. Filtrowanie importowanych danych .................................................................................................. 199 

Rysunek 216. Wybór docelowych formularzy i tabel ............................................................................................... 200 

Rysunek 217. Brak zaznaczonych tabel do importu ................................................................................................. 201 

Rysunek 218. Podsumowanie informacji o możliwym imporcie .............................................................................. 202 

Rysunek 219. Właściwy import danych zewnętrznych ............................................................................................. 203 

Rysunek 220. Wybór formatu i rodzaju identyfikatorów eksportowanych dokumentów ....................................... 205 

Rysunek 221. Wybór tabel do eksportu, prezentowanych w formie drzewa .......................................................... 206 

Rysunek 222. Rozwinięta forma drzewa ”tabel do eksportu” .................................................................................. 206 

Rysunek 223. Wyłączenie wszystkich tabel z eksportu ............................................................................................ 207 

Rysunek 224. Wybór pliku/katalogu do eksportu dokumentów .............................................................................. 208 

Rysunek 225. Komunikat o poprawnie zakończonym eksporcie. ............................................................................. 208 

Rysunek 226. Historia zmian w sprawozdaniu ......................................................................................................... 210 

Rysunek 227. Informacje o ilości danych w sprawozdaniu ...................................................................................... 211 

Rysunek 228. Informacja o braku danych w sprawozdaniu ..................................................................................... 211 

Rysunek 229. Analiza usuwanych danych ................................................................................................................ 212 

Rysunek 230. Zapytanie o potwierdzenie - usuwania danych.................................................................................. 212 

Rysunek 231. Informacja o usunięciu danych z aktywnego sprawozdania .............................................................. 212 

Rysunek 232. Zamykanie sprawozdania ................................................................................................................... 213 

Rysunek 233. Funkcje menu „Tabela” ...................................................................................................................... 214 

Rysunek 234. Błąd zapisu przy konflikcie danych ..................................................................................................... 215 

Rysunek 235. Przykładowy obraz okna po uruchomieniu funkcji „Znajdź tabelę” .................................................. 217 

Rysunek 236. Zapytanie o usunięcie wszystkich danych z tabeli ............................................................................. 219 

Rysunek 237. Komunikat o cofnięciu niezapisanych zmian...................................................................................... 220 

Rysunek 238. Wczytaj dane tabeli z innego sprawozdania ...................................................................................... 220 

Rysunek 239. Ustawienia strony .............................................................................................................................. 221 

Rysunek 240. Ustawienia wydruku. .......................................................................................................................... 222 

Rysunek 241. Podgląd wydruku ................................................................................................................................ 223 

Rysunek 242. Wydruk wszystkich wypełnionych tabel – informacja ogólna ........................................................... 224 

Rysunek 243. Drukuj wypełnione tabele – po wprowadzeniu zmian ....................................................................... 225 

Rysunek 244. Zamykanie formularza ........................................................................................................................ 226 

Rysunek 245. Funkcje menu "Komórka" .................................................................................................................. 227 

Rysunek 246. Wyszukiwanie wymaganej komórki ................................................................................................... 228 

Rysunek 247. Zaawansowane wyszukiwanie komórek ............................................................................................ 229 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     17 

 

Rysunek 248. Wyszukiwanie wartości ...................................................................................................................... 230 

Rysunek 249. Lista wyszukanych wartości................................................................................................................ 230 

Rysunek 250. Komunikat o zastąpieniu wyszukanych faktów nowymi wartościami ............................................... 231 

Rysunek 251. Wyniki weryfikacji mapowań ............................................................................................................. 232 

Rysunek 252. Komunikat o braku wyrażenia mapującego dla wybranej komórki ................................................... 232 

Rysunek 253. Szczegóły zasilania według mapowań ................................................................................................ 233 

Rysunek 254. Właściwości komórki – z dostępną funkcją adnotacji komórki .......................................................... 235 

Rysunek 255. Właściwości komórki – z dostępnymi wszystkimi szczegółami komórki ........................................... 236 

Rysunek 256. Właściwości komórki – szczegóły komórki – atrybuty konceptu ....................................................... 237 

Rysunek 257. Właściwości komórki - szczegóły komórki - etykiety konceptu ......................................................... 237 

Rysunek 258. Właściwości komórki - szczegóły komórki – szczegóły typu danych .................................................. 237 

Rysunek 259. Prezentacja reguł w komórce, po wybraniu zakładki "Reguły" .......................................................... 238 

Rysunek 260. Prezentacja dodatkowego opisu formuły w sprawozdaniu NB300 ................................................... 239 

Rysunek 261. Prezentacja niespełnionej reguły: valueAssertion_64 z dodatkowym komunikatem walidacyjnym 240 

Rysunek 262. Funkcje menu „Reguły”. ..................................................................................................................... 241 

Rysunek 263. Szukanie reguły .................................................................................................................................. 242 

Rysunek 264. Zaawansowane wyszukiwanie reguł .................................................................................................. 242 

Rysunek 265. Wyświetlenie pól wchodzących w skład wyszukiwanej Formuły XBRL .............................................. 242 

Rysunek 266. Graf reguł w formie domyślnej .......................................................................................................... 244 

Rysunek 267. Graf reguł, przedstawiony w formie „Kołowej” ................................................................................. 246 

Rysunek 268. Graf reguł, przedstawiony w formie „Mever” .................................................................................... 246 

Rysunek 269. Graf reguł, przedstawiony w formie „Spring” .................................................................................... 247 

Rysunek 270. Podgląd indeksu XBRL Formula .......................................................................................................... 248 

Rysunek 271. Podgląd indeksu XBRL Formula z aktywną zakładką „Filtry” ............................................................. 249 

Rysunek 272. Podgląd indeksu XBRL Formula z aktywną zakładką „Zmienne”........................................................ 249 

Rysunek 273. Funkcje menu "Widok" ...................................................................................................................... 251 

Rysunek 274. Postać ekranu przy włączonym: „Panelu walidacji” i „Elementach okna” ......................................... 252 

Rysunek 275. Funkcje dostępne dla etykiet nagłówków tabel ................................................................................. 253 

Rysunek 276. Etykiety opisowe pól .......................................................................................................................... 253 

Rysunek 277. Etykiety techniczne pól ...................................................................................................................... 253 

Rysunek 278. Etykiety mieszane pól ......................................................................................................................... 254 

Rysunek 279. Etykiety XBRL-name ........................................................................................................................... 254 

Rysunek 280. Etykiety XBRL-id .................................................................................................................................. 254 

Rysunek 281. Okno z możliwością zmiany języka w taksonomii EBA ITS PL ............................................................ 255 

Rysunek 282. Okno z brakiem możliwości zmiany języka w taksonomii EBA ITS PL ................................................ 255 

Rysunek 283. Sprawozdania z włączonymi etykietami pozycyjnymi ........................................................................ 256 

Rysunek 284. Sprawozdanie z wyłączonymi etykietami pozycyjnymi ...................................................................... 256 

Rysunek 285. Formatowanie nagłówków tabeli ....................................................................................................... 256 

Rysunek 286. Zapytanie o wykonanie automatycznej zmiany w nagłówkach tabeli ............................................... 257 

Rysunek 287. Proponowane zmiany ustawień nagłówków tabel ............................................................................ 258 

Rysunek 288. Komunikat o przywróceniu domyślnych ustawień tabel ................................................................... 258 

Rysunek 289. Funkcje pogrupowane w „Panelu walidacji” ...................................................................................... 259 

Rysunek 290. Widok błędów w zakładce "Błędy" .................................................................................................... 260 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     18 

 

Rysunek 291. Funkcje drukowania i eksportu listy błędów, dostępne w zakładce „Błędy” ..................................... 260 

Rysunek 292. Widok reguły NBP, prezentowanej w zakładce "Reguły" ................................................................... 261 

Rysunek 293. Prezentacja dodatkowego opisu formuły w sprawozdaniu NB300 ................................................... 261 

Rysunek 294. Szczegóły reguły COREP OF EBA ITS PL v5738_h Formula XBRL ........................................................ 262 

Rysunek 295. Przykładowa reguła wyliczeniowa eba_v8734_m_calc_009 sprawozdania ALMM EBA ITS PL 

skonwertowana z formuły eba_v8734_m ................................................................................................................ 263 

Rysunek 296. Widok szczegółów komórki wyświetlony w zakładce "Adnotacje komórki" ..................................... 263 

Rysunek 297. Wprowadzanie adnotacji do komórki ................................................................................................ 265 

Rysunek 298. Szczegóły komórki z wprowadzonymi adnotacjami ........................................................................... 266 

Rysunek 299. Wyniki wyszukiwania żądanej komórki .............................................................................................. 266 

Rysunek 300. Wprowadzanie komentarza do wybranej komórki ............................................................................ 267 

Rysunek 301. Komunikacja z tranSIS - informacje bieżące ....................................................................................... 268 

Rysunek 302. Funkcje drukowania i eksportu wiadomości tranSIS .......................................................................... 269 

Rysunek 303. Zakładka „Wyłączenia i korekty” ........................................................................................................ 271 

Rysunek 304. Zakładka „Historia komórki” .............................................................................................................. 272 

Rysunek 305. Postać ekranu po wyłączeniu wszystkich zakładek „Panelu walidacji” z menu „Widok” .................. 273 

Rysunek 306. Funkcje pogrupowane w „Elementach okna” .................................................................................... 274 

Rysunek 307. Postać ekranu z wyłączoną listą formularzy ....................................................................................... 275 

Rysunek 308. Włączony „Panel edycyjny” ................................................................................................................ 275 

Rysunek 309. Włączony „Panel narzędzi” ................................................................................................................ 276 

Rysunek 310. Włączony „Panel statusu” .................................................................................................................. 277 

Rysunek 311. Postać ekranu przy włączonym „Trybie pełnoekranowym” .............................................................. 277 

Rysunek 312. Postać ekranu z otwartą tabelą listową i dostępnymi funkcjami filtrowania .................................... 278 

Rysunek 313. Okno ustawień filtra wyszukiwania dla FIN025 ................................................................................. 280 

Rysunek 314. Ustawienia filtra w tabeli FBN26A ..................................................................................................... 281 

Rysunek 315. Okno wyboru warunków wyszukiwania ............................................................................................. 281 

Rysunek 316. Wybór wymaganych warunków wyszukiwania ................................................................................. 281 

Rysunek 317. Przykładowe warunki wyszukiwania zdefiniowane dla sprawozdania FIN026 .................................. 282 

Rysunek 318. Postać tabeli po zastosowaniu zdefiniowanych warunków wyszukiwania ........................................ 282 

Rysunek 319. Postać ekranu z otwartą tabelą listową i dostępnymi funkcjami sortowania ................................... 283 

Rysunek 320. Okno ustawień sortowania dla FIN026 .............................................................................................. 285 

Rysunek 321. Przykładowe warunki sortowania zdefiniowane dla sprawozdania FIN026 ...................................... 286 

Rysunek 322. Postać tabeli po zastosowaniu zdefiniowanych warunków sortowania ............................................ 286 

Rysunek 323. Przykład tabeli po uruchomieniu funkcji „Obróć tabelę” .................................................................. 288 

Rysunek 324. „Komunikację tranSIS” – z odczytanymi wiadomościami .................................................................. 289 

Rysunek 325. „Komunikację tranSIS” – przy braku łączności z tranSIS .................................................................... 289 

Rysunek 326. „Komunikację tranSIS” – z otrzymanymi nowymi wiadomościami .................................................... 290 

Rysunek 327. Funkcje menu tranSIS ......................................................................................................................... 290 

Rysunek 328. Komunikacja z tranSIS – widok ogólny ............................................................................................... 291 

Rysunek 329. Filtrowanie wiadomości w zakładce „Komunikacja” .......................................................................... 292 

Rysunek 330. Funkcje drukowania i eksportu wiadomości tranSIS dostępne ......................................................... 294 

Rysunek 331. Komunikat o problemach z obsłużeniem komunikatu przychodzącego z tranSIS ............................. 295 

Rysunek 332. Wybór pliku z wiadomościami tranSIS ............................................................................................... 296 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     19 

 

Rysunek 333. Postać ekranu po dokonaniu wyboru pliku do importu ..................................................................... 296 

Rysunek 334. Zaimportowanie wiadomości tranSIS................................................................................................. 296 

Rysunek 335. Lista sprawozdań utworzonych w aSISt dla banku nieposiadącego modułu IPS ............................... 297 

Rysunek 336. Lista sprawozdań utworzonych w aSISt dla banku posiadącego modułu IPS .................................... 298 

Rysunek 337. Funkcje menu „Sprawozdanie” – tryb „Lista sprawozdań” ............................................................... 299 

Rysunek 338. Predefiniowane filtry listy sprawozdań dla "Okresów"...................................................................... 302 

Rysunek 339. Predefiniowane filtry listy sprawozdań dla "śprawozdań" ................................................................ 302 

Rysunek 340. Predefiniowane filtry listy sprawozdań dla "Banków" ....................................................................... 302 

Rysunek 341. Widok listy sprawozdań po użyciu predefiniowanych filtrów okresu i taksonomii ........................... 303 

Rysunek 342. Okno tworzenia zaawansowanych filtrów okresu ............................................................................. 304 

Rysunek 343. Okno tworzenia nowego filtra dla standardowego okresu ................................................................ 305 

Rysunek 344. Okno tworzenia nowego filtra dla okresu względnego ...................................................................... 306 

Rysunek 345. Opis definicji „okresu standardowego” i „okresu względnego” ........................................................ 306 

Rysunek 346. Okno tworzenia nowego filtra dla standardowego przedziału czasowego okresu ............................ 307 

Rysunek 347. Okno tworzenia nowego filtra dla względnego przedziału czasowego okresu .................................. 308 

Rysunek 348. Opis definicji przedziału czasowego od – do dla  „okresu standardowego” i „okresu względnego” 308 

Rysunek 349. Okno tworzenia zaawansowanych filtrów sprawozdań ..................................................................... 309 

Rysunek 350. Okno tworzenia zaawansowanych filtrów banków ........................................................................... 310 

Rysunek 351. Okno do zapisywania filtrów dla "Listy sprawozdań" ........................................................................ 312 

Rysunek 352. Wprowadzanie nazwy dla zdefiniowanych filtrów ............................................................................ 312 

Rysunek 353. Widok listy sprawozdań po użyciu predefiniowanych filtrów okresu i taksonomii i zapisaniu szablonu 

filtrów ....................................................................................................................................................................... 313 

Rysunek 354. Lista zapisanych filtrów ...................................................................................................................... 314 

Rysunek 355. Postać ekranu, po otwarciu dodatkowego sprawozdania ................................................................. 316 

Rysunek 356. Komunikat o nieaktualnym zestawie taksonomii .............................................................................. 317 

Rysunek 357. Szczegóły sprawozdania – „Dane podstawowe” ................................................................................ 318 

Rysunek 358. Szczegóły sprawozdania – „Formularze” ........................................................................................... 319 

Rysunek 359. Szczegóły sprawozdania – „Wymiary taksonomii”............................................................................. 319 

Rysunek 360. Szczegóły sprawozdania – „Wymiary użytkownika” .......................................................................... 319 

Rysunek 361. Okno zarządzania archiwami .............................................................................................................. 322 

Rysunek 362. Wskaźnik wypełnienia sprawozdania – zakładka ,,Formularze” ........................................................ 326 

Rysunek 363. Przykładowy formularz c.66.01 podzielony na wiele składowych ..................................................... 327 

Rysunek 364. Wymagane i zabronione formularze .................................................................................................. 328 

Rysunek 365. Wymagane i zabronione formularze - widok okna sprawozdań EBA ITS PL ...................................... 329 

Rysunek 366. Otwieranie okna z dostępnymi wartościami wymiaru ....................................................................... 337 

Rysunek 367. Aktywacja tabeli ................................................................................................................................. 337 

Rysunek 368. Aktywacja komórki ............................................................................................................................. 338 

Rysunek 369. Modyfikacja kontekstu ....................................................................................................................... 338 

Rysunek 370. Reguła aSISt - reguła kompletności .................................................................................................... 340 

Rysunek 371. Reguła NBP – reguła wyliczeniowa .................................................................................................... 341 

Rysunek 372. Reguła NBP#291010 - reguła poprawności ........................................................................................ 342 

Rysunek 373. Reguła NBP#152550 - reguła warunkowej poprawności ................................................................... 342 

Rysunek 374. Reguła: valuaAssertion_15 – reguła oparta na XBRL Formula ........................................................... 343 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     20 

 

Rysunek 375. Formuła z asercją raportowalności w COREP ITS ............................................................................... 343 

Rysunek 376. Prezentacja formuły z asercją wartości, dla której działa mechanizm kalkulacji  w COREP ITS ......... 344 

Rysunek 377. Prezentacja formuły z asercją wartości, dla której nie działa mechanizm kalkulacji w COREP ITS .... 344 

Rysunek 378. Widok błędów w zakładce "Błędy" .................................................................................................... 346 

Rysunek 379. Funkcje drukowania i eksportu listy błędów, dostępne w zakładce „Błędy” ..................................... 347 

Rysunek 380. Zakładka „Reguły” we „Właściwościach komórki” ............................................................................. 348 

Rysunek 381. Widok reguły NBP, prezentowanej w zakładce "Reguły" ................................................................... 349 

Rysunek 382. Szczegóły reguły COREP NBP ITS _0045 Formula XBRL ...................................................................... 349 

Rysunek 383. Prezentacja dodatkowego opisu formuły w sprawozdaniu NB300 ................................................... 349 

Rysunek 384. Szczegóły reguły interwałowej ALMM EBA ITS PL .............................................................................. 350 

Rysunek 385. Postać formuły vs_va_0231  z asercją wartości, w której fakty są poza kontekstem ........................ 350 

Rysunek 386. Komunikat wyświetlany gdy zmienna do której próbujemy się odwołać jest poza kontekstem, lub nie 

został dla niej zdefiniowany wymiar użytkownika ................................................................................................... 351 

Rysunek 387. Postać formuły vs_va_0231 po włączeniu do kontekstu tabeli CR GB i zdefiniowaniu wymiaru „Kraj 

dłużnika” ................................................................................................................................................................... 351 

Rysunek 388. Cykl zmiany statusów ......................................................................................................................... 355 

Rysunek 389. Aktualizacja taksonomii w funkcji "Ustawieniach sprawozdania" ..................................................... 365 

Rysunek 390. Komunikat przypominający o możliwej utracie danych na skutek wykonania aktualizacji taksonomii

 .................................................................................................................................................................................. 366 

Rysunek 391. Wybór funkcji aktualizacji taksonomii dla jednego, aktywnego sprawozdania ................................. 366 

Rysunek 392. Wybór funkcji aktualizacji taksonomii dla wielu sprawozdań banków prezentowanych na liście .... 366 

Rysunek 393. Postać zakładki „Dane podstawowe” przed zapisaniem zmian aktualizujących taksonomię ............ 367 

Rysunek 394. Komunikat informujący o możliwości wykonania archiwum dla aktywnego sprawozdania ............. 367 

Rysunek 395. Okno pozwalające na podanie nazwy tworzonego archiwum ........................................................... 368 

  

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     21 

 

1 Wstęp 

System aSISt jest aplikacją służącą do przygotowywania raportów na potrzeby sprawozdawczości obowiązkowej. 
Zakres i postać wprowadzanych danych zdefiniowane są w taksonomii, będącej zbiorem plików XML Schema oraz 
XML zgodnych ze standardem XBRL 2.1, XBRL Dimension 1.0 oraz XBRL Formula. Wszystkie typy sprawozdawczości 
posiadają własną taksonomię, które definiuje zakres raportowanych danych, sposób prezentacji oraz reguły kontroli 
poprawności danych. Część z taksonomii została przygotowana na podstawie wizualizacji dostarczonych przez 
nadzorcę, jak również innych normatywnych dokumentów i oficjalnych zasobów elektronicznych.  

Dane w systemie aSISt mogą być wprowadzane do aplikacji ręcznie, bądź w ramach importu z plików zewnętrznych 
(CSV, Excel, XML, itd.) lub też za pomocą elastycznego modułu mapowań, który pozwala na zasilanie za pomocą 
dowolnych zbiorów tabelarycznych (CSV, Excel, bazy danych SQL, itd.) jak również innych np. hierarchicznych (dla 
przykładu pliki XML).Poprawność wprowadzanych danych może być weryfikowana za pomocą reguł, które w łatwy 
sposób pozwalają zapewnić odpowiednią jakość raportowanych danych. Reguły mogą być definiowane przez 
nadzorcę i dostarczana wraz z taksonomią, jak również wykorzystując moduł reguł. Podmiot raportujący dane może 
zdefiniować własne reguły, które zapewnią kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z oczekiwaniami 
instytucji raportującej.  

Wynikiem pracy nad przygotowaniem sprawozdania jest wygenerowanie raportu w formacie zdefiniowanym przez 
nadzorcę. Aktualnie aplikacja aSISt umożliwia generację danych wyjściowych między innymi w formacie XBRL oraz 
wielu innych specyficznych dla konkretnego typu sprawozdawczości. Raporty w formacie XBRL mogą zostać 
stworzone dla dowolnego obsługiwanego typu sprawozdawczości. Sprawozdanie w postaci XBRL może zostać 
przetworzone przez dowolne narzędzie XBRL umożliwiające pracę z dokumentami instancji oraz taksonomia XBRL. 

 

2 Definicje pojęć 

XBRL (eXtensible 

Business Reporting 

Language)  

Oparty o XML język służący do raportowania danych finansowych, 

COREP  
Pakiet raportów zbierających informacje na temat składników 

stanowiących podstawę do obliczenia współczynnika wypłacalności 

banku, oparty o taksonomię opracowaną przez Nadzór Bankowy, 

FINREP  
pakiet raportów obejmujących swym zakresem działalność finansową 

banku, oparty o taksonomię opracowaną przez Nadzór Bankowy, 

NBP  
Narodowy Bank Polski 

KNB  
Komisja Nadzoru Bankowego – będąca częścią NBP instytucja 

odpowiedzialna za nadzór bankowy 

GINB  
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego – organ wykonawczy KNB, 

monitoruje stabilność finansową banków 
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GIIF 
Generalny Inspektor Informacji Finansowej - organ właściwy w sprawach 

zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 

majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł 

oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 

BFG 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny - instytucja gwarantująca depozyty 

polskich banków oraz realizująca działalność pomocową w stosunku do 

instytucji bankowych zagrożonych upadłością. 

SIS  
system informacji sprawozdawczej – system informatyczny, po stronie 

NBP (Departament Informatyki i Telekomunikacji), będący odbiorcą 

sprawozdań XBRL 

Taksonomia   
definicja postaci konkretnych sprawozdań finansowych, zgodnych z XBRL 

–opracowywana i publikowana przez Nadzór Bankowy, 

Instancja XBRL  
konkretny dokument finansowy (sprawozdanie), zgodny z odpowiednią 

taksonomią 

Walidacja XBRL  sprawdzenie zgodności danych zawartych w sprawozdaniach, z 

obowiązującą taksonomią, 

Generowanie Instancji 

XBRL  

utworzenie zbioru zawierającego sprawozdania COREP/FINREP, zgodne 

z obowiązującą taksonomią 

Z uwagi na szerokie możliwości aplikacji aSISt, zrezygnowano z opracowania jednego dokumentu, prezentującego 

całość zagadnień związanych obsługą aplikacji, na rzecz kilku części opisujących poszczególne zagadnienia 

tematyczne. 

Instrukcja aSISt podzielona została na: 

• Część I   – Podstawy obsługi aplikacji aSISt 

• Część II  – Moduł raportów analitycznych i zmiennych katalogowych 

• Część III – Moduł mapowania danych i magazynu migawek 

• Część IV – Moduł reguł  

• Część V  – Moduł broszur  

 

Niniejsze opracowanie zawiera prezentację i opis wszystkich podstawowych funkcji aplikacji aSISt, 

wykorzystywanych przy pełnym cyklu sprawozdawczym.  

Wszystkie części Instrukcji aSISt dostępne są na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale DOKUMENTACJA, 

pod adresem: https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja  

https://fingo.systems/
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3 Początek pracy z programem 

3.1 Uruchomienie aplikacji aSISt 

Aplikację aSISt można uruchomić, wybierając: 

• proste logowanie  
lub 

• wykorzystując do tego protokół LDAP 

 

3.1.1 Proste logowanie  

Aby w prosty sposób uruchomić aplikację aSISt, należy wybrać: 

• Menu  START → „PROGRAMY” → aSISt  
 lub 

• na pulpicie ekranu na ikonę  ( w przypadku utworzenia odpowiedniego skrótu )   
  

Wyświetla się wówczas panel  logowania (zob. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). 

 

 
Rysunek 1. Panel logowania do aplikacji aSISt 

Każdy użytkownik logujący się do aplikacji aSISt, powinien posiadać własny login i hasło za pomocą których 

uaktywnia aplikację .  

Nowych użytkowników dopisuje administrator systemowy, przy wykorzystaniu funkcji „Konta użytkowników”, 

szczegółowo opisanej w rozdziale 4.14.1 Zarządzanie kontami użytkowników. 

 

Predefiniowane konto administratora systemowego ma następujące ustawienia: 

• login – admin 

• hasło – admin 
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Ponieważ każdy użytkownik logujący się do aplikacji aSISt, powinien posiadać własny login i hasło za pomocą których 

uaktywnia aplikację, po jej uruchomieniu wymagane jest utworzenie nowych kont dla wszystkich osób pracujących 

w aplikacji .  

Osobą posiadającą uprawnienia do tworzenia nowych i modyfikowania istniejących kont użytkowników jest 

administrator systemowy. 

Przy nadawaniu uprawnień, może on wykorzystywać: 

• role predefiniowane – automatycznie utworzone przez aplikację (istniejące również we wcześniejszych 
wersjach aSISt): 

o administrator systemowy, 
o administrator, 
o operator, 
o operator raportów analitycznych, 
o czytelnik, 

oraz 

• nowe role, utworzone przez administratora systemowego – odpowiadające indywidualnym potrzebom 
użytkowników pracujących w aplikacji (nowa funkcjonalność udostępniona w wersji 5.0). 

 
Zagadnienie to w sposób szczegółowy opisane zostało w rozdziale 4.14 Użytkownicy i role  niniejszej instrukcji. 
 

3.1.2 Postać aplikacji po jej uruchomieniu 

Po uruchomieniu aplikacji aSISt, zawsze wyświetlana jest główna zakładka modułowa „Sprawozdania”, w której 

przygotowywane są wszystkie sprawozdania. 

 

Prezentowany ekran, może mieć jedną z postaci: 

• tryb pracy „Dokumenty” - z aktywnymi sprawozdaniami, na których użytkownik ostatnio pracował i nie 
zamknął ich przed wyjściem z aplikacji (zob. Rysunek 2), 
 

 
Rysunek 2. Postać ekranu aplikacji z otwartymi sprawozdaniami (motyw kolorystyczny: „Srebro”-domyślny) 
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Widoczne są wówczas: 

o zakładki z  niezamkniętymi sprawozdaniami oraz  
o tabele na której użytkownik ostatnio pracował. 

  

• tryb pracy „Dokumenty” – z widokiem ogólnym, bez żadnych otwartych sprawozdań (zob. Rysunek 3), 
 
 

 
Rysunek 3. Widok ogólny aplikacji aSISt 

Taki widok ekranu, prezentowany jest: 

o gdy użytkownik po raz pierwszy uruchamia aplikację aSISt,  

 

• tryb pracy „Lista sprawozdań” – z widoczną listą wszystkich sprawozdań znajdujących się w bazie aSISt 

o prezentowany gdy przed zamknięciem aplikacji: 

o aktywny był tryb “Lista sprawozdań”, 
lub 
o wszystkie sprawozdania przeglądane w trybie „Dokumenty”,  zostały zamknięte, 

o mający różną postać: 

o dla banków nienależących do IPS (zob. przykładowy Rysunek 4), 

 

 
Rysunek 4. Postać ekranu z listą sprawozdań znajdujących się w bazie aSISt(motyw kolorystyczny: „Różowa śliwka”) 

 

o dla banków należących do IPS (zob. przykładowy Rysunek 5), 
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Rysunek 5. Postać ekranu z listą sprawozdań znajdujących się w bazie aSISt dla banków z modułem IPS 

 
W przypadku pracy z modułem IPS, wszystkie sprawozdania utworzone w aSISt prezentowane są w dwóch bocznych 
zakładkach: 

 
o dzienne (IPS) - obejmujące dzienne sprawozdania IPS, 
o regulacyjne – obejmujące wszystkie pozostałe sprawozdania, 
 

• tryb pracy „Lista sprawozdań” – bez żadnych sprawozdań, 
 

o widoczny, gdy: 

o użytkownik po raz kolejny uruchamia aplikację aSISt w której nie zostały utworzone jeszcze żadne 
sprawozdania 

o mający różną postać: 

o dla banków nienależących do IPS (zob. Rysunek 6), 
 

 
Rysunek 6. Postać ekranu z pustą listą sprawozdań dla banków nienależących do IPS 

 

o dla banków należących do IPS (zob. Rysunek 7). 
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Rysunek 7. Postać ekranu z pustą listą sprawozdań dla banków należących do IPS 

 

3.1.3 Komunikaty wyświetlane przy otwieraniu sprawozdań 

Jeżeli zamykając aplikację użytkownik pozostawił niezamknięte sprawozdania przy których pracował, to przy 

kolejnym uruchomieniu aSISt, wszystkie te sprawozdania zostaną pnownie otwarte i zaprezentowane w trybie 

„Dokumenty” na pasku otwartych sprawozdań. 

Przy wczytywaniu niezamkniętych sprawozdań każdorazowo sprawdzana jest aktualność ich taksonomii i w 

przypadku gdy któreś z nich posiada nieaktualny zestaw taksonomii, wyświetlany jest stosowny komunikat jak to 

prezentuje przykładowy Rysunek 8. 

 
Rysunek 8. Komunikat o nieaktualnej taksonomii otwieranego sprawozdania 

Jeżeli użytkownik ma licencję aSISt rozszerzoną o „moduł konsolidacji” i pracuje ze sprawozdaniami wielu różnych 

jednostek, wówczas komunikat o nieaktualnych taksonomiach: 

• prezentuje listę tych jednostek 

• może mieć postać jak to prezentuje przykładowy Rysunek 9. 
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Rysunek 9. Komunikat z listą jednostek posiadających nieaktualną taksonomiię otwieranych sprawozdań 
 

Niezależnie od tego, czy otwierane są sprawozdania jednej czy wielu jednostek, zawsze wyświetlanych jest tyle 

komunikatów ile różnych otwieranych sprawozdań posiada nieaktualne zestawy taksonomii. 

 

 

3.2 Struktura obsługi aplikacji aSISt 

Aplikacja aSISt posiada budowę modułową i  większość  możliwych do wykonania funkcji została tu pogrupowana 
w  zakładkach,  odnoszących się do poszczególnych modułów. 
 
Istnieją jednak także funkcje odnoszące się do całej aplikacji, niezależne od wykorzystywanego modułu i te zostały 
zaprezentowane po prawej stronie górnej części ekranu, na pasku powiadomień. 

3.2.1 Zakładki modułowe 

Pełna lista wszystkich możliwych zakładek modułowych, to: 
 

 - „Sprawozdania” – moduł dostępny dla wszystkich użytkowników aSISt, 
 

 - „Komunikacja”, 
 

 - „Raporty analityczne”, 
 

 - „Zmienne katalogowe”, 
 

 - „Reguły” - moduł dostępny dla wszystkich użytkowników aSISt, 
 

 - „Mapowania danych”, 
 

 - „Użytkownicy i role” - moduł dostępny dla wszystkich użytkowników aSISt, 
 

 - „Jednostki bankowe”, 
 

 - „Edytor broszur”, 
 

 - „Magazyn migawek”. 
 
 

W bankach komercyjnych, zawsze po uruchomieniu aplikacji: 

• aktywna jest zakładka „Sprawozdania”, 
oraz 
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• dostępne są zakładki: 

o  „Użytkownicy i role”  
o „Reguły” 

Pozostałe zakładki modułowe dostępne są tylko dla tych użytkowników, którzy posiadają licencję aSISt 
rozszerzoną o wymagane moduły. 

W bankach spółdzielczych: 

• posiadających podstawową licencję aSISt (bez rozszerzenia o dodatkowe moduły), 

• korzystających z opcji „Komunikacja z tranSIS”,  

• wykorzystujących raporty analityczne przygotowane dla nich przez ich zrzeszenia, 
zawsze po uruchomieniu aplikacji:   

• aktywna jest zakładka modułowa: „Sprawozdania”, 
oraz 

• dostępne są moduły: 

o Komunikacja 
o Użytkownicy I Role 
o Raporty analityczne 
o Reguły 

Pozostałe moduły dostępne są tylko dla tych banków spółdzielczych, które posiadają odpowiednio rozszerzoną 
licencję aSISt. 

 

Wyboru  nowego modułu  można dokonać przy wykorzystaniu: 

•  klawisza funkcyjnego:  , znajdującego się na pasku zakładek modułowych (zob. Rysunek 10 i Rysunek 11), 
 

    
Rysunek 10. Wybór nowego modułu – prezentacja wszystkich dostępnych modułów 

 

 
Rysunek 11. Wybór nowego modułu przez banki spółdzielcze 

 
lub 

• poprzez  wskazanie wymaganego modułu z menu funkcji  aSISt  (zob. Rysunek 21). 
 
Możliwy jest wybór tylko tych modułów, które prezentowane są za pomocą czarnych ikon, gdyż tylko te moduły 
dostępne są w banku, w ramach posiadanej licencji. 
 

Zmiana aktualnie wykorzystywanego modułu odbywa się, poprzez przełączenie się na wymaganą zakładkę 

widoczną na pasku zakładek modułowych. 
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Aktywny jest zawsze ten moduł, który posiada podświetloną zakładkę modułową. 

Za wyjątkiem zakładki „Sprawozdania”, która jest zawsze aktywna, wszystkie inne zakładki modułowe mogą być 

w dowolnym momencie otwierane i zamykane. 

Możliwa jest jednoczesna praca w kilku modułach, bez konieczności ich zamykania.  

 
Obsługa funkcji, dostępnych w poszczególnych zakładkach modułowych, możliwa jest poprzez wybranie: 

• funkcji z menu paska narzędzi,  
lub 

• ikony prezentującej wymaganą funkcję, 
bądź  

• skrótu klawiszowego. 
 

3.2.2 Funkcje globalne odnoszące się do całej aplikacji 

Niezależnie od funkcji odnoszących się do poszczególnych modułów pogrupowanych w zakładkach modułowych,  
w górnej części ekranu, po prawej stronie paska zakładek modułowych,  widoczny jest pasek powiadomień z 
ikonami, prezentującymi: 
 

 - wskaźnik komunikacji tranSIS – dotyczy użytkowników przekazujących dane sprawozdawcze do systemu 
tranSIS, przy wykorzystaniu opcji „bezpośredniego przesyłania danych”. Jest on prezentowany tylko wówczas, 
gdy w „Ustawieniach globalnych” (zob. rozdział 4.3.1 Ustawienia globalne) włączona jest „Praca w trybie 
tranSIS). 
Wskaźnik ten informuje o tym, czy komunikacja z systemem tranSIS jest aktywna, czy nie i może mieć postać: 
  

 - komunikacja z systemem tranSIS jest aktywna , 
 

 - komunikacja z systemem tranSIS jest nieaktywna - nie ma możliwości przesyłania i odbierania żadnych 
danych ani komunikatów z tranSIS, gdyż: 

o występuje problem komunikacyjny z systemem tranSIS, lub  
o w pliku db.properites w wierszu:  jms.brokerURL= … brakuje lub jest niewłaściwy adres IP komputera na 

którym jest zainstalowany system tranSIS, 

   

 - powiadomienie o nowym komunikacie z tranSIS – ikona wyświetlana tylko przy włączonej funkcji 
„Komunikacja z tranSIS” i aktywnym połączeniu z systemem tranSIS, gdy aplikacja aSISt odbierze nowy 
komunikat z systemu tranSIS. Ikona znika z paska powiadomień, po uruchomieniu funkcji „Komunikacja z 

tranSIS” (poprzez kliknięcie na tą ikonkę, lub ikonkę , bądź wybraniu: tranSIS → ), czyli 
odczytaniu otrzymanych wiadomości. 

 
Bliższe  informacje na temat komunikacji z systemem tranSIS i odbieranymi wiadomościami, zaprezentowane 
zostały w rozdziale 5.1.6 TranSIS.  
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 - sprawdzanie wydajności systemu – funkcja pozwalająca na przeprowadzenie testu sprawdzającego parametry 
komputera na którym zainstalowana jest aplikacja aSISt. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 4.1.2 
Test wymagań sprzętowych.  

 

 - wskaźnik zajętości pamięci - informujący o tym, ile pamięci wykorzystuje aplikacja aSISt  i ile pozostaje jeszcze 
wolnej pamięci .  
Po najechaniem kursorem myszki na tą ikonkę wyświetlana jest stosowna informacja. 

 W rozdziale 4.3.2.2 Zarządzanie pamięcią  zaprezentowano funkcję, umożliwiającą wprowadzanie zmian w 
zakresie przydzielania pamięci operacyjnej wykorzystywanej przez aSISt. 

 

 - funkcje aSISt – grupujące funkcje odnoszące się do całej aplikacji, zaprezentowane w rozdziale 4. Funkcje 
aSISt. 

 
Dodatkowo znajdują się tam również:  
   

- funkcje minimalizacji i maksymalizacji ekranu, 
   

- funkcja zamykająca aplikację - po najechaniu na nią kursorem, przyjmuje zabarwienie czerwone . 
 
 

3.2.3 Przełączniki widoku dokumentów 

W większości zakładek modułowych, poniżej funkcji globalnych odnoszących się do całej aplikacji (po prawej stronie 

górnej części ekranu), znajduje się klawisz funkcyjny , pozwalający na szybkie przełączanie się pomiędzy : 

• listą dokumentów, 
a  

• wybranymi do przeglądu bądź edycji dokumentami. 
 

W zależności od wybranego trybu pracy, „Przełącznik widoku dokumentów” może mieć postać: 

 - gdy włączony jest tryb „Dokumentów” 

 - gdy włączona jest „Lista dokumentów” 

Gdy jeden tryb jest włączony, wówczas drugi tryb jest wyłączony. 

Włączony tryb – posiada zawsze zabarwienie zielone a wyłączony – posiada zabarwienie czarne. 

Przełączanie między tymi trybami odbywa się automatycznie, po kliknięciu na wyciemnioną część klawisza 

funkcyjnego, bez konieczności  wcześniejszego zamykania przeglądanych dokumentów. 
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Gdy znajdując się w trybie „Dokumenty” -  chcemy wyświetlić „Listę istniejących w bazie dokumentów”, należy 

wybrać: 

•   
lub 

•  skrót klawiszowy: Ctrl-1 
 
Na ekranie zaprezentowana zostanie wówczas lista wcześniej utworzonych w wybranej zakładce modułowej 

dokumentów, a klawisz funkcyjny przełączający tryb widoku dokumentów zmieni postać na:  . 
 
  
Dwukrotne kliknięcie na wybrany z listy dokument każdorazowo powoduje: 

• otwarcie tego dokumentu, 

• automatyczne przejście w stan podglądu/edycji tego dokumentu, 

• przełączenie się klawisza funkcyjnego na tryb „Dokumenty”: . 
 
  
Gdy będąc w trybie „Lista dokumentów” - użytkownik chce szybko przełączyć się na „Wcześniej już otwarte 
dokumenty”, to powinien wybrać:  
  

•   
lub 

• skrót klawiszowy: Ctrl-2 

W zależności od tego, która z tych dwóch funkcji jest aktywna, dostępne są różne, możliwe do wykorzystania 

funkcje, charakterystyczne dla aktywnego modułu. 

Szczegółowy  opis tych funkcji prezentowany jest: 

• dla modułu „Sprawozdania”:  w rozdziale 5. Moduł „Sprawozdania” 

• dla pozostałych modułów: w odpowiednich częściach instrukcji aSISt, opisujących szczegółowo poszczególne 
moduły. 
 
  

3.2.4 Odświeżanie informacji 

W większości zakładek modułowych dostępne są funkcje, pozwalające na odświeżanie informacji prezentowanych 

na ekranie aSISt. 

Funkcje te, maja zastosowanie przy odświeżaniu: 

• zastosowanych filtrów wyszukiwania informacji,  

• komunikatów wychodzących z aSISt i przychodzących z tranSIS, 
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• zmian wprowadzonych na różnych stanowiskach aSISt i zapisywanych do jednej bazy danych (wersja 
wielostanowiskowa), 

• danych sprawozdań zależnych, powiązanych ze sobą regułami kontrolnymi. 
 

Jedną z funkcji odświeżania jest funkcja: „Odśwież”, która może zostać uruchomiona poprzez: 

• Menu  Widok ®    
lub 

•  ikonę  
 
Dostępna jest: 

• we  wszystkich zakładkach modułowych przy filtrach wyszukiwania,  

• przy odświeżaniu list z informacjami różnych modułów. 
   

 
W module „Sprawozdania” funkcja ta odświeża informacje: 

• w trybie - „Lista dokumentów”, czyli: 

o listę utworzonych sprawozdań,  
o statusy tych sprawozdań, 
o datę ostatniej modyfikacji sprawozdań, 

 

• w trybie - “Dokumenty”, po uaktywnieniu funkcji “Komunikacja z tranSIS”, gdzie odświeża informacje 
o komunikatach wysyłanych z aSISt i odbieranych z tranSIS, czyli: 

o listę komunikatów wychodzących i przychodzących, 
o statusy prezentowanych komunikatów, 
o daty odebrania komunikatów. 

 

Drugą funkcją odświeżania jest „Odśwież zawartość tabeli i danych zależnych”, którą można uruchomić 
wybierając: 
 

• zakładka modułowa „Sprawozdania” 
 

• tryb - “Dokumenty” 
 

• menu Tabela  →    
lub 

• skrót klawiszowy F5 
 
Funkcja ta : 

• dotyczy wyłącznie zakładki modułowej „Sprawozdania”, 

• może zostać uruchomiona po otwarciu tabeli, dla której mają zostać odświeżone dane, 

• przy wersji wielostanowiskowej odświeża dane zapisane na innym stanowisku, 
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• przy sprawozdaniach zależnych, powiązanych regułami kontrolnymi, odświeża dane tych sprawozdań. 
 

3.2.5 Filtrowanie informacji 

W większości zakładek modułowych, w których informacje prezentowane są w formie list a także w większości 

formularzy listowych (w tym również NB300) dostępne są funkcje filtrowania. 

Zastosowane filtry, pozwalają w oparciu o dokonane wybory, na prezentację wyselekcjonowanych informacji. 

 

Funkcja „Filtrowania” każdorazowo uruchamiana jest przy wykorzystaniu: 

• Menu  Widok →    
lub  

• ikony   

Po jej uruchomieniu, ikona funkcyjna prezentująca „Filtrowanie”, zmienia swoje zabarwienie z czarnego na 

niebieskie, czyli ma postać: . 

W zakładce „Sprawozdania”, funkcja ta może być wykorzystywana: 

• w trybie “Dokumenty” , gdzie pozwala na filtrowanie danych dotyczących danych listowych (zob. 
rozdział 5.1.5.6 Filtrowanie danych listowych), 

• w trybie „Lista dokumentów” , gdzie umożliwia szybkie wyszukiwanie istniejących w bazie 
sprawozdań (zob. 5.2.1 Filtrowanie listy sprawozdań). 

 
 
Szczegółowe omówienie funkcji „Filtruj”, dostępnej w innych zakładkach modułowych, zawarte jest w 
odpowiednich częściach instrukcji, zawierających opis tych modułów. 
 

3.2.6 Skróty klawiszowe  

Większość funkcji wykonywanych w aplikacji, dostępnych jest z trzech różnych poziomów: 

• menu funkcyjnego, 

• ikony funkcyjnej, 

• skrótu klawiszowego, 
a sposób ich wyboru uzależniony jest od upodobań i przyzwyczajeń użytkowników.  
 
Zastosowane w aplikacji aSISt skróty klawiszowe prezentuje Rysunek 12. 
 

Alt+<-                        Poprzednia zaznaczona komórka 

Alt+->                        Następna zaznaczona komórka 
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Alt+A                        Funkcje aSISt 

Ctrl+` Przejdź do elementu 

Ctrl+1                        Przejdź do trybu „Lista sprawozdań” 

Ctrl+2                        Przejdź do trybu „Dokumenty” 

Ctrl+A                    Zaznacz wszystko 

Ctrl+C                   Kopiowanie zaznaczonego pola 

Ctrl+E                      Eksportuj dane 

Ctrl+I                        Importuj dane 

Ctrl+N                      Nowe sprawozdanie 

Ctrl+O                     Zarządzaj sprawozdaniami 

Ctrl+P                         Drukuj aktywną tabelę 

Ctrl+S                      Zapisz tabelę 

Ctrl+V                   Wklej zawartość wcześniej zaznaczonego pola 

Ctrl+F8              Pokaż wszystkie zakładki 

Ctrl+Shift+F8             Ukryj wszystkie zakładki 

Ctrl+F9              Wyłącz /włącz "Listę formularzy" 

Ctrl+F10             Wyłącz /włącz "Panel edycyjny" 

Ctrl+F11              Wyłącz /włącz "Panel narzędzi" 

Ctrl+F12              Wyłącz /włącz "Panel statusu" 

Ctrl+Alt-F              Pokaż ustawienia filtra 

Ctrl+Alt-O        Pokaż ustawienia sortowania 

Ctrl+Alt-T     Ustaw automatycznie nagłówki tabel 

Ctrl+Shift+1             Wyłącz / włącz zakładkę "Błędy" 

Ctrl+Shift+2             Wyłącz / włącz zakładkę "Szczegóły reguł" 

Ctrl+Shift+3             Wyłącz / włącz zakładkę "Szczegóły XBRL" 

Ctrl+Shift+4             Wyłącz / włącz zakładkę "Wyniki wyszukiwania" 

Ctrl+Shift+5             Wyłącz / włącz zakładkę "Komentarz komórki" 

Ctrl+Shift+6             Wyłącz / włącz zakładkę "Wyniki weryfikacji mapowań" 

Ctrl+Shift+7             Wyłącz / włącz zakładkę "Komunikacja z tranSIS" 

Ctrl+Shift+E            Przełącz pomiędzy tabelami 

Ctrl+Shift+F             Znajdź komórkę 

Ctrl+Shift+H             Znajdź / zastąp wartość 

Ctrl+Shift+P              Drukuj wypełnione tabele 

Ctrl+Shift+R             Znajdź regułę 

Ctrl+Shift+S          Zapisz wszystkie tabele 

Ctrl+Shift+T              Znajdź tabelę 

F5                               Odśwież zawartość tabeli i danych zależnych 

F11 Włącz / wyłącz tryb pełnoekranowy  

 
Rysunek 12. Skróty klawiszowe zastosowane w aSISt 
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3.3 Postać ekranu z otwartymi formularzami sprawozdawczymi w zakładce 
“Sprawozdania” 

Wszystkie dane, raportowane przez banki  i  innych użytkowników aSISt, przygotowywane są w zakładce modułowej 

„Sprawozdania”. 

Niezależnie od rodzaju sprawozdań, układ informacji prezentowanych na ekranie przy otwartych sprawozdaniach  

jest zawsze taki sam i ma postać taką jak przedstawia to przykładowo Rysunek 2 (zob. rozdział  3.1.2 Postać aplikacji 

po jej uruchomieniu). 

Górna część ekranu, tak jak we wszystkich innych zakładkach modułowych, przeznaczona jest na: 

• menu funkcyjne – lewa strona pierwszego wiersza, 

• przełącznik widoku dokumentów , pozwalający na szybkie przełączenie się między otwartym 
sprawozdaniem, a listą wcześniej utworzonych sprawozdań - prawa strona pierwszego wiersza, 

• panel narzędzi, zawierający ikony funkcyjne często wykonywanych funkcji:  

o funkcje ułatwiające wypełnianie danych w tabelach – lewa strona, 
o funkcje obejmujące pełny cykl sprawozdawczy, oraz funkcje związane z wykonywaniem zmian w 

ustawieniach sprawozdań i zmianą statusów – prawa strona. 

 

Poniżej ikon funkcyjnych znajduje się pasek z zakładkami otwartych sprawozdań. 

Możliwa jest jednoczesna praca przy kilku sprawozdaniach bez konieczności ich zamykania, jednakże przy 

problemach z pamięcią komputera, wymagane jest zamknięcie części z nich. 

 
Przełączanie się między różnymi otwartymi sprawozdaniami odbywa się poprzez wybranie zakładki wymaganego 
sprawozdania. 

Aktywne jest zawsze to sprawozdanie, którego zakładka jest podświetlona. 

 
W głównym oknie aplikacji prezentowana jest: 

• w górnej części lewego panelu - lista wszystkich dostępnych formularzy sprawozdawczych, wybranych podczas 
tworzenia sprawozdania, składających się z: 

o jednej tabeli (przykładowo: ), 
o wielu tabel (przykładowo: ), 

• w dolnej części lewego panelu okna: 

o lista tabel należących do formularza wybranego w górnej części lewego panelu. 

Przykładowo: 

o po wybraniu w górnej części  panelu okna:  formularza , 
o  w dolnym panelu prezentowana jest lista tabel, z których składa się FBN001, czyli: 

, 

, 
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• w górnej części prawego panelu: 

o zakładki z  nazwami otwartych formularzy , 
o tabela, wybrana spośród listy wszystkich dostępnych tabel,  prezentowanych w lewym górnym lub dolnym 

panelu okna  (otwierana tabela przed nazwą musi posiadać oznaczenie ), 
o zakładki z nazwami otwartych tabel. 

 
Przełączanie się między różnymi otwartymi formularzami/tabelami odbywa się, poprzez wybór odpowiedniej 
zakładki. 
 

Zakładki z aktywną tabelą i formularzem do którego należy tabela,  zawsze są podświetlone. 

Przykładowo, Rysunek 2 prezentuje aktywną tabelę: FBN004C dla formularza FBN004. 

Nazwy zakładek prezentowane są: 
 

o przed zapisaniem wprowadzonych danych: kursywą  

 ,  ,   
 

o po zapisaniu danych: 

 ,  ,   

 

•  w dolnej części prawego panelu: 

o zakładki  odpowiadające funkcjom zaznaczonym  w menu „Widok” w „Panelu walidacji” czyli: błędy, reguły, 
szczegóły XBRL, wyniki wyszukiwania, komentarze komórek, wyniki weryfikacji mapowań oraz 
komunikacja tranSIS (przy aktywnej funkcji “Komunikacja z tranSIS”).  

 

• nad listą wszystkich formularzy znajduje się filtr wyszukiwania  formularzy  dzięki któremu: 

o możliwe jest szybkie odszukanie wymaganego formularza. 

• na panelu statusu (wiersz u dołu ekranu), widoczne są informacje o otwartym, aktywnym sprawozdaniu: 

o lewy róg: 

o nazwa aktywnej tabeli sprawozdania, 
o adres komórki, na której ustawiony jest kursor (podświetlonej), 
o wartość komórki, na której ustawiony jest kursor (podświetlonej), 
o pusty, gdy nie jest otwarta żadna tabela, 

o prawy róg: 

o suma wartości zaznaczonych w aktywnej tabeli (informacja pomocna przy uzgadnianiu tabel), 
o nazwa sprawozdania, 
o okres, którego dotyczy sprawozdanie, 
o status sprawozdania, 
o informacja o włączeniu  funkcji: „Prezentacja w tysiącach” (dla sprawozdań dla których w menu 

„Widok” uaktywniona została ta funkcja). 
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Ilość informacji  prezentowanych na ekranie może ulegać zmianie w zależności od ustawień wybranych przez 
użytkownika w menu „Widok”, szczegółowo omówionych w rozdziale  5.1.5 Widok. 
 

3.4 Praca w wersji jedno  i wielostanowiskowej 

Aplikacja aSISt może pracować: 

• w wersji jednostanowiskowej na bazie Derby lub Oracle,  

• w wersji wielostanowiskowej na bazie Oracle. 
 
 
Informacja o tym, jakie są możliwości aplikacji aSISt wykorzystywanej przez użytkownika (wersja jedno czy 
wielostanowiskowa), zawarta jest w pliku licencyjnym: aSISt.license. 
 
Wybór typu bazy danych na której ma pracować aplikacja aSISt: 

• dokonywany jest przez użytkownika podczas pierwszego uruchamiania aplikacji,  

• zapisywany jest w pliku db.properties. 
 

Aby sprawdzić w jakiej wersji została zainstalowana wykorzystywana aplikacja aSISt, należy wybrać funkcję: „aSISt 
– informacje” (zob. rozdział 4.1 aSISt – informacje). 
 

3.4.1 Wersja jednostanowiskowa 

Wersja jednostanowiskowa – oznacza, że aplikacja jest zainstalowana i wykorzystywana tylko na jednym 
komputerze.  
 
Może ona pracować: 

• na bazie Derby – gdzie wykorzystywana jest lokalna baza wbudowana - najczęściej wykorzystywana,  

• na bazie Oracle -  przy wykorzystaniu zewnętrznej bazy Oracle. 

 

3.4.2 Wersja wielostanowiskowa 

Wersja wielostanowiskowa – pozwala na jednoczesną pracę wielu użytkowników na różnych 
stanowiskach aSISt, łączących się z jedną bazą danych. 
 
Zawsze wymagana jest tutaj: 

• baza Oracle 
 
W wersji wielostanowiskowej możliwa jest praca wielu użytkowników: 

• na tabelach różnych sprawozdań i nie ma wówczas żadnych ograniczeń w edytowaniu takich tabel,  

• na różnych tabelach tego samego sprawozdania i nie ma wówczas żadnych ograniczeń w edytowaniu takich 
tabel, 
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• na tych samym tabelach jednego sprawozdania, otwierając tabele w jednym z  trybów: 

„edycja na wyłączność”: 

o pierwsza osoba, która otworzy daną tabelę ma możliwość jej edytowania, 
o kolejne osoby, otwierające taką tabelę mogą ją otworzyć wyłącznie do podglądu (odczytu), 

„współdzielona edycja”: 

o wiele osób otwierających tą samą tabelę może ją jednocześnie edytować, 

 „do odczytu”: 

o tabela otwierana jest tylko do odczytu, bez możliwości jej modyfikowania co sprawia, że nie jest ona w 
żaden sposób blokowana do edycji dla innych użytkowników. 

 

 Praca na tabelach otwartych w różnych trybach 

Otwierając tabelę, użytkownik może sam zadecydować w jakim trybie chce otworzyć tabelę: 

• czy otwierana tabela ma być edytowana, czy może otwarta tylko do podglądu, 

• czy chce, aby inni użytkownicy mogli jednocześnie z nim edytować daną tabelę, czy chce ją otworzyć na 
wyłączność, tak aby inni mogli jedynie otworzyć ją do podglądu. 

 
 

Otwierając tabelę w standardowy sposób, tzn. klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na nazwę tabeli: 

• przy pierwszym użytkowniku otwierającym daną tabelę: 

o tabela zawsze otwiera się w trybie „edycja na wyłączność”,  
o możliwe jest modyfikowanie danej tabeli tylko przez tego jednego użytkownika, 

o obok nazwy tabeli prezentowane jest oznaczenie: , (zob. Rysunek 13), 

 

 
Rysunek 13. Widok tabeli otwartej w trybie „edycja na wyłączność” 

 

• przy kolejnym użytkowniku otwierającym tabelę: 

o zawsze otwiera się tabela w trybie „do odczytu”,  
o możliwe jest przeglądanie danych zapisanych w tabeli, bez możliwości ich modyfikacji, 
o wszystkie komórki tabeli prezentowane są w formie wyszarzonej, 

o przed nazwą takiej tabeli prezentowane jest oznaczenie: , jak przedstawia to Rysunek 14. 
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Rysunek 14. Widok tabeli otwartej w trybie „do odczytu” 

Aby otworzyć tabele sprawozdawcze w trybie, pozwalającym innym użytkownikom na jednoczesne 

modyfikowanie tych tabel, konieczne jest: 

• dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwę tabeli, 

• wybranie jednego z wymaganych trybów otwarcia tabeli (zob. Rysunek 15).  
  

 
Rysunek 15. Lista trybów otwierania tabel  

Wybór opcji: Otwórz tabele w trybie „edycji na wyłączność”, czyli: 

•  
spowoduje: 

• otwarcie tabeli w standardowy sposób, tzn. tak jak przy dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy (zob. 
Rysunek 13). 

Wybór opcji: Otwórz tabele w trybie „współdzielonej edycji”, czyli: 

•  
spowoduje: 

• otwarcie tabeli do edycji, przy jednoczesnym udostępnieniu tej tabeli do edycji dla innych użytkowników 
aSISt, 

• przed nazwą takiej tabeli prezentowane jest dodatkowe oznaczenie , zob. Rysunek 16. 
 

 
Rysunek 16. Widok tabeli otwartej w trybie „ współdzielonej edycji” 

Wybór opcji: Otwórz tabele w trybie „do odczytu”, czyli: 

•  
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spowoduje: 

• otwarcie tabeli tylko do odczytu, przy jednoczesnym udostępnieniu tej tabeli do edycji dla innych 
użytkowników aSISt, 

• prezentację wszystkich komórek tabeli w formie wyszarzonej, bez możliwości ich modyfikacji, 

• przed nazwą takiej tabeli prezentowane jest oznaczenie: , zob. przykładowy Rysunek 14. 
 

 Odświeżanie danych wprowadzonych i zapisanych na innych stanowiskach 

Aby odświeżyć dane wprowadzone na innych stanowiskach można wykorzystać funkcję: 

• menu Tabela  →    
lub 

• skrót klawiszowy F5 
bądź   

• zamknąć i ponownie otworzyć tabelę 
 

 Rozwiązywanie konfliktów powstałych przy zapisywaniu danych 

Wprowadzając dane w trybie „współdzielonej edycji” może się zdarzyć, że: 

• przy wykonywaniu funkcji „Zapisz tabelę” lub „Zapisz wszystkie tabele” wystąpi problem z zapisem 
wprowadzonych danych, 

• wyświetlony zostanie komunikat (zob. Rysunek 17). 
 

 
Rysunek 17. Komunikat o powstałym konflikcie danych  

Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy: 

• do tej samej komórki, na dwóch różnych stanowiskach aSISt, zostaną wprowadzone różne wartości,  

• użytkownicy wybiorą jedną z funkcji zapisujących dane, 

• pierwszy z użytkowników zapisze wprowadzone dane, 

• przy próbie zapisania danych przez drugiego użytkownika pojawi się konflikt w danych. 
 

Po wystąpieniu konfliktu danych: 

• komórka w której doszło do konfli ktu prezentowana jest w jasno różowym kolorze , 

• przed nazwą tabeli w której doszło do konfliktu, zmienia się na czerwone zabarwienie ikony oznaczającej tryb 

„współdzielonej edycji” czyli:  , 
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• w dolnej części ekranu, w zakładce “Konflikty” (zob. Rysunek 18), prezentowane są informacje o zaistniałych 
konfliktach, czyli: 

o nazwa tabeli i adres komórki w której doszło do konfliktu, 
o miara i wymiar tej komórki, 
o wartość lokalna, która nie mogła być zapisana, 
o wartość zapisana w bazie, na innym stanowisku. 

 

 
Rysunek 18. Zakładka „Konflikty” prezentująca konflikt danych 

• w przypadku wielu konfliktów, każdy z nich prezentowany jest w osobnym wierszu. 
 

Aby w prosty sposób rozwiązać zaistniały konflikt, należy w zakładce “Konflikty”: 

• zaznaczyć wiersz, dla którego chcemy rozwiązać konflikt – pierwsza pozycja w wybranym wierszu musi mieć 
postać:  , 

• wybrać jedną z uaktywnionych ikon: 

 - gdy użytkownik chce rozwiązać konflikt poprzez zachowanie wprowadzonych wartości lokalnych (zob. 
Rysunek 19), 

 - gdy użytkownik chce, aby została przywrócona wartość z bazy (zob. Rysunek 20), 
  

 
Rysunek 19. Rozwiązanie konfliktu poprzez zachowanie wartości lokalnych 

 
Rysunek 20. Rozwiązanie konfliktu poprzez przywrócenie wartości z bazy 

• udzielić pozytywnej odpowiedzi na wyświetlone zapytanie. 
 
 
Po rozwiązaniu konfliktów: 

• zmienia się zabarwienie: 

o komórki w której wcześniej występował konflikt na jasno żółte , 

o ikony oznaczającej tryb „współdzielonej edycji” dla tabeli, czyli:  , 

• zakładka “Konflikty” nie zawiera żadnych danych, 

• możliwe jest już zapisanie wprowadzonych danych. 
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4 Funkcje aSISt    

Wybierając z prawej strony paska zakładek modułowych ikonkę:  - wyświetlają się (zob. Rysunek 21) funkcje 
aSISt pozwalające na: 

• uzyskanie informacji o wersji  aplikacji aSISt, 

• aktualizację aplikacji do nowszej wersji, 

• wprowadzenie zmian do ustawień globalnych, lokalnych czy użytkownika, 

• ustawiania danych dostępowych, 

• zarządzanie sterownikami JDBC, 

• aktualizację certyfikatu umożliwiającego podpisywanie plików wysyłanych do Ministarstwa Finansów, 

• prezentację historii zmian dokonywanych w systemie, 

• nawigację do wybranego elementu, 

• uzyskanie informacji o zalogowanych użytkownikach, 

• zarządzanie raportami analitycznymi, 

• zarządzanie zmiennymi katalogowymi, 

• zarządzanie regułami, 

• zarządzanie mapowaniem danych, 

• zarządzanie użytkownikami i rolami, 

• zarządzanie jednostkami, 

• zarządzanie broszurami, 

• zarządzanie taksonomiami, 

• zarządzanie magazynem migawek, 

• import taksonomii z pliku (funkcja dostępna wyłącznie dla użytkowników tworzących w aSISt własne 
taksonomie), 

• eksport plików z użytkownikami i uprawnieniami, które później mogą być zaimportowane do aS-AuthService, 

• tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa, 

• pobranie urzędowego potwierdzenia obioru z Ministerstwa Finansów. 
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Rysunek 21. Funkcje  „aSISt” 

 

4.1 aSISt - informacje 

Aby uruchomić funkcję „aSISt-informacje”, należy wybrać: 

        →  

lub 

      Alt – A →  

bądź 

ikonę  ( lewy górny róg ekranu) 
 

Wyświetli się wówczas okno (zob. Rysunek 22), w którym dostępne są funkcje: 

• informacje o systemie, 

• test wymagań sprzętowych, 

• zapis danych diagnostycznych, 

• konsola sql. 
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Rysunek 22. aSISt - informacje 

Aby zamknąć tą funkcję, można: 

• kliknąć  na wyświetlony rysunek, 
lub 

• wybrać przycisk . 
 

4.1.1 Informacje o systemie 

Funkcja ta dostarcza informacji na temat wykorzystywanej aplikacji aSISt (zob. Rysunek 22), informując o: 

• wersji aplikacji aSISt,  

• wersji bazy danych, 

• dostępnych modułach, 

• liczbie użytkowników, mogących jednocześnie pracować w aplikacji, 

• typie bazy danych (Derby czy Oracle), 

• adresie IP komputera na którym zainstalowany jest współpracujący z aSISt system tranSIS (JMS broker URL… ), 

• wersji Javy wykorzystywanej przez aSISt (64 bity). 
 

4.1.2 Test wymagań sprzętowych 

Funkcja ta: 

• pozwala na wykonanie testu sprawdzającego gotowość sprzętu na którym zainstalowana jest aplikacja aSISt do 
obsługi nowej sprawozdawczości ITS (obecne wymagania są znacznie większe od wcześniejszych i  zostały 
zaprezentowane w dokumencie: „Opis wymagań sprzętowych dla systemów: aSISt, tranSIS” dostępnym na 
stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale DOKUMENTACJA  pod adresem:  https://support.asist-
xbrl.eu/pl/dokumentacja,  

• sprawdza: 

o wielkość pamięci operacyjnej komputera (min 4000MB), 
o wielkość pamięci operacyjnej przydzielonej do aplikacji aSISt (min 1200MB), 
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o prędkość operacji dyskowych, 
o prędkość prostych operacji bazodanowych, 

• wykonywana jest: 

o w sposób automatyczny przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, 
o w dowolnym momencie na życzenie użytkownika, po wybraniu funkcji „Testuj wymagania sprzętowe”. 

 

Aby w dowolnym momencie pracy w aplikacji aSISt uruchomić „test wymagań sprzętowych”, należy wybrać: 

• Ikonkę  (prawa strona paska zakładek modułowych) 

lub  
po wybraniu funkcji „aSISt – informacje” wybierając jedną z opcji: 

•   →  

lub 

•  → → Ustawienia użytkownika → Inne 

wybrać przycisk funkcyjny:   (zob. Rysunek 55) 
 

lub 

•  Alt – A →  
bądź 

• ikonę  (lewy górny róg ekranu) 

 
wybrać przycisk funkcyjny: 

 (zob. Rysunek 22) 
 
Przeprowadzenie “Testu wymagań sprzętowych” każdorazowo wykonywane jest w czterech krokach. 
 
 
Krok 1 – to prezentacja informacji o celowości przeprowadzenia testu (zob. Rysunek 23). 
 
Obok informacji o konieczności przeprowadzenia testu (związanej z nową sprawozdawczością ITS) został tu 
dołączony link do dokumentu z wymaganiami sprzętowymi i systemowymi.  
Przed rozpoczęciem testu istnieje więc możliwość dokonania weryfikacji wymagań sprzętowych.  
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Rysunek 23. Prezentacja informacji o celowości przeprowadzenia testu 

W przypadku gdy bank raportuje sprawozdania z dużą ilością danych to wówczas wymagane wartości przyjęte 

podczas wykonywanego testu mogą być niewystarczające o czym jesteśmy informowani komunikatem 

umieszczonym w dolnej części okna, zob. Rysunek 23. 

Wybranie przycisku  spowoduje: 

• rozpoczęcie testu. 
 
 
Krok 2 – to właściwe sprawdzanie wydajności systemu (zob. Rysunek 24). 
 

 
Rysunek 24. Właściwy proces testowania sprzętu 

Podczas testu następuje sprawdzenie: 

• pamięci systemowej, 

• pamięci maszyny wirtualnej JAVA, 

• prędkości operacji dyskowych, 
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• prędkości operacji bazodanowych. 
 
Test jest zakończony, gdy na ekranie przedstawiającym proces sprawdzania wydajności systemu, zob. Rysunek 24: 

• przy wszystkich elementach pojawią się dodatkowe oznaczenia: , oraz 

• na paskach prezentujących postęp sprawdzania prędkości operacji dyskowych oraz prostych operacji 
bazodanowych widoczne będzie: 100%. 

 

Wybranie przycisku   spowoduje: 

• przerwanie testu, 

• zamknięcie okna z testem.  
 
Krok 3 – to prezentacja pomiaru dostępnych zasobów  (zob. przykładowo Rysunek 25 i Rysunek 26). 
 

 
Rysunek 25. Przykładowy wynik testu dla sprzętu niespełniającego wymagania techniczne 

 

 
Rysunek 26. Przykładowy wynik testu dla sprzętu spełniającego wymagania techniczne 

Na ekranie wyświetlone są informacje o: 

• wykrytej przez system fizycznej pamięci komputera, 

• pamięci przydzielonej do aplikacji aSISt (wirtualnej maszyny JAVA), 
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• zaleceniach w stosunku do wykrytych parametrów pamięci. 
 
Obok tych informacji wprowadzono tu dodatkowe oznaczenia, które w sposób obrazowy przedstawiają wyniki 
przeprowadzonego testu: 

   -  system nie posiada wystarczającej pamięci RAM 

 -  system posiada minimalną wymaganą ilość pamięci RAM 

 -  posiadana pamięć RAM jest optymalna. 

Krok 4 – to prezentacja pomiaru prędkości operacji (zob. przykładowy Rysunek 27). 
 

 
Rysunek 27. Przykładowy wynik testu prezentujacego pomiary prędkości wykonywanych operacji 

 

Na ekranie wyświetlone są informacje o:  

• prędkości zapisu i odczytu operacji dyskowych,  

• prędkości zapisu i odczytu prostych operacji bazodanowych, 

• zaleceniach w stosunku do testowanych parametrów. 
 

Przy testowaniu prędkości operacji dyskowych 

• optymalna sugerowana prędkość zapisu to 15 MB/sek., oraz: 

• minimalna sugerowana prędkość odczytu to 10 MB/sek. 
 

Podczas wykonywania testu prostych operacji bazodanowych 

• optymalna sugerowana prędkość zapisu wynosi 10 000 wierszy/sek., oraz: 

• optymalna sugerowana prędkość odczytu to 15 000 wierszy/sek.  
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Obok wyników testu przedstawionych w sposób opisowy, wprowadzono tu dodatkowe oznaczenia:  

   -  gdy operacje zapisu i odczytu trwają zbyt długo, 

 -  jeżeli operacje zapisu i odczytu wykonywane są ze średnią wydajnością, 

 -  gdy operacje zapisu i odczytu wykonywane są efektywnie. 

Aby zamknąć tą funkcję, można wybrać: 

• przycisk  , 
lub 

• przycisk . 
 

4.1.3 Dane diagnostyczne 

Aby w dowolnym momencie pracy w aplikacji aSISt zapisać dane diagnostyczne aplikacji aSISt, należy: 
 
po wybraniu funkcji „aSISt – informacje” wykorzystując jedną z opcji: 

•   ®  
lub 

•  Alt – A ®  
bądź 

• ikonę  ( lewy górny róg ekranu) 

 
wybrać przycisk funkcyjny: 

•  (zob. Rysunek 22) 
 
 
Funkcja ta: 

• pozwala na zapisanie danych systemowych o działaniu aplikacji, w formie pliku o nazwie: dump.zip, 

• jest wykorzystywana, gdy podczas bieżącej pracy w aplikacji, pojawiają się jakieś błędy i wymagana jest pomoc 
techniczna w celu rozwiązania zaistniałych problemów. 

 
Utworzony plik: 

• nie będzie zawierał żadnych danych sprawozdawczych, lecz tylko dane systemowe z pracy aplikacji, które 
pozwolą na szybsze rozwiązanie problemu, 

• należy przesłać na adres: pomoc@asist-xbrl.eu. 

4.1.4 Konsola SQL 

Funkcja ta: 

• została stworzona do wykonywania zapytań diagnostycznych, 

• pozwala wykonywać zapytania SQL bezpośrednio z poziomu aplikacji aSISt. 
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Zaleca się korzystanie z  konsoli SQL po konsultacji z pomocą techniczną aplikacji aSISt. 

Aby uruchomić funkcję „Konsola SQL” należy, po wybraniu funkcji „aSISt – informacje” wykorzystując jedną z opcji: 

•   ®  
lub 

•  Alt – A ®  
bądź 

• ikonę  ( lewy górny róg ekranu) 

 
wybrać przycisk funkcyjny: 

•  (zob. Rysunek 22) 

Wyświetli się wówczas ekran (zob. Rysunek 28), umożliwiający wprowadzenie wymaganych zapytań SQL. 

 
Rysunek 28. Konsola SQL 

Wszystkie funkcje możliwe tu do wykorzystania: 

• pogrupowane zostały w menu Konsola SQL (zob. Rysunek 29),  

• dostępne są także w formie ikon funkcyjnych znajdujących się po prawej stronie okna (zob. Rysunek 28).  

 

 
Rysunek 29. Funkcja menu „Konsola SQL” 
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 Wykonaj 

Aby wykonać zapytanie SQL, należy po wpisaniu wymaganego zapytania, uruchomić funkcję „Wykonaj”, wybierając: 

• Menu  Konsola SQL ®   
lub 

• ikonę   
lub  

• CTRL + ENTER  
 

Przykładowy wynik zapytania SQL przedstawia Rysunek 30: 

 
Rysunek 30. Przykładowy wynik zapytania SQL 

 

 Zapisz wynik 

Aby zapisać wynik wykonanego zapytania SQL, należy uruchomić funkcję „Zapisz wyniki”, wybierając: 

• Menu  Konsola SQL ®   
lub 

• ikonę    

 
Funkcja ta: 

• pozwala na zapisanie pełnych wyników zapytania, w formie plików *.zip. 
 
 

 Wykonaj skrypt 

Aby wykonać skrypt przesłany przez pomoc techniczną aSISt, należy uruchomić funkcję „Wykonaj skrypt”, 

wybierając: 

• Menu  Konsola SQL ®   
lub 

• ikonę   
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i wskazać otrzymany plik ze skryptami SQL 

  
Funkcja ta: 

• umożliwia wykonanie skryptów SQL zapisanych w pliku *.zip. 

 

 Historia 

Aby sprawdzić historię wykonywanych zapytań SQL, należy uruchomić funkcję „Historia”, wybierając: 

• Menu  Konsola SQL ®   
lub 

• ikonę   
lub 

• CTRL + H 

 
Funkcja ta: 

• umożliwia sprawdzenia historii zapytań. 
 
Przykładową historię zapytań SQL przedstawia Rysunek 31: 
   

 
Rysunek 31. Przykładowa historia zapytań SQL 

W historii zapytań widoczne są: 

• postać wykonanego zapytania, 

• dzień i godzina wykonanego zapytania, 

• czas trwania wykonywanego zapytania, 

• liczba wyświetlonych wierszy. 
 

Po podświetleniu dowolnego zapytania na prezentowanej historii zapytań i wybraniu przycisku , możliwe 
jest jego ponowne wyświetlenie i uruchomienie w konsoli.  
 

4.2 Aktualizacja 

Aby uruchomić funkcję „Aktualizacja”, należy wybrać: 
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 →   
lub 

      Alt – A →  

Wyświetla się wówczas ekran, zob. Rysunek 32. 

 
 
Funkcja ta: 

• umożliwia wykonanie aktualizacji  aplikacji aSISt do nowej wersji, 

• pozwala na pobranie właściwych plików aktualizacyjnych, 

• może zostać wykonana przy wykorzystaniu internetu lub lokalnie, po wskazaniu odpowiedniego pliku 
aktualizacyjnego. 

 

Proces aktualizacji aplikacji przebiega w 3 krokach 

Krok 1 – to wybór sposobu aktualizacji (zob. Rysunek 32).  

 
Rysunek 32. Aktualizacja aplikacji aSISt. 

 
Możliwe jest wykonanie aktualizacji: 

• lokalnie, lub 

• z  internetu 

 

Krok 2 – to wskazanie  pliku do aktualizacji 

Przy aktualizacji lokalnej, wyświetla się okno,  w którym należy wskazać  plik do aktualizacji, wcześniej pobrany 

za strony  https://support.asist-xbrl.eu/pl.  

Plik aktualizacyjny powinien mieć rozszerzenie: jar, jak przykładowo: update-5-7-5-7-1.jar 
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Jeżeli pobrany plik  ma rozszerzenie .zip: 

• nie należy tego pliku rozpakowywać  lecz do aktualizacji wskazać  plik z rozszerzeniem . zip, lub  

• wcześniej dokonać zmiany rozszerzenia .zip na właściwy: .jar i do aktualizacji wskazać taki plik. 

 

Przy aktualizacji z internetu, prezentowane jest okno (zob. Rysunek 33). 

  
Rysunek 33. Aktualizacja z internetu 

Istnieje tu możliwość wyboru sposobu pobierania aktualizacji: 

• bez serwera Proxy - gdy istnieje bezpośrednia łączność z  Internetem, 
lub  
 
gdy łączność z internetem odbywa się poprzez serwer Proxy: 

• z automatyczną konfiguracją serwera Proxy, 

• z ręczną konfiguracją serwera Proxy, określając tu dodatkowo: 

o adres serwera Proxy oraz 
o port 

 

W polu „Adres” w sposób automatyczny wyświetlany jest adres do pobrania udostępnionej aktualizacji. 

Jego postać jest uzależniona od rodzaju sprawozdawczości przygotowywanej w aSISt a wybranej podczas instalacji 

aplikacji, czyli: 

 

• https://support.asist-xbrl.eu/updates/update_config.xml - dla sprawozdawczości obowiązkowej polskich 
Banków, 

• https://support.asist-xbrl.eu/pl_bps/update_config.xml - dla sprawozdawczości BPSSF, 
 

• https://support.asist-xbrl.eu/eba_its/update_config.xml - dla sprawozdawczości EBA ITS. 
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Pod tymi adresami dostępne są aktualizacje, po włączeniu przez dostawcę automatycznej aktualizacji, która 
zazwyczaj dostępna jest następnego dnia po udostępnieniu aktualizacji na stronie: https://support.asist-xbrl.eu/pl  

Krok 3 – to pobieranie  pliku do aktualizacji (zob. Rysunek 34) 

Przed właściwym załadowaniem plików do aktualizacji, informowani  jesteśmy o możliwych do pobrania 

aktualizacjach, co obrazuje przykładowy Rysunek 34.  

 
Rysunek 34. Informacja o możliwych do pobrania aktualizacjach 

Po pozytywnym zatwierdzeniu wyświetlonego zapytania, następuje pobieranie wskazanych plików aktualizacyjnych 

a po ich pobraniu wyświetla się ekran (zob. Rysunek 35). 

 
Rysunek 35. Informacja o załadowaniu plików do aktualizacji. 

Zakończenie działania tej funkcji dokonywane jest po wybraniu przycisku , co skutkuje wyświetleniem 

zapytania o usunięcie nieaktualnych plików z pamięci podręcznej aplikacji - cache  (zob. Rysunek 36). 

 
Rysunek 36. Zapytanie o usunięcie nieaktualnych plików z pamięci podręcznej 

W przypadku: 
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• potwierdzenia za pomocą przycisku  prezentowane jest okno dialogowe z informacją o usunięciu 

niepotrzebnych plików z cache (zob. Rysunek 37. Rysunek 37): 

 
Rysunek 37. Informacja o wyczyszczeniu pamięci podręcznej w zakresie nieużywanych plików 

Po wyczyszczeniu cache aplikacji należy użyć przycisku  w celu kontynuacji.  

• pominięcia czyszczenia pamięci za pomocą przycisku  następuje przejście do dalszych kroków 
aktualizacji. 

W kolejnym kroku zaprezentowane zostanie okno jak przedstawia to Rysunek 38: 

 
Rysunek 38. Zapytanie o ponowne uruchomienie aplikacji celem dokonania właściwej aktualizacji 

 

 

Udzielenie odpowiedzi  : 

• zamyka funkcję „Aktualizacja”  i   

• pozwala wykonywać wszystkie operacje w aplikacji aSISt,  

• aktualizacja właściwa nie wykona się. 
Dopiero po zamknięciu aplikacji i powtórnym jej uruchomieniu wyświetli się zapytanie czy ma zostać wykonana 
aktualizacja, tak jak to przedstawia Rysunek 39 i po pozytywnym zatwierdzeniu wyświetlonego komunikatu, 
aplikacja zostanie zaktualizowana.  
 

Udzielenie odpowiedzi  , powoduje: 

• zamknięcie aplikacji,  

• powtórne jej uruchomienie, 

• wyświetlenie zapytania (zob. Rysunek 39) i po pozytywnym zatwierdzeniu wyświetlonego komunikatu, 
wykonanie właściwej aktualizacji.  
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Rysunek 39. Zapytanie o wykonanie właściwej aktualizacji 

Jeżeli udzielona odpowiedź jest negatywna i wybrany zostanie klawisz  , to: 

• aktualizacja nie wykona się, 

• aplikacja uruchomi się w dotychczas wykorzystywanej wersji, 

• przy kolejnym restarcie, ponownie wyświetli się komunikat z zapytaniem: „Chcesz teraz zainstalować 
aktualizacje?”. 

 
Komunikat o możliwości zainstalowania aktualizacji wyświetlany będzie przy każdym ponownym starcie aplikacji, 
aż do momentu wykonania tej aktualizacji. 

Jeżeli pytanie to zostanie zatwierdzone klawiszem  , rozpocznie się właściwy proces aktualizacji  i wyświetli 

się komunikat , który obrazuje Rysunek 40: 

 
Rysunek 40. Proces aktualizacji właściwej. 

 

Po prawidłowo zakończonej aktualizacji wyświetla się komunikat (zob. Rysunek 41): 

 

 
Rysunek 41. Zakończenie procesu aktualizacji. 

Każdorazowo po zakończeniu aktualizacji, należy sprawdzić  wersję  aplikacji, wykorzystując do tego funkcję: 

  →  

Numer wersji aplikacji znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlonego ekranu informacyjnego (zob. Rysunek 

22). 

W przypadku braku odpowiedniego pliku do aktualizacji  wyświetla się komunikat (zob. Rysunek 42): 
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Rysunek 42. Brak odpowiedniej aktualizacji 

Wyjście i zamknięcie tej funkcji odbywa się wówczas po wybraniu przycisku . 

 

4.3 Ustawienia aSISt 

Wszystkie funkcje związane z ustawieniami aplikacji aSISt, zostały tu pogrupowane w trzech zakładkach.  

Aby uruchomić funkcję „Ustawienia”, należy wybrać: 

 → Ustawienia  
bądź   

• wykorzystując skrót klawiszowy:  
Alt-A→ Ustawienia 

a  następnie uaktywnić jedną z wymaganych zakładek (zob. Rysunek 43): 

•  

•  

•  

 
Rysunek 43. Włączona funkcja komunikacji ze zrzeszeniem. 
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Funkcjonalności tutaj występujące: 

• w pełnym zakresie, czyli z możliwością wprowadzania zmian -  dostępne są w większości funkcji dla 
użytkowników o uprawnieniach administratora, 

• w ograniczonym zakresie, czyli do podglądu prezentowanych informacji  - dostępne są dla wszystkich 
użytkowników. 

 

4.3.1 Ustawienia globalne 

Boczna zakładka  :  

• odnosi się do całej aplikacji aSISt, 

• jest wykorzystywana przez użytkowników, korzystających z opcji bezpośredniego wysyłania wygenerowanych 
sprawozdań do systemu tranSIS, 

• użytkownikom o uprawnieniach administratora pozwala na włączanie/wyłączanie funkcji bezpośredniego 
komunikowania z  systemem tranSIS, 

• w wersji wielostanowiskowej, zmiany tych ustawień mogą być  wykonywane tylko wówczas, gdy w systemie 
pracuje wyłącznie jeden użytkownik (pozostali użytkownicy są wylogowani). 

 

 Praca w trybie tranSIS 

Po uaktywnieniu zakładki  (zob. Rysunek 43), prezentowane są ostatnio przyjęte: 

• ustawienia dotyczące  „Pracy w trybie tranSIS”, które mogą mieć postać:  
 

  - praca w trybie tranSIS została włączona 

 - praca w trybie tranSIS została wyłączona 

 
Praca w trybie tranSIS powinna być włączona: 

• przy wykonywaniu funkcji: 

o „Generuj Sprawozdanie” (gdy użytkownik chce wysłać sprawozdanie bezpośrednio do tranSIS), 
o „Zmień status sprawozdania”  (gdy ma zostać zmieniony  status sprawozdania), 

• przed wykonaniem funkcji: 

o „Nowe sprawozdanie” , aby aSISt  mógł odebrać właściwy komunikat o zdefiniowaniu tego sprawozdania 
przez system tranSIS,  

 

gdyż  tylko wtedy funkcje te mogą się wykonać prawidłowo. 

Przy wyłączaniu/włączaniu tej  funkcji, każdorazowo wyświetlany jest komunikat (zob. Rysunek 44) informujący, że 

wprowadzone zmiany zostaną zastosowane dopiero po restarcie aplikacji aSISt.   
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Rysunek 44. Informacja towarzysząca włączaniu/wyłączaniu funkcji „Praca w trybie tranSIS” 

 

Zaleca się, aby „Praca w trybie tranSIS” była przez cały czas włączona i połączenie z systemem tranSIS było 

aktywne, gdyż tylko wówczas wszystkie zmiany wprowadzane do systemu tranSIS znajdują swoje 

natychmiastowe odzwierciedlenie w aSISt. 

Po włączeniu funkcji: „Praca w trybie tranSIS”, po prawej stronie paska zakładek modułowych  prezentowana jest 

jedna z ikon: 

 - gdy połączenie z systemem tranSIS jest aktywne, 

 - gdy połączenie z systemem tranSIS jest nieaktywne.  

Jeśli  żadna z powyższych  ikon nie występuje oznacza to, że w „Ustawieniach Globalnych ” nie jest włączona 

(zaznaczona) opcja „Praca w trybie tranSIS”. 

 

 Pomijanie publikacji tranSIS przy pracy w trybie tranSIS 

W bankach zrzeszających korzystających z aplikacji aSISt przy włączonej funkcji „Praca w trybie tranSIS” możliwe 

jest sterowanie komunikatami przychodzącymi z systemu tranSIS (zob. Rysunek 45). 

 

Dopuszczone jest wyłączenie publikacji tranSIS dla: 

• Sprawozdawczości regulacyjnej 
i/lub 

• Sprawozdawczości dziennej (IPS) 
 

 
Rysunek 45. Ustawienia pomijania publikacji tranSIS 
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4.3.2 Ustawienia lokalne 

Prezentowane tu ustawienia, związane są z komputerem na którym zainstalowana jest aplikacja aSISt. 

Boczna zakładka , w zależności od posiadanych uprawnień, pozwala na sprawdzanie (wszyscy użytkownicy) 

i wprowadzanie zmian (administrator) w zakresie: 

• parametrów połączenia aplikacji aSISt z serwerem ETL,  

• zarządzania pamięcią przydzieloną do obsługi  aSISt, 

• używanej wirtualnej maszyny Javy: 64 bitowej, 

• dostępu do aSISt Servera – funkcja widoczna tylko w bankach posiadających licencję aSISt rozszerzoną o ten 
komponent,  

• miejsca zapisu preferencji użytkownika, 

• języka w którym prezentowana jest aplikacja. 
 

 aS-Data-Calc 

Po uaktywnieniu zakładki   (zob. przykładowy Rysunek 46), prezentowane są: 

• parametry połączenia z aplikacją aS-DataCalc: 

o Host 
o Port gRPC 

 

 
Rysunek 46. Ustawienia parametrów połączenia z serwerem ETL 

 
 
Funkcja ta: 

• jest wykorzystywana przez banki posiadające licencję aSISt rozszerzoną o moduł „Mapowanie danych”, 

• umożliwia połączenie aplikacji aSISt z aplikacją aS-DataCalc, 

• przypozwala na wykorzystanie funkcji „Zasilanie danymi wg mapowań” dla źródeł danych aS-DataCalc. 
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Przy wykorzystaniu przycisku , użytkownik może: 

• sprawdzić poprawność podanych parametrów. 
 
 
W przypadku wprowadzenia błędnego adresu lub występowania innych problemów z połączeniem z aplikacją aS-
DataCalc: 

• wyświetlany jest komunikat informujący o zaistniałym problemie (zob. przykładowy Rysunek 47), 

• nie ma możliwości zasilenia sprawozdań danymi ze źródła aS-DataCalc. 

 
Rysunek 47. Ustawienie parametrów połączenia z aplikacją aS-DataCalc – komunikat przy błędnie wprowadzonych danych 

Jeśli aplikacja aSISt łączy się z aplikacją aS-DataCalc poprzez aSISt Server, należy dodatkowo: 

• w pliku application.properties znajdującym się w głównym folderze aSISt Server dodać następujące 
parametry: 

o Host (bez początku http jak w poniżej podanym przykładzie),  
o Port gRPC. 

 

Przykładowy fragment pliku application.properties, w którym zawarto wpisy dotyczące konfiguracji aSISt Server z 

aS-DataCalc może mieć postać: 

• etl.host=etlstage.info 

• etl.grpcPort=30112 

 

 Zarządzanie pamięcią 

Po uaktywnieniu zakładki    (zob. przykładowy Rysunek 48), możliwe jest: 

• sprawdzenie jaka pamięć operacyjna została przydzielona do obsługi aSISt. 
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Rysunek 48. Zarządzanie pamięcią w ustawieniach lokalnych 

 

Minimalna ilość pamięci jaką można przydzielić do obsługi aSISt, to 500MB. 

Jeśli jednak podczas pracy aSISt wymaga większej ilości pamięci operacyjnej (wskaźnik zużycia pamięci ma  

czerwony pasek i miga), wówczas możliwe jest tutaj wprowadzenie zmian i przydzielenie mu większej ilości pamięci. 

Wskaźnik zużycia pamięci (zob. Rysunek 49) prezentowany jest  po prawej stronie paska zakładek modułowych  i w 
sposób szacunkowy informuje o: 

• ilości wolnej, 

• wielkości wykorzystywanej przez aSISt pamięci operacyjnej. 
 
 
Po najechaniu kursorem myszki na „wskaźnik zużycia pamięci” (zob. Rysunek 49), prezentowane są przybliżone 
wartości wolnej i używanej przez aSISt pamięci. 

 

Rysunek 49. Wskaźnik zużycia pamięci 

Ikonka  prezentująca zajętość dostępnej pamięci przyjmować może różną postać: 

  - gdy zajętość pamięci mieści się w granicach dopuszczalnych, 

 - gdy przydzielona pamięć została w znacznym zakresie wykorzystana przez aSISt, 

  - gdy zagrożone jest poprawne funkcjonowanie aplikacji z powodu zbyt małej dostępnej pamięci operacyjnej 
(wskaźnik pamięci dodatkowo pulsacyjnie wyświetla się i gaśnie), 

Najbezpieczniej jest, gdy  „wskaźnik zużycia pamięci” ma zabarwienie szare. 

Jeśli   zabarwienie ikony przez dłuższy czas jest pomarańczowe bądź czerwone, należy: 

• zwolnić część do tej pory wykorzystywanej pamięci (poprzez zamknięcie niepotrzebnych formularzy i restart 
aplikacji), lub/i 

• zwiększyć  w ustawieniach globalnych, wcześniej przydzieloną pamięć operacyjną. 
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 aSISt Server 

Po uaktywnieniu zakładki   (zob. Rysunek 50), prezentowany jest: 

• adres do aSISt Servera znajdującego się na innej maszynie, gdzie wykonywane są wyliczenia mapowań, operacje 
aS-DataCalc oraz ładowanie tabel z "Magazynu Migawek". 

 

 
Rysunek 50. aSISt Server w ustawieniach lokalnych aSISt 

Zakładka  : 

• widoczna jest tylko w tych bankach, w których licencja aSISt rozszerzona jest o nowy komponent aSISt Server, 
służący do zdalnego wykonywania zadań wymagających przetwarzania dużej ilości danych.  

Przy wykorzystaniu przycisku , można tutaj: 

• sprawdzić połączenie aSISt z aSISt Serverem. 
 
W przypadku błędnego adresu lub innych problemów z połączeniem, wyświetlany jest komunikat (zob. przykładowy 
Rysunek 51). 
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Rysunek 51. Błąd połączenia z aSISt Serverem, wyświetlany w ustawieniach lokalnych 

Jeżeli przyczyną błędu jest niewłaściwie wprowadzony adres lub hasło, należy podać właściwe hasło i adres  dostępu 

w postaci: 

http://hostname:9999/services/ 

gdzie: 
hostname – to nazwa domenowa DNS lub IP serwera na którym zainstalowany jest aSISt Server 
9999 – to numer portu 

czyli przykładowo:    http://127.0.0.1:9999/services/  

   

Dodatkowo pod adresem http://hostname:9999/web/entities (lokalizacja konsoli www aSISt Servera) należy 

dodać jednostki które będą łączyć się z aSISt Serverem.  

Wymagane pola:  

        Kod – nr jednostki (np. 8001, 8002 itp.)  

        Nazwa – nazwa jednostki  

        Hasło – hasło jakie jednostka wpisze w aplikacji aSISt 

Jeśli pomimo właściwych danych dostępowych  nadal wyświetlany jest komunikat (zob. Rysunek 51) to może to 

oznaczać, że aSISt Server nie został jeszcze uruchomiony.   

  

 Preferencje użytkownika 

Przełączając się na zakładkę  (zob. Rysunek 52):  

https://fingo.systems/
http://hostname:9999/web/entities


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     67 

 

• można sprawdzić do jakich katalogów zapisywane są logi i preferencje użytkowników pracujących na danym 
komputerze: 

o katalog aplikacji (przykładowo, dla aplikacji zainstalowanej na dysku C w podkatalogu aSISt5, logi 
zapisywane będą:   C:\aSISt5\logs,  inne preferencje użytkownika: C:\aSISt5\preferences), 

o katalog użytkownika systemowego (przykładowo, dla użytkownika systemowego Anna i aplikacji 
zainstalowanej na dysku C w podkatalogu aSISt5, będzie to: C:\aSISt5\users\Anna\logs i  
C:\aSISt5\users\Anna\preferences), 

• administrator może wprowadzić wymagane zmiany do tych ustawień. 
 

 
Rysunek 52. Miejsce zapisu preferencji użytkownika 

 Język aplikacji 

Po wybraniu zakładki  (zob. Rysunek 53): 

• można sprawdzić język, w którym prezentowana jest aplikacja aSISt, 

• administrator może wprowadzić wymagane zmiany do tych ustawień. 
 

 
Rysunek 53. Język aplikacji aSISt 
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 aS-ConfigurationService 

Po uaktywnieniu zakładki  (zob. przykładowy Rysunek 54), prezentowane są: 

• parametry połączenia z aplikacją aS-ConfigurationService: 

o Host 
o Port gRPC 

 
Rysunek 54. Ustawienia parametrów połączenia z aplikacją aS-ConfigurationService 

 

Funkcja ta: 

• obsługiwana jest przez przeglądarkę internetową, 

• dostępna jest po wpisaniu na pasku przeglądarki adresu serwera, na którym administrator skonfigurował 
środowisko pracy modułu. 

 

4.3.3 Ustawienia użytkownika 

Wybierając funkcję „Ustawienia użytkownika”, czyli boczną zakładkę  (zob. Rysunek 55), można 

wprowadzić zmiany dotyczące: 

• motywu kolorystycznego, 

• innych ustawień - prezentacji zakładek modułowych. 
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Rysunek 55. „Ustawienia użytkownika” – prezentacja zakładek modułowych w innych ustawieniach 

 
 
Dostępne tu funkcje: 

• aktywne są  dla wszystkich użytkowników, 

• mogą być wykonywane w dowolnym momencie pracy w aplikacji. 

 

 Inne 

Po uaktywnieniu zakładki  (zob. Rysunek 55), dostępna jest zakładka , pozwalająca na: 

• zaznaczenie opcji:   
 
Po zaznaczeniu tej opcji, przy starcie aplikacji obok zakładki “Sprawozdanie” system automatycznie otwierał będzie 
wszystkie inne zakładki modułowe, które przed zakończeniem pracy w aSISt nie zostały zamknięte (moduł 
”Mapowanie danych”, “Raporty analityczne”… ). 
 
Wyłączenie tej funkcji spowoduje, że po starcie aplikacji na ekranie widoczna będzie tylko jedna zakładka 
modułowa: „Sprawozdanie”.  
 

• przetestowanie wymagań sprzętowych za pomocą:  . Funkcja została opisana w 
rozdziale 4.1.2 Test wymagań sprzętowych. 

 

 Motywy kolorystyczne 

Po uaktywnieniu zakładki  (zob. Rysunek 56), dostępna jest zakładka , pozwalająca na: 

• wprowadzenie zmian w zakresie używanych motywów kolorystycznych dla aplikacji aSISt (skórki). 
 

Wszystkie dostępne skórki (zob. Rysunek 56), to: 

• srebro, 
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• niebieska pustynia, 

• las bambusowy, 

• błękitny księżyc, 

• błękitny księżyc – jasny, 

• różowa śliwka, 

• różowa śliwka – jasny, 

• cytryna, 

• cytryna – jasny. 
 

 
Rysunek 56. "Ustawienia użytkownika" - dostępne motywy kolorystyczne  

 

4.4 Dane dostępowe 

Aby uruchomić funkcję „Dane dostępowe”, należy wybrać: 

 →  

 
Wyświetla się wówczas ekran (zob. Rysunek 57). 
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Rysunek 57. Dane dostępowe 

 
Funkcja ta: 

• pozwala na definiowanie danych dostępowych do baz danych, 

• umożliwia zarządzanie zdefiniowanymi tu danymi dostępowymi poprzez ich modyfikowanie i usuwanie, 

• obecnie jest wykorzystywana w module „Mapowanie danych” i „Magazyn migawek” – w ETL, ale w przyszłości 
planowane jest rozszerzenie jej zakresu. 

 

Wszystkie podfunkcje możliwe tu do wykorzystania zostały: 

• pogrupowane w menu: „Dane dostępowe” i „Widok”,  
oraz  

• udostępnione w formie ikon funkcyjnych, prezentowanych poniżej menu funkcyjnego, czyli: 

 - odśwież  

 - pokaż hasła 

 - nowe dane dostępowe 

 - edytuj dane dostępowe (podświetlone) 

 - usuń dane dostępowe (podświetlone) 

 

Aby wprowadzić nowe dane dostępowe do bazy danych, należy wybrać: 

• Menu  „Dane dostępowe” →    
lub 

• Ikonę:   

I w nowym oknie (zob. Rysunek 58), wprowadzić: 

• Identyfikator 

• Opis: – opcjonalnie 
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• URL: adres URL bazy danych wg schematu: 

jdbc:oracle:thin:@hostname:port:SID, gdzie: 

• jdbc:oracle:thin: - wymagana nazwa sterownika, 

• hostname - nazwa DNS bądź adres IP komputera z zainstalowanym silnikiem bazy Oracle, 

• port - numer portu, na którym nasłuchuje silnik bazy danych, 

• SID – identyfikator instancji bazy.   
 

 
Rysunek 58. Definiowanie nowych danych dostępowych 

 

 

4.5 Sterowniki JDBC 

Aby uruchomić funkcję „Sterowniki JDBC”, należy wybrać: 

 →  
 

Wyświetla się wówczas ekran jak przykładowo przedstawia Rysunek 59: 

 
Rysunek 59. Sterowniki JDBC 

 
Funkcja ta: 
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• pozwala na definiowanie nowych sterowników JDBC (służących do komunikacji z bazami danych), oraz na 
usuwanie sterowników wcześniej utworzonych,   

• wykorzystywana jest w module „Mapowanie danych” i „Magazyn migawek”. 
 

Wszystkie podfunkcje możliwe tu do wykorzystania zostały: 

• pogrupowane w menu: „Sterowniki JDBC” i „Widok”,  
oraz  

• udostępnione w formie ikon funkcyjnych, prezentowanych poniżej menu funkcyjnego, czyli: 

• - odśwież  

• - nowy sterownik JDBC 

• - usuń sterownik JDBC (po podświetleniu na liście) 

 

Aby wprowadzić nowy sterownik JDBC do bazy danych, należy wybrać: 

• Menu  „Sterowniki JDBC” →    
lub 

• Ikonę:  , 
I w nowym oknie (zob. Rysunek 60):  

• za pomocą przycisku:  przy pozycji “plik konfiguracji” wczytać specjalnie przygotowany plik otrzymany od 
pomocy technicznej aplikacji aSISt. 

 

 
Rysunek 60. Dodawanie nowego sterownika JDBC 

 
Plik konfiguracji zawiera: 

• Kod, 

• Opis, 

• Klasę, 
oraz: 

• nazwy plików .jar ze sterownikami. 
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Po wczytaniu pliku konfiguracji wszystkie pozycje w oknie uzupełnią się automatycznie, zob. przykładowy Rysunek 
61: 
 

 
Rysunek 61. Dodawanie nowego sterownika JDBC – okno po wczytaniu pliku konfiguracji 

 

Podczas dodawania nowego sterownika konieczne jest dodatkowo wskazanie jego lokalizacji, poprzez dwukrotne 

kliknięcie na pole: . 

Po wprowadzeniu ścieżek dla plików i wybraniu przycisku:  pojawi się dodatkowy komunikat informujący o 

konieczności zrestartowania aplikacji w celu zsynchronizowania sterowników, zob. Rysunek 62: 

 
Rysunek 62. Komunikat informujący o konieczności zrestartowania aplikacji 

Aplikacja zrestartuje się po wybraniu przycisku:  . 

W przypadku wersji wielostanowiskowych działających na bazie ORACLE operację dodania nowego sterownika 

należy przeprowadzić na jednej instancji aplikacji aSISt z uwagi na to, że definicja sterownika JDBC i pliki bibliotek 

.jar zapisywane są w centralnej bazie danych.  

Przy uruchomieniu aplikacji na stanowiskach nastąpi synchronizacja sterowników z bazy z tymi, które są na 

stanowisku. 

4.6 Aktualizacja certyfikatu  

Aby uruchomić funkcję „Aktualizacja certyfikatu”, należy wybrać: 

• →  
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Wyświetla się wówczas ekran (zob. Rysunek 63): 

 

 
Rysunek 63. Aktualizacja certyfikatu  

 

Funkcja ta: 

• pozwala na stworzenie pliku w formacie XML: 

o zaszyfrowanego – do Ministerstwa Finansów, niezbędnego w celu przesłania informacji o 
aktualizacji/dodaniu nowego certyfikatu, lub 

o niezaszyfrowanego – do celów podglądowych banku. 
 

Aby dodać/zaktualizować certyfikat klucza prywatnego należy: 

• wczytać klucz publiczny 
o z menadżera certyfikatów, lub: 
o z pliku, 
 

• wczytać nowy klucz prywatny  
o z menadżera certyfikatów, lub: 
o z pliku 
oraz 

wpisać hasło dla certyfikatu klucza prywatnego. 
 

Po wczytaniu certyfikatu klucza publicznego i certyfikatu klucza prywatnego dane takie jak: 
o ID cert., oraz: 
o Odcisk cert  

uzupełnią się automatycznie.  
 

• wprowadzić dane osoby upoważnionej do korzystania z dodawanego/aktualizowanego certyfikatu, jak: 
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o Imię,  
o Imię drugie, 
o Nazwisko,  
o Nazwisko drugie, 
o E-Mail, 
o Telefon, 
o Faks, 
 

• podać ścieżkę do zapisu pliku XML, który zostanie wygenerowany po wybraniu przycisku: 

o , lub: 

o . 
 
Wygenerowany zaszyfrowany plik XML należy przesłać do Ministerstwa Finansów. 

 

4.7 Historia operacji 

Aby uruchomić funkcję „Historia operacji”, należy wybrać: 

 →  
 

Wyświetla się wówczas ekran (zob. Rysunek 64): 

 

 
Rysunek 64. Historia operacji 

 
Funkcja ta: 

• umożliwia uzyskanie informacji o wszystkich czynnościach wykonywanych w systemie, 

• dzięki  zastosowanym tu filtrom, pozwala  wyselekcjonować potrzebne informacje według: 

o nazwy użytkownika, 
o daty, 
o typu aktywności:  

o import, 
o aktualizacja dokumentu, 
o archiwizacja, 
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o utworzenie nowego okresu, 
o przywrócenie archiwum, 
o aktualizacja kontekstu, 
o utworzenie użytkownika, 
o edycja użytkownika, 
o import taksonomii, 
o migracja, 
o włączenie korekt, 
o usuwanie danych okresu. 

Informacje tu uzyskane nie są powiązane z żadnym okresem sprawozdawczym, lecz  dotyczą tych czynności, które 
zostały określone w filtrze wyszukiwania, dla zdefiniowanego okresu. 

 

4.8 Przejdź do elementu 

Aby uruchomić funkcję „Przejdź do elementu”, należy wybrać:  

→   

Po wybraniu tej funkcji wyświetlone zostanie okno (zob. Rysunek 65): 

 
Rysunek 65. Przejdź do elementu 

 

Funkcja ta:  

• umożliwia szybką nawigację do wybranego elementu prezentowanego w oknie aplikacji, 

• prezentuje w formie listy:  

o wybór zakładek modułowych w formie ikony , 
o otwarte sprawozdania,  
o aktywne zakładki panelu walidacji, 
o filtr “Lista formularzy”. 
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Ponadto, pole  umiejscowione ponad listą elementów pozwala wyszukać właściwy 
element spośród dostępnych na liście.  
 

4.9  Zalogowani użytkownicy 

Aby uruchomić funkcję „Zalogowani użytkownicy”, należy wybrać: 

→  

Po wybraniu tej funkcji w przypadku wersji wielostanowiskowej wyświetlone zostanie okno (zob. Rysunek 66): 

 

 
Rysunek 66. Zalogowani użytkownicy 

 

Funkcja ta: 

• umożliwia uzyskanie informacji o zalogowanych aktualnie użytkownikach w ramach wspólnej bazy danych,  

• prezentuje poniższe informacje: 

o login,  
o imię, 
o nazwisko, 
o email,  
o host, 
o IP, 
o status,  
o datę oraz godzinę logowania,  
o numer licencji,  
o sesję. 

Po uruchomieniu funkcji “Zalogowani użytkownicy” w aplikacji pracującej na bazie Derby, wyświetlone zostanie 
puste okno.  
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4.10  Raporty analityczne 

Aby uruchomić  moduł „Raporty analityczne”, należy wybrać: 

→   

lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. rozdział 3.2.1 Zakładki modułowe ) i z wyświetlonej 

listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  . 

Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa: , grupująca funkcje: 

• pozwalające na definiowanie i tworzenie dowolnych raportów analitycznych, wykorzystujących wcześniej 
wprowadzone dane, 

• ułatwiające dokonywanie  analiz raportowanych danych, niezależnie od statusu danych sprawozdawczych, 

• umożliwiające bankom spółdzielczym generowanie raportów analitycznych, przygotowanych w systemie 
tranSIS i udostępnionych zrzeszonym bankom. 

 

Po wybraniu tej funkcji wyświetla się okno (zob. Rysunek 67). 

 
Rysunek 67. Moduł „Raporty analityczne” – widok ogólny 

 
Na ekranie prezentowana jest lista raportów analitycznych: 

• utworzonych przez bank,  
i/lub  

• zdefiniowanych przez bank zrzeszający i udostępniony zrzeszonym bankom spółdzielczym. 
   

Moduł „Raporty analityczne”, może być wykorzystywany: 

• w pełnym zakresie - przez banki  posiadające licencję aSISt rozszerzoną o ten moduł, 

• w ograniczonym zakresie  - przez wszystkie banki spółdzielcze. 
 

Wyselekcjonowane dane w postaci utworzonych raportów  mogą prezentować: 
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• dane rzeczywiste osiągnięte przez bank  i/lub 

• dane zagregowane, zgodnie z wcześniej wybranym agregatem. 
 

Agregacja danych może być wykonywana na różnych etapach przygotowywania raportu: 

• przy wyborze okresów sprawozdawczych, 

• wyborze banków (jeżeli w aSISt znajdują się dane kilku jednostek), 

• przy wyborze faktów do analiz. 
 
Możliwe do wyboru typy agregacji danych, to: 

• suma, 

• średnia, 

• mediana, 

• wartość minimalna, 

• wartość maksymalna, 

• odchylenie standardowe, 

• wariancja. 
 

Utworzone raporty  mogą być: 

• prezentowane: 

o w formie tabelarycznej,  
o wykresu liniowego,  
o wykresu słupkowego, 

• wydrukowane,   

• wyeksportowane do pliku w formacie MS Excel lub CSV. 
 
 
Banki posiadające licencję poszerzoną o moduł „Raportów analitycznych”, mogą: 

• tworzyć nowe raporty, 

• edytować istniejące raporty,  

• usuwać raporty, 

• w dowolnym momencie generować dowolne raporty. 

 

Banki spółdzielcze, korzystające z modułu „Raporty analityczne”, które w ograniczonym zakresie – wykorzystują 
raporty zdefiniowane i opublikowane przez zrzeszenie, mogą: 

• w dowolnym momencie generować dostępne raporty, 

• wyeksportować wygenerowane raporty do pliku Excel, 

• wydrukować wygenerowane raporty na drukarce. 
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Szczegółowe informacje przedstawiające funkcje dostępne w module „Raporty analityczne” omówiono w  II części 

instrukcji aSISt: „Moduł raporty analityczne”. 

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale 
DOKUMENTACJA pod adresem:   https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja. 

  

4.11  Zmienne katalogowe 

Aby uruchomić  zarządzanie „Zmiennymi katalogowymi”, należy wybrać: 

 →    

lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. rozdział 3.2.1 Zakładki modułowe ) i z wyświetlonej 

listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  . 
 

Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa: , grupująca funkcje pozwalające na: 
definiowanie, modyfikowanie i usuwanie wcześniej utworzonych: 

• wyrażeń,  

• stałych, 

• stałych zależnych,  

wykorzystywanych  przy: 
o tworzeniu własnych raportów analitycznych w module „Raportów analitycznych” oraz,  
o definiowaniu wyrażeń mapujących w module „Mapowania danych”, 
o formułach kontrolnych definiowanych przez NBP dla sprawozdań EBA ITS PL (kurs walut EURO) 

 
 
Zarządzanie zmiennymi katalogowymi: 

• w pełni dostępne jest: 

• dla banków komercyjnych i banków spółdzielczych wysyłających sprawozdania bezpośrednio do NBP – w 
zakresie tworzenia „stałych zależnych” określających wartość kursu EURO dla sprawozdań EBA ITS PL,  

• dla banków, posiadających dodatkową licencję jednego z modułów: 

o  „Raporty analityczne” 

 lub  

o „Mapowanie danych”, 

 

• w ograniczonym zakresie dostępne jest - dla banków spółdzielczych korzystających ze zdefiniowanych przez 
Zrzeszenia w tranSIS: raportów analitycznych oraz kursów EURO dla sprawozdań EBA ITS PL –  w aplikacji aSISt 
zmienne katalogowe: 

o są widoczne ,  
o są wykorzystywane w raportach analitycznych zdefiniowanych przez zrzeszenia 
o są wykorzystywane przy walidacji sprawozdań EBA ITS PL, ale 
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o nie mogą być edytowane i  
o nie można tworzyć nowych zmiennych katalogowych. 

 

Szczegółowe informacje przedstawiające „Zarządzanie zmiennymi katalogowymi” omówiono w  II  części instrukcji 

aSISt: „Moduł raporty analityczne” . 

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale 
DOKUMENTACJA  pod adresem:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja.  

 

4.12  Reguły 

Aby uruchomić  moduł „Reguły”, należy wybrać: 

 →   

lub 

        - znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. rozdział 3.2.1 Zakładki modułowe ) i z wyświetlonej 

listy (zob. Rysunek 10) wybrać :   

bądź 

zakładka modułowa  

• Menu  “Reguły” →  
 

Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa: , grupująca funkcje dostępne:  

• w pełnym zakresie -  dla banków posiadających licencję aSISt rozszerzoną o moduł „Edytor reguł”, 

• w ograniczonym zakresie – dla pozostałych banków.  
 

Po wybraniu modułu „Reguły” wyświetla się ekran (zob. przykładowy Rysunek 68),  prezentujący zestawy reguł dla 

taksonomii istniejących w aplikacji aSISt. 
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Rysunek 68. Zarządzanie regułami – widok ogólny 

 
Dla każdego zbioru reguł prezentowane tu są: 

• okresy obowiązywania reguł zawartych w tych zbiorach:  

o „obowiązuje od” – w polu tym zawsze podana jest data, od której obowiązują reguły kontrolne,    
o „obowiązuje do” – może być podana data końca obowiązywania reguł, bądź pole to może być puste (jeśli 

nie została określona data do kiedy reguły tam zawarte są  aktywne – pole nie zawiera żadnego wpisu), 

• status każdego zestawu reguł: 

o aktywny, 
o nieaktywny. 

 
Dostępne tu funkcje, to: 

• filtrowanie informacji, 

• edycja reguł, 

• import reguł własnych – aktywne tylko przy licencji rozszerzonej o moduł “Edytor reguł”, 

• eksport reguł własnych – aktywne tylko przy licencji rozszerzonej o moduł “Edytor reguł”, 

• ustawienia reguł. 
 
W dokumencie tym szczegółowo zaprezentowane są tylko te funkcje, które dostępne są dla wszystkich 
użytkowników. 

Pełne omówienie wszystkich funkcji dostępnych w ramach licencji rozszerzonej o „Moduł reguł” zawiera   IV  część  

instrukcji aSISt: „Moduł Reguł”. 

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale 
DOKUMENTACJA  pod adresem:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja.  
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4.12.1 Zakres dostępności edytora reguł 

Banki posiadające licencję poszerzoną o moduł „Reguły”, mają możliwość: 

• przeglądania listy dostępnych zestawów reguł, 

• podglądu szczegółów reguł: NBP, XBRL, aSISt należących do prezentowanych zestawów reguł, bez możliwości 
ich modyfikacji, 

• sprawdzenia wersji reguł obowiązujących dla poszczególnych zestawów reguł,   

• sprawdzania ustawień, zdefiniowanych dla poszczególnych zestawów reguł przy negatywnych wynikach 
walidacji zawartych tam reguł (XBRL, NBP, aSISt), 

• wprowadzania zmian do powyższych ustawień, 

• tworzenia i modyfikacji nowych reguł własnych banku, 

• wyłączania/włączania (dezaktywacja/aktywacja)  dowolnych reguł XBRL, reguł NBP, reguł aSISt , oraz reguł 
własnych banku, 

• importowania reguł własnych banku, 

• eksportowania reguł własnych banku. 
 

Banki nie posiadające uprawnień do pełnego wykorzystywania modułu „Reguły”, mogą: 

• w przypadku banków komercyjnych: 

o przeglądać listę dostępnych zestawów reguł, 
o sprawdzać szczegóły reguł: NBP, XBRL, aSISt należących do prezentowanych zestawów reguł, bez 

możliwości ich modyfikacji, 
o sprawdzać wersje reguł obowiązujących dla poszczególnych zestawów reguł,   
o sprawdzać i wprowadzać zmiany do ustawień zdefiniowanych dla negatywnych wyników walidacji 

istniejących reguł (XBRL, NBP, aSISt), 
o deaktywować/aktywować dowolne, pojedyncze reguły NBP, XBRL, aSISt, 

• w przypadku banków spółdzielczych: 

o przeglądać listę dostępnych zestawów reguł, 
o sprawdzać wersje reguł obowiązujących dla poszczególnych zestawów reguł,   
o sprawdzać ustawienia zdefiniowane dla negatywnych wyników walidacji istniejących reguł (XBRL, NBP, 

aSISt, tranSIS) – bez możliwości wprowadzania zmian.  
Wszelkie zmiany w ustawieniach reguł wykonywane są tu przez Zrzeszenia w systemie tranSIS  i przy wysyłaniu 
komunikatu o „publikacji taksonomii”, przesyłane do aplikacji aSISt. 
 

4.12.2 Filtrowanie zestawów reguł   

W celu szybszego sprawdzenia jakie zbiory reguł odwołują się do wybranych pakietów sprawozdawczych, możliwe 
jest filtrowanie wyświetlanych informacji przy wykorzystaniu dostępnych filtrów. 
 

Aby uruchomić funkcję „Filtruj informacje” w module „Reguły”, należy wybrać: 

 →   
lub 
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        - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać :   

bądź 

zakładka modułowa  

• Menu  “Reguły” → , 

a następnie: 

• Menu  Widok →  

lub: 

• Ikona . 
 
 
Funkcja ta: 

• uaktywnia opcje filtrowania dostępne dla wszystkich użytkowników (zob. Rysunek 69 , 

• pozwala na wyselekcjonowanie wyświetlanych informacji wg: 

o typu  taksonomii,   
o daty obowiązywania, 
o statusu aktywności (aktywny / nieaktywny), 

• umożliwia szybkie usunięcie wcześniej zastosowanego wyszukiwania 

• po wybraniu wymaganego filtra wyszukiwania, zmienia zabarwienie z czarnego na niebieskie: 

o ikony funkcyjnej: . 

o zastosowanego filtru wyszukiwania (przykładowo: ) 
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Rysunek 69. Widok modułu "Reguły" z widocznymi opcjami filtrowania 

 

 Filtrowanie według typu taksonomii 

Filtrowanie wg  (zob. Rysunek 70) pozwala na: 

• wybranie  jednej lub wielu taksonomii, dla których mają zostać zaprezentowane zestawy reguł, 

• wyświetlenie na liście tylko tych zbiorów reguł, które są zgodne z wcześniej dokonanym wyborem. 
 
 
Wybranie tej funkcji: 

• otwiera nowe okno z listą dostępnych taksonomii (zob. Rysunek 70), 

• wymaga przeniesienia wybranych taksonomii z lewego do prawego panelu okna. 

 
 

 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     87 

 

Rysunek 70. Filtrowanie zestawu reguł wg „Typu taksonomii” 

 
W lewym panelu okna mogą być prezentowane: 

• wszystkie dostępne taksonomie (zob. Rysunek 70) , lub 

• wstępnie wyselekcjonowane taksonomie (zob. Rysunek 71) 
 

 
Rysunek 71. Wyselekcjonowana lista taksonomii dostępnych przy filtrowaniu zestawów reguł  

 
Aby dokonać szybkiego i prostego wyboru wymaganych taksonomii i ograniczyć listę taksonomii wyświetlanych w 
lewym panelu okna (zob. Rysunek 71), można w oknie nad lewym panelem okna: 

• podać nazwę wymaganej grupy taksonomii lub  

• wpisać fragment wyszukiwanej taksonomii 
 

 
Do prawego panelu okna – przenoszone są te taksonomie, które maja być widoczne na liście w module „Reguł” 
 
Wybór i przeniesienie taksonomii z lewego do prawego panelu okna może się odbywać przy użyciu przycisków:  

 - wybór wszystkich taksonomii widocznych w lewym panelu okna 

 - wybór jednej lub kilku zaznaczonych w lewym panelu okna taksonomii 
  

Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znalazły się taksonomie, które nie powinny być 
widoczne na liście zestawów reguł, to przy użyciu poniżej podanych przycisków, można wprowadzić stosowne 
zmiany: 

 - usunąć wszystkie taksonomie z prawego panelu okna 

 - usunąć jedną bądź więcej wcześniej zaznaczonych taksonomii 

 

Przeniesienie taksonomii do prawego panelu okna spowoduje, bez konieczności dodatkowego zatwierdzania 

dokonanego wyboru, wyświetlenie na liście tylko wybranych zestawów reguł (zob. Rysunek 72).  
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Rysunek 72. Moduł "Reguły" z listą wyselekcjonowanych taksonomii wg "typu taksonomii" 

Aby zamknąć dodatkowe okno, pozwalające na wskazanie wymaganych taksonomii, należy kliknąć na  znajdujący 

się w prawym górnym rogu tego okna. 

 

 Filtrowanie według daty obowiązywania taksonomii 

Filtrowanie według (zob. Rysunek 74) pozwala na: 

• wybranie okresu, z którym  mają być powiązane prezentowane zbiory reguł kontrolnych, 

• zaprezentowanie na liście tylko tych zbiorów reguł, które są zgodne z wcześniej dokonanym wyborem. 
Wybranie tej funkcji: 

• otwiera nowe okno w którym należy wskazać miesiąc i rok dla którego chcemy zobaczyć obowiązujące 
taksonomie (zob. Przykładowy Rysunek 73), 
 

 

 
Rysunek 73. Wybór „Daty obowiązywania”dla zestawu reguł 
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Aby zamknąć dodatkowe okno, pozwalające na wskazanie okresu obowiązywania taksonomii, należy kliknąć na  

znajdujący się w prawym górnym rogu tego okna. 

Moduł „Reguły” po zastosowaniu filtrów „typ taksonomii”  i „daty obowiązywania” może mieć postać jak to 

prezentuje przykładowy Rysunek 74. 

 
 

 
Rysunek 74. Moduł "Reguły" filtrowanie taksonomii wg typu taksonomii i okresu obowiązywania   

 Filtrowanie według statusu aktywności taksonomii 

Możliwe jest tu wybranie wymaganego statusu  taksonomii (zob. Rysunek 75) : 

• Aktywnych 

• Nieaktywnych 
 

 
Rysunek 75. Filtrowanie zbiorów reguł według ich aktywnośi 

 

Domyślnie zaznaczona jest opcja “Aktywne”, ale użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić taksonomie 
“Nieaktywne”. 
 
Te dwie funkcje są wzajemnie wykluczające się. 
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 Usuwanie zastosowanego filtru  

Aby w szybki i prosty sposób usunąć zastosowane filtry taksonomii, można wykorzystać funkcję „wyczyść filtry”, 

wybierając: 

• ikonę   znajdującą się obok dostępnych filtrów (zob. Rysunek 74) 
 
Funkcja ta: 

• usunie filtrowanie według „typów taksonomii” i „daty obowiązywania”, 

• pozostawi bez zmiany filtr „statusu aktywności taksonomii”, 

• zmieni zabarwienie z niebieskiego na czarny: 

o ikony symbolizującej filtrowanie z  na  
o zastosowanego filtru wg typy taksonomii i/lub daty obowiązywania taksonomii, czyli:  

o  na  

o  na  

 

4.12.3 Edycja reguły 

Aby uruchomić funkcję „Edytuj reguły” w module „Reguły”, należy wybrać: 

 →   
lub 

        - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać :   
bądź 

zakładka modułowa  

• Menu  “Reguły” →  
a następnie: 

• Menu ”Zestaw reguł” →  

lub: 

• Ikona  

 i wybrać jedną z opcji:  

 
 
Funkcja ta: 

• w pełnym zakresie dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających licencję aSISt poszerzoną o „Moduł 
reguł, 

• w ograniczonym zakresie dostępna jest dla wszystkich banków. 
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Po jej uruchomieniu widoczny jest ekran (zob. Rysunek 76): 
 

 
Rysunek 76. Zarządzanie zestawem reguł. 

 
Ograniczony zakres tej funkcji, to: 

• dostarczanie  informacji o istniejących regułach, dla poszczególnych zestawów reguł (zob. przykładowy Rysunek 
76), 

• wyświetlanie szczegółów tych reguł - bez możliwości ich modyfikacji (zob. przykładowy Rysunek 77): 

o po zaznaczeniu wymaganej reguły i 

o wybraniu ikony , 

• informacja dotycząca rodzaju zastosowanej arytmetyki formuł/reguł: 

o interwałowa – dopuszczająca zakres błędu, 
o mieszana – z tolerancją błędu w określonym punkcie, dla części formuły/reguły, 
o prosta – bada poprawność danych w pełni poprawnie – nie dopuszcza błędu. 
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Rysunek 77. Szczegóły reguły wyświetlane w module „Reguły” 

• deaktywowanie wybranych reguł (nie dotczy zrzeszonych banków spółdzielczych):  

o po zaznaczeniu wymaganej reguły i  

o wybraniu ikony:  . 

 
Pełny zakres możliwości funkcji, to: 

• dla reguł: XBRL, NBP, aSISt: 

o dostarczanie  informacji o istniejących regułach, 
o deaktywowanie wybranych reguł,  
o wyświetlanie informacje o szczegółach tych reguł – bez możliwości ich modyfikacji, 

• dla reguł własnych: 

o wprowadzanie zmian, do wcześniej utworzonych reguł,     
o aktywowanie wybranych reguł,  
o usuwanie reguł. 

 

Szczegółowe omówienie pełnego zakresu możliwości funkcji „Edytuj” przedstawione zostały w  IV  części  instrukcji 

aSISt: „Moduł Reguł”. 

Instrukcja ta dostępna jest na naszej stronie  https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale DOKUMENTACJA  pod 
adresem:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja.  

 

4.12.4 Reguły krzyżowe 

W systemie sprawozdawczym (aSISt) istnieją reguły pomiędzy sprawozdaniami. Reguły te weryfikują poprawność 

danych pomiędzy różnymi sprawozdaniami tej samej jednostki bankowej dla tego samego okresu 
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sprawozdawczego. W aSISt reguły te widoczne są w module reguł jako odrębny zbiór reguł dla konkretnych wersji 

taksonomii. 

Reguły krzyżowe dostępne są w module reguł (zob. Rysunek 78): 

 

Rysunek 78. Widok modułu "Reguły" z widocznymi regułami krzyżowymi 

 

Rysunek 79. Widok przykładowych wyrażen reguły krzyżowej z widoku „Zarządzanie zestawem reguł” 

 

 Reguły krzyżowe dzienne 

Reguły krzyżowe pomiędzy dwoma sprawozdaniami dziennymi możliwe są tylko, gdy oba sprawozdania tworzone 

są dla tej samej daty: 

l.p. sprawozdanie dzienne A sprawozdanie dzienne B poprawność 

przykład 1 01.02.2021 01.02.2021 TAK 

przykład 2 20.05.2021 20.05.2021 TAK 

przykład 3 30.12.2021 31.12.2021 NIE 
Przykłady reguł krzyżowych pomiędzy sprawozdaniami dziennymi. 
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Reguły krzyżowe pomiędzy sprawozdaniem dziennym i miesięcznym możliwe są tylko, gdy sprawozdanie dzienne 

posiada datę ostatniego dnia miesiąca sprawozdania miesięcznego: 

l.p. sprawozdanie dzienne sprawozdanie miesięczne 

 

miesięczne 

poprawność 

przykład 1 31.01.2021 01.2021 TAK 

przykład 2 30.04.2021 04.2021 TAK 

przykład 3 30.12.2021 12.2021 NIE 
Przykłady reguł krzyżowych pomiędzy sprawozdaniem dziennym i miesięcznym. 

 

4.12.5 Ustawienia reguł 

Aby sprawdzić jakie są przyjęte ustawienia dla poszczególnych zestawów reguł, należy wykorzystać funkcję 

„Ustawienia reguł”, wybierając: 

 →   

lub 

        - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać :   

bądź 

zakładka modułowa  

• Menu  “Reguły” → , 
a następnie: 

• Menu  „Zestaw Reguł” →  

lub: 

• Ikonę . 
 
Funkcja ta: 

• może zostać wybrana dopiero po wcześniejszym zaznaczeniu na liście zestawu reguł, dla którego chcemy 
sprawdzić istniejące tam ustawienia, 

• dla różnych użytkowników dostępna jest w różnym zakresie (zob. rozdział 4.12.1 Zakres dostępności edytora 
reguł), 

• w zależności od tego jakich zestawów reguł dotyczy, może obsługiwać jedną lub dwie podfunkcje (zob. Rysunek 
80): 

o Ustawienia grup – aktywna jest dla wszystkich wcześniej wybranych zbiorów reguł, 
o Ustawienia walidacji – wyświetla się tylko dla tych  zbiorów reguł, które posiadają reguły kontrolne 

sprawdzające zależności pomiędzy różnymi  sprawozdaniami  (zob. Rysunek 80 [PD 9.0; Rezerwa 
obowiązkowa 7.0]). 
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Rysunek 80. Ustawienia reguł 

 Ustawienia grup 

Funkcja  dla wcześniej wybranego zestawu reguł pozwala na: 

• sprawdzenie: 

o wersji reguł w danym zestawie taksonomii,   
o ustawień w sposobie prezentacji negatywnych wyników kontroli reguł, 
o ustawień kalkulacji dla każdej z istniejących grup reguł, 

• włączanie/wyłączanie w procesie walidacji, kontroli reguł należących do danego zestawu reguł, 

• wprowadzanie zmian w zakresie: 

o sposobu prezentacji negatywnych wyników kontroli reguł  w procesie walidacji,  
o ustawień kalkulacji dla poszczególnych grup reguł. 

 
Każda grupa reguł posiada dwa oznaczenia numeryczne identyfikujące istniejący tam zestaw taksonomii (zob. 
Rysunek 68), z których: 

• pierwszy numer oznacza wersję reguł w danym zestawie taksonomii, 

• drugi numer oznacza wersję zmian wprowadzonych w regułach w danym zestawie taksonomii. 
 
Ustawienia jakie mogą zostać przyjęte dla grup reguł, interpretujące negatywne wyniki walidacji, to:  

• błąd 

• ostrzeżenie 

• ignoruj 
 

Jeżeli niespełnienie zdefiniowanej reguły ustawione jest jako: 

• błąd – oznacza to, że do czasu poprawienia istniejącego błędu, niemożliwe będzie wygenerowanie 
sprawozdania,  

• ostrzeżenie – oznacza to, że  sprawozdanie  może zostać wygenerowana, ale występuje ostrzeżenie o 
niespełnionych regułach, 
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• ignoruj - oznacza to, że  sprawozdanie  może zostać wygenerowana, a brak zgodności wprowadzonych danych 
z istniejącymi regułami został  zignorowany i aplikacja aSISt nie wyświetla żadnej informacji o niespełnionych 
regułach. 

 

W przypadku  podgrup w regułach (zob. Rysunek 81),  istnieje możliwość: 

• przyjęcia ustawień takich jakie zostały wprowadzone dla danej grupy głównej reguł i wówczas wybierane są 
ustawienia pakietu, lub 

• wprowadzone są indywidualne poziomy raportowania niespełnionych reguł, jako błąd, ostrzeżenie lub ignoruj.   
 

 
Rysunek 81. Ustawienia reguł dla podgrup 

 

Jeżeli dana podgrupa reguł ma inne ustawienia niż grupa główna, wówczas w przypadku niespełnienia reguł, sposób 

raportowania tych niespełnionych reguł jest taki, jaki został ustawiony dla danej podgrupy. 

Zmiany domyślnych ustawień klasyfikowania rozbieżności pomiędzy zawartymi regułami a wprowadzonymi 

danymi  dla poszczególnych taksonomii dotyczące: 

• banków spółdzielczych -  mogą być wykonywana tylko przez Zrzeszenia w systemie tranSIS, 

• banków komercyjnych – mogą być wykonywane przez osoby do tego upoważnione. 
 
 
Wprowadzone tu zmiany ustawień nie mają jednak wpływu na poziom kontroli dokonywanej przez NBP przy 
wczytywaniu sprawozdań do programu SIS.  
 
Możliwe do wybrania tutaj dodatkowe opcje ustawień kalkulacji, to: 

• nie wyliczaj bez argumentów, 

• wyliczaj bez argumentów, 

• wyliczaj bez argumentów lub rezultatu. 
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W zależności od przyjętego tu sposobu kalkulacji, funkcje: 

• „Wylicz reguły”  ,   

• „Wylicz wartości w tabeli”     , 

• „Wylicz wartości komórki”  , 

wyliczają bądź nie wyliczają wartości  dla reguł wyliczeniowych. 

Opcja  „nie wyliczaj bez argumentów” oznacza, że jeżeli składowe reguł wyliczeniowych nie posiadają wartości, to 

żadna z funkcji wyliczeniowych nie wyliczy wartości takiej reguły i wartość komórki  w której znajduje się reguła 

wyliczeniowa, po uruchomieniu wyliczania nie zostanie zmieniona. 

 Opcja „wyliczaj bez argumentów” działa jak „nie wyliczaj bez argumentów” z wyjątkiem sytuacji, gdy wyliczana 

komórka zawiera wartość różną od zera, a składowe reguły wyliczeniowej nie mają wartości (są puste). Wówczas 

do komórki zawierającej taką regułę wyliczeniową wstawiane jest zero. 

Opcja  „wyliczaj bez argumentów lub rezultatu” działa jak „wyliczaj bez argumentów” oraz dodatkowo, gdy 
wyliczana komórka i jej składowe nie zawierają żadnych wartości, wówczas wstawiane jest zero do komórki 
zawierającej regułę wyliczeniową. 
 
 

 Domyślne ustawienia grup dla sprawozdań EBA ITS PL 
 

Poszczególne zbiory reguł zostały ustawione zgodnie z oczekiwanym standardem. 
Zmiany można dokonać poprzez rozwinięcie listy i wybranie jednej z dostępnych opcji: błąd, ostrzeżenie, ignoruj. 
Wprowadzone przez użytkownia zmiany opcji oznaczone są pogrubioną czcioną. Aby przywrócić domyślne 

ustawienia, należy wybrać: . 

 

Rysunek 82. Ustawienia zestawu reguł dla grupy XBRL 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     98 

 

 

Rysunek 83. Ustawienia zbioru reguł dla grupy NBP 

 

Rysunek 84. Ustawienia zbioru reguł dla grupy aSISt 

 

Rysunek 85. Ustawienia zbioru reguł dla aSISt - Reguły automatyczne skonwertowane z formuł XBRL 
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Rysunek 86. Ustawienia zestawu reguł dla reguł własnych banku 

 Ustawienia walidacji 

Funkcja : 

• wyświetla się tylko dla tych  zbiorów reguł, które posiadają reguły kontrolne sprawdzające zależności pomiędzy 
różnymi sprawozdaniami  (przykładowo: PD-Rezerwa Obowiązkowa zob. Rysunek 87), 

• pozwala na walidację sprawozdań zależnych. 
  

 
Rysunek 87. Ustawienie walidacji sprawozdań zależnych 

Zaznaczenie opcji: „waliduj sprawozdania zależne” umożliwi po uruchomieniu funkcji „Waliduj dane”, jednoczesną 

walidację danych wszystkich  tych sprawozdań, do których odwołują się reguły kontrolne  należące do danej 

taksonomii.  

Zmiany tutaj wprowadzone są zmianami globalnymi i odnoszą się do wszystkich okresów sprawozdawczych 

powiązanych z daną taksonomią (tych już istniejących jak i nowoutworzonych). 

Jeżeli wprowadzone zmiany nie powinny obejmować nowotworzonego okresu, konieczne jest wówczas 

wprowadzenie stosownych zmian. 
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4.13  Mapowania danych 

Aby uruchomić  moduł „Mapowania danych”, należy wybrać: 

 →    

lub 

       - znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. rozdział 3.2.1 Zakładki modułowe ) i z wyświetlonej 

listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  . 

 

Na pasku zakładek modułowych utworzy się wówczas nowa zakładka , grupująca funkcje 
pozwalające na:  

• tworzenie dowolnej ilości zbiorów wyrażeń mapujących i zarządzanie  nimi, 

• definiowanie wyrażeń  mapujących  i  źródeł danych,  

• zarządzanie źródłami danych do mapowań,  

• wykonanie eksportu zdefiniowanych wyrażeń mapujących i ich importu do innego zbioru wyrażeń mapujących. 
  

Moduł „Mapowań” , to dodatkowa funkcjonalność aplikacji aSISt, która: 

• dostępna jest wyłącznie dla banków, posiadających licencję rozszerzoną o ten moduł, 

• jest ściśle powiązana z funkcją „Zasilanie danymi wg mapowań”, szczegółowo omówioną w III  części instrukcji 
aSISt: „Moduł mapowania danych”, dzięki której utworzone  własne wyrażenia mapujące i zdefiniowane źródła 
zasilania danych, mogą zasilić danymi aplikację aSISt. 

Zdefiniowane tu: 

• źródła danych : 

o są niezależne od obowiązującej taksonomii,  
o mają charakter globalny dla całej aplikacji, 
o są współdzielone przez wykorzystujące je wyrażenia mapujące, 

• wyrażenia mapujące : 

o są ściśle powiązane ze „zbiorami wyrażeń mapujących”,  
o dotyczą wszystkich okresów powiązanych z  określonym „zbiorem wyrażeń mapujących”, odwołując 

się do wcześniej zdefiniowanych źródeł danych. 

Szczegółowe informacje przedstawiające funkcjonalność modułu „Mapowań” omówiono w III  części instrukcji 

aSISt: „Moduł mapowania danych”. 

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale 
DOKUMENTACJA  pod adresem:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja.  
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4.14 Użytkownicy i role 

Aby uruchomić moduł „Użytkownicy i role”, należy wybrać: 

 →    

lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. rozdział 3.2.1 Zakładki modułowe ) i z wyświetlonej 

listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  . 
 

Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa:  , w której funkcje zostały pogrupowane w 
dwóch podzakładkach: 

• „Zarządzanie kontami użytkowników” (zob. Rysunek 88), 

• „Zarządzanie rolami” (zob. Rysunek 96). 
 
 
Dostępność funkcji w tym module uzależniona jest od uprawnień użytkowników w aplikacji aSISt: 

• dla wszystkich użytkowników dostępna jest funkcja „Moje dane” z zakładki „Zarządzanie kontami 
użytkowników”, 

• pozostałe funkcje aktywne są tylko dla administratora aSISt. 

4.14.1  Zarządzanie kontami użytkowników 

Po uruchomienie modułu „Użytkownicy i role”, w zakładce „Zarządzanie kontami użytkowników”, wyświetla się 

lista użytkowników aplikacji aSISt (zob. przykładowy Rysunek 88). 

 

 
Rysunek 88. Moduł „Użytkownicy i role” – zakładka „Zarządzanie kontami użytkowników” 

Lista ta, dostarcza takich informacji jak: 
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• Login użytkowników, 

• Nazwę użytkowników, 

• Email użytkowników, 

• Role – nadane użytkownikom, 

• Statusy użytkowników. 

 

Przy wykorzystaniu ikonki , możliwe jest tu wyselekcjonowanie prezentowanych informacji według: 

• typu aktywności użytkowników: , 

• wymaganego loginu:  
 
i wówczas na liście może być prezentowana różna liczba użytkowników aplikacji. 
 
Po uruchomieniu (wybraniu) wymaganego filtra wyszukiwania, zmienia zabarwienie ikony funkcyjnej z czarnej na 

niebieską : . 
 
 

W zakładce „Zarządzanie kontami użytkowników” główne funkcje zostały  pogrupowane w menu „Użytkownik” i 

pozwalają na: 

• sprawdzenie/edycję ustawień użytkownika zalogowanego do aSISt, 

• utworzenie nowego użytkownika, 

• wprowadzanie zmian do wcześniej wprowadzonych ustawień aktywnych użytkowników, 

• dezaktywację użytkowników, którzy z różnych powodów nie będą już korzystali z aplikacji aSISt, 

• aktywację użytkowników, którzy byli już wcześniej wprowadzenie do obsługi aplikacji i z jakiś przyczyn zostali 
dezaktywowani i posiadali nieaktywne konto,  

• prezentację zmian związanych z zarządzaniem kontami użytkowników. 
 

 Moje dane 

Aby uruchomić funkcję „Moje dane”, należy: 

• uaktywnić moduł „Użytkownicy i role”, wybierając: 
 

 →    
lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  , 

a następnie: 
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• przełączyć boczną zakładkę na Zarządzanie kontami użytkowników 
i wybrać 

• Menu  Użytkownik →  

lub 

• Ikonę   
 
 
Funkcja ta: 

• dostępna jest dla wszystkich użytkowników, 

• pozwala użytkownikowi zalogowanemu do aSISt, wprowadzenie zmian do: 

o jego danych dostępowych, 
o jego danych osobowych. 

 
Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla się ekran, zob. Rysunek 89: 
 
 

 
Rysunek 89. Dane użytkownika 

 

 Nowy użytkownik 

Aby uruchomić funkcję „Nowy użytkownik”, należy: 

• uaktywnić moduł „Użytkownicy i role”, wybierając: 
 

 →    
lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  , 
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a następnie: 

• przełączyć boczną zakładkę na Zarządzanie kontami użytkowników 
i wybrać 

• Menu  Użytkownik →  

lub 

• Ikonę  
 
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora systemowego, 

• umożliwia dopisanie nowych użytkowników do obsługi aplikacji aSISt, 

• pozwala utworzyć tylko jedno konto dla każdego użytkownika. 
 
Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla się ekran, zob. Rysunek 90:  
 

 
Rysunek 90. Dopisywanie nowego użytkownika do aSISt 

 
Aby dopisać nowego użytkownika, konieczne jest: 

• wprowadzenie danych dostępowych nowego użytkownika, czyli jego nazwy (login) i hasła, 
oraz 

• nadanie nowemu użytkownikowi wymaganych uprawnień, czyli odpowiedniej roli. 
 

Dane osobowe użytkownika – wprowadzane są opcjonalnie, gdyż mogą one zostać później uzupełnione już przez 
samego użytkownika, przy wykorzystaniu funkcji „Moje dane”. 
 

Przy nadawaniu uprawnień, wybór polega na przeniesieniu jednej lub kilku (wzajemnie się niewykluczających) ról z 

lewego do prawego panelu okna. 
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W lewym panelu okna – prezentowane są wszystkie możliwe do wyboru role, natomiast 

do prawego panelu okna – przenoszone są tylko te, które maja być dostępne dla nowotworzonego użytkownika. 

Wybór ról odbywa się przy wykorzystaniu przycisku: 

 - po wcześniejszym zaznaczeniu w lewym panelu okna jednej lub kilku ról. 

Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znajdują się role, które nie powinny być aktywne dla  

tworzonego użytkownika, to aby je usunąć, należy użyć jeden z klawiszy: 

 - po wcześniejszym zaznaczeniu ról do usunięcia, 

- można usunąć wszystkie role przeniesione do prawego panelu okna. 

Przy nadawaniu uprawnień użytkownikom, mogą być wykorzystywane role: 

• predefiniowane – automatycznie utworzone przez aplikację (zob. rozdział 13.1 Uprawnienia użytkowników) 

o administrator systemowy, 
o administrator, 
o operator, 
o operator raportów analitycznych, 
o czytelnik, 

• utworzone przez administratora systemowego – odpowiadające indywidualnym potrzebom użytkowników 
pracujących w aplikacji (zob. rozdział 4.14.2.1 Tworzenie nowej roli). 

 
 
Nie ma możliwości dopisania użytkownika do bazy aSISt, bez nadania mu uprawnień, czyli roli (zob. Rysunek 91). 
 

 
Rysunek 91. Komunikat o braku nadanej roli nowotworzonemu użytkownikowi  

 

Dopiero nadanie użytkownikowi odpowiednich uprawnień i zapisaniu go w bazie, pozwoli nowemu 
użytkownikowi na logowanie się do aplikacji, korzystając z jego danych dostępowych.  

  

 Edytuj ustawienia użytkownika 

Aby uruchomić funkcję „Edycja ustawień użytkownika”, należy: 

• uaktywnić moduł „Użytkownicy i role” wybierając: 
 

 →    
lub 
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 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać:  , 

a następnie: 

• przełączyć boczną zakładkę na Zarządzanie kontami użytkowników 
i wybrać 

• Menu  Użytkownik →   

lub 

• Ikonę  
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora systemowego, 

• pozwala na wprowadzanie zmian do danych użytkowników, obsługujących aplikację aSISt, 

• uaktywnia się po wybraniu (podświetleniu) na liście użytkownika, którego mają dotyczyć zmiany. 
 

Zmianie mogą podlegać wszystkie pola, za wyjątkiem „Nazwy użytkownika” 
 
Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla się ekran (zob. Rysunek 90), jednakże teraz prezentuje on wcześniej 
wprowadzone dane użytkownika. 

 

 Dezaktywuj użytkownika 

Aby uruchomić funkcję „Dezaktywacja użytkownika”, należy: 

• uaktywnić moduł „Użytkownicy i role”, wybierając: 
 

 →    
lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać:  , 

a następnie: 

• przełączyć boczną zakładkę na  Zarządzanie kontami użytkowników 
i wybrać 

• Menu  Użytkownik →   

lub 

• Ikonę  
 

Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora systemowego, 

• uaktywnia się po wybraniu (podświetleniu) z listy użytkownika którego konto ma zostać dezaktywowane, 
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• zmienia status wybranego użytkownika na nieaktywny, co skutkować będzie tym, że taki użytkownik nie będzie 
się mógł logować się i pracować na aplikacji aSISt, 

• może dezaktywować konta wszystkich użytkowników utworzonych w aplikacji za wyjątkiem jednego 
administratora systemowego (zawsze musi pozostać jeden użytkownik o takich uprawnieniach).  

 
Przy próbie dezaktywacji użytkownika, każdorazowo wyświetlane jest zapytanie (zob. przykładowy Rysunek 92), 
wymagające potwierdzenia wykonania tej funkcji. 
 

 
Rysunek 92. Zapytanie czy dezaktywować użytkownika 

 

Pozytywne zatwierdzenie tego komunikatu spowoduje: 

• zmianę statusu konta użytkownika z „aktywny” na „nieaktywny”,  

• pozostawienie konta w bazie, a przez to: 

o uniemożliwienie utworzenia innego użytkownika o takim samym loginie (zob. Rysunek 93). 

 

 
Rysunek 93. Komunikat o nieprawidłowych danych nowego użytkownika 

o umożliwienie w przyszłości aktywowania konta użytkownika (zob. rozdział 4.14.1.5 Aktywuj użytkownika). 
 

 Aktywuj użytkownika 

Aby uruchomić funkcję „Aktywacji użytkownika”, należy: 

• uaktywnić moduł „Użytkownicy i role”, wybierając: 
 

 →    
lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać:  , 

a następnie: 

• przełączyć boczną zakładkę na  Zarządzanie kontami użytkowników 
i wybrać 

• Menu  Użytkownik →   
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lub 

• Ikonę  
 
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora systemowego, 

• uaktywnia się po wybraniu (podświetleniu) z listy użytkownika który posiada nieaktywne konto (wcześniej  
dezaktywowane), 

• zmienia status wybranego użytkownika na „aktywny”. 
  
Po uruchomieniu tej funkcji każdorazowo wyświetlany jest komunikat wymagający potwierdzenia, jak prezentuje 
przykładowy Rysunek 94. 
 

 
Rysunek 94. Zapytanie o aktywację użytkownika 

Po pozytywnym zatwierdzeniu wyświetlonego komunikatu: 

• zmienia się status konta wybranego użytkownika z „nieaktywny” na “aktywny”, 

• taki użytkownik będzie się mógł ponownie logować się i pracować w aplikacji aSISt. 
 
 

 Historia wprowadzonych zmian 

Aby uruchomić funkcję „Historia zmian”, należy: 

• uaktywnić moduł „Użytkownicy i role”, wybierając: 
 

 →    
lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać:  , 

a następnie: 

• przełączyć boczną zakładkę na Zarządzanie kontami użytkowników 
i wybrać: 

• Menu  Użytkownik →   

lub 

• Ikonę  
 
Funkcja ta: 
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• dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora systemowego, 

• uaktywnia się po wybraniu (podświetleniu) z listy użytkownika, dla którego chcemy sprawdzić historię 
wprowadzanych zmian, 

• wszystkie informacje prezentuje w nowym oknie (zob. Rysunek 95). 
 

 
Rysunek 95. Historia zmian konta użytkownika 

 

4.14.2 Zarządzanie rolami 

Aby uruchomić „Zarządzanie rolami”, należy: 

• uruchomić moduł „Użytkownicy i role”, wybierając: 
 

 →    
lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać:  , 

a następnie przełączyć boczną zakładkę, na: 

• Zarządzanie rolami 

Wyświetla się wówczas lista dostępnych ról, które mogą być nadawane użytkownikom pracującym w aSISt (zob. 

przykładowy Rysunek 96). 

 
Rysunek 96. Moduł „Użytkownicy i role” – zakładka „Zarządzanie rolami” 

Predefiniowane, zawsze dostępne role (zob. rozdział 13.1 Uprawnienia użytkowników), to: 
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• administrator systemowy, 

• administrator, 

• operator, 

• operator raportów analitycznych, 

• czytelnik. 

Są to odpowiedniki ról dostępnych i nadawanych użytkownikom we wcześniejszych wersjach aSISt. 

Nie mogą być one ani usuwane, ani też modyfikowane. 

Począwszy od wersji 5.0 możliwe jest definiowanie nowych ról, dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

użytkowników pracujących w aplikacji, których uprawnienia mogą się wyraźnie różnić od wcześniej omówionych 

predefiniowanych ról. 

To administrator systemowy tworząc nową rolę decyduje o tym, jakie będą dostępne jej uprawnienia.  

 

 Tworzenie nowej roli 

Aby uruchomić funkcję „Tworzenie nowej roli”, należy: 

• uaktywnić moduł „Użytkownicy i role”, wybierając: 
 

 →    
lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  , 

a następnie: 

• przełączyć boczną zakładkę na Zarządzanie rolami 
i wybrać: 

• Menu  Rola →   

lub 

• Ikonę   
 
Funkcja ta: 

• pozwala na tworzenie nowych ról, które później nadawane są użytkownikom pracującym w aSISt, 

• dostępna jest wyłącznie dla użytkownika o uprawnieniach administratora systemowego. 
 
Po uruchomieniu funkcji prezentowany jest ekran (zob. Rysunek 97) i uaktywnia się kreator, który w pięciu krokach 
umożliwi utworzenie nowej roli. 
 
Krok pierwszy – to zdefiniowanie danych podstawowych dla nowej roli (zob. Rysunek 97), czyli wprowadzenie: 

• wymaganego: kodu roli (max 50 dowolnych cyfr i liter - bez polskich znaków diakrytycznych), 
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• opcjonalnie: opisu (max 255 dowolnych znaków). 
 

 
Rysunek 97. Definiowanie podstawowych danych dla nowej roli 

 

Krok drugi – to wybór praw funkcjonalnych (zob. Rysunek 98). 

 
Rysunek 98. Wybór praw funkcjonalnych dla nowotworzonej roli 

W lewym panelu okna – prezentowane są wszystkie możliwe do wyboru prawa funkcjonalne, natomiast 

do prawego panelu okna – przenoszone są te, które maja być dostępne dla nowotworzonej roli. 

Wybór praw z lewego panelu  i przeniesienie ich do prawego panelu okna odbywa się przy użyciu przycisków: 

- wybór wszystkich dostępnych praw, 

 - wybór jednego bądź wielu praw, po wcześniejszym ich zaznaczeniu w lewym panelu okna. 

Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znajdują się prawa, które nie powinny być aktywne dla  

tworzonej roli, to przy użyciu klawiszy: 
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- można usunąć z prawego panelu okna wskazane prawo funkcjonalne, 

- można usunąć wszystkie prawa przeniesione do prawego panelu okna. 

Dostępne tu prawa funkcjonalne, to: 

• administrator modułu analiz 

• administrator modułu broszur 

• administrator wyłączeń 

• aktualizacja aplikacji 

• blokowanie sprawozdań 

• edycja korekt 

• edycja modułem hasła i klucze 

• edycja wyłączeń 

• edycja taksonomii: zarządzanie gałęziami 

• edycja taksonomii: zarządzanie generacjami 

• edycja taksonomii: zarządzanie pakietami 

• edycja taksonomii: zarządzanie słownikami 

• edycja taksonomii: zarządzanie tabelami 

• eksport danych sprawozdawczych 

• generacja raportu 

• generacja sprawozdania zagregowanego 

• historia aktywności 

• import danych sprawozdawczych 

• import zbioru taksonomii 

• kopia bazy danych 

• modyfikacja danych sprawozdania 

• modyfikacja kontekstu sprawozdania 

• modyfikacja ról użytkowników 

• odczyt mapowań 

• otwieranie sprawozdania 

• przejście do "edycji w trybie uzgadniania" 

• przywracanie archiwum 

• przywracanie bazy danych 

• tworzenie archiwum 

• tworzenie sprawozdania 

• usuwanie archiwum 

• zarządzanie jednostkami banków 

• zarządzanie migawkami 

• zarządzanie modułem analiz 
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• zarządzanie modułem mapowań 

• zarządzanie regułami 

• zarządzanie własnym kontem 

• zarządzanie zbiorami użytkowników 

• zmiana statusu sprawozdania 

• zmiana trybu korekt na nadzorcy 

• zmiana trybu korekt na TRANSIS 

• zmiana trybu korekt na wewnętrzny 

• zmiana ustawień globalnych 
 
 

Nowoutworzona rola, będzie miała dostęp tylko do tych funkcji, które zostaną wybrane i przeniesione do prawego 
panelu okna. 

Krok trzeci – to wybór praw do taksonomii (zob. Rysunek 99). 

 
Rysunek 99. Wybór praw do taksonomii dla nowotworzonej roli 

 
Można tu: 

• udzielić dostępu do wszystkich typów taksonomii, poprzez wybór opcji „Prawo do wszystkich taksonomii” 

• ograniczyć dostęp do wybranych typów taksonomii  
 

Wybór wymaganej, bądź wszystkich taksonomii odbywa się tu w taki sam sposób, jak wybór praw funkcjonalnych. 

Krok czwarty – to wybór praw do jednostek (zob. Rysunek 100). 
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Rysunek 100. Wybór praw do jednostek dla nowotworzonej roli 

Podobnie, jak przy ograniczeniu dostępu do określonych taksonomii, można tu: 

• ograniczyć uprawnienia do wybranych jednostek 
lub 

• wybrać opcję: „Prawo do wszystkich jednostek bankowych” 
 
Jednostki widoczne w prawym panelu okna, będą dostępne dla tworzonej roli. 
 

Krok piąty – to zatwierdzenie wcześniej dokonanych wyborów (zob. Rysunek 101). 

 
Rysunek 101. Zatwierdzenie dokonanych wyborów i zapis nowej roli 

Wprowadzone we wcześniejszych krokach wybory, mogą zostać zatwierdzone przy wykorzystaniu jednego z 

wariantów zapisu: 

• zapisz 
lub 

• zapisz jako 
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i  użyciu przycisku . 
 
Utworzona w ten sposób rola, może zostać nadana: 

• nowym dopisywanym użytkownikom, lub  

• użytkownikom istniejącym już w systemie. 
 
 
Jeżeli nowotworzona rola, ma tylko w nieznaczny sposób różnić się od wcześniej zdefiniowanej, istniejącej roli 
(dotyczy to także predefiniowanych ról), wówczas prostym sposobem na utworzenie nowej roli może być: 

• wybranie (podświetlenie) roli, którą chcielibyśmy zmodyfikować, 

• uaktywnienie funkcji „edytuj role” (zob. rozdział 4.14.2.2 Edytuj role), 

• wprowadzenie zmian w zakresie wymaganych praw funkcjonalnych, dostępnej taksonomii czy jednostek, 

• zapisanie wprowadzonych zmian przy wykorzystaniu opcji „Zapisz jako”. 
 

 Edytuj role 

Aby uruchomić funkcję „Edytuj role”, należy: 

• uaktywnić moduł „Użytkownicy i role”, wybierając: 
 

 →    
lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  , 

a następnie: 

• przełączyć boczną zakładkę na Zarządzanie rolami 
i wybrać: 

• Menu  Rola →   

lub 

• Ikonę   
 

 
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora systemowego, 

• uaktywnia się po wybraniu (podświetleniu) na liście roli, do której mają zostać wprowadzone zmiany, 

• pozwala na modyfikowanie ról, wcześniej utworzonych przez administratora systemowego, 

• nie pozwala na wprowadzenie i zapisanie zmian w predefiniowanych (utworzonych przez system) rolach, 

• w przypadku ról predefiniowanych, możliwe jest edytowanie praw funkcjonalnych, dostępnej taksonomii czy 
dostępnych jednostek, jednakże przy zapisie wprowadzonych zmian konieczne jest wybranie opcji „zapisz jako” 
i zapisanie roli pod nowym kodem. 
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Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla się ekran, jak przy tworzeniu nowej roli z tym, że obecnie prezentowane są 
wszystkie wcześniejsze ustawienia. 
 
Aby wprowadzić wymagane zmiany, można: 

• przy wykorzystaniu przycisku , przechodzić przez kolejne kroki kreatora ról, modyfikując wymagane 
uprawnienia, 

lub 

• wybierając w lewym panelu okna wymagany krok kreatora: 

o informacje podstawowe, 
o prawa funkcjonalne, 
o prawa do typów taksonomii, 
o prawa do jednostek bankowych, 
o podsumowanie, 

wprowadzić i zapisać stosowne zmiany. 
 

 Usuń role 

Aby uruchomić funkcję „Usuwanie ról”, należy: 

• uaktywnić moduł „Użytkownicy i role”, wybierając: 
 

 →    
lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  , 

a następnie: 

• przełączyć boczną zakładkę na Zarządzanie rolami 
i wybrać: 

• Menu  Rola →   

lub 

• Ikonę   
 
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora systemowego, 

• uaktywnia się po wybraniu (podświetleniu) z listy roli do usunięcia, 

• jest nieaktywna dla wszystkich predefiniowanych ról utworzonych przez system, czyli: 

o Administrator,  
o Administrator systemowy, 
o Operator,  
o Czytelnik,  
o Operator modułu analiz, 
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• może zakończyć się sukcesem tylko dla ról, które nie są powiązane z żadnymi użytkownikami pracującymi w 
aSISt. 

 
 
Po uruchomieniu tej funkcji, każdorazowo wyświetlane jest zapytanie, wymagające od użytkownika potwierdzenia 
bądź rezygnacji wykonania funkcji (zob. przykładowy Rysunek 102).   
 

 
Rysunek 102. Zapytanie o usunięcie roli 

Pozytywne zatwierdzenie wyświetlonego zapytania może spowodować: 

• usunięcie roli z listy dostępnych ról, 
lub 

• pozostawienie roli w bazie i wyświetlenie komunikatu (zob. przykładowy Rysunek 103), gdyż nie można usunąć 
roli, która powiązana jest z użytkownikami aSISt.  
 

 
Rysunek 103. Komunikat o braku możliwości usunięcia roli powiązanej z użytkownikami aSISt 

 

4.15  Jednostki bankowe 

Aby uruchomić moduł „Jednostki bankowe”, należy wybrać: 

 →    

lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. rozdział 3.2.1 Zakładki modułowe) i z wyświetlonej 

listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  . 

Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa: , grupująca funkcje pozwalające na :  

• definiowanie nowych jednostek bankowych, których sprawozdania będą konsolidowane, 

• modyfikowanie i usuwanie wcześniej zdefiniowanych jednostek. 
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Szczegółowe informacje związane z „Jednostkami bankowymi” omówiono w  VI  części instrukcji użytkownika: 

„Moduł konsolidacji”. 

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale 
DOKUMENTACJA  pod adresem:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja.  

 

4.16  Broszury 

Aby uruchomić  „Zarządzanie broszurami”, należy wybrać: 

 →    

lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. rozdział 3.2.1 Zakładki modułowe ) i z wyświetlonej 

listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  . 
 

Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa: , grupująca funkcje pozwalające na :  

• definiowanie broszur, opierających się na danych sprawozdawczych znajdujących się w bazie aSISt, 

• wykorzystanie wcześniej zdefiniowanych raportów analitycznych, poprzez wklejanie do przygotowywanych 
broszur całych tabel bądź ich wybranych pozycji, 

• zarządzanie utworzonymi broszurami danych. 
 
Edytor broszur: 

• dostępny jest tylko dla banków, posiadających licencję poszerzoną o ten moduł. 

 

Szczegółowe informacje związane z „Broszurami danych” omówiono w  V  części instrukcji użytkownika: „Broszury 

danych”. 

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale 
DOKUMENTACJA  pod adresem:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja.  

  

4.17  Magazyn migawek 

Aby uruchomić  „Magazyn migawek”, należy wybrać: 

 →    

lub 
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 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. rozdział 3.2.1 Zakładki modułowe ) i z wyświetlonej 

listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  . 
 

Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa: : 

• ściśle powiązana z modułem mapowań, 

• dzięki której możliwe jest znaczne rozszerzenie możliwości modułu mapowań, 

• pozwalająca na :  

o definiowanie migawek w postaci zbioru tabel z danymi źródłowymi, 
o przechowywanie danych źródłowych osobno dla każdego okresu sprawozdawczego (instancji migawek). 

 

Szczegółowe informacje związane z „Magazynem migawek” omówiono w  III  części instrukcji użytkownika: „Moduł 

mapowania danych i magazyn migawek”. 

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale Serwis -> 
Dokumentacja aSISt , pod adresem:   http://asist.net.pl/pl/dokumentacja.  

 

4.18  Import taksonomii z pliku 

Aby uruchomić funkcję „Import taksonomii z pliku”, należy wybrać: 

 →  
 
 
Po jej uruchomieniu prezentowane jest okno zob. Rysunek 104. 
 

 
Rysunek 104. Okno importu taksonomii 

Wymagane jest tu wskazanie ścieżki z plikiem jar, zawierający nową taksonomię. 
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Rysunek 105. Wybór pliku z taksonomią 

Rysunek 106 przedstawia okno po wskazniu właściwego pliku do importu. 

 
Rysunek 106. Postać ekranu po wybraniu pliku do importu 

Poprzez wybranie przycisku  możliwe jest przejście do importu.  

Rysunek 107 przedstawia ekran po zaimportowaniu taksonomii. 
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Rysunek 107. Zaimportowania taksonomia 

 

Wyjście z funkcji „Import taksonomii z pliku” odbywa się po użyciu przycisku: . 
 
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko dla użytkowników tworzących w aSISt własne taksonomie, 

• umożliwia zaimportowanie pliku jar pochodzącego z aplikacji TaxGen. 

4.19  Eksportuj plik z uprawnieniami 

Aby uruchomić funkcję „Eksportuj plik z uprawnieniami”, należy wybrać: 

 →   

 

Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla się ekran (zob.Rysunek 108), na którym należy wskazać katalog do zapisu  
pliku. 
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Rysunek 108. Wybór katalogu, w którym zostanie zapisany plik 

 
Po prawidłowo wykonanym eksporcie wyświetla się komunikat (zob. Rysunek 109): 

 

 
Rysunek 109. Eksport pliku 

 
Funkcja ta: 

• pozwala na wyeksportowanie pliku z uprawnieniami, który później może być zaimportowany do aS-
AuthService, 

• wymaga wskazania ścieżki docelowej do zapisu. 
 
 

4.20  Eksportuj plik z użytkownikami 

Aby uruchomić funkcję „Eksportuj plik z użytkownikami”, należy wybrać: 

 →   

 

 
Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla się ekran (zob. Rysunek 110), na którym należy wskazać katalog do zapisu  
pliku. 
 

 
Rysunek 110. Wybór katalogu, w którym zaostanie zapisany plik 

 
Po prawidłowo wykonanym eksporcie wyświetla się komunikat (zob. Rysunek 111): 
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Rysunek 111. Eksport pliku 

 
 
Funkcja ta: 

• pozwala na wyeksportowanie pliku z użytkownikami, który później może być zaimportowany do aS-AuthService 

• wymaga: 

o wcześniejszego dodania w pliku db.properties wpisu: 

 asauthservice.resource=aSISt 

o wskazania ścieżki docelowej do zapisu pliku 

4.21 Tworzenie kopii zapasowej 

Aby uruchomić funkcję „Tworzenie kopii zapasowej”, należy wybrać: 

 →  
 
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko w wersji jednostanowiskowej (derby), 

• umożliwia utworzenie kopii zapasowej istniejącej bazy danych, umieszczając skompresowany plik w 
podkatalogu /backup aplikacji aSISt/.  

 

O dokonaniu kopii bazy danych użytkownik jest informowany stosownym komunikatem (zob. przykładowy Rysunek 

112): 

 
Rysunek 112. Komunikat o utworzeniu kopii bazy danych. 

 

Kopia zapasowa istniejącej bazy danych w postaci skompresowanego pliku umieszczana jest w podkatalogu 
C:\aSISt\backup  o nazwie asist_backup_.x_rrrr-mm-dd_gg-ii-ss (w której podana jest wersja aSISt oraz data i 
godzina sporządzenia tej kopii). 
 
Kopia bazy danych może być także utworzona: 

• po uaktywnieniu funkcji „Wyjście” (zob. rozdział 4.24 Wyjście), 

• przy zamykaniu aplikacji aSISt, wykorzystując przycisk , który po najechaniu kursorem myszki zmienia 
swoje zabarwienie na czerwone . 
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Dla wersji wielostanowiskowej, tworzenie kopii zapasowej dokonywane jest narzędziami bazy danych ORACLE. 

Na naszej stronie  https://support.asist-xbrl.eu/pl w zakładce POMOC, omówiony jest przykładowy sposób 

postępowania przy wykonywaniu/przywracaniu kopii bezpieczeństwa bazy Oracle Database 12c. 

4.22  Odtwarzanie kopii zapasowej 

Aby uruchomić funkcję „Odtwarzanie kopii zapasowej”, należy wybrać: 

 →  
 

Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko w wersji jednostanowiskowej (derby), 

• może być wykonywana jedynie przez użytkownika posiadającego uprawnienia administratora, 

• przywraca wskazaną wersję kopii zapasowej, 

• wszystkie dane zostają odtworzone według zarchiwizowanego stanu, 

• po odtworzeniu danych wymagane jest powtórne uruchomienie aplikacji, o czym jesteśmy dwukrotnie 
informowani stosownymi komunikatami: przed i po wykonaniu odtwarzania kopii zapasowej (zob. Rysunek 113 
i Rysunek 114). 

 

 
Rysunek 113. Komunikat wyświetlany przed odtworzeniem kopii bazy danych. 

 

 
Rysunek 114. Komunikat wyświetlany po odtworzeniu kopii bazy danych. 

Dla wersji wielostanowiskowej, podobnie jak tworzenie kopii zapasowej, tak i odtwarzanie kopii zapasowej 

wykonywane jest narzędziami bazy danych ORACLE. 

 

Na naszej stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w zakładce POMOC, omówiony jest przykładowy sposób 

postępowania przy wykonywaniu/przywracaniu kopii bezpieczeństwa bazy Oracle Database 12c. 

 

4.23  Pobierz UPO z MF 

Aby uruchomić funkcję „Pobierz UPO z MF”, należy wybrać: 
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 →  

Zaprezentowane zostanie wówczas okno jak na Rysunek 115. 

 
Rysunek 115. Okno wyboru pliku CSV 

Aby pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru z Ministerstwa Finansów, należy: 

• wskazać plik CSV: 

o utworzony podczas generacji sprawozdania, 
o zawierający listę numerów referencynych wysłanych dokumentów, 
o domyślnie zlokalizowany: C:\aSISt5\exports\edeklaracje, 

• wybrać katalog do zapisu pobranych potwierdzeń (domyślna ścieżka zapisu: C:\aSISt5\exports\edeklaracje). 
 

Po kliknięciu przycisku   prezentowane jes okno jak na Rysunek 116, a pobrane urzędowe potwierdzenia 
odbioru zapisane zostaną we wskazanej wcześniej lokalizacji. 
 

 
Rysunek 116. Okno pobrnia UPO 

 
Funkcja ta:  

• dotyczy sprawozdań: 
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o wysyłanych do Ministerstwa Finansów z aplikacji aSISt, 
o dla których MF zwraca urzędowe potwierdzenie odbioru, 

• pozwala na pobranie i zapisanie odpowiedzi z MF, 

• prezentuje status przesyłki, 

• umożliwia pobranie i zapisanie urzędowego potwierdzenia odbioru. 

4.24  Wyjście 

Aby uruchomić funkcję „Wyjście”, należy wybrać: 

 →   
lub 

• - znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. (Po najechaniu kursorem na tą ikonę, zmienia się jej 
zabarwienie na czerwone  ).  

 

 
Funkcja ta: 

• w wersji jednostanowiskowej: 

o kończy działanie aplikacji aSISt, 
o może utworzyć kopię zapasową bazy danych,  

• w wersji wielostanowiskowej: 

o kończy działanie aplikacji aSISt, 

Jeżeli w systemie występują tabele z niezapisanymi danymi, wyświetlone zostanie zapytanie (zob. Rysunek 117). 

 

 
Rysunek 117. Pytanie o zapisanie zmian przed zamknięciem aplikacji 

Odpowiedź  - spowoduje zapisanie zmian wprowadzonych do tej tabeli . 

Jeżeli wszystkie wprowadzone dane były wcześniej zapisane, to powyższy komunikat nie będzie wyświetlony. 

Zawsze, dla wersji Derby, wyświetlone będzie zapytanie (zob. Rysunek 118). 

 
Rysunek 118. Komunikat wyświetlany przy zamykaniu aplikacji pracującej w wersji jednostanowiskowej 

 

Odpowiedź  - spowoduje: 
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• utworzenie i zapisanie kopii zapasowej bazy danych, o czym jesteśmy informowani takim samym komunikatem 
jak przy tworzeniu kopii przy wykorzystaniu funkcji „Tworzenie kopii zapasowej”  
(zob. Rysunek 118), oraz  

• zamknięcie aplikacji. 

 

Odpowiedź - spowoduje: 

• zamknięcie aplikacji, bez tworzenia kopii zapasowej. 
 
 

Odpowiedź - pozwala na: 

• rezygnację z zamknięcia aplikacji, 

• umożliwia dalszą pracę w dowolnym module aSISt. 
 
 
Dla aplikacji pracującej na bazie ORACLE, przy zamykaniu aplikacji zawsze pojawia się ekran (zob. Rysunek 119). 
 

 
Rysunek 119. Zamykanie aplikacji pracującej na bazie ORACLE 

 

Nie ma tu zapytania „Zamknij z kopią”, gdyż dla wersji pracującej na bazie Oracle, kopię zapasową bazę danych 

tworzy się narzędziami ORACLA, natomiast przyciski:  i mają tutaj takie samo znaczenie, jak przy 

bazie Derby. 

 

5 Moduł „Sprawozdania” 

Moduł „Sprawozdania”, to główny moduł aplikacji aSISt, który: 

• zawsze jest widoczny w aplikacji (zakładki tej nie można zamknąć, tak jak innych zakładek modułowych),  

• pozwala użytkownikom na: 

o przygotowanie i wygenerowanie w wymaganych formatach, plików z danymi różnych sprawozdań, 
o wprowadzanie korekt do tych sprawozdań, 
o zarządzanie sprawozdaniami, 

 
Liczba dostępnych tu sprawozdań uzależniona jest od: 

• posiadanej licencji, 
oraz 
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• uprawnień użytkownika.  

Tak jak większość zakładek modułowych, moduł „Sprawozdania” posiada aktywne przełączniki widoku 

dokumentów (zob. rozdział  3.2.3 Przełączniki widoku dokumentów), pozwalające tutaj na szybkie przełączanie się 

między: 

• otwartymi, wcześniej utworzonymi sprawozdaniami:  - aktywna (podświetlona na zielono) – jest ikona 
z dokumentem, 

a 

• listą utworzonych sprawozdań:  - aktywna (podświetlona na zielono) – jest ikona z listą sprawozdań. 

W zależności od tego, który tryb pracy jest włączony, możliwe jest wykorzystywanie różnych funkcjonalności. 

Niektóre funkcje dostępne w obu trybach a inne dostępne są tylko w jednym z nich. 

 

5.1 Dokumenty sprawozdawcze 

Tryb „Dokumenty”, dla którego przełącznik widoku dokumentów ma postać: , to tryb, w którym wszystkie 

możliwe do wykonania funkcje (zob. Rysunek 120) pogrupowane zostały w menu: 

• Sprawozdanie 

• Tabela 

• Komórka 

• Reguły 

• Widok 

• tranSIS (dotyczy wyłącznie użytkowników posiadających w Ustawieniach globalnych włączoną funkcję 
„Komunikacja tranSIS”) 

 
Dodatkowo, częściej wykorzystywane funkcjonalności udostępnione zostały również w formie ikon funkcyjnych, 
prezentowanych poniżej menu funkcyjnego (zob. Rysunek 120) . 
 
 

 
Rysunek 120. Menu funkcyjne dostępne w trybie "Dokumenty sprawozdawcze" 

 

Ikony dostępne w lewej części paska ikon, to funkcje ułatwiające: wprowadzanie, uzgadnianie i drukowanie 
wprowadzonych danych, czyli: 
 

 - zapisz dane w bieżącej tabeli, 
 

 - zapisz dane we wszystkich tabelach aktywnego sprawozdania, 
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 - drukuj: aktywną tabelę/wszystkie wypełnione tabele aktywnego sprawozdania, 
 

 - podgląd wydruku, 
 

 - wylicz wartość komórki na podstawie zdefiniowanych reguł, 
 

 - wylicz wartość wszystkich zdefiniowanych reguł dla aktywnego sprawozdania, 
 

 - odśwież XBRL Formula, 
 

 - przejdź do poprzedniej zaznaczonej komórki, 
 

 - przejdź do następnej zaznaczonej komórki, 
 

 - filtruj prezentowane dane, 
 

 - sortuj prezentowane dane, 
 

 - znajdź: komórkę/regułę/tabelę/wartość, 
 

 - wiadomości tranSIS. 
 

Ikony dostępne po prawej stronie paska ikon, prezentują funkcje związane z pełnym cyklem sprawozdawczym, 
czyli: 
 

 - utwórz nowe sprawozdanie, 
 

 - importuj dane z pliku, 
 

 - wylicz reguły, 
 

 - waliduj dane, 
 

 - przejdź do edycji w trybie uzgadniania, 

 - generuj sprawozdanie, 
 

 - generuj sprawozdanie (w formacie tranSIS). 
 
 
Zostały one ułożone w takiej kolejności, w jakiej wykonywane są poszczególne funkcje pełnego cyklu 
sprawozdawczego. 
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Dodatkowo znajdują się tutaj również ikony prezentujące funkcje, umożliwiające modyfikowanie danych 

sprawozdawczych, czyli: 

 - zmień status sprawozdania, 

 - modyfikuj ustawienia sprawozdania. 

 

Wszystkie te funkcje, niezależnie od tego czy zostaną wybrane z menu funkcyjnego czy za pomocą prezentowanej 

ikony, zawsze odgrywają taką samą rolę w aplikacji. 

 

5.1.1 Sprawozdanie 

Menu „Sprawozdanie” - grupuje (zob. Rysunek 121) : 
 
funkcje związane pełnym cyklem sprawozdawczym, czyli: 

• tworzenie nowego sprawozdania, 

• modyfikowanie ustawień w utworzonym sprawozdaniu, 

• wyliczanie reguł, 

• walidację danych, 

• przejście do trybu uzgadniania, 

• generowanie sprawozdań, 

• tworzenie archiwum sprawozdania, 

• import i eksport danych, 

• zasilanie wg mapowań – aktywne tylko dla banków posiadających moduł „Mapowania danych”, 

• konsolidacja sprawozdań – aktywne tylko dla banków posiadających moduł „Jednostki bankowe”, 
 
funkcje związane z dokonywaniem korekt: 

• zmiana statusu sprawozdania, 

• zarządzanie sprawozdaniami i archiwami, 

• usuwanie danych ze sprawozdań, 
 
funkcje dodatkowe pomocne przy bieżącej pracy:  

• historię zmian wykonanych w aktywnym sprawozdaniu, 

• szczegóły sprawozdania (prezentującej ilościowe informacje na temat wypełnionych danych), 

• zamykanie sprawozdań. 
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Rysunek 121. Funkcje menu „Sprawozdanie” – tryb „Dokumenty” 

 Nowe sprawozdanie 

Aby utworzyć nowe sprawozdanie, należy wykorzystać funkcję „Nowe sprawozdanie”, wybierając: 

• Menu „Sprawozdanie” →    
lub 

• Ikonę:  , 
bądź   

• skrót klawiszowy: Ctrl-N 
 
 
Funkcja ta: 

• pozwala wszystkim użytkownikom posiadającym uprawnienia administratora na tworzenie nowych 
sprawozdań, 

• wymaga odrębnego otwierania wszystkich wymaganych sprawozdań, 

• bankom spółdzielczym korzystającym z opcji bezpośredniego wysyłania sprawozdań do Zrzeszenia, umożliwia 
utworzenie sprawozdania dopiero po odebraniu przez nich odpowiedniego komunikatu z systemu tranSIS: 
„publikacja okresu…”, 

• jeżeli przy próbie tworzenia sprawozdania wyświetla się komunikat:  oznacza to, że 
komunikat o publikacji danego sprawozdania nie został przez bank odebrany i utworzenie takiego sprawozdania 
nie będzie możliwe. 
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Aby utworzyć nowe sprawozdanie, konieczne jest przejście przez wszystkie kroki kreatora sprawozdań, który dla 
różnych sprawozdań może prezentować różną ilość ekranów.  

 

Krok 1, to: 

• wybór typu nowotworzonego sprawozdania (zob. Rysunek 122). 

 
Rysunek 122. Kreator sprawozdań – wybór typu sprawozdania 

Z wyświetlonej listy wszystkich możliwych do utworzenia sprawozdań, należy dokonać wyboru jednego z nich. 

Ponieważ w aSISt możliwe jest raportowanie dużej liczby sprawozdań i lista dostępnych typów taksonomii jest 

bardzo długa, to w oknie wyboru taksonomii: 

• wszystkie taksonomie zostały pogrupowane w odpowiednie grupy, 

• nazwy grup zostały zaprezentowane obok taksonomii, 

• udostępniono filtry wyszukiwania wg: 

o taksonomii 
o grupy 

 

Aby przefiltrować wyświetloną listę sprawozdań i wybrać właćiwą taksonomię, dla której ma zostać utworzony 

nowy okres sprawozdawczy, należy: 

• w polu  rozpocząć wpisywanie wymaganej taksonomii (zob. przykładowy Rysunek 123),  
lub 
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• w polu  podać grupę, do której należy wymagana taksonomia (zob. przykładowy 
Rysunek 124), 

bądź 

• w obu polach  I   wskazać wymagane filtry wyszukiwania.  
 

 

Rysunek 123. Wybór odpowiedniego sprawozdania w filtrze wyszukiwania taksonomii 
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Rysunek 124. Wybór odpowiedniego sprawozdania poprzez wskazanie grupy, do której należy wymagana taksonomia 

 

Doodatkowo sprawozdania, których banki już nie raportują (zob. przykładowy Rysunek 125): 

• zostały usunięte z prezentowanej listy, 

• są traktowane jako sprawozdania archiwalne, 

• mogą zostać włączone do listy: 

o po zaznaczeniu pozycji  
o ich nazwy prezentowane są „kursywą” 
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Rysunek 125. Lista raportowanych taksonomii wraz z taksonomiami archiwalnymi 

 

Liczba taksonomii prezentowanych w pierwszym kroku, uzależniona jest od: 

• posiadanej przez bank licencji, 

• uprawnień użytkownika tworzącego nowe sprawozdanie,  

• zastosowanego filtru wyszukiwania. 

  

Krok 2, to: 

• wybór okresu, którego ma dotyczyć tworzone sprawozdanie (zob. Rysunek 126). 
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Rysunek 126. Kreator sprawozdań - Dane podstawowe 

Wymagane jest tu wybranie z listy: 

• Okresu sprawozdawczego, czyli: 

o roku, 
o miesiąca, 
o dnia (w przypadku sprawozdań dziennych IPS) 

oraz: 
 

• Sposobu tworzenia nowego sprawozdania, czyli: 
 

 od początku - po wybraniu tej metody tworzenia sprawozdania, musi zostać wykonane pełne „Profilowanie 
sprawozdania”: 

o wybór formularzy,  
o selekcja wymiarów taksonomii oraz 
o definiowanie wymiarów użytkownika. 

 

Zakres profilowania zależny jest od: 

o rodzaju działalności prowadzonej przez bank i  
o metody obranej przy wyliczaniu wymogów kapitałowych z tytułu ponoszonego ryzyka kredytowego, ryzyka 

operacyjnego i ryzyka rynkowego. 

 

Zagadnienie „Profilowania sprawozdania” bliżej zostało omówione w rozdziale 6 Profilowanie sprawozdań. 

 

 na podstawie – należy wskazać inne, wcześniej utworzone sprawozdanie, na podstawie którego ma zostać 
utworzone nowe sprawozdanie. 
Po wybraniu tej metody tworzenia sprawozdania, wszystkie ekrany związane z ustawieniem nowego 
sprawozdania posiadać będą: 

• takie same ustawienia jak te, które posiadał miesiąc bazowy (wzorzec). 
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Wszystkie ustawienia przejęte z miesiąca bazowego można jednak w dowolnym momencie modyfikować (także w 
procesie tworzenia tego sprawozdania – w odpowiednim kroku), bez wpływu na profil sprawozdawania 
bazowego. 
 
Niezależnie od tego, która metoda tworzenia nowego okresu zostanie wybrana: „od początku” czy „na 
podstawie”, nowe sprawozdanie nie zawiera żadnych danych. 
 

 

Krok 3, to: 

• wybór typu konsolidacji sprawozdania i jednostki, dla której tworzone jest sprawozdanie (zob. Rysunek 127). 
 
Wymagany jest tu wybór typu konsolidacji sprawozdania: 
 

   lub 

  
 

  
Rysunek 127. Kreator sprawozdań – wybór typu konsolidacji sprawozdania 

Przy tworzeniu sprawozdań miesięcznych, banki zawsze tworzą sprawozdania jednostkowe i ekran z typem 

konsolidacji sprawozdań nie jest wyświetlany. 

 
Krok 4, to: 

•  wybór formularzy (zob. przykładowy Rysunek 128). 
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Rysunek 128. Kreator sprawozdań – wybór formularzy 

W lewym panelu okna – prezentowane są możliwe do wyboru formularze, natomiast 

do prawego panelu okna – przenoszone są te, które mają być dostępne po otwarciu sprawozdania. 

W przypadku sprawozdań z grupy EBA ITS PL po prawej stronie panelu widoczne są dwa okna: (Rysunek 129) 

• Wybrane formularze – przenoszone są te, które mają znajdować się w kontekście sprawozdania oraz 

• Wyłączone formularze – przenoszone są te, które nie będą znajdowały się w kontekście sprawozdania. 
 

 
Rysunek 129. Korektor sprawozdań - wybór formularzy widoczny w sprawozdaniach EBA ITS PL 

 

Wybór formularzy z lewego panelu i przeniesienie ich do prawego panelu okna odbywa się przy użyciu przycisków: 

- wybór wszystkich dostępnych formularzy, 

 - wybór jednego formularza, po wcześniejszym ustawieniu kursora na wybranym formularzu lub 

         - wybór kilku formularzy, po wcześniejszym ich zaznaczeniu w lewym panelu okna, 
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Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znajdują się formularze, które nie powinny być aktywne 

w tworzonym sprawozdaniu, to przy użyciu klawiszy: 

- można usunąć z prawego panelu okna wskazany formularz, 

- można usunąć wszystkie formularze przeniesione do prawego panelu okna. 

W lewym panelu okna, mogą zostać wyświetlone:   

• formularze wyselekcjonowane przez system w oparciu o wcześniej dokonane wybory – w formie pakietu 
formularzy – po wybraniu opcji „wybrany pakiet” (ustawienie domyślne), lub 
 

• wszystkie formularze możliwe do wybrania dla danego typu taksonomii – po wybraniu opcji „wszystkie 
formularze”. 

Jeżeli chcemy, aby w nowo utworzonym sprawozdaniu znalazło się więcej formularzy niż te wyświetlone w 

„wybranym pakiecie”, możliwe jest dla otwieranego sprawozdania wybranie również innych dodatkowych 

formularzy, poprzez: 

• zmianę zakresu wyświetlonych formularzy, na: , 

• przeniesienie dodatkowych dowolnych formularzy do prawego panelu okna przy wykorzystaniu klawiszy:     

lub  

 

Wybór formularzy – to pierwszy etap „Profilowania sprawozdań”, zagadnienia, o którym mowa jest bliżej 
omówione w rozdziale   6.2 Formularze sprawozdawcze.  
 

Krok 5, to: 

• selekcjonowanie wymiarów definiowanych przez taksonomię (zob. przykładowy Rysunek 130). 
 

 
Rysunek 130. Kreator sprawozdań – selekcja wartości wymiarów taksonomii 
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Zostały tu przedstawione: 

• w lewym panelu okna – wszystkie wymiary taksonomii,  

• w prawym panelu okna – wartości poszczególnych wymiarów wybranych z lewego panelu okna. 
 

Tworząc nowe sprawozdanie, użytkownik może dokonywać selekcji poszczególnych wymiarów, poprzez 
wyłączenie tych wartości, które nie są związane z działalnością prowadzoną przez bank i metodą obraną przy 
wyliczaniu wymogów kapitałowych z tytułu ponoszonego ryzyka. 
 
Przy sprawozdaniu tworzonym „od początku” – wszystkie wymiary taksonomii posiadają aktywne wszystkie 
wartości a modyfikacja może polegać na wyłączeniu tych wartości, które nie są związane z działalnością banku. 
 

Przy tworzonym sprawozdaniu „na podstawie” –wszystkie wymiary taksonomii mają takie ustawienia, jakie 
zostały wprowadzone w miesiącu wzorcowym, na podstawie którego tworzone jest nowe sprawozdanie. 
 
Obok wymiarów taksonomii, prezentowanych w lewym panelu okna widoczne są dodatkowe oznaczenia 
informujące o tym, czy dany wymiar podlegał profilowaniu czy nie: 

• - (zielona kropka) - wymiar nie ma wyłączonych żadnych wartości –nie podlegał profilowaniu, 

• - (żółta kropka) - wymiar ma wyłączone niektóre wartości, 

• - (czerwona kropka) - wymiar ma wyłączone wszystkie wartości. 
 
 

Selekcjonowanie wymiarów taksonomii – to drugi etap „Profilowania sprawozdań”, zagadnienia szczegółowo 
omówionego w rozdziale 6.3 Wymiary taksonomii.  
 

Krok 6, to: 

• definiowanie wymiarów użytkownika,  

• (ekran wyświetla się tylko wówczas, gdy przy wyborze formularzy został wybrany taki, który wymaga 
zdefiniowania wymiarów użytkownika). 

Przykładowy ekran wyświetlany w tym kroku (dla sprawozdania COREP NBP ITS) obrazuje Rysunek 131. 
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Rysunek 131. Kreator sprawozdań – definiowanie wymiaru użytkownika 

 

Wszystkie wymiary użytkownika, wymagające zdefiniowania przez bank, są tu prezentowany w jednym oknie: 

• w lewym panelu okna – przedstawione są wszystkie wymiary użytkownika wymagające zdefiniowania,  

• w prawym panelu okna – należy wprowadzić wartości tych wymiarów. 
 

Definiowanie wymiarów użytkownika – jest to trzeci etap „Profilowania sprawozdań” pozwalający zdefiniować 
wymiary, których nie definiuje taksonomia a są konieczne do sporządzenia sprawozdań. Zagadnienie szczegółowo 
omówione w rozdziale 6.4 Wymiary użytkownika.  
 

Dla sprawozdania FINREP NBP ITS możliwe jest zdefiniowanie przecięć wymiarów użytkownika.  

Funkcja ta: 

• jest aktywna po zdefiniowaniu wymiarów użytkownika, 

• pozwala na ujęcie w sprawozdaniu wyłącznie wybranych przecięć wymiarów użytkownika (zob. Rysunek 132). 
 

 
Rysunek 132. Kreator sprawozdań – definiowanie przecięć wymiarów użytkownika dla sprawozdania FINREP NBP ITS 

Istnieje możliwość stworzenia sprawozdania zawierającego wszystkie zaproponowane przecięcia wymiarów 

użytkownika bądź wybrania kilku spośród nich.  
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Przecięcia wymiarów użytkownika wynikają z taksonomii. 

 

Krok 7, to: 

• podsumowanie – wyświetlenie wszystkich wcześniej wprowadzonych ustawień do tworzonego sprawozdania 
(zob. Rysunek 133). 

 

 
Rysunek 133. Kreator sprawozdań – podsumowanie dokonanych ustawień w nowotworzonym sprawozdaniu 

 
Podsumowanie – jest to ostatni krok tworzenia nowego sprawozdania, który wymaga zatwierdzenia wszystkich 
wprowadzonych ustawień. 
Na ekranie, w poszczególnych zakładkach:  

• dane podstawowe, 

• jednostki sprawozdawcze, 

• formularze, 

• wymiary taksonomii, 

• wymiary użytkownika, 
prezentowane są wszystkie wcześniej dokonane ustawienia w nowo definiowanym sprawozdaniu. 
 
 
Jeżeli wprowadzone ustawienia są nieprawidłowe i wymagają wprowadzenia zmian, to korekty te można 
wprowadzić: 

• wybierając klawisz   i ustawiając się na ekranie z błędnymi ustawieniami, 

• dokonać zmian wcześniej wprowadzonych ustawień. 
 

Wybranie przycisku - spowoduje: 

• zatwierdzenie ustawionej konfiguracji tworzonego sprawozdania, 

• utworzenie i jednoczesne aktywowanie utworzonego sprawozdania, 

 

Tworząc nowe sprawozdanie, w dowolnym momencie jego konfiguracji można wykorzystać przyciski: 
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  lub   - co powoduje rezygnację z utworzenia sprawozdania i zamknięcie konfiguratora,  

- otwiera następny krok konfiguracji, 

- umożliwia powrót do poprzedniego ekranu i wprowadzenie korekt wprowadzonych ustawień.  

Po utworzeniu nowego sprawozdania aplikacja aSISt prezentuje ekran jak prezentuje to przykładowy Rysunek 
134: 

 
Rysunek 134. Obraz aplikacji aSISt po utworzeniu nowego sprawozdania. 

W rozdziale 3.3 Postać ekranu z otwartymi formularzami sprawozdawczymi, omówione zostało rozmieszczenie 

informacji prezentowanych na ekranie a w rozdziale 5.1.5 Widok, możliwości wprowadzania zmian w tym zakresie. 

UWAGA!!! 

Utworzonego sprawozdania nie można usunąć. 

Jeżeli po utworzeniu nowego sprawozdania okaże się, że nie wszystkie elementy zostały prawidłowo ustawione, 
że popełniono błędy w procesie otwierania sprawozdania, to wprowadzone ustawienia można zmodyfikować, 
wykorzystując do tego funkcję opisaną w rozdziale  5.1.1.2 Ustawienia sprawozdania. 

 

 Importuj sprawozdania 

Aby wykonać masowy import sprawozdań wielu jednostek, bez konieczności otwierania dla nich nowych okresów 

sprawozdawczych, należy wykorzystać funkcję „Importuj sprawozdania”, wybierając: 

• Menu „Sprawozdanie” →    
 
 
Funkcja ta: 

• jest możliwa do wykonania dla jednostek bankowych zdefiniowanych w module jednostek, posiadających (zob. 
przykładowy Rysunek 135 ): 
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o kod jednostki w formacie BS.XXXX, gdzie XXXX to numer banku, 
o nazwę banku, 
o identyfikator jednostki, będący numerem banku, 
 

 
Rysunek 135. Dane jednostki 

 

• pozwala na jednorazowe wskazanie sprawozdań wielu jednostek, 

• wymaga plików w formacie xml dotyczących jednego okresu sprawozdawczego, 

• dostępna jest wyłącznie dla użytkowników posiadających licencję rozszerzoną o odpowiedni moduł. 

 

Szczegółowy opis definiowania i edycji jednostek w module jednostek, dostępny w VI  części instrukcji użytkownika: 
„Moduł konsolidacji”. 

 

Przebieg procesu importu 

 

Po wybraniu finkcji „Importuj sprawozdania” na ekranie wyświetlany jest komunikat (zob. Rysunek 136) 
informujący o tym, że: 

• import spowoduje nadpisanie wcześniej istniejących danych (jeśli dla danego okresu i jednostek były już jakieś 
dane),  

• wszystkie otwarte sprawozdania zostaną zamknięte, 

• zapytanie dotyczące kontynuacji importu sprawozdania, który spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych 
zakładek w aplikacji. 

 

 
Rysunek 136. Import sprawozdania 

Po pozytywnym zatwierdzeniu wyświetlonego zapytania, aplikacja przechodzi do pierwszego kroku importu. 
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Krok 1 – wybór typu importu – należy wybrać odpowiedni format (zob. Rysunek 137). 

 
Rysunek 137. Import instalacji XBRL - Typ importu 

Aby przejść do następnego kroku należy wybrać przycisk . 

 

Krok 2 – wybór plików do importu (zob. Rysunek 138). 

 
Rysunek 138. Import sprawozdań – wskazywanie plików do importu 

Dostępne są tu funkcje: 

 -  wybór wymaganych plików do importu, 

 -  usunięcie błędnie wybranego pliku, 

 - usunięcie wszystkich błędnie wybranych plików. 

 

Krok 3 – wybór typu taksonomii i okresu sprawozdawczego (zob. Rysunek 139). 
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Rysunek 139. Import sprawozdań - wybór typu taksonomii i okresu sprawozdawczego 

W kroku 3, należy wybrać: 

• typ taksonomii, 

• rok i miesiąc, którego mają dotyczyć importowane dane sprawozdawcze. 
 
 
Jeśli import sprawozdań dotyczy okresu, dla którego w aSISt (dla poszczególnych jednostek) nie utworzono nowego 
sprawozdania, wówczas: 

• wyświetlony zostanie dodatkowy komunukat (zob. Rysunek 140) 
 

 
Rysunek 140. Zapytanie o utworzenie nowego okresu przy imporcie sprawozdań 

• po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi: 

o utworzy się okres sprawozdawczy dla wszystkich jednostek, których dane są importowane, 
o aplikacja przejdzie do kroku 4. 

Krok 4 – wstępne wczytywanie danych (zob. Rysunek 141). 
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Rysunek 141. Import sprawozdań - parsowanie danych 

Po przetworzeniu danych, pojawi się komunikat o ilości rekordów i wybranej opcji (zob. Rysunek 142). 

 
Rysunek 142. Import sprawozdań – informacja o wstępnej walidacji danych 

Krok 5 – wczytywanie danych (zob. Rysunek 143 ). 

Prezentowane są informacje o: 

• ilości zaimportowanych sprawozdań, 

• pominięciu sprawozdań (w przypadku nieaktualnej taksonomii). 
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Rysunek 143. Import sprawozdań – informacja o rekordach możliwych do importu  

Jeśli importowane sprawozdanie dotyczy banku, dla którego nie została zdefiniowana jednostka w module 

„Jednostki bankowe” (zob. przykładowy Rysunek 144 ), wówczas: 

• dane sprawozdawcze nie zaimportują się, 

• import sprawozdania zostanie przerwany, 

• aplikacja zasygnalizuje “Brak danych do importu”. 

 
Rysunek 144. Import sprawozdań - brak danych do importu 

 

 

 

Krok 6 – właściwy import danych (zob. Rysunek 145). 
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Rysunek 145. Import instalacji XBRL - Końcowy import danych 

Po zakończonym imporcie wyjście z funkcji wykonywane jest po wybraniu klawisza  , 

 

 Ustawienia sprawozdania 

Aby uruchomić funkcję „Ustawienia sprawozdania”, należy wybrać: 

• Menu „Sprawozdanie” →    
lub 

• ikonę    

Po wybraniu funkcji „Ustawienia sprawozdania”, prezentowane są informacje, jak przedstawiają to przykładowo: 

Rysunek 146, Rysunek 147, Rysunek 149, Rysunek 150, Rysunek 149 i Rysunek 150. 

 

    
Rysunek 146. Ustawienia sprawozdania – „Dane Podstawowe” 
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Rysunek 147. Ustawienia sprawozdania – „Formularze” 

 
Rysunek 148. Ustawienia sprawozdania z grupy EBA ITS PL - „Formularze" 

 

 
Rysunek 149. Ustawienia sprawozdania – „Wymiary taksonomii” 
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Rysunek 150. Ustawienia sprawozdania – „Wymiary użytkownika” 

 

 

Funkcja ta:  

• dostarcza informacji i pozwala na modyfikowanie wszystkich ustawień sprawozdania, przyjętych w procesie 
jego tworzenia oraz wprowadzonych poprzez późniejsze zmiany, 

• wszystkie informacje tutaj prezentowane maja taki sam układ, jak wyświetlone w ostatnim kroku tworzenia 
nowego sprawozdania, 

• aktywna jest tylko dla tych sprawozdań, które znajdują się w edycji, czyli posiadają status: „edycja danych 
wejściowych” lub „edycja w trybie uzgadniania” (dla sprawozdań nieedycyjnych, podobne informacje ale bez 
możliwości wprowadzania do nich zmian, można uzyskać wykorzystując funkcję „Szczegóły sprawozdania”, 
omówioną w rozdziale  5.2.4 Szczegóły sprawozdania), 

• dostępna jest wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora , 

• w wersji wielostanowiskowej uaktywnienie tej funkcji powoduje zablokowanie do edycji wszystkich arkuszy 
sprawozdawczych dla danego sprawozdania i inni użytkownicy nie mogą w tym czasie wprowadzać danych do 
żadnego z formularzy tego sprawozdania. 
 
 

Wszystkie zmiany wprowadzane są tu przy wykorzystaniu zakładek: 

o Dane podstawowe –  za pomocą klawisza „aktualizuj” – możliwe jest przełączenie taksonomii na tą, która 
obowiązuje dla danego sprawozdania  (zob. rozdział 12.2 Aktualizacja taksonomii). 

 

o Formularze – pozwala na wybranie nowych, bądź wyłączenie istniejących formularzy (zob. rozdział 6.2 
Formularze sprawozdawcze). 

 

o Wymiary taksonomii – umożliwia dokonanie powtórnej selekcji wymiarów predefiniowanych (zob. rozdział  
6.3 Wymiary taksonomii). 

 

o Wymiary użytkownika – umożliwia dokonanie zmian w wymiarach definiowanych przez  użytkownika. 
Zakładka ta wyświetla się tylko wówczas gdy w procesie tworzenia sprawozdania bank wybrał formularze 
wymagające zdefiniowania wymiarów użytkownika (zob. rozdział  6.4 Wymiary użytkownika). 

Wybierając z zakładce przycisk , możliwe jest uzyskanie informacji o zestawach reguł 
skojarzonych z aktywnym sprawozdaniem (zob. Rysunek 151). 
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Rysunek 151. Zestaw reguł skojarzonych z aktywnym sprawozdaniem 

 

Aby możliwe było dokonanie zmian w ustawieniach sprawozdania, po wprowadzeniu tych zmian konieczne jest  

ich zatwierdzenie poprzez użycie klawisza . 

Wybranie klawisza , lub  spowoduje rezygnację z wprowadzonych zmian. 

 

Bliższe omówienie zagadnień powiązanych z funkcją  „Ustawienia sprawozdania” zamieszczono w rozdziale 6 
Profilowanie sprawozdań. 

 
 Dane podstawowe – sprawozdania z grupy EBA ITS PL 

W zakładce Dane podstawowe zawarte są informacje: 

• Typ sprawozdania 

• Okes sprawozdawczy 

• Taksonomia skojarzona ze sprawozdaniem 

• Taksonomia skojarzona ze sprawozdaniem (wersja nadzorcy) 

• Moduł skojarzony ze sprawozdaniem (wersja nadzorcy) 

• Framework skojarzony ze sprawozdaniem (wersja nadzorcy) 

• Zestawy reguł skojarzone ze sprawozdaniem 

• Typ konsolidacji sprawozdania 

• Wartość precyzji danych monetarnych 

• Wartość precyzji danych procentowych 

• Dokładność danych procetowych (liczba miejsc po przecinku) 
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Rysunek 152. Dane podstawowe - sprawozdania z grupy EBA ITS PL 

Na etapie tworzenie nowego sprawozdania oraz w uwtorzonym sprawozdaniu możliwa jest zmiana poziomu: 

o wartości danych monetarnych (Rysunek 153) 
o wartości danych procentowych (Rysunek 154) 
o dokładności danych procentowych (liczba miejsc po przecinku) (Rysunek 155) 

 

 
Rysunek 153. Zmiana poziomu precyzji danych monetarnych 
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Rysunek 154. Zmiana poziomu precyzji danych procentowych 

 
Rysunek 155. Zmiana poziomu dokładności danych procentowych (liczba miejsc po przecinku) 

 

Wybrany poziom precyzji określa z jaką dokładnością walidowane są dane monetarne w aplikacji i raportowane w 
generowanej instancji. 
 
W regułach i formułach, które wykorzystują arytmetykę interwałów, wpływa to na dokładność operacji 
arytmetycznych. 
 

Przy poziomie precyzji danych monetarnych oraz procentowych  znajduje się informacja przedstawiająca: 

• metodę określania tolerancji dla danych monetarnych, 

• metodę badania poprawności danych zgodnie z arytmetyką interwałów, 

• przykłady wartości dopuszczalnych i niedopuszczalnych dla różnych poziomów precyzji i dla różnych reguł. 
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Rysunek 156. Informacje dotyczące precyzji danych - część I 

 

 
Rysunek 157. Informacje dotyczące precyzji danych - część II 

 Utwórz archiwum 

Aby uruchomić funkcję „Utwórz archiwum”, należy wybrać: 
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• Menu  „Sprawozdanie” →    
 
Funkcja ta: 

• umożliwia wykonanie archiwum otwartego sprawozdania, 

• traktuje wszystkie istniejące sprawozdania  jako sprawozdania odrębne  i wykonane tu archiwum dotyczy  
zawsze tylko jednego z nich: otwartego-aktywnego. 

 

Po wybraniu tej funkcji  system wymaga podania nazwy tworzonego archiwum i wyświetla to w formie komunikatu 

(zob. Rysunek 158). 

 
Rysunek 158. Archiwizacja danych 

Podawana tu nazwa tworzonego archiwum jest całkowicie dowolna a utworzone w ten sposób archiwum stanowi 

zabezpieczenie wcześniej wprowadzonych danych. 

Za pomocą funkcji „Przywróć archiwum”, bliżej opisanej  w rozdziale 5.1.1.10 Zarządzaj archiwami możliwe jest w 

sytuacjach awaryjnych odtworzenie danych z tego archiwum. 

 

 Przejdź do „edycji w trybie uzgadniania”  

Aby uruchomić funkcję „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania”, należy wybrać: 

• Menu  „Sprawozdanie” →   
lub 

• ikonę     

Funkcja ta:  

• dla sprawozdań wymagających prezentację danych zaokrąglonych, powoduje wykonanie zaokrągleń 
wprowadzonych kwot: 

o do pełnych złotych - dla COREP OF EBA ITS PL i FINREP, PEGAZ, FOŚG, Oszustwa, Rozliczenia 
międzyoddziałowe, Udziały wzajemne,  

o do tysięcy złotych - dla WEBIS, PD, F1, Rezerwy Obowiązkowej,  
a następnie przejście do „edycji w trybie uzgadniania”, 

• w przypadku sprawozdań prezentujących dane niepodlegające zaokrągleniom (jak przykładowo: Karty 
płatnicze, Środki gwarantowane, Opłata BFG, GIIF), bez wykonywania zaokrągleń powoduje przejście do trybu 
uzgadniania,  

• traktuje  wszystkie sprawozdania w sposób odrębny i wykonane tu zaokrąglenia dotyczą zawsze tylko jednego 
otwartego-aktywnego sprawozdania, 
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• powoduje zmianę statusu na „Edycja w trybie uzgadniania”, 

• uaktywnia funkcję „Generuj sprawozdanie”. 

Po wybraniu funkcji „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania”, na ekranie wyświetla się komunikat informujący o 

konsekwencjach wykonania tej funkcji (zob. Rysunek 159).  

 
Rysunek 159. Informacja o konsekwencjach przejścia do edycji w trybie uzgadniania 

 

Wybranie przycisku  - uaktywni funkcję „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania” i wyświetli ekran (zob. 

Rysunek 160). 

 
Rysunek 160. Przejście do edycji w trybie uzgodnienia – tworzenie archiwum przed zmianą 

Przed faktycznym przejściem do „edycji w trybie uzgadniania” wykonywane jest archiwum sprawozdania 

(domyślnie zaznaczone ). 

Jeżeli z jakiegoś uzasadnionego powodu użytkownik chce zrezygnować z wykonania tego archiwum, wówczas należy 

wyłączyć  opcję archiwizacji danych, czyli  . 

Archiwum  utworzone w tym kroku dostępne jest poprzez wykorzystanie funkcji „Archiwa sprawozdania”, bliżej 

opisane w rozdziale 5.2.7 Zarządzaj archiwami. 

Przejście do kolejnego kroku nastąpi po wybraniu klawisza . 

Nastąpi wówczas właściwe przejście do „edycji w trybie uzgodnień” (zob. Rysunek 161) i od tej pory wszystkie 

wartości typu monetarny prezentowane będą w formie zaokrąglonej. 
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Rysunek 161. Zakończenie procesu przejścia do „edycji w trybie uzgodnień” 

Aby zakończyć proces przejścia do edycji w trybie uzgodnień, należy wybierać klawisz .  

Po prawidłowym zakończeniu tej funkcji: 

• kwoty wymagające zaokrągleń (również te, które po przejściu w tryb uzgadniania wprowadzane będą  z 
groszami) automatycznie prezentowane będą: 

o  w pełnych złotych – dla sprawozdań COREP OF EBA ITS PL, FINREP, PEGAZ, FOŚG, Karty Płatnicze, Oszustwa, 
Rozliczenia międzyoddziałowe, Udziały wzajemne, 

o  w pełnych tysiącach – dla sprawozdań WEBIS, PD, F1, Rezerwa obowiązkowa, 

• kwoty, które nie podlegają zaokrągleniom  - prezentowane są w postaci w jakiej zostały wprowadzone (Opłata 
BFG, Środki gwarantowane, GIIF), 

• zmieni się status  sprawozdania na „edycja w trybie uzgadniania”. 
 

Wykonanie tej funkcji jest niezbędne, aby można było wygenerować sprawozdanie, bowiem dopiero po 

przejściu do edycji w trybie uzgodnień, funkcja Generuj Sprawozdanie staje się aktywna. 

Po zakończonym procesie przejścia do edycji w trybie uzgodnień zaleca się wykonanie funkcji „Wylicz reguły”, 

szczegółowo opisanej w rozdziale 5.1.1.7 Wylicz dane. 

 

Od wersji 5.41.10.0 możliwe jest przygotowanie i wygenerowanie sprawozdania FINREP Jednostkowy w pełnych 

złotych lub z dwoma miejscami po przecinku. Aby zaraportować sprawozdanie w pełnych złotych konieczne jest 

wprowadzenie Poziomu 0 dla dokładności danych monetarnych, czyli wybranie: 

• Menu Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Dane podstawowe -> Dokładność danych monetarnych 

(liczba miejsc po przecinku): . 
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Rysunek 162. Dokładność danych monetarnych - Poziom 0 - dokładność do 1 

 

Po wprowadzeniu tej zmiany, wykonanie funkcji: 

• Menu Sprawozdanie -> Przejdź do „edycji w trybie uzgadniania” (zaokrąglanie danych) 

Spowoduje zaokrąglenie wszystkich danych monetarnych do pełnych złotych. 

Opcja wyboru poziomu dokładności danych monetarnych jest możliwa wyłącznie w przypadku statusu 

sprawozdania „edycja danych wejściowych”. Zmianę statusu należy przeprowadzić na jednym stanowisku (przy 

wersji wielostanowiskowej).   

W przypadku raportowaniu sprawozdania FINREP Jednostkowy z dwoma miejscami po przecinku, nie ma 

potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian. Dokładność danych monetarnych ustawiona jest domyślnie na: 

.  Przejście do „edycji w trybie uzgadniania”, nie spowoduje zatem zaokrąglenia danych 

do pełnych złotych, dane pozostaną z dwoma miejscami po przecinku. 

 

 Waliduj dane 

Aby uruchomić funkcję „Waliduj dane”, należy wybrać: 

• Menu  „Sprawozdanie” →  

lub 

• ikonę    

Walidacji zawsze poddawane jest  tylko jedno otwarte-aktywne sprawozdanie. 

Funkcja ta: 
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• sprawdza zgodność wprowadzonych wszystkich danych w otwartym - aktywnym sprawozdaniu  z obowiązującą 
taksonomią (Reguły XBRL), dodatkowymi Regułami NBP, Regułami aSISt oraz jeżeli takie istnieją: Regułami 
tranSIS  i Regułami Własnymi Banku, 
 

• traktuje  wszystkie sprawozdania jako odrębne  i wykonany tu  proces walidacji dotyczy zawsze tylko jednego 
otwartego-aktywnego sprawozdania, 

 

• jeżeli w aktywnym sprawozdaniu występują reguły kontrolne powiązane z inną taksonomią (przykładowo reguły 
COREP OF EBA ITS PL – FINREP), wówczas w procesie walidacji w zakresie zgodności tych reguł, kontroli podlega 
zarówno sprawozdanie COREP OF EBA ITS PL jak i FINREP. 

Ponieważ niezmiernie ważne jest, aby wprowadzone dane zostały wcześniej zapisane, każdorazowo jeżeli istnieją 

wprowadzone a jeszcze nie zapisane dane, to przed wykonaniem  tej funkcji wyświetla się komunikat (zob. Rysunek 

163). 

  
Rysunek 163. Komunikat o zapisaniu zmian przed walidacją 

 

Powinniśmy odpowiedzieć , gdyż w przeciwnym razie wprowadzone lecz nie zapisane dane zostaną 

usunięte. 

Proces walidacji, zawsze przebiega w dwóch krokach. 

Krok pierwszy, to:  

• wczytywanie danych sprawozdawczych (zob. Rysunek 164). 
 

 
Rysunek 164. Wczytywanie aktywnego sprawozdania 
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Na ekranie prezentowany jest postęp wczytywanych danych i po osiągnięciu 100%, wymagane jest wybranie 

przycisku , który spowoduje przejście do kolejnego kroku. 
 

Krok drugi, to:  

• właściwa walidacja danych (zob. przykładowy Rysunek 165). 
 

 
Rysunek 165. Walidacja danych zakończona błędami 

 
Sprawdzana jest zgodność wprowadzonych danych z obowiązującymi regułami kontrolnymi, a wyniki dokonanej 
walidacji prezentowane są w formie jednego z trzech komunikatów (zob. Rysunek 166, Rysunek 167, Rysunek 168, 
Rysunek 169). 

 

• Jeżeli wprowadzone dane spełniają zależności zdefiniowane w istniejących regułach kontrolnych, wówczas 
walidacja kończy się bez błędów o czym jesteśmy informowani stosownym komunikate (zob. Rysunek 166). 

 

  
Rysunek 166. Komunikat o pomyślnym zakończeniu walidacji 

 

• Jeżeli we wprowadzonych danych, wystąpiły niezgodności z regułami,  informowani jesteśmy o tym 
komunikatem (zob. Rysunek 166 i Rysunek 167), w zależności od tego, czy wykryte niezgodności traktowane są 
jako błędy czy ostrzeżenia. 

 
Rysunek 167. Komunikat o walidacji zakończonej błędami 
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Po zaakceptowaniu wyświetlonego komunikatu klawiszem  , w dolnej części ekranu w zakładce „Błędy”, 

wyświetlana jest lista wykrytych błędów bądź ostrzeżeń (zob. przykładowy wykaz błędów prezentuje Rysunek 168). 

 

 
Rysunek 168. Lista błędów po zakończonej walidacji 

 

Kliknięcie w dowolnym miejscu wiersza na wykazane błędy lub ostrzeżenia: 

• dla reguł kompletności i reguł wyliczeniowych – powoduje otwarcie tabeli zawierającej błędną pozycję i 
ustawienie się kursora w pozycji gdzie dana reguła jest niespełniona, 

• dla reguł poprawności, reguł warunkowych i reguł XBRL Formula  – powoduje wyświetlenie szczegółów 
niespełnionej reguły. 

 
Listę z błędami można także: 

• wydrukować, 

• zapisać w formacie: 

o MS Excel, 
o CSV, 
o HTML, 

klikając prawym przyciskiem myszki na wyświetloną listę i z menu funkcyjnego wybierając odpowiednią 
funkcjonalność. 
 

Szczegółowe informacje o istniejących w sporządzanych tabelach rozbieżnościach widoczne są,  po wyświetleniu 

szczegółów niespełnionych reguł. 

 

Ustawiając się na kolejnych wierszach z listy błędów i klikając na te pozycje: 

• użytkownik zostaje automatycznie przeniesiony do pól , w których wystąpiły błędy/ostrzeżenia (dotyczy to reguł 
sprawdzających pozycje obowiązkowe  i  reguł wyliczeniowych), lub  

• wyświetlają się szczegóły reguł, które nie zostały spełnione (dotyczy to reguł poprawnościowych). 

 

Bliższe omówienie zagadnień związanych z  regułami kontrolnymi i prezentowaniem błędów/ostrzeżeń  w 
sprawozdaniach przedstawiono w rozdziale 8 Reguły kontrolne. 

 

Błędy powstałe podczas walidacji nie znikają automatycznie z listy błędów wraz z ich usunięciem, tak jak ma to 
miejsce z błędami pojawiającymi się przy wprowadzaniu danych, lecz pomimo ich poprawienia nadal występują na 
liście błędów. 

Dopiero powtórne uruchomienie funkcji „Walidacja” pokaże faktyczną  listę błędów. 
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• Przeprowadzaną walidację możemy w dowolnym momencie jej trwania przerwać, klikając na przycisk 

, a następnie  .  

• O przerwaniu walidacji jesteśmy informowani stosownym komunikatem (zob. Rysunek 169). 

 

 
Rysunek 169. Anulowanie walidacji danych 

 

Funkcja „Waliduj dane” może i powinna być wykonywana wielokrotnie, aż do wyeliminowania wszystkich błędów 
i uzyskania komunikatu: walidowanie zakończone pomyślnie, zob. Rysunek 166. 

 

 Wylicz dane  

Aby uruchomić funkcję „Wylicz dane”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →   
lub 

• ikonę    
 
Funkcja ta: 

• wylicza reguły we wszystkich tabelach dla danego sprawozdania,  

• traktuje  wszystkie sprawozdania w sposób odrębny i wyliczenie reguł dotyczy zawsze tylko jednego otwartego-
aktywnego sprawozdania. 

 
 
Funkcja ta składa się z modułu: 

• „Wyliczania reguł kontrolnych” – dostępnego dla wszystkich użytkowników aSISt. 

 

Wylicz dane czyli wyliczanie reguł sprawozdania       

Funkcja ta: 

• dla otwartego – aktywnego sprawozdania, wylicza wszystkie możliwe do wyliczenia reguły wyliczeniowe,  

• może być wykonywana wielokrotnie. 

 

Po wybraniu tej funkcji, wykonywany jest proces wyliczania reguł, a na ekranie widoczny jest postęp dokonywanej 

funkcji ( zob. przykładowy Rysunek 170). 
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Rysunek 170. Wyliczanie reguł 

System sprawdza i wylicza wszystkie reguły wyliczeniowe. 

Po zakończonym procesie wyliczania reguł i wybraniu klawisza , dokonywane jest zapisywanie 

wyliczonych danych, co obrazowane jest w formie komunikatu (zob. Rysunek 171). 

 
Rysunek 171. Zapisywanie wyliczonych reguł 

Wyjście z tej funkcji nastąpi, po wybraniu przycisku . 

Jeżeli w procesie wyliczania reguł system znajdzie pola, w których znajdują się reguły definiujące sprzeczne wyniki,  

nie będzie mógł dokonać wyliczenia  zawartych tam reguł  i fakt ten zasygnalizuje komunikatem (zob. Rysunek 172). 

 
Rysunek 172. Informacja o braku możliwości wyliczenia części reguł 

Zgodnie z zaleceniem należy wówczas sprawdzić listę błędów oraz zweryfikować i poprawić pozycje z błędnymi 

danymi.  
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Po wykonaniu korekt można powtórnie uruchomić funkcję „Wylicz reguły”, bądź uruchomić jedną z funkcji: „Wylicz 

wartości w tabeli” (zob. rozdział 5.1.2.2 Wylicz wartości w tabeli ) lub „Wylicz wartości komórki” (zob. rozdział 

5.1.3.1 Wylicz wartości komórki ). 

 

 Generuj sprawozdanie 

Aby uruchomić funkcję „Generuj sprawozdanie”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →   
lub 

• ikonę    
 
Funkcja ta: 

• sprawdza zgodność  wprowadzonych danych  z  wszystkimi regułami kontrolnymi powiązanymi ze 
sprawozdaniami, 

• po poprawnie zakończonej walidacji, tworzy plik w formacie  wymaganym przez NBP lub inną jednostkę do 
której przesyłane są przygotowane sprawozdania, 

• uaktywnia się dopiero po wcześniejszym wykonaniu funkcji „Przejdź do edycji w trybie 
uzgadniania”(zob. rozdział 5.1.1.6 Przejdź do „edycji w trybie uzgadniania”) 

• zawsze odnosi się do aktywnego sprawozdania 

• dla sprawozdań:  

o PD, Rezerwa Obowiązkowa – dodatkowo generuje pliki do wydruku w formacie PDF, 
o WEBIS – jest nieaktywna dla banków spółdzielczych. 

 

Sprawozdanie, dla którego wykonywana jest funkcja „Generuj sprawozdanie”, musi być powiązane z 
najnowszą, obowiązującą dla tego sprawozdania taksonomią.  

W przeciwnym razie wykonanie tej funkcji  jest niemożliwe, co jest sygnalizowane w formie komunikatu (zob. 
Rysunek 173). 

 
Rysunek 173. Komunikat o nieaktywnej taksonomii, wyświetlany przy próbie generowania sprawozdania 

 

Wykonywanie funkcji „Generuj sprawozdanie” przebiega zawsze w dwóch etapach: 
 

I etap: Walidacja danych. 
 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     166 

 

Niezależnie od tego, czy wcześniej wykonano funkcję „Waliduj dane” czy też nie,  zawsze przed właściwym 
wygenerowaniem sprawozdania, dokonywana jest walidacja wprowadzonych danych: 
 
Krok pierwszy - to: 

•  wczytywanie danych sprawozdawczych (zob. Rysunek 164). 
 
Krok drugi, to:  

• właściwa walidacja danych (zob. przykładowy Rysunek 165). 
 

Proces walidacji ma taki sam przebieg jak przy wykonywaniu funkcji „Waliduj dane”, szczegółowo omówionej w 
rozdziale 5.1.1.6. Waliduj dane. 

 
 

II etap: to właściwe Generowanie sprawozdania 
 
Etap ten wykonywany jest tylko wówczas, gdy walidacja danych z I etapu: 

o zakończy się pomyślnie, czyli bez błędów, 

lub  

o zakończy się „ostrzeżeniami” 

i  

o wybrany zostanie przycisk . 

 
 
Krok trzeci, to:  

• wybór właściwości generowanego sprawozdania 

Ekran może tutaj mieć różną postać: 

• jak prezentuje Rysunek 174 – gdy generowanie sprawozdania wykonywane jest przez: 

o bank komercyjny, który wygenerowany plik przesyła bezpośrednio do NBP, 

lub 

o użytkownika, który powinien przesyłać wygenerowane sprawozdania do system tranSIS ale w 
„Ustawieniach globalnych” ma wyłączoną funkcję „praca w trybie tranSIS” (zob. rozdział 4.3.1.1 Praca w 
trybie tranSIS). 

• jak prezentuje Rysunek 177 – w przypadku banków i innych użytkowników przesyłających wygenerowane 
sprawozdania do systemu tranSIS. 

 
Przy walidacji zakończonej „ostrzeżeniami”,  do użytkownika należy decyzja, czy: 

• kontynuować dalej proces generowania sprawozdania,  

• powrócić do edycji danych i skorygować istniejące ostrzeżenia. 

 

Aby podjąć właściwą decyzję, należy posiadać wiedzę, czy NBP wymaga aby reguły te były spełnione czy też nie, 
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Jeżeli zostanie wygenerowane sprawozdanie z ostrzeżeniami o niespełnieniu reguł, których zgodność jest 
wymagana przez NBP, to wówczas takie sprawozdanie zostanie odrzucone przez NBP na etapie kontroli technicznej, 
przy wczytywaniu plików do systemu SIS. 
 
Przy walidacji zakończonej błędami nie ma możliwości przejścia do właściwego etapu generowania sprawozdania. 
Funkcja „Generuj sprawozdanie” zostaje przerwana i wymagane jest poprawienie błędów. 
 
 
5.1.1.9.1 Generowanie sprawozdania przez banki komercyjne 

Wykorzystując funkcję „Generuj sprawozdanie”, banki komercyjne mogą generować pliki z danymi 

sprawozdawczymi, zawierającymi uzgodnione dane, gotowe do przesłania do NBP. 

W kroku trzecim:  

• mają do wyboru dwie opcje zapisu wygenerowanego pliku (zob. Rysunek 174): 

o zapis w formie spakowanej (opcja zaznaczona domyślnie), 
o zapis w formie rozpakowanej.   

 
Rysunek 174. Właściwości generowanego sprawozdania dla banków komercyjnych 

W dolnej części ekranu dodatkowo prezentowana jest ścieżka do zapisu wygenerowanego pliku. 

Domyślnie jest to: C:\aSISt5\eksports\xxxxxxx.zip 

Miejsce zapisu wygenerowanego pliku może zostać zmienione po wybraniu przycisku i wskazaniu nowej nazwy 

generowanego pliku i miejsca do zapisu. 

Zatwierdzenie dokonanego wyboru przyciskiem , spowoduje przejście do kolejnego kroku. 

Krok czwarty, to:  

• wygenerowanie sprawozdania w odpowiednim formacie (dla COREPa i FINREPa jest to format xml),   

• zapis pliku we wcześniej wskazanym miejscu, 

• zmiana statusu sprawozdania na „wygenerowany”. 
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O pozytywnie zakończonej funkcji „Generowanie sprawozdania” informuje komunikat jak prezentuje Rysunek 175: 

 
Rysunek 175. Zapis wygenerowanego pliku do natywnego formatu 

W kroku tym może zostać wykonany dodatkowo: 

• proces walidacji wygenerowanego pliku względem schematu XSD opublikowanego przez nadzorcę i 
udostępnionego wraz z aplikacją. 

Walidacja względem XML Schema przeprowadzana jest dla sprawozdań:  

• GIIF, 

• FATCA, 

• BFG, 

• CRS, 

• PEGAZ. 

Okno generacji sprawozdania do natywnego formatu prezentowane jest wtedy jak na Rysunek 176. 

Zakończenie działania funkcji i przejście do dalszej pracy w aplikacji odbywa się po wybraniu przycisku . 

 
Rysunek 176. Walidacja pliku względem schematu XSD oraz zapis do natywnego formatu 
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5.1.1.9.2 Generowanie sprawozdania przez banki spółdzielcze przesyłające wygenerowane pliki do 
systemu tranSIS 

  
Banki spółdzielcze wygenerowane sprawozdanie przesyłają do swoich banków zrzeszających, do systemu systemu 
tranSIS. 
 
Przed właściwym wygenerowaniem pliku wynikowego, w kroku trzecim dokonują one wyboru (zob. Rysunek 177): 

• przesłać sprawozdanie do systemu tranSIS,  
czy 

• zapisać wygenerowany plik na dysku, określając: 

o rodzaj zapisu wygenerowanego pliku ( w postaci spakowanej, czy rozpakowanej)  oraz 
o ścieżkę do zapisu. 

 
  

 
Rysunek 177. Wybór właściwości generowanego sprawozdania przez użytkownika, który przesyła sprawozdanie do tranSIS 

 

Domyślnie ustawiona jest opcja:  „Prześlij sprawozdanie do systemu tranSIS”. 

Przy zaznaczeniu opcji  i wybraniu przycisku  zostanie wyświetlone okno, w którym 
użytkownik może wpisać własny komentarz do wysłanego sprawozdania (zob. Rysunek 178). 

 
Rysunek 178. Komentarz do sprawozdania 
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Komentarz ten, odbierany jest  w systemie tranSIS i może być dodatkowym źródłem informacji o przekazywanych 

sprawozdaniach. 

Po wysłaniu komentarza, bądź rezygnacji z jego dołączenia, system przechodzi do kolejnego kroku.  

Krok czwarty, to: 

• dla opcji: „Prześlij sprawozdanie do systemu tranSIS” (zob. Rysunek 179):  

o wygenerowanie sprawozdania w formacie wymaganym przez system tranSIS, 
o przesłanie wygenerowanego pliku do tranSIS, 
o zmiana  statusu sprawozdania na:  

o „wysłany - niepotwierdzony” – bezpośrednio po zakończeniu działania funkcji, gdy brak jeszcze 
potwierdzenia z tranSIS, 

o „wysłany” - po odebraniu z tranSIS komunikatu zwrotnego o odebraniu wygenerowanego 
sprawozdania,  

 

 
Rysunek 179. Przesłanie wygenerowanego sprawozdania do systemu tranSIS 

• dla opcji: „Zapisz sprawozdanie na dysku” tak jak przy generowaniu sprawozdań przez banki komercyjne(zob. 
Rysunek 174):  

o wygenerowanie sprawozdania w formacie wymaganym przez system tranSIS,   
o zapis pliku we wcześniej wskazanym miejscu, 
o zmiana statusu sprawozdania na „wygenerowany”. 

 
Przesłanie wygenerowanego pliku do systemu tranSIS możliwe jest tylko wtedy, gdy: 

• w ustawieniach globalnych włączona jest funkcja „Praca w trybie tranSIS” (zob. rozdział 4.3.1.1 Praca w trybie 
tranSIS), 

i 

• połączenie z systemem tranSIS jest aktywne, tzn. ikona, znajdująca się w górnej części ekranu,  na pasku 

powiadomień ma postać:  . 
 
Jeżeli: 

• komunikacja z systemem tranSIS jest nieaktywna (sygnalizowane jest to w formie migającej ikony:  ), 

• a mimo to użytkownik wybierze opcję: „Prześlij sprawozdanie do systemu tranSIS” , 
wówczas: 
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• próba wygenerowania i przesłania sprawozdania zakończy się błędem i komunikatem (zob. Rysunek 180). 
 

 
Rysunek 180. Błąd generowania sprawozdania z powodu błędów z połączeniem z systemem tranSIS 

 
Jeżeli: 

• komunikacja z systemem tranSIS nie jest włączona (na pasku powiadomień nie występuje żadna z ikon:  

,  ) 
oznacza to, że: 

• nie ma możliwości wyboru opcji „Prześlij sprawozdanie do systemu tranSIS” gdyż na prezentowanym ekranie 
nie ma takiej funkcji, 

• możliwe jest wówczas wyłącznie wybranie opcji: „Zapisz sprawozdanie na dysku” . 
 
W takich sytuacjach należy: 

• dokonać zmian w ustawieniach globalnych, 

• sprawdzić poprawność połączenie ze Zrzeszeniem, 

• ponowić próbę wygenerowania i przesłania sprawozdania do systemu tranSIS. 

 

Jeżeli: 

• z jakiegoś powodu nie jest możliwe przesłanie sprawozdania przy wykorzystaniu opcji „Prześlij sprawozdanie 
do systemu tranSIS”,  

to, wymagane jest: 

• zapisanie wygenerowanego pliku w formie spakowanej  
i 

• wykorzystując inną formę przesłania (przykładowo: e-mail, plik zapisany na dyskietce i przesłany pocztą polską 
lub inną przesyłką), przekazać plik do właściwego Banu Zrzeszającego, lub innej jednostki odbierającej 
przygotowane sprawozdania (nie dotyczy to NBP), gdzie zostanie zaimportowany do systemu tranSIS. 

 

Plik „Wygenerowany i zapisany w formie spakowanej”, ma taką samą postać, jak plik  przesłany przy 
wykorzystaniu opcji „Prześlij sprawozdanie do systemu tranSIS”. 
Podczas wykonywania funkcji „Generuj sprawozdanie”, tworzą się trzy pliki, z których: 

• jeden zawiera wszystkie raportowane dane, 

• a dwa pozostałe, to dodatkowe informacje niezbędne przy imporcie do systemu tranSIS. 
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Szczegółowy opis szablonów nazwy plików wygenerowanych w aplikacji aSISt znajduje się w rozdziale 5.1.1.8.7 
Struktura nazwy wygenerowanych plików. 
 

 
5.1.1.9.3 Generowanie sprawozdania przez banki komercyjne wysyłające dane do systemu tranSIS 

Od wersji 5.19 swoje dane do systemu tranSIS mogą przesyłać nie tylko banki spłódzielcze, ale także banki 

komercyjne. 

Dla tych banków została przygotowana specjalna, dodatkowa fukcja „Generuj sprawozdanie (w formacie 

tranSIS)”, dzięki której możliwe jest wysyłanie danych do systemu tranSIS. 

Aby uruchomić tą tunkcję, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →   
lub 

• ikonę    
 
Funkcja ta: 

• podobnie jak funkcja „Generuj”:  

o sprawdza zgodność  wprowadzonych danych  z  wszystkimi regułami kontrolnymi powiązanymi ze 
sprawozdaniami, 

o jest dostępna tylko przy włączonej funcji , 

o uaktywnia się dopiero po wcześniejszym wykonaniu funkcji „Przejdź do edycji w trybie 
uzgadniania”(zob. rozdział 5.1.1.6 Przejdź do „edycji w trybie uzgadniania”), 

o zawsze odnosi się do aktywnego sprawozdania, 

• po poprawnie zakończonej walidacji, tworzy plik w formacie  wymaganym przez system tranSIS, który może 
zostać: 

o zapisany na dysku (w postaci spakowanej lub rozpakowanej), 
o przesłany do systemu tranSIS. 

 
Poszczególne kroki przez które przechodzi użytkownik banku komercyjnego po wyborze funkcji „Generuj 
sprawozdanie (w formacie tranSIS)” mają taką samą postać jak te, które są prezentowane bankom spółdzielczym, 
przy wyborze funkcji „Generuj”. 
 
W sposób szczegółowy kroki te opisane zostały w rozdziale 5.1.1.8.2 Generowanie sprawozdania przez banki 
spółdzielcze przesyłające wygenerowane pliki do systemu tranSIS. 
 
Uwaga: 
Pliki zapisane na dysku przy wykorzystaniu funkcji „„Generuj sprawozdanie (w formacie tranSIS)”: 

• mogą być wysyłane do systemu tranSIS,  

• nie mogą być wysyłane do NBP, 
gdyż w zależności od typu taksonomii, format zapisanego tu pliku może być niezgodny z wymaganym przez NBP. 
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Aby wygenerować pliki przeznaczone do bezpośredniego wysłania do NBP konieczne jest wykorzystanie funkcji 
„Generuj sprawozdanie”, szczegółowo opisanej w rozdziale 5.1.1.8.1 Generowanie sprawozdania przez banki 
komercyjne. 
 

 

5.1.1.9.4 Generowanie sprawozdania w formacie PDF - do wydruku 

Funkcja „Generuj sprawozdanie”, obok: 

• wcześniej omówionego generowania plików zawierających wszystkie raportowane dane sprawozdawcze 
przesyłane do NBP w wymaganych formatach,  

pozwala również na  

• generowanie plików w formacie PDF, zawierających wymaganą przez NBP postać: 

o „Deklaracji w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej banku” – dla sprawozdania Rezerwa Obowiązkowa, 

które później po wydrukowaniu i podpisaniu przez osoby upoważnione, przekazywane jest w formie papierowej do 

NBP (dot. banków komercyjnych) czy do odpowiednich banków zrzeszających (dot. banków spółdzielczych).  

Aby wygenerować wymaganą postać „Deklaracji Rezerwy Obowiązkowej” należy: 

• dla uzgodnionego sprawozdania “Rezerwa obowiązkowa”: uruchomić funkcję “Generuj sprawozdanie”, która 
dla tego sprawozdania ma wydłużony cykl z czterech do sześciu kroków. 

 
 
W kroku czwartym: 

• w dolnej części ekranu wyświetlana jest domyślnie zaznaczona funkcja: „Dodatkowa generacja sprawozdania 
do wydruku”:  

  
 
dla wcześniej wybranej opcji: 

o „Zapisz sprawozdanie na dysku” - ekran będzie miał postać jak prezentuje Rysunek 181 (por. Rysunek 174), 
o „Prześlij sprawozdanie do systemu tranSIS” - ekran będzie miał postać jak przedstawia Rysunek 182 (por. 

Rysunek 177). 

 
Rysunek 181.Postać ekranu o zapisaniu wygenerowanego sprawozdania „Rezerwa obowiązkowa” na dysku 
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Rysunek 182. Postać ekranu o wysłaniu do tranSIS sprawozdania „Rezerwa obowiązkowa”  

 

Wyłączenie tej funkcji (zob. Rysunek 183), spowoduje: uaktywnienie przycisku   , po użyciu którego nastąpi: 

• zakończenie działania funkcji “Generuj sprawozdanie” i  

• pliki do wydruku nie wygenerują się. 

 
Rysunek 183. Wyłączenie funkcji „Dodatkowa generacja sprawozdania do wydruku” 

 

Zatwierdzenie przyciskiem , domyślnego ustawienia wykonania funkcji: „Dodatkowa generacja 
sprawozdania do wydruku”, spowoduje: 

• uaktywnienie tej funkcji i  

• przejście do kroku piątego. 
 
W kroku  piątym (zob. Rysunek 184): 

• zaprezentowana zostanie ścieżka do zapisu sprawozdania w formacie pdf (do wydruku). 
 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     175 

 

 
Rysunek 184. Właściwości generowanego sprawozdania do wydruku 

Proponowane przez system miejsce do zapisu można zmienić po wybraniu przycisku . 

Po zatwierdzeniu klawiszem  przyjętych ustawień, następuje przejście do kroku szóstego. 

Krok szósty, to (zob. Rysunek 185): 

• prezentacja informacji o miejscu zapisu pliku do wydruku. 
 

 
Rysunek 185. Informacje o miejscu zapisu pliku pdf do wydruku 

Wybranie przycisku , spowoduje: 

• zakończenie działania funkcji “Generuj sprawozdanie”, 

• wygenerowanie i zapisanie we wskazanym miejscu pliku do wydruku, w formacie pdf. 
 
Tak przygotowany plik: 

• zawiera informacje zgodne z raportowanymi danymi w sprawozdaniu Rezerwa obowiązkowa, 

• może zostać w dowolnym momencie wydrukowany i po podpisaniu przesłany do właściwej jednostki. 
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5.1.1.9.5 Podpisywanie i szyfrowanie wygenerowanych danych dla sprawozdań FATCA i CRS 
 
Po wykonaniu walidacji sprawozdania i przejściu do kroku trzeciego użytkownik ma możliwość: 

• podpisania sprawozdania za pomocą klucza prywatnego (zob. Rysunek 186). 
 

 
Rysunek 186. Podpisywanie sprawozdania 

 
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko dla banków posiadających licencję aSISt rozszerzoną o ten komponent, 

• może być wykorzystywana m.in przy podpisywaniu danych ze sprawozdań  “FATCA” oraz „CRS”, wysyłanych do 
Ministerstwa Finansów. 

 
 
Klucz prywatny: 

• służy do podpisania sprawozdania, 

• jest wydawany przez wystawcę certyfikatu, 

• osoba upoważniona musi przesłać certyfikat tego klucza do Ministerstwa Finansów, 

• może zostać wczytany z pliku (zob. Rysunek 187) w formacie .pfx, 
 

 

 
Rysunek 187. Wczytywanie certyfikatu z pliku 

 
lub: 
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może zostać wczytany z managera certyfikatów (zob. Rysunek 188). 
 

 
Rysunek 188. Wybór certyfikatu z managera certyfikatów dla klucza prywatnego 

 
Hasło do klucza prywatnego generowane jest przez firmę zewnętrzną.  
 
Certyfikat jest dostępny po zaimportowaniu do managera certyfikatów.  
 
W kroku czwartym: 

• następuje walidacja sprawozdania względem schematu XSD udostępnionego przez nadzorcę (zob. Rysunek 
189), 

 
Rysunek 189. Poprawna walidacja sprawozdania względem schematu XSD 

 
Jeżeli generowany plik nie jest zgodny ze schematem XSD: 

• komunikat wskaże na niezgodnośc pliku z XML Schema (zob. Rysunek 190), 

• można kontunuować proces generowania, 

• nadzorca odrzuci przesłane sprawozdanie, 

• w kroku siódmym pojawi się stosowny komunikat.  
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Rysunek 190. Niepoprawna walidacja sprawozdania względem schematu XSD 

 
 
W kroku piątym (zob. Rysunek 191): 

• należy dokonać wyboru czy generowane sprawozdanie ma zostac przesłane na: 

o serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów,  
lub 
o serwer testowy Ministerstwa Finansów, 

• możliwe jest wprowadzenie ustawien serwera proxy, 

• aby przesłać sprawozdnie, należy twierdzić wprowadzone ustawienia za pomocą przycisku . 
 

 
Rysunek 191. Wybór serwera nadzorcy oraz ustawienia proxy 

 
W  kroku szóstym: 

• prezentowane są informacje w zakresie (zob. Rysunek 192):  

o statusu przetwarzania pliku,  
o nazwy pliku wynikowego zaszyfrowanego sprawozdania, 
o numeru referencyjnego pliku,  
o ścieżki zapisu pliku z listą numerów referencyjnych wysłanych dokumentów,  

• prezentowane są komunikaty związane z wysyłką sprawozdania:  
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o ścieżka zapisu komunikatu otrzymanego z Ministerstwa Finansów,  
o status przesłanego sprawozdania prezentowany w formie wartości liczbowej,  
o status przesłanego sprawozdania w formie opisowej.  
 

 
Rysunek 192. Okno wysyłki sprawozdania do nazdorcy 

 

W kroku siódmym pobrane zostaje urzędowe potwierdzenie odbioru dokumentówy wysłanych do Ministerstwa 

Finansów.  

Przetwarzanie może zostać zakończone:  

• sukcesem (zob. Rysunek 193), 
 

 
Rysunek 193. Pobranie urzędowego potwierdzenia odbioru przesłanych dokumentów – przetwarzanie zakończone sukcesem 

 
lub 

• niepowodzeniem (zob. Rysunek 194). 
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Rysunek 194. Pobranie urzędowego potwierdzenia odbioru przesłanych dokumentów – przetwarzanie zakończone 

niepowodzeniem 

 

Zaprezentowany zostaje numer referencyjny pliku wraz z komunikatem z przetwarzania pliku. 

Komunikaty z przetwarzania zawierają szczegółowe informacje na temat przesyłki: 

• numer referencyjny pliku, którego dotyczy komunikat,  

• lokalizację pliku, w którym zapisano odpowiedź nadzorcy,  

• informację o pobraniu potwierdzenia odbioru dokumentów,  

• status Ministerstwa Finansów wyrażony jako wartość liczbowa,  

• komunikat Ministerstwa Finansów odnośnie przetwarzanego dokumentu. 
 
Jeżeli przetwarzanie zakończone zostało niepowodzeniem, należy: 

•  wprowadzić niezbędne zmiany, 

•  ponownie wygenerować sprawozdanie,  

• przesłać poprawny plik do nadzorcy. 
 

Zakończenie działania funkcji i przejście do dalszej pracy w aplikacji odbywa się po wybraniu przycisku .  
 
 
UWAGA! 
 

Przy raportowaniu danych w sprawozdaniach FATCA oraz CRS, nie mogą być wykorzystywane poniżej 

zaprezentowane kombinacje znaków: 

 

Character Character Entity Reference 

– – Double Dash N/A 

/* Slash Asterisk N/A 

&# Ampersand Hash N/A 
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Wprowadzenie tych znaków do sprawozdań skutkować będzie odrzuceniem sprawozdań przez Ministerstwo 

Finansów. 

W związku z powyższym przed wygenerowaniem i wysłaniem danych do MF bardzo prosimy o: 

• sprawdzenie, czy w sprawozdaniach zapisane zostały powyżej podane kombinacje znaków, 

• usunięcie niedozwolonych znaków. 
 
 
Można do tego wykorzystać funkcję:  

• Komórka -> Znajdź / zastąp wartość, 

podając odpowiednio: 

• Szukany tekst: /* 

• Zamień na:      (pozostawiając puste pole) 

i akceptując przyciskiem „Znajdź”. 

 

W następnym kroku, należy: 

• w zakładce „Wyniki wyszukiwania”, w której widoczne są wszystkie wystąpienia wybranej kombinacji 
znaków, 

• wybrać przycisk „Zastąp wartości”. 

  

Powyżej opisaną funkcję należy wykonać dla wszystkich trzech zabronionych kombinacji znaków, czyli: 

• – – 

• /* 

• &# 
 
5.1.1.9.6 Generowanie sprawozdania dla jednostki o typie liqiudity subgroup 

W przypadku niektórych sprawozdań (m. in. LCR DA EBA ITS PL i NSFR EBA ITS PL) istnieje możliwość 

wygenerowania sprawozdania za jednostkę o typie liqiudity subgroup, w którym identyfikacja jednostki 

budowana jest w oparciu o kod LEI (LEI.CRDLIQSUBGRP) lub polski typ identyfikatora (PL0000.CRDLIQSUBGRP). 

W celu wygenerowania takiego sprawozdania należy zaznaczyć checkbox „CRDLIQSUBGRP” w ramach „podtypu 

konsolidacji sprawozdania”. 
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Rysunek 195. Generowanie sprawozdania dla jednostki o typie liqiudity subgroup 

 

 
 
 
5.1.1.9.7 Struktura nazwy wygenerowanych plików 

Wszystkie wygenerowane sprawozdania zawierają w swojej nazwie ogólne informacje pozwalające na identyfikację 

plików utworzonych przez dane jednostki. Informacje te prezentowane są w formie określonych szablonów, przy 

pomocy odpowiednich symboli. 

Przyjęto dwa szablony dla nazw plików: 

1. Dla sprawozdań Monrep 

NBP wymaga, aby pliki przesyłane na portal SIS posiadały nazwy zgodne z szablonem: 

O_D_I_W.xml 

gdzie: 
O     - oznacza obszar (BSIB, DEA1, DEA2, MIR), 

D     - data (okres sprawozdawczy sprawozdania) w formacie RRRRMMDD, gdzie DD oznacza ostatni dzień miesiąca 
MM, data zgodna z datą obserwacji w pliku instance XBRL (format daty w pliku instance to: RRRR-MM-DD), 

I       - ID podmiotu za który są dane, zgodne z id podmiotu podawane w pliku instance XBRL w elemencie <identifier>, 
W   - wersja sprawozdania (1, 2, ... ) zgodna z numerem wersji w sprawozdaniu. 
 
 
Przykładowo, dla sprawozdania MONREP przygotowanego na 31.07.2017 wygenerują się pliki: 

• O_20170731_I_W.xml – plik zawierający wszystkie raportowane dane, 

• O_20170731_I_W_info.xml – plik zawierający systemową informację o dokonanym  procesie generowania 
Instancji XBRL, 
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• O_20170731_I_W_context.xml – plik zawierający kilka podstawowych danych analitycznych ze sporządzonych 
sprawozdań. 

 
Forma spakowana pozwala na zgrupowanie wszystkich trzech wygenerowanych plików w postaci pojedynczego 
archiwum, jako: 

• O_D_I_W.zip 

 
 

2. Dla sprawozdawczości nadzorczej - według ITS, raportowanej w oparciu o taksonomie NBP  

Dla Sprawozdań opartych na taksonomiach NBP dopuszczalnym formatem przekazywania danych jest *.xml,  
 
NBP wymaga, aby pliki przesyłane na portal SIS posiadały nazwy zgodne z szablonem: 

N_A_RRRRMMDD.xml (lub N_A_RRRRMMDD.zip),  
gdzie: 
 
N - symbol literowy banku 
A - skrócona nazwa sprawozdania, która może mieć postać: 

• FINPL – dla ‘FINREP Jednostkowy’ 

• NB300_J – dla ‘NB300 Jednostkowy’ 

• NB300_S – dla ‘NB300 Skonsolidowany’ 

• PDANE – dla ‘Dane o sporządzającym I zatwierdzającym sprawozdania’ 
RRRRMMDD – data sprawozdania 
 

3. Dla sprawozdawczości nadzorczej - według ITS, raportowanej w oparciu o taksonomie EBA  

Dla sprawozdań opartych na taksonomiach EBA dopuszczalnym formatem przekazywania plików z danymi jest 
*.xbrl  
 
NBP wymaga, aby pliki przesyłane na portal SIS posiadały nazwy zgodne z szablonem: 

N_A_RRRRMMDD.xbrl (lub N_A_RRRRMMDD.zip),  
gdzie: 
 
N - symbol literowy banku 
A - skrócona nazwa sprawozdania, która może mieć postać: 

• ALMM_J – dla ‘ALMM EBA ITS PL’ Jednostkowy 

• ALMM_S – dla ‘ALMM EBA ITS PL’ Skonsolidowany 

• SBPCR_J – dla ‘Benchmarking Credit risk EBA ITS PL’ Jednostkowy 

• SBPCR_S – dla ‘Benchmarking Credit risk EBA ITS PL’ Skonsolidowany 

• COR_J – dla ‘COREP OF EBA ITS PL’ Jednostkowy 

• COR_S – dla ‘COREP OF EBA ITS PL’ Skonsolidowany 

• COR_LO – dla ‘COREP LOSSES EBA ITS PL’ dla Oddziałów Instytucji Kredytowych 

• AE_J – dla ‘Encumbrance EBA ITS PL’ Jednostkowy 
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• AE_S – dla ‘Encumbrance EBA ITS PL’ Skonsolidowany 

• FIN_S – dla ‘FINREP EBA ITS PL’ Skonsolidowany 

• FP_S – dla ‘Funding Plans’ Skonsolidowany  

• LCR_J – dla ‘LCR EBA ITS PL’ Jednostkowy 

• LCR_S – dla ‘LCR EBA ITS PL’ Skonsolidowany 

• LE_J – dla ‘LE EBA ITS PL’ Jednostkowy 

• LE_S – dla ‘LE EBA ITS PL’ Skonsolidowany 

• LR_J –  dla ‘COREP LR EBA ITS PL’ Jednostkowy 

• LR_S – dla ‘COREP LR EBA ITS PL’ Skonsolidowany 

• NSFR_J – dla ‘NSFR EBA ITS PL’ Jednostkowy 

• NSFR_S – dla ‘NSFR EBA ITS PL’ Skonsolidowany 
 
RRRRMMDD – data sprawozdania 

 

4. Dla pozostałych dostępnych sprawozdań  

Dla pozostałych sprawozdań dopuszczalnym formatem przekazywania danych jest *.xml. 

Postać generowanych plików zależna jest od rodzaju sprawozdania i oparta jest o przyjęty szablon: 

 

N_A_I_RRRR_MM.zip,  
gdzie: 
N - symbol banku 
A - skrócona nazwa sprawozdania (RO-rezerwa obowiązkowa, PD – PD, … ), 

I  - typ konsolidacji sprawozdania: 

o I - jednostkowe 
o C - skonsolidowane 

RRRR_MM – miesiąc którego dotyczy wygenerowane sprawozdanie 

 
Po rozpakowaniu przygotowany xml może mieć różną nazwę, uzależnioną od wymogów nadzorcy, do którego są 
raportowane dane. 
Zastosowane tu dodatkowe oznaczenia, to: 

• rodzaj standardów rachunkowości 

o p - polskie 
o m  - międzynarodowe 

•  rodzaj sprawozdawczości 

o m – miesięczne 
o k  -  kwartalne 
o r  -  roczne 
o d  -  dzienne 

• RRRRMMDD - data ostatniego/wybranego dnia miesiąca, za który sporządzono sprawozdania 
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• RRRRMM – data miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie 
 
Większość generowanych plików zip, po rozpakowaniu zawiera: 

• .xml – plik zawierający raportowane dane i wysyłanego do nadzorcy 

• _info.xml – plik dodatkowy z systemową informacją o dokonanym  procesie generowania Instancji XBRL, 

• _context.xml – plik dodatkowy z danymi analitycznymi,  
 

 
 
Przykładowo, dla sprawozdania BFG_PRiUL:Z01.00 Struktura organizacyjna przygotowanego na 03.2020r. 
wygeneruje się plik:  
BS.1111_BFG_PRiUL_ORG_I_2020_03.zip 
 
który po rozpakowaniu zawiera: 

• 1111_202003.xml – plik zawierający raportowane dane i wysyłany do nadzorcy, 

• 1111_bfg_priul_org_j_m_k_20200331_info.xml – plik dodatkowy, 

• 1111_bfg_priul_org_j_m_k_20200331_context.xml – plik dodatkowy.  

 
Banki spółdzielcze wysyłające swoje sprawozdania do Banku Zrzeszającego do systemu tranSIS, przekazują plik zip 
(w podanym przykładzie jest to: BS.1111_BFG_PRiUL_ORG_I_2020_03.zip) 

Banki komercyjne, wysyłające wygenerowane pliki bezpośrednio do Nadzorcy, przesyłają tam jeden plik xml, 
zawierający wszystkie raportowane dane (w podanym przykładzie, jest to: 1111_202003.xml). 

 Zmień status sprawozdania  

Aby uruchomić funkcję „Zmień status sprawozdania”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →   
lub 

• ikonę   . 
 

Można także uruchomić tą funkcję w trybie „Lista sprawozdań” , poprzez: 

• zaznaczenie (podświetlenie) na liście sprawozdanie, które nas interesuje, 
a następnie wybranie: 
 

• Menu  „Sprawozdanie” →    
lub 

• ikonę    
 
  
Funkcja ta : 

• pozwala na proste wykonywanie zmiany statusu  dowolnego, aktywnego sprawozdania, 

• traktuje   każde ze sprawozdań odrębnie i zmiana statusu dotyczy zawsze tylko jednego z nich, 
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• wykorzystywana jest najczęściej, gdy do sprawozdania o statusie nieedycyjnym („wygenerowany”, „wysłany”, 
„weryfikowany”, „zaakceptowany”, bądź „odrzucony”) trzeba wprowadzić korekty, 

• dostępna jest wyłącznie dla użytkowników, posiadających uprawnienia administratora. 
 

Po wybraniu tej funkcji może wyświetlić się ekran,  jak prezentuje to Rysunek 196:  

 
Rysunek 196. Zmiana statusu sprawozdania 

Aby możliwe było wprowadzanie korekt do sprawozdań, które zostały zablokowane do edycji (statusy: 

„wygenerowany”, „wysłany”, „odrzucony”, „weryfikowany”, „zatwierdzony”), konieczna jest zmiana ich statusów 

na status „edycja danych wejściowych”  lub „edycja w trybie uzgadniania”, gdyż  tylko te dwa statusy pozwalają  

na edytowanie wprowadzonych danych.  

Do banku należy decyzja, który z tych statusów przyjąć, aby dokonać korekt w sporządzonych sprawozdaniach:  

„edycja danych wejściowych” czy „edycja w trybie uzgadniania”. 

W oby przypadkach, przy zmianie statusu wyświetlany jest dodatkowy komunikat (zob. Rysunek 197). 

 
Rysunek 197. Komunikat o możliwościach jakie daje zmiana statusu na status edycyjny 
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Rysunek 198. Wynik zmiany statusu - status został zmieniony 

Wybranie przycisku , spowoduje zakończenie działania funkcji “Zmień status sprawozdania”. 

Można dokonywać zmiany statusów tylko tych sprawozdań, które nie są w archiwum.  

Banki wykorzystujące opcję bezpośredniego wysyłania sprawozdań do systemu tranSIS, chcąc dokonać zmiany 

statusu sprawozdania, z którego wygenerowany plik został już przesłany do zrzeszenia, muszą przed wykonaniem 

tej funkcji upewnić się, czy mają aktywne połączenie ze Zrzeszeniem, gdyż tylko wówczas zmiana statusu może być 

wykonana pomyślnie. 

O tym, czy takie połączenie jest aktywne informuje użytkownika ikona, znajdująca się na pasku powiadomień: 

 - gdy połączenie jest nieaktywne (zmiana statusu nie będzie mogła być wykonana), 

 - gdy połączenie jest aktywne (zmiana statusu wykona się). 

 

Zmiana statusu sprawozdania, wykonana w jednym z systemów: aSISt czy tranSIS, zawsze znajduje swoje odbicie w 

drugim systemie. 

Wysyłając Instancję XBRL do zrzeszenia lub zmieniając w aSISt status wcześniej przesłanego sprawozdania, 

początkowo obok nazwy nowego statusu może widnieć opis: 

• „nie potwierdzony” co oznacza, że komunikat o zmianie statusu nie został jeszcze dostarczony do systemu 
tranSIS.  

Z chwilą odebrania tego komunikatu przez tranSIS  i wysłania przez niego komunikatu zwrotnego, zmienia się status 

na właściwy. 

Dokonując zmiany statusu sprawozdania, podobnie jak przy generowaniu sprawozdania i wysyłaniu go do 

Zrzeszenia, można dołączyć dodatkowy komentarz, który  jest odbierany przez Zrzeszenie w systemie tranSIS i 

może być  źródłem informacji o przyczynie dokonywania zmian statusu sprawozdania.  

Szczegółowe omówienie rodzajów statusów sprawozdań zawiera rozdział 9 Statusy sprawozdań .  
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 Zarządzaj archiwami 

Aby uruchomić funkcję „Zarządzaj archiwami”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →  

 

Funkcja ta: 

• pozwala na zarządzanie archiwami bieżącego sprawozdania, 

• traktuje  wszystkie sprawozdania jako odrębne sprawozdania i wykonane archiwum dotyczy zawsze tylko 
jednego z nich, 

• dostarcza szczegółowych informacji na temat utworzonych i zapisanych archiwów, 

• pozwala na tworzenie nowego archiwum i odtwarzanie danych z istniejących archiwów, 

• umożliwia usuwanie nieaktualnych bądź niepotrzebnie utworzonych archiwów,  

• pozwala porównać aktualne sprawozdanie z archiwalną wersją.  

Po wybraniu tej funkcji wyświetla się ekran (zob. Rysunek 199). 

 
Rysunek 199. Zarządzanie archiwami sprawozdania 

Obok listy wszystkich archiwów utworzonych dla aktywnego sprawozdania, dostępne są tu ikony funkcyjne, 

pozwalające na zarządzanie tymi archiwami, czyli: 

 - otwórz archiwum, 

 - otwórz porównanie aktualnego sprawozdania z archiwum, 

 - nowe archiwum, 

 - szczegóły archiwum, 

 - usuń archiwum, 

 - przywróć archiwum. 
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5.1.1.11.1 Otwórz archiwum 

Otwórz archiwum – to funkcjonalność, która: 

• uaktywnia się po wybraniu (podświetleniu) z listy wymaganego archiwum, 

• prezentowana jest poprzez ikonę funkcyjną: , 

• otwiera do podglądu wymagane archiwum (zob. Rysunek 200), 

• przed nazwą otwartego archiwalnego sprawozdania prezentowana jest nowa ikona identyfikująca 

sprawozdania archiwalne, czyli . 
 

 
Rysunek 200. Podgląd sprawozdanie archiwalnego 

 

5.1.1.11.2  Otwórz porównanie aktualnego sprawozdania z archiwum  

Otwórz porównanie aktualnego sprawozdania z archiwum – to funkcjonalność, która:  

• uaktywnia się po wybraniu ikony: , 

• pozwala porównać aktualne sprawozdanie ze sprawozdaniem znajdującym się w archiwum,  

• jest aktywna dopiero po zaznaczeniu na liście archiwum, dla którego mają być przedstawione szczegółowe 
informacje, 

• wyróżniania tabele i komórki z różnymi danymi w porównywanych sprawozdaniach, 

• w pozycjach w których występują różnice, prezentuje wartości tych różnic, 

• przy danych prezentowanych w różnych taksonomiach dodatkowo: 

o wyświetla ewentualną listę usuniętych faktów, 
o wyróżnia dane różniące się typem komórki. 
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Przykładową postać ekranu z aktywną funkcją porównywania sprawozdań prezentuje Rysunek 201. 
 

 
Rysunek 201. „Porównanie aktualnego sprawozdania z archiwum” 

5.1.1.11.3 Nowe archiwum 

Nowe archiwum - to funkcjonalność, która: 

• uaktywnia się po wybraniu ikony: , 

• pozwala na utworzenie nowego archiwum dla aktywnego sprawozdania, 

• jest zawsze aktywna, 

• może być  wykonywana wielokrotnie, w zależności od istniejących potrzeb banku. 

Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla się ekran (zob. Rysunek 202), na którym należy podać nazwę tworzonego 

archiwum. 

 
Rysunek 202. Nazwa nowego archiwum 

 
 
Funkcja ta została już wcześniej omówiona w rozdziale 5.1.1.3 Utwórz archiwum, gdyż może być ona uruchamiana 

również bezpośrednio z menu   Sprawozdanie → „Utwórz archiwum”.   
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Utworzone archiwum zostaje dopisane do listy utworzonych archiwów. 

5.1.1.11.4  Szczegóły sprawozdania 

Szczegóły sprawozdania – to funkcjonalność, która:  

• uaktywnia się po wybraniu ikony:  , 

• dostarcza informacji o wszystkich ustawieniach sprawozdania, dla którego zostało wykonane archiwum (zob. 
Rysunek 203), 

• jest aktywna dopiero po zaznaczeniu na liście archiwum, dla którego mają być przedstawione szczegółowe 
informacje, 

• nie pozwala dokonywać żadnych zmian w prezentowanych ustawieniach. 
 

 
Rysunek 203. Szczegóły sprawozdania 

5.1.1.11.5  Usuń archiwum 

Usuń archiwum – to funkcjonalność, która:  

• uaktywnia się po wybraniu ikony:  , 

• pozwala na usunięcie niepotrzebnego, lub błędnie utworzonego archiwum. 

• jest aktywna dopiero po zaznaczeniu na liście archiwum, które ma zostać usunięte. 

Przed usunięciem wybranego archiwum, swoją decyzję musimy jeszcze dodatkowo potwierdzić, dopowiadając 

twierdząco na  pytanie systemu (zob. przykładowy Rysunek 204). 

 
Rysunek 204. Zapytanie o usunięcie archiwum 

Po zatwierdzeniu tego pytania klawiszem , następuje usunięcie archiwum i nie ma już możliwości 

wycofania się z  tej operacji, ani ponownego przywrócenia usuniętego archiwum. 
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Przywróć archiwum – to funkcjonalność, która:  

• uaktywnia się po wybraniu ikony:  , 

• pozwala na przywrócenie wskazanego archiwum i zastąpienie nim aktualnych danych z bieżącego 
sprawozdania, 

• możliwa jest do wykonania tylko po podświetleniu na liście takiego archiwum, którego status jest taki sam  jak 
status bieżącego sprawozdania ( dla archiwów o innych statusach, funkcja jest nieaktywna).  

 

Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla się komunikat, który wymaga od nas potwierdzenia tej decyzji (zob. Rysunek 

205).  

 
Rysunek 205. Zapytanie o zastąpienie aktualnego sprawozdania archiwum 

 

Po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, wyświetlane jest kolejne zapytanie (zob. Rysunek 206). 

  
Rysunek 206. Zapytanie o wykonanie dodatkowego archiwum 

Jeżeli zdecydujemy się na utworzenie dodatkowego archiwum zastępowanego okresu i odpowiemy , to w 

kolejnym komunikacie musimy wprowadzić jego nazwę (zob. Rysunek 206), po czym akceptacja tej nazwy 

spowoduje odtworzenie danych z archiwum. 

 

Jeżeli nasza odpowiedź będzie negatywna, bo nie chcemy tworzyć takiego dodatkowego archiwum, to wybranie 

klawisza , spowoduje odtworzenie danych z archiwum bez tworzenia dodatkowego archiwum stanu 

istniejącego.  

 

 Zarządzaj sprawozdaniami 

Aby uruchomić funkcję „Zarządzaj sprawozdaniami”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →   
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lub 

• Istniejący „Przełącznik widoku dokumentów”  zmienić na „Listę dokumentów”, czyli:   

Funkcja ta w sposób szczegółowy została omówiona w rozdziale 5.2 Lista utworzonych sprawozdań. 

 

 Importuj dane 

Aby uruchomić funkcję „Importuj dane”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →   
lub 

• ikonę    

bądź   

• skrót klawiszowy: Ctrl-I  
 
Funkcja ta: 

• pozwala na zasilenie aplikacji aSISt danymi zewnętrznymi, utworzonymi w postaci zbiorów identyfikowanych 
przez system,   

o w jednym z formatów: 

o CSV – pliki w formacie tekstowym (*.csv, *.txt) 
o XML – pliki w formacie xml (*.xml)  
o Excel – pliki w formacie xlsx (*.xlsx) 
o NGL – pliki w formacie tekstowym (*.txt) 
o XBRL – pliki w formacie xml (*.xbrl,*.xml) 

       oraz 

o w odpowiednim rodzaju identyfikatorów danych: 

o etykiety techniczne 
o identyfikatory XBRL 

• traktuje wszystkie sprawozdania w sposób odrębny  i  importowane dane odnoszą się zawsze tylko do jednego 
z nich (aktywnego), 

• umożliwia import pojedynczych formularzy i tabel wybranych przez użytkownika, 

• zapamiętuje ostatni wybrany zestaw formularzy i tabel według taksonomii, typu importu, użytkownika na 
danym stanowisku, 

• możliwa jest do wykonania dla sprawozdań o statusie „edycja danych wejściowych” lub „edycja w trybie 
uzgadniania”, czyli dla tych okresów, które mogą być edytowane. 

W zależności od tego, do jakiego sprawozdania chcemy zaimportować dane, dostępne mogą być tylko niektóre – 

wybrane formaty do importu. 

Dla wszystkich sprawozdań aktywny jest zawsze format: CSV oraz EXCEL. 
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Przy zasilaniu aplikacji aSISt danymi zewnętrzymi w formacie EXCEL istnieje możliwość jednoczesnego importu 

wielu formularzy znajdujących się różnych zakładkach jednego pliku.  

Jest to ogólna zasada importu pliku w formacie Excel dotycząca wszystkich dostępnych sprawozdań, przy czym: 
 

• formularze w pliku powinny odnosić się wyłącznie do jednego sprawozdania, 

• każdy formularz powinien znajdować się w odrębnym arkuszu – zakładce, 

• w przypadku gdy importowane dane pochodzą z pliku utworzonego poza środowiskiem aSISt, należy pamiętać, 
iż każda komórka powinna posiadać etykietę nagłówkową techniczną lub mieszaną.  
Import pliku z etykietami opisowymi w komórkach nagłówków będzie skutkować importem danych jedynie z 
pierwszego arkusza w pliku. 

• w przypadku gdy importowane dane odnoszą się do danych wcześniej wyeksportowanych z aplikacji aSISt, 
należy pamiętać o ustawieniu przed eksportem odpowiednich etykiet w menu Widok (zob. rozdział 5.1.5.2 
Etykiety nagłówków tabel): 

o ustawienie etykiet technicznych lub mieszanych będzie skutkować importem danych z wszystkich arkuszy 
w pliku, 

o ustawienie etykiet opisowych będzie skutkować importem danych jedynie z pierwszego arkusza w pliku 

Przebieg procesu importu danych. 

Import danych zewnętrznych wykonywany jest w ośmiu krokach: 

Krok 1 – to wybór formatu importowanego pliku (zob. Rysunek 207). 

 
Rysunek 207. Wybór formatu importowanego pliku 

Krok 2 – to wybór opcji importu i rodzaju identyfikatorów danych (zob. Rysunek 208). 
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Rysunek 208. Wybór opcji importu i rodzaju identyfikatorów danych 

 

• Możliwy jest tu wybór jednej z opcji: 

Nadpisz niepustymi – spowoduje: 

• zaimportowanie wszystkich danych z pliku zewnętrznego,  

• zachowanie tylko tych wcześniej wprowadzonych danych, które nie zostały ujęte w 
importowanym pliku, 

 Nadpisz wszystkie – spowoduje: 

• zaimportowanie wszystkich danych z pliku zewnętrznego,  

• usunięcie wcześniej istniejących danych, ale tylko z tabel do których są importowane nowe dane 

Nadpisz puste – spowoduje: 

• zaimportowanie tylko tych danych, które w okresie sprawozdawczym nie mały wprowadzonych 
żadnych wartości, 

• zachowanie wszystkich danych wprowadzonych przed importem, 

Dodaj wartości – spowoduje: 

• zaimportowanie wszystkich danych z pliku zewnętrznego,  

• wartości z pliku zewnętrznego i wcześniej wprowadzone dane będą sumowane, 
 
 

• Dodatkowo dla sprawozdań: WEBIS, PD, F1 wymagane jest prawidłowe określenie skali danych, czyli: 

o złotówki   - gdy dane w importowanym pliku zapisane zostały w złotych, 

o tysiące złotych   -  gdy dane w importowanym pliku zapisane zostały w tysiącach. 

 

• Dla sprawozdań MONREP, przy imporcie plików zewnętrznych, wymagane jest prawidłowe określenie skali 
danych. Aby dokonać wyboru odpowiedniej skali danych, należy w opcji Konwersja wartości monetarnych 
zaznaczyć: 
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o złotówki – gdy dane w importowanym pliku zapisane zostały w złotych. Wówczas dane te zostaną 
podzielone przez tysiąc i po imporcie będą prezentowane w złotówkach, 

o tysiące złotych – gdy dane w importowanym pliku zapisane zostały w tysiącach. Wówczas dane te będą 
prezentowane dokładnie jak w pliku, czyli w tysiącach. 

 

Krok 3 – to wybranie plików do importu (zob. Rysunek 209). 

 
Rysunek 209. Wybór plików do importu 

Może tu zostać wskazany jeden lub wiele plików do importu. 

Dodanie nowego pliku do importu następuje po wybraniu klawisza . 

Usunięcie błędnie wskazanego pliku może nastąpić przy użyciu klawisza , lub gdy chcemy usunąć wszystkie 

pliki, pomocny jest klawisz . 

Krok 4 – to wczytywanie danych z importowanego pliku  (zob. Rysunek 210). 
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Rysunek 210. Wczytywanie importowanych danych 

 
Dokonywana jest tu kontrola syntaktyczna wczytywanych danych, sprawdzająca: 

• zgodność taksonomii w plikach do importu z obowiązującą w danym okresie sprawozdawczym, 

• poprawność budowy wszystkich rekordów, 

• zgodność formatu pliku do importu z formatem wybranym w kroku 1 „Importu danych”, 

• czy w pliku znajdują się dane do sprawozdań wymagających definiowania wymiarów użytkownika. 

W wyświetlonym oknie: 

• w lewym panelu, przedstawione są: 

o lista wszystkich plików z danymi, które były wczytywane i podlegały kontroli syntaktycznej, 
o dodatkowe oznaczenia pliku informujące, czy wszystkie dane z tego pliku są poprawne, czyli 

o  - plik zawiera wszystkie prawidłowe dane, 

o   - plik zawiera błędne dane, które nie będą  zaimportowane, 

• w  prawym panelu,  przedstawione są: 

o dla wszystkich lub dla wybranego pliku z lewego panelu: 

o lista wszystkich rekordów, 
o lista rekordów poprawnych, 
o lista rekordów błędnych, 

o dodatkowe oznaczenia  informujące o: 

o  - łącznej liczbie rekordów, rekordach poprawnych i błędnych, 
o   - błędach w importowanych rekordach, 

o informacja o ewentualnym rodzaju błędu, 
o plik, którego dotyczą wyświetlone informacje. 

 

Jeżeli w pliku do importu znajdują się dane do sprawozdań wymagających zdefiniowania nowych wymiarów 

użytkownika definiowanych przez bank, wówczas dodatkowo wyświetli się zapytanie – zob. Rysunek 211: 

 
Rysunek 211. Komunikat o odnalezieniu nowych wymiarów użytkownika  przy imporcie danych 

Wówczas też ekran z kroku 4 poszerzony zostanie  o pozycję :  

a przy przejściu do kolejnego kroku wyświetla się zapytanie – zob. Rysunek 212: 

 
Rysunek 212. Import danych do nowych wymiarów użytkownika-zapytanie o modyfikację ustawień okresu 
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Pozytywne zatwierdzenie tego komunikatu spowoduje utworzenie nowych wymiarów użytkownika  o czym 

użytkownik jest informowany stosownym komunikatem, jak przykładowo prezentuje Rysunek 213. 

 
Rysunek 213. Utworzenie w procesie importu danych, nowych wymiarów użytkownika 

 

Wyłączenie opcji importu nowych wymiarów definiowanych przez użytkownika: 

, spowoduje rezygnację z importu tych danych. 

 

Krok 5 – walidacja danych (zob. Rysunek 214). 

 
Rysunek 214. Walidacja danych do importu 

 
W procesie wczytywania danych, wykonywana jest kontrola sematyczna importowanych danych, czyli 

sprawdzająca: 

• zgodność typów danych zawartych w pliku do importu, z typami danych zdefiniowanymi w obowiązującej 
taksonomii, 
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• czy aktywne są wszystkie formularze i fakty, do których odwołują się dane z importowanego pliku,  

• czy plik z danymi do importu nie zawiera zduplikowanych danych. 

Błędne i zduplikowane rekordy zostaną pominięte, zaimportowane zostaną tylko poprawne dane. 

W wyświetlonym oknie (zob. Rysunek 214): 

• w lewym panelu, przedstawione są: 

o lista wszystkich plików z danymi, które podlegały walidacji, 
o dodatkowe oznaczenia pliku informujące, czy wszystkie dane z tego pliku są poprawne, czyli 

o  - plik zawiera wszystkie prawidłowe dane, 

o  - w pliku znajdują się dane zduplikowane, które zostaną pominięte przy imporcie, 

o  - plik zawiera błędne dane, które nie będą  zaimportowane, 

o po rozwinięciu znaku występującego przed nazwą pliku, wyświetlana jest nazwa sprawozdania, do 
którego zostały wczytane dane. 

 

• w  prawym panelu,  przedstawione są: 

o dla wszystkich lub dla wybranego pliku z lewego panelu: 

o lista wszystkich rekordów, 
o lista rekordów poprawnych, 
o lista rekordów błędnych, 

o dodatkowe oznaczenia informujące o: 

o  - istnieniu poprawnie zwalidowanych danych (poprawne dane zostaną zaimportowane), 
o  - ostrzeżeniach – np. dane zduplikowane (dane zostały pominięte w imporcie), 
o  - błędach – np. nieaktywna tabela do której odwołują się importowane dane (dane zostały 

pominięte w imporcie). 

 

Krok 6 - wybór formularzy i tabel (zob. Rysunek 215). 

 

Rysunek 215. Filtrowanie importowanych danych 
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W oparciu o:  

• dane znajdujące się we wskazanych plikach,  

• zapamiętane przez system wcześniejsze wybory,  

wyświetlana jest informacja o formularzach i tabelach, do których mogą zostać zaimportowane dane. 

 

Przedstawiona w formie drzewa informacja może zostać uszczegółowiona po rozwinięciu znaku , występującego 

przed informacją zbiorczą jak to prezentuje przykładowy Rysunek 216. 

 
Rysunek 216. Wybór docelowych formularzy i tabel 

 

Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z importu danych do niektórych tabel, to powinien wyłączyć zaznaczenia , 

widoczne obok tych tabel, aby miały one postać:  .  

Aby w sposób grupowy włączyć/wyłączyć wszystkie formularze i tabele znajdujące się na prezentowanej liście, 

należy wykorzystać funkcję , dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obok 

prezentowanej listy (zob. Rysunek 217). 
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Rysunek 217. Brak zaznaczonych tabel do importu 

W trakcie wyboru tabel do importu, nad wyświetloną listą prezentowana jest: 

• „Lista docelowych tabel procesu importu” (liczba wybranych tabel/liczba wszystkich tabel), czyli informacja o 
tym, do ilu tabel zaimportuję się dane z plików.  

 

 

Informację tą uszczegółowiają dodatkowe oznaczena: 

 - wybrane zostały wszystkie możliwe tabele (zob. Rysunek 215), 

 - wyłączono co najmniej 1 tabelę (zob. Rysunek 216), 

 - wyłączono wszystkie tabele i import nie jest możliwy do wykonania ( przycisk  jest nieaktywny) (zob. 

Rysunek 217). 

 

Pierwsze uruchomienie funkcji „Importuj dane” w wersji 5.34.3.0, dla każdego sprawozdania wymaga sprawdzenia, 

czy na prezentowanej liście zaznaczone są wszystkie wymagane tabele.  

Przy kolejnych importach czynność ta nie będzie już konieczna, gdyż wprowadzone ustawienia zostaną zapamiętane 

chyba, że użytkownik chce dokonać innego wyboru. 

 

Krok 7 – podsumowanie informacji o możliwym imporcie (zob. Rysunek 218). 
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  Rysunek 218. Podsumowanie informacji o możliwym imporcie 

W formie listy, przedstawione są tu wszystkie pliki, których dane mogą zostać zaimportowane. 

 
Widoczny jest także wybrany do importu: 

• format plików, 

• rodzaj etykiet  i  

• opcja importu. 

 

Jeżeli po sprawdzeniu wyświetlonych tu informacji podejmiemy decyzję o przerwaniu importu, to użycie klawisza 

 przerwie proces importu i żadne dane nie zostaną zaimportowane. 

Jeśli w pliku do importu znajdowały się dane  do sprawozdań wymagających dodatkowego zdefiniowania nowych 

wymiarów użytkownika przez bank  i  w kroku 4 udzielono pozytywnej odpowiedzi na pytanie o modyfikowanie 

ustawień okresu, to  nowe wymiary użytkownika zostaną utworzone w danym okresie sprawozdawczym a import 

danych zostanie przerwany.  

Nowe wymiary użytkownika będą utworzone, ale nie będą zawierały danych. 

Aby wykonać właściwy import danych, należy użyć klawisza   . 

Krok 8 - właściwy import danych (zob. Rysunek 219). 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     203 

 

 
Rysunek 219. Właściwy import danych zewnętrznych 

 
Dokonywany jest: 

• właściwy import danych i 

• wyświetlona jest lista wszystkich sprawozdań, do których zostały zaimportowane dane.  

Poprawne wyjście z tej funkcji wykonywane jest po wybraniu klawisza   . 

Po zaimportowaniu danych, bądź odrzuceniu rekordów do importu i zamknięciu się tej funkcji, informacja o 
dokonanym  imporcie w formie odpowiedniego komunikatu widoczna jest w aSISt w zakładce „Błędy”. 

 

Import danych w formacie PD 

Do sprawozdania PD utworzonego w aplikacji aSISt , dane mogą być: 

• wprowadzane ręcznie, 

• importowane z pliku w formacie: CSV, Excel lub specjalnie przygotowanym formacie PD. 
Aby zaimportować dane w formacie PD  należy: 

• z wykorzystywanego programu bankowego (w formacie do tej pory wykorzystywanym do importu danych do 
„Raporcika”),  wyeksportować plik ze stanami dziennymi , 

• po uruchomieniu  funkcji „Importuj dane” w aSISt 

o wybrać: 

Typ importu: PD – pliki tekstowe (*.txt) 

Dane konfiguracyjne importu: nadpisz niepustymi (lub inna dowolna forma) 

Skala danych:  

- tysiące złotych (gdy importowane dane  zostały wyeksportowane w tysiącach),   

- złotówki   (gdy importowane dane  zostały wyeksportowane w złotych) 

o wskazać właściwy plik do importu: 

roxxx.txt 
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Plik możliwy przy imporcie danych, to zbiór tekstowy, stałopozycyjny roxxx.txt (w kodzie ASCII), gdzie  

ro     – w nazwie zbioru oznacza stały wyróżnik informacji  

xxxx -  w nazwie zbioru oznacza identyfikator banku przesyłającego sprawozdanie; 

jeżeli numer banku jest krótszy niż 4 znaki, nie należy go poprzedzać zerami ani spacjami z lewej strony, np. dla 

banku 161 zbiór należy nazwać ro161.txt. 

Dane zawarte w zbiorze powinny dotyczyć  poszczególnych dni  sprawozdawczych z jednego miesiąca: 

• w wierszach bez żadnych znaków rozdzielających,  

• kolumny zawsze powinny być tej samej szerokości zgodnie z poniższym opisem. 

 

UWAGA!  

Zbiór powinien zawierać tylko informacje o kwotach niezerowych. 

Szczegółowe informacje o postaci zbioru w formacie PD zamieszczone zostały w „Zaawansowanej instrukcji 

użytkownika”. 

Po wykonaniu importu, dane prezentowane są w złotych.   

 

 Eksportuj dane 

Aby uruchomić funkcję „Eksportuj dane”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →    
lub 

• skrót klawiszowy: Ctrl-E  

Wyświetli się wówczas ekran – zob. Rysunek 220. 

 
Funkcja ta  pozwala na:  

• utworzenie i wyeksportowanie pliku z danymi z dowolnego aktywnego sprawozdania, 

• zapisanie utworzonego pliku w jednym z formatów: 

o CSV,  
o Html,  
o XML,  
o Excel .xlsx (dla wersji 2007 OOXML), 

• zastosowanie dla eksportowanych danych identyfikatorów danych w formie: 

o Etykiet technicznych, 
o Identyfikatorów XBRL, 
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• wyeksportowanie: 
o każdego formularza do oddzielnego pliku, 
o wszystkich formularzy do jednego pliku, 

• scalenie danych z tabeli „Wartość” do jednego formularza Excel .xlsx, 

• wyeksportowanie tylko wypełnionych tabel dla formatu Excel .xlsx, 

• użycie etykiet pozycyjnych dla arkuszy. 
 

Eksport danych zewnętrznych każdorazowo wykonywany jest w czterech krokach. 

Krok 1 – to wybór  formatu plików i rodzaju danych do eksportu (zob. Rysunek 220). 

 
Rysunek 220. Wybór formatu i rodzaju identyfikatorów eksportowanych dokumentów 

Po zaznaczeniu: 

• wymaganego formatu plików,  

• rodzaju identyfikatorów danych oraz  

• rodzaju eksportu,  
system sprawdza czy w aktywnym sprawozdaniu  znajdują się dane do wyeksportowania. 

 

Krok 2 – to (zob. Rysunek 221 i Rysunek 222): 

• prezentacja w formie drzewa wszystkich możliwych do wyeksportowania danych, oraz  

• podanie łącznej liczby tych tabel 
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Rysunek 221. Wybór tabel do eksportu, prezentowanych w formie drzewa 

Przedstawione w formie drzewa informacje o wszystkich możliwych do wyeksportowania danych można 

uszczegółowić po rozwinięciu znaku , występującego przed informacją zbiorczą, uzyskując w ten sposób 

szczegółowe dane o tabelach do eksportu (zob. Rysunek 222). 

 
Rysunek 222. Rozwinięta forma drzewa ”tabel do eksportu” 

Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z eksportu danych niektórych tabel wykazanych na powyższym drzewie, może 

to zrobić, wyłączając istniejące obok tych tabel zaznaczenia: .  

Aby w sposób grupowy włączyć/wyłączyć wszystkie tabele znajdujące się na prezentowanej liście, należy 

wykorzystać funkcje , dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obok prezentowanej 

listy. 

W trakcie wyboru tabel do eksportu, nad wyświetloną listą prezentowana jest:  

• „Lista tabel do wyeksportowania” (liczba wybranych tabel/liczba wszystkich tabel), czyli informacja o tym, z ilu 
tabel wyeksportują się dane z plików.  

 

Informację tą uszczegółowiają dodatkowe oznaczena: 
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 - wybrane zostały wszystkie możliwe tabele (zob. Rysunek 215), 

 - wyłączono wszystkie tabele eksportu i nie jest możliwy do wykonania ( przycisk  jest nieaktywny) 

(zob.Rysunek 223). 

 

 
Rysunek 223. Wyłączenie wszystkich tabel z eksportu 

 
Jeżeli w aktywnym sprawozdaniu nie ma wypełnionych żadnych danych, wówczas podobnie jak przy wyłączeniu 
wszystkich tabel do eksportu:  

• wyświetlana jest informacja:  

• przycisk  jest nieaktywny 
 

Przy eksporcie danych do pliku w formacie .xlsx, istnieje dodatkowo możliwość wyeksportowania tylko 

wypełnionych tabel. 

Aby to zrobić, należy wykorzystać funkcję:  dostępną również po kliknięciu prawym 

przyciskiem myszy obok prezentowanej listy formularzy. 

Krok 3 – to wybór ścieżki do zapisu wyeksportowanych danych (zob. Rysunek 224). 

System, jako ścieżkę do zapisu wyeksportowanych plików z danymi proponuje C:\aSISt5\eksport, ale możliwe jest 

wskazanie innego miejsca zapisu wyeksportowanych danych.  

Ścieżkę nowego miejsca zapisu można wpisać „z ręki” lub wykorzystać do tego przycisk . 
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Rysunek 224. Wybór pliku/katalogu do eksportu dokumentów 

 

Krok 4 – to informacja o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu procesu eksportu danych (zob. Rysunek 
225). 

 
Rysunek 225. Komunikat o poprawnie zakończonym eksporcie. 

 

Jeżeli wykonanie eksportu danych byłoby z jakiegoś powodu niemożliwe, wówczas system poinformuje nas o tym 
stosownym komunikatem. 

Wyjście z tej funkcji jest możliwe po wybraniu klawisza   . 

 

 Zasilaj wg mapowań 

Aby uruchomić funkcję „Zasilaj wg mapowań”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →    
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Funkcja ta: 

• jest dostępna tylko dla banków, posiadających licencję rozszerzoną o moduł „Mapowania danych”, 
 

• pozwala na zasilenie aplikacji aSISt danymi, w oparciu o wyrażenia mapujące określone dla poszczególnych 
komórek sprawozdawczych  i źródeł ich pobrania, szczegółowo omówionych w III  Części Instrukcji aSISt: 
„Moduł mapowania danych”. 

 
Instrukcja dotycząca modułu mapowań dostępna jest na stronie  https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale 
DOKUMENTACJA pod adresem:   https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja.  

 

 Konsoliduj dane jednostek 

Aby uruchomić funkcję „Konsoliduj dane jednostek”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →   

Funkcja ta: 

• jest dostępna tylko dla banków, posiadających w aSISt dodatkowy moduł „Konsolidacja sprawozdań”, 

• pozwala łączyć sprawozdania wielu banków, tworząc jedno sprawozdanie skonsolidowane, 

• może być wykorzystywana do łączenia sprawozdań  z różnych banków tworząc docelowo: zbiorcze 
sprawozdanie jednostkowe, 

• uruchamiając tą funkcję  trzeba pamiętać, że otwarte i aktywne musi być sprawozdanie tej jednostki, która 
ma  łączyć dane z innych banków. Pozostałe sprawozdania  (te podlegające konsolidacji) nie muszą być otwarte. 

 

Szczegółowe opis funkcji „Konsoliduj dane jednostek” znajduje się  w  VI  części instrukcji użytkownika: „Moduł 

konsolidacji”. 

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl  w dziale 
DOKUMENTACJA  pod adresem:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja. 

 Historia sprawozdania 

Aby uruchomić funkcję „Historia sprawozdania”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →    
 
 
Funkcja ta: 

• pozwala na uzyskanie informacji o wszystkich czynnościach wykonywanych w systemie  dla otwartego – 
aktywnego sprawozdania. 

Informacje jakich dostarcza ta funkcja przedstawia przykładowy Rysunek 226. 
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Rysunek 226. Historia zmian w sprawozdaniu 

 
Dzięki  zastosowanym tu filtrom, możliwe jest wyselekcjonowanie potrzebnych  informacje według: 

• nazwy użytkownika 

• daty 

• typu aktywności:  

o import danych, 
o import zdalnych danych, 
o aktualizacja dokumentu, 
o archiwizacja, 
o utworzenie nowego sprawozdania, 
o przywrócenie archiwum, 
o aktualizacja kontekstu, 
o zmiana statusu, 
o migracja, 
o włączenie korekt, 
o usuwanie danych sprawozdania, 
o wyliczenie reguł, 
o przejście do ‘’edycji w trybie uzgadniania”, 
o konsolidacja, 
o zasilanie według mapowań, 
o etykietowanie sprawozdania. 

Informacje tu uzyskane dotyczą tylko jednego, aktywnego sprawozdania a nie całej aplikacji aSISt, tak jak to ma 

miejsce przy wykorzystaniu tej funkcji „Historia operacji” szczegółowo opisanej w rozdziale 4.7 Historia operacji. 

 Informacja o ilości danych 

Aby uruchomić funkcję „Informacja o ilości danych”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →    
 
Funkcja ta: 

• dostarcza informacji o ilości danych wprowadzonych do aktywnego sprawozdania,  
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• prezentuje listę wszystkich formularzy zawierających dane, z uszczegółowieniem ilości wprowadzonych: 

o wartości, 
o komentarzy, 

• wyświetla listę – zob. przykładowy Rysunek 227. 
 

 
Rysunek 227. Informacje o ilości danych w sprawozdaniu 

Jeżeli do sprawozdanie nie zostały jeszcze wprowadzone żadne dane, informowani o tym jesteśmy w formie 

komunikatu (zob. Rysunek 228). 

 
Rysunek 228. Informacja o braku danych w sprawozdaniu 

 Usuń dane  

Aby uruchomić funkcję „Usuń dane”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →     
 
Funkcja ta: 

• umożliwia usunięcie wszystkich danych dla aktywnego sprawozdania,  

• traktuje wszystkie sprawozdania jako odrębne i usunięcie danych dotyczy zawsze tylko jednego z nich 
(aktywnego sprawozdania). 

Po wybraniu tej funkcji, system dokonuje analizy danych  i wyświetla listę formularzy zawierających wprowadzone 

dane, które mogą zostać usunięte ( zob. przykładowy Rysunek 229).  
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Rysunek 229. Analiza usuwanych danych 

Wybranie przycisku  pozwala na rezygnację z wykonania tej funkcji. 

Jeżeli dane mają zostać usunięte, to konieczne jest wybranie przycisku . 

Przed właściwym procesem usuwania danych wyświetlany jest jeszcze dodatkowy komunikat wymagający 

potwierdzenia (zob. Rysunek 230).  

 
Rysunek 230. Zapytanie o potwierdzenie - usuwania danych 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi, system dokonuje usuwania wszystkich danych a na ekranie prezentowany 

jest % postęp usuwanych danych (zob. Rysunek 231). 

 
Rysunek 231. Informacja o usunięciu danych z aktywnego sprawozdania 

Udzielenie odpowiedzi negatywnej, pozwala jeszcze na wycofanie się z usuwania danych. 
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Ponownie prezentowany jest ekran (zob. Rysunek 229), a po wybraniu przycisku , możliwa jest rezygnacja z 

wykonania tej funkcji. 

 Zamknij sprawozdanie 

Aby uruchomić funkcję „Zamknij sprawozdanie”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →     

 

• a następnie jedną z opcji:  
 
lub 

• kliknąć na:  zakładki sprawozdania (po najechaniu kursorem, zmienia się jego zabarwienie na czerwone  - 
zob. Rysunek 232). 

 

 
Rysunek 232. Zamykanie sprawozdania 

Funkcja ta: 

• pozwala na zamknięcie  jednego bądź wielu sprawozdań, poprzez wybranie odpowiedniej opcji, 

• może być wybrana tylko z poziomu „Dokumenty” . 

5.1.2 Tabela 

Menu „Tabela” - grupuje funkcje aplikacji aSISt (zob. Rysunek 233), związane z obsługą tabel sprawozdawczych, za 
pomącą których możliwe jest:  

• wyliczenie wartości wszystkich reguł zdefiniowanych w tabeli, 

• zapisanie i wyczyszczenie danych wprowadzonych do tabeli, 

• wyświetlenie listy wszystkich aktywnych tabel sprawozdawczych, z możliwością wskazania i odszukania 
wybranej, 

• kompaktowanie danych w tabeli, 

• wycofanie się z wprowadzonych, ale jeszcze nie zapisanych zmian w tabeli, 

• wczytanie danych z innego okresu, 

• odświeżenie danych zapisanych na innym stanowisku – funkcja aktywna dla wersji wielostanowiskowej 

• ustawienie parametrów wydruku,  

• drukowanie przygotowanych  formularzy sprawozdawczych. 
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Rysunek 233. Funkcje menu „Tabela” 

 Otwórz tabelę 

Aby „Otworzyć tabelę” prezentowaną na liście dostępnych formularzy sprawozdawczych, wybranych podczas 

tworzenia sprawozdania, należy: 

• odszukać wymaganą tabelę wykorzystując do tego jedną z opcji: 

o przeglądanie prezentowanej listy w górnej lub dolnej części lewego panelu okna, 

o filtr wyszukiwania  formularzy  znajdujący się nad listą wszystkich formularzy, 

o skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-T, 

o Tabela → , 

a następnie: 

• klikając dwukrotnie prawym przyciskiem myszy na nazwę tabeli dokonać wyboru odpowiedniego trybu 
otwarcia tabeli: 

o „edycja na wyłączność”, 
o „współdzielona edycja”, 
o „do odczytu”, 

lub 

• klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na nazwę tabeli otworzyć wymaganą tabelę w standardowy 
sposób, czyli: 

o pierwszy użytkownik otwierający tabelę zawsze otwiera ją w trybie „edycja na wyłączność”, 
o kolejny użytkownik otwierający tą samą tabelę (wersja wielostanowiskowa), zawsze otwiera tą tabelę w 

trybie „do odczytu”. 

Bliższe informacje na temat trybów otwarcia tabel zawiera rozdział 3.4.2.1 Praca na tabelach otwartych w różnych 

trybach. 
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 Wylicz wartości w tabeli 

Aby uruchomić funkcję „Wylicz wartości w tabeli”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →   
lub 

• ikonę    

 

Funkcja ta: 

• oblicza wszystkie możliwe do wyliczenia reguły wyliczeniowe, w obrębie całego aktywnego dokumentu 
(tabeli), 

• w przypadku, gdy arkusz nie zawiera żadnych wartości lub kalkulacji, funkcja jest nieaktywna. 
 

 Zapisz tabelę 

Aby uruchomić funkcję „Zapisz tabelę”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →       
lub 

• ikonę    

bądź   

• skrót klawiszowy: Ctrl-S 
 
Funkcja ta: 

• pozwala zapisać wszystkie wprowadzone zmiany w obrębie jednego aktywnego dokumentu (tabeli), 

• wykonuje się bez żadnych problemów przy aplikacji pracującej w wersji jednostanowiskowej, 

• przy wersji wielostanowiskowej: 

o może zakończyć się błędem (zob. Rysunek 234), 
o konflikt zapisu danych może być spowodowany wprowadzeniem na różnych stanowiskach, różnych 

wartości do tej samej komórki tabeli  (zob. rozdział 3.4.2.3 Rozwiązywanie konfliktów powstałych przy 
zapisywaniu danych), 

o  po rozwiązaniu konfliktu pozwala na zapis danych, zgodnie z wyborem dokonanym podczas rozwiązywania 
konfliktu. 

 

 
Rysunek 234. Błąd zapisu przy konflikcie danych 
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Przed zapisaniem wprowadzonych danych do tabeli: 

• niezapisane dane prezentowane są na jasno żółtym tle w formie kursywy: ,  

• nazwa edytowanej tabeli (znajdująca się pod tabelą) przedstawiona jest kursywą z gwiazdką:  , 

• nazwa edytowanego formularza (znajdująca się nad tabelą) przedstawiona jest również kursywą z gwiazdką: 

, 

• nazwa całego sprawozdania przedstawiona jest także kursywą z gwiazdką:  . 
 

 
Po zapisaniu zmian do tabeli: 

• pola wszystkich zapisane pozycji prezentowane są normalną czcionką: ,  

• nazwa edytowanej tabeli (znajdująca się pod tabelą) przedstawiona jest normalną czcionką:  , 

• nazwa edytowanego formularza (znajdująca się nad tabelą): 

o przedstawiona jest także normalną czcionką:  – jeżeli wszystkie tabele należące do danego 
formularza zostały zapisane, 

o przedstawiona jest nadal kursywą:  - jeżeli istnieją tabele należące do danego formularza, które nie 
zostały jeszcze zapisane, 

• nazwa całego edytowanego sprawozdania: 

o przedstawiona jest normalną czcionką:  – jeżeli wszystkie tabele należące do 
danego sprawozdania zostały zapisane, 

o przedstawiona jest nadal kursywą:  - jeżeli istnieją tabele należące do danego 
sprawozdania, które nie zostały jeszcze zapisane. 

 Zapisz wszystkie tabele 

Aby uruchomić funkcję „Zapisz wszystkie tabele”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →      
lub 

• ikonę     

bądź   

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-S 
 

Funkcja ta: 

• umożliwia zapis wprowadzonych zmian we wszystkich otwartych i edytowanych tabelach aktywnego 
sprawozdania, 

• traktuje wszystkie sprawozdania jako odrębne i zapis wprowadzonych zmian do tabel dotyczy zawsze tylko 
jednego sprawozdania (aktywnego w momencie wykonywania tej funkcji). 

• wykonuje się bez żadnych problemów przy aplikacji pracującej w wersji jednostanowiskowej, 

• przy wersji wielostanowiskowej: 

o może zakończyć się błędem (zob. Rysunek 234), 
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o konflikt zapisu danych może być spowodowany wprowadzeniem na różnych stanowiskach, różnych 
wartości do tej samej komórki tabeli  (zob. rozdział 3.4.2.3 Rozwiązywanie konfliktów powstałych przy 
zapisywaniu danych), 

o po rozwiązaniu konfliktu pozwala na zapis danych, zgodnie z wyborem dokonanym podczas rozwiązywania 
konfliktu. 

 

Po zapisaniu wszystkich zmian do tabel: 

• pola wszystkich zapisanych pozycji prezentowane są normalną czcionką: ,  

• nazwy edytowanych tabel (znajdujące się pod tabelami) przedstawione są normalną czcionką:  , 

• nazwy edytowanych formularzy (znajdujące się nad tabelami) przedstawione są normalną czcionką: , 

• nazwa całego sprawozdania przedstawiona jest także normalną czcionką:  . 
 

 Znajdź tabelę 

Aby uruchomić funkcję „Znajdź tabelę”, należy wybrać: 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-T 
lub 

• Menu  Tabela →     
 
Funkcja ta: 

• wyświetla wszystkie tabele aktywne w bieżącym sprawozdaniu, 

• umożliwia szybkie odszukanie i otwarcie wymaganej tabeli, 

• najczęściej jest wykorzystywana przy „pracy w trybie pełnoekranowym” lub przy wyłączonej „Liście formularzy” 
(zob. rozdział 5.1.5.5 Elementy okna). 

Po uruchomieniu tej funkcji wyświetla się lista dostępnych tabel (zob. przykładowy Rysunek 235). 

  
Rysunek 235. Przykładowy obraz okna po uruchomieniu funkcji „Znajdź tabelę” 
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Wprowadzenie nazwy poszukiwanej tabeli: 

• w przypadku odnalezienia takiej tabeli, spowoduje: 

o wyświetlenie jej nazwy na prezentowanej liście, 

o po zaakceptowaniu dokonanego wyboru przyciskiem  - otwarcie wymaganej tabeli, 

• przy braku podanej tabeli w aktywnym sprawozdaniu, spowoduje: 

o wyświetlenie pustej listy. 

 

 Przełącz pomiędzy tabelami 

Aby uruchomić funkcję „Przełącz pomiędzy tabelami”, należy wybrać: 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-E 
lub 

• Menu  Tabela →      
 
Funkcja ta: 

• wyświetla wszystkie tabele aktywne w bieżącym sprawozdaniu, 

• umożliwia szybkie odszukanie i otwarcie wymaganej tabeli, 

• najczęściej jest wykorzystywana przy „pracy w trybie pełnoekranowym” lub przy wyłączonej „Liście formularzy” 
(zob. rozdział 5.1.5.5 Elementy okna). 

 

 Kompaktuj tabelę 

Aby uruchomić funkcję „Kompaktuj tabelę”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →      

 

Funkcja ta: 

• jest możliwa jest do wykonania tylko wówczas, gdy w aktywnej tabeli istnieją pola do scalenia, 

• skleja tabelę  w jedną całość usuwając puste, wcześniej usunięte i zapisane dane, 

• może się uaktywnić wyłącznie w tabelach listowych, przykładowo: 

o dla FINREP:  FBN026A, FBN026B, FBN026C, FBN026D, FBN026E, FBN031A, FBN031B, FID002, FID003, 
FID004, FIN025, FIN026A, FIN026B,  FIN026C, FIN026D, FIN026E, FIN026F, FIN026G, FIN027,  

o dla NB300: wszystkie tabele za wyjątkiem “Dane o sporządzającym I zatwierdzającym sprawozdanie”, 
o dla LE: LE01 i LE02, 
o dla GIIF: GIIF_01. 
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 Wyczyść tabelę 

Aby uruchomić funkcję „Wyczyść tabelę”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →       
 
Funkcja ta: 

• pozwala na usunięcie wszystkich danych zapisanych w aktywnej tabeli, 

• przy czyszczeniu tabeli umożliwia wybranie takiej opcji, która usunie dane, bez dodatkowych komentarzy 
zapisanych w komórkach (zob. rozdział 5.1.5.4.5 Komentarz komórki). 

Uruchomienie tej funkcji, każdorazowo powoduje wyświetlenie dodatkowego zapytania (zob. Rysunek 236). 

  
Rysunek 236. Zapytanie o usunięcie wszystkich danych z tabeli 

Wybranie przycisku: 

 - spowoduje usunięcie wszystkich danych wraz z komentarzami, 

 - spowoduje usunięcie danych bez komentarzy, 

 - to rezygnacja z wykonania funkcji. 

 

 Cofnij zmiany w tabeli 

Aby uruchomić funkcję „Cofnij zmiany w tabeli”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →       
 
Funkcja ta: 

• pozwala na cofnięcie wszystkich wprowadzonych , ale jeszcze nie zapisanych danych w tabeli, 

• odnosi się zawsze do jednej aktywnej tabeli. 

Wszystkie wprowadzone, ale jeszcze niezapisane dane zawsze prezentowane są na pomarańczowym polu w 

formie kursywy (zob. rozdział 5.1.2.3 Zapisz tabelę). 

Po wybraniu tej funkcji każdorazowo wyświetla się dodatkowe zapytanie wymagające potwierdzenia (zob. Rysunek 

237). 
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Rysunek 237. Komunikat o cofnięciu niezapisanych zmian 

 Wczytaj dane z innego sprawozdania 

Aby uruchomić funkcję „Wczytaj dane z innego sprawozdania”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →   
 
Funkcja ta: 

• pozwala na kopiowanie danych z innego okresu sprawozdawczego, 

• dotyczy zawsze otwartej – aktywnej tabeli. 

Po wybraniu tej funkcji wyświetla się lista wszystkich sprawozdań wcześniej utworzonych i znajdujących się w bazie 

z których dane mogą zostać przekopiowane (zob. przykładowy Rysunek 238). 

  
Rysunek 238. Wczytaj dane tabeli z innego sprawozdania 

Aby przekopiować dane z innego okresu sprawozdawczego, należy: 

• otworzyć tabelę do której chcemy przekopiować dane, 

• wybrać funkcję ,,Wczytaj dane z innego sprawozdania”, 

• z wyświetlonej listy dostępnych sprawozdań (zob. przykładowy Rysunek 238) wybrać to, z którego chcemy 
przekopiować dane, 

• zatwierdzić dokonany wybór przyciskiem . 

Rezygnacja z kopiowania danych może zostać wykonana przy użyciu klawisza . 

 

 Odśwież zawartość tabeli i danych zależnych 

Aby uruchomić funkcję „Odśwież zawartość tabeli i danych zależnych”, należy wybrać: 
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• Menu  Tabela →      
bądź   

• klawisz: F5 
 
Funkcja ta: 

• odświeża dane sprawozdań zależnych, 

• dla wersji wielostanowiskowej, pozwala na odświeżenie i wyświetlenie informacji wprowadzonych i zapisanych 
na innym stanowisku, bez konieczności zamykania danej tabeli i ponownego jej otwierania. 

 Ustawienia strony 

Aby uruchomić funkcję „Ustawienia strony”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →    
 
Funkcja ta zawiera opcje dotyczące ustawień strony, takie jak: 

• orientację (pionowa, czy pozioma),  

• źródło i rozmiar papieru oraz  

• rozmiary marginesów (zob. Rysunek 239). 

Ustawienie strony wykonywane jest dla aktywnej tabeli i jest wykorzystywane przy wykonywaniu wydruku.  

 
Rysunek 239. Ustawienia strony 

Wprowadzone tu ustawienia są zapamiętywane i po utworzeniu nowego sprawozdania nie ma potrzeby 

ponownego ustawiania tych parametrów chyba, że chcemy dokonać jakiś zmian w tych ustawieniach.  

 

 Ustawienia wydruku 

Aby uruchomić funkcję „Ustawienia wydruku”, należy wybrać: 
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• Menu  Tabela →    

 
Funkcja ta pozwala na odpowiednie ustawienie wydruku: 

• dostosowanie położenia nagłówków kolumn i wierszy,  

• zdefiniowanie skali,  

• dopasowanie wydruku do ilości stron. 
 
Wygląd okna po wybraniu tej funkcji przedstawia Rysunek 240. 

 

 
Rysunek 240. Ustawienia wydruku. 

„Ustawienia wydruku” podobnie jak i „Ustawienia strony” wykonane są dla aktywnej tabeli. 

Wszystkie wprowadzone tu ustawienia są przez system zapamiętywane i wykorzystywane przy wykonywaniu 

wydruku.  

Po utworzeniu nowego sprawozdania  nie ma potrzeby ponownego ustawiania tych parametrów chyba, że chcemy 

dokonać jakiś zmian w ustawieniach.  

 

 Podgląd wydruku    

Aby uruchomić funkcję „Podgląd wydruku”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →     
lub 

• ikonę   
 
Funkcja ta umożliwia: 

• wykonanie podglądu, w jakiej formie będzie drukowana aktywna tabela, 

• wykonanie wydruku tego dokumentu – po wybraniu ikony  ,  

• dokonanie zmian  w ustawieniach wydruku: 
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o poprzez wykorzystanie funkcji „Ustawienia strony”, dostępnej tu po wybraniu ikony   (zob. rozdział 
5.1.2.12 Ustawienia strony ), 

o poprzez wykorzystanie funkcji „Ustawienie wydruku” po wybraniu ikony   (zob. rozdział 5.1.2.13 
Ustawienia wydruku ). 

 

Przykładowy obraz ekranu po uaktywnieniu funkcji „Podgląd wydruku” przedstawia  Rysunek 241. 

 
Rysunek 241. Podgląd wydruku 

Zamknięcie funkcji „Podglądu wydruku” i powrót do bieżącej pracy w aSISt możliwe jest przy wykorzystaniu 

znajdującej się tam ikony .  

  

 Drukuj aktywną tabelę  

Aby uruchomić funkcję „Drukuj aktywną tabelę”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →    
lub 

• ikonę   a następnie    
bądź   

• skrót klawiszowy: Ctrl-P  
 
Funkcja ta umożliwia: 

• wykonanie wydruku aktywnej tabeli  zgodnie z bieżącymi ustawieniami wydruku. 

 

 

Na każdej stronie wydruku w dolnym wierszu, drukowana jest dodatkowo: 

• nazwa i numer banku, który przygotował sprawozdanie, 

• data sporządzenia wydruku, 
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• informacja jakiego sprawozdania dotyczy sporządzony wydruk, 

• numer strony, wiersza, kolumny wydruku. 
 

 Drukuj wypełnione tabele 

Aby uruchomić funkcję „Drukuj wypełnione tabele”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →    
lub 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-P 
 
 
Funkcja ta: 

• umożliwia wydrukowanie wszystkich wypełnionych tabel dla otwartego – aktywnego sprawozdania, w układzie 
jaki został wcześniej ustawiony dla poszczególnych formularzy, 

• traktuje wszystkie sprawozdania jako niezależne  i drukowanie wszystkich wypełnionych tabel dotyczy zawsze 
tylko jednego aktywnego sprawozdania, 

• pozwala na dokonanie wyboru i wydrukowanie spośród wszystkich wypełnionych formularzy tylko tych, które 
nas interesują, 

• poprzez uaktywnienie dla wybranej tabeli podgląd wydruku dokonanie zmian ustawień do wydruku. 
 

 
Wygląd okna po wybraniu tej funkcji przedstawia Rysunek 242. 

 

 
Rysunek 242. Wydruk wszystkich wypełnionych tabel – informacja ogólna 

 
System sprawdza i informuje użytkownika o tym: 

• w których sprawozdaniach zostały wprowadzone dane, 

• na ilu stronach będzie wykonany wydruk poszczególnych formularzy, 

• jaka jest całkowita ilość stron do wydruku. 
 
Jeżeli chcemy:  

• wydrukować wszystkie wskazane formularze - zatwierdzamy dokonany wybór wybierając przycisk  , 
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• zrezygnować z wydruku kilku formularzy/tabel: 

o wyłączamy zaznaczenia znajdujące się przed tymi formularzami/tabelami, pozostawiając te pola puste  

(przykładowo: gdy zrezygnujemy z wydruku wszystkich tabel z FBN009 –oznaczenie dla tego formularza 
powinno mieć ma postać: ), 

o zatwierdzamy dokonany wybór wybierając przycisk  , 

 

• zrezygnować z wydruku większości formularzy: 

o prawym przyciskiem myszy uaktywniając funkcję „Zaznacz/odznacz wszystkie” -
odznaczamy wszystkie formularze,  

o zaznaczamy wybrane, wymagane formularze, 

o po wprowadzeniu zmian zatwierdzamy dokonany wybór wybierając przycisk  , 

 

• dokonać zmiany ustawień do wydruku wybranych tabel, poprzez uaktywnienie dla nich „Podglądu wydruku” 
i wówczas: 

o prawym przyciskiem myszy uaktywnić „Podgląd wydruku” wybranej tabeli,  
o dokonać zmian w ustawieniach,  

o zamknąć (przy wykorzystaniu ikony )podgląd wydruku – na liście prezentowana będzie zaktualizowana 
informacja o ilości stron do wydruku danej tabeli,  

o powtórzyć czynność dla wszystkich wymaganych tabel, 

o po wprowadzeniu zmian zatwierdzamy dokonany wybór wybierając przycisk  , 

 

• całkowicie zrezygnować z drukowania, wybieramy wówczas przycisk  . 
 
 
Po wprowadzeniu zmian do wydruku, prezentowana lista do wydruku może mieć postać jak przykładowo 
przedstawia to Rysunek 243. 

 

  
Rysunek 243. Drukuj wypełnione tabele – po wprowadzeniu zmian 

 
Klikając prawym przyciskiem myszki na wyświetloną listę formularzy, można:  
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• zaznaczyć/odznaczyć wszystkie formularze, 

• przejść do podglądu wydruku wybranego formularza, 
Do drukowania wszystkich formularzy przyjęte są takie ustawienia, jakie zostały wcześniej wprowadzone  przy 
wykorzystaniu funkcji: 

• ustawienia strony   (zob. rozdział  5.1.2.12 Ustawienia strony ), 

• ustawienia wydruku   (zob. rozdział  5.1.2.13 Ustawienia wydruku ), czy 

• podgląd wydruku   (zob. rozdział  5.1.2.14 Podgląd wydruku ), bądź  

• uaktywnienie podglądu wydruku przy wyświetlonej liście tabel do wydruku. 
 

Raz wprowadzone ustawienia zapamiętywane są przez system i przy kolejnej próbie dokonania wydruku, 

formularze te są ponownie drukowane w takim układzie jaki był wcześniej ustawiony. 

Jeżeli po wybraniu funkcji „Drukuj wszystko” widzimy, że ilość stron na których system chce wydrukować wybrane 

sprawozdanie  jest niezgodna z tym co chcielibyśmy osiągnąć, to zawsze można: 

• wyłączyć wskazany formularz z wydruku,  

• uaktywnienie podglądu wydruku dla wybranej tabeli i zmienić ustawienia wydruku dla tej tabeli.  
 
 

 Zamknij tabelę / formularz 

Aby uruchomić funkcję „Zamknij”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →    

a następnie jedną z opcji :  

lub 

• kliknąć na:  zakładki tabeli/formularza (po najechaniu kursorem, zmienia się jego zabarwienie na czerwone 

 zob. Rysunek 244). 

 
Rysunek 244. Zamykanie formularza 
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Funkcja ta: 

• pozwala na zamknięcie sprawozdania, jednej lub wielu tabel/formularzy, w zależności od dokonanego wyboru, 

• może być wybrana tylko z poziomu „Dokumenty” . 
 
 

5.1.3 Komórka 

Menu „Komórka” - grupuje funkcje aplikacji aSISt (zob. Rysunek 245),  związane z obsługą pojedynczej komórki w 
tabeli, czyli:  

• wyliczenie wartości komórki, 

• historia wartości wprowadzanych do komórki, 

• odszukanie wskazanej komórki, 

• przejście do poprzedniej i następnej zaznaczonej komórki,  

• właściwości aktywnej komórki, 

• weryfikację wprowadzonych mapowań (funkcja aktywna tylko dla tych banków, które posiadają licencję 
poszerzoną o moduł ”Mapowania danych”). 

 
Rysunek 245. Funkcje menu "Komórka" 

 Wylicz wartość komórki 

Aby uruchomić funkcję „Wylicz wartość komórki”, należy wybrać: 

• Menu  Komórka →    
lub 

• ikonę    

 

Funkcja ta: 

• pozwala na wyliczenie wartości wybranej komórki na podstawie reguł zawartych w tej komórce, 
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• w przypadku, gdy nie wprowadzono żadnych danych w pola będące polami składowymi dla pola zawierającego 
kalkulację, bądź wybrana komórka nie jest wynikiem kalkulacji, funkcja ta jest  szara i niedostępna. 
 

 Historia wartości komórki 

Aby uruchomić funkcję „Historia wartości komórki”, należy wybrać: 

• Menu  Komórka →    
 
Funkcja ta: 

• dostarcza informacji o tym jakie wartości były wprowadzane do wybranej komórki. 
 

 Znajdź komórkę 

Aby uruchomić funkcję „Znajdź komórkę”, należy wybrać: 

• Menu  Komórka →    
lub  

skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-F 
 
Funkcja ta: 

• umożliwia szybkie odszukanie komórki w aktywnym sprawozdaniu, 

• traktuje każde sprawozdanie jako niezależne i wyszukiwanie żądanej komórki dotyczy zawsze otwartego-
aktywnego, jednego sprawozdania. 
 
 

Wygląd okna po wybraniu tej funkcji przedstawia Rysunek 246, w którym należy podać: 

• wyszukiwaną komórkę.  
 

 
Rysunek 246. Wyszukiwanie wymaganej komórki 

 

Rozwijając  zakładkę (zob. Rysunek 247), można zmienić: 

• metodę wyszukiwania: 

o wszystkie słowa, 
o którekolwiek ze słów, 
o dowolne podwyrażenie, 
o całe wyrażenie, 

• tebelę, w obrębie których prowadzone będzie wyszukiwanie: 
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o aktywne, 
o otwarte, 
o wszystkie, 

• zakres  wyszukiwania: 

o wartości, 
o adresy, 
o etykiety, 
o identyfikatory XBRL, 
o nazwy XBRL, 

• typ: 

o tekstowy, 
o arytmetyczny, 
o logiczny, 
o data. 

 

 
Rysunek 247. Zaawansowane wyszukiwanie komórek 

Wyniki wyszukiwania prezentowane są: 

• w dolnej części ekranu, w zakładce „Wyniki wyszukiwania” (zob. rozdział 5.1.5.4 Panel walidacji),  

•  w formie listy przedstawione są wszystkie komórki, spełniające zakres  i  metodę wyszukiwania. 

 

Wybranie spośród przedstawionej listy poszukiwanej komórki i dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszki 
na tą pozycję  powoduje: 

• otwarcie odpowiedniej tabeli  i  

• ustawienie  kursora na poszukiwanej komórce.  

  

 Znajdź/zastąp wartość 

Aby uruchomić funkcję „Znajdź/zastąp wartość”, należy wybrać: 
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• Menu  Komórka →     
lub  

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-H 
 
Funkcja ta umożliwia: 

• szybkie odszukanie wymaganych wartości  w aktywnym sprawozdaniu, 

• zastąpienie wszystkich poszukiwanych wartości nowymi wartościami. 
 

 
Wygląd okna po wybraniu tej funkcji przedstawia Rysunek 248 w którym należy podać: 

• poszukiwaną wartość oraz 

• nową wartość, która ma zastąpić wartość poszukiwaną. 

 

 
Rysunek 248. Wyszukiwanie wartości 

Po odszukaniu wymaganych wartości (zob. Rysunek 249) w zakładce „Wyniki wyszukiwania” (zob. rozdział 5.1.5.4 

Panel walidacji),  prezentowana jest: 

• liczba odszukanych wartości oraz 

• lista adresów komórek, w których odnaleziono wyszukiwane wartości. 
 

 
Rysunek 249. Lista wyszukanych wartości 

Przy wykorzystaniu tej funkcji można wyszukiwać różne teksty, którymi mogą być kwoty ale także inne dane 

prezentowane na tabelach sprawozdawczych, jak przykładowo pesel, regon, nazwa firmy itp.    

  

Po wybraniu klawisza , wszystkie odszukane wartości zostaną zastąpione nowymi, o czym dodatkowo 

jesteśmy informowani w komunikacie (zob. Rysunek 250). 
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Rysunek 250. Komunikat o zastąpieniu wyszukanych faktów nowymi wartościami 

 

Rozwijając  zakładkę (zob. Rysunek 248) prezentowany jest ekran taki sam, jak przy funkcji „Znajdź 

komórkę”(zob. Rysunek 247), w którym można wprowadzić dokładniejsze warunki wyszukiwania, czyli: 

• metody wyszukiwania, 

• tabele, w obrębie których ma zostać prowadzone wyszukiwanie, 

• zakresu wyszukiwania, 

• typu faktów biorących udział w wyszukiwaniu. 
 

Funkcja ta może być wykorzystana m.in. do grupowego usuwania niepotrzebnych zer, przeniesionych do aplikacji 

podczas importu danych.  

Aby prawidłowo wykonać tą operację, wymagane jest: 

1. określenie warunków zamiany jako: 

• szukany tekst, to:  
“0,00” - dla sprawozdania o statusie “edycja danych wejściowych” 
”0” - dla sprawozdania o statusie „edycja w trybie uzgadniania”  

• zamień na:  puste - niewypełnione pole (brak danych) 
 

2. zdefiniowanie odpowiednich warunków wyszukiwania, czyli: 

• metoda wyszukiwania: “całe wyrażenie”, 

• tabela źródłowa:  „wszystkie”, lub dowolny inny zawężony zakres, uzależniony od potrzeb,  

• zakres wyszukiwania: “wartości”, 

• typ faktu: “arytmetyczny”. 
 

3. po otrzymaniu listy z pozycjami zawierającymi zera: 

• wybranie przycisku ,  
 
4. zapisanie wprowadzonych zmian, poprzez wybranie funkcji „zapisz”. 

 
Po wykonaniu powyższych kroków, we wszystkich zaprezentowanych pozycjach zera zostaną usunięte. 
 
Przy takim grupowym usuwaniu zer trzeba pamiętać, że zera zostaną usunięte ze wszystkich pozycji z podanego 
zakresu wyszukiwania, w tym również z pozycji, które mogły być celowo wprowadzone, gdyż wymagają tego reguły 
kontrolne zawarte w obowiązującej taksonomii. 
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 Weryfikuj mapowania 

Aby uruchomić funkcję „Weryfikuj mapowania”, należy wybrać: 

• Menu  Komórka →     
 

Funkcja ta: 

• dotyczy zawsze jednej, podświetlonej komórki, 

• pozwala na wyświetlenie szczegółowych danych, którymi  zgodnie ze zdefiniowanymi wyrażeniami mapującymi 
i określonym źródłem danych, została zasilona wybrana komórka, 

• prezentuje powyższe informacje tylko wówczas, gdy dla danej komórki zostały zdefiniowane wyrażenia 
mapujące, 

• jest aktywna tylko w tych bankach, które posiadają licencję aSISt poszerzoną o moduł „Mapowanie danych”. 
 

Po wybraniu tej funkcji, szczegółowe dane prezentowane są w dolnej części ekranu, w zakładce 

 (zob. przykładowy Rysunek 251). 
 

 
Rysunek 251. Wyniki weryfikacji mapowań 

 
 
Jeżeli: 

• dla wybranej komórki nie było zdefiniowane żadne wyrażenie mapujące,  
wówczas: 

• wyświetlony zostanie komunikat (zob. Rysunek 252). 
 

 

 
Rysunek 252. Komunikat o braku wyrażenia mapującego dla wybranej komórki 

 

 Szczegóły zasilania wg mapowania 

Aby uruchomić funkcję „Szczegóły zasilania wg mapowania”, należy wybrać: 

• Menu  Komórka →     
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Funkcja ta: 

• dotyczy zawsze jednej, podświetlonej komórki, 

• dostarcza informacji o ostatnim zasileniu danymi wybranej komórki (zob. Rysunek 253), 

• prezentuje powyższe informacje tylko wówczas, gdy dla danej komórki zostało zdefiniowane wyrażenie 
mapujące, 

• jest aktywna tylko w tych bankach, które posiadają licencję aSISt poszerzoną o moduł „Mapowanie danych”. 
 

 
Rysunek 253. Szczegóły zasilania według mapowań 

Podobnie jak przy funkcji „Weryfikacja mapowań”, funkcja „Szczegóły zasilania wg mapowań” przy braku wyrażeń 

mapujących, może prezentować stosowny komunikaty (zob. Rysunek 252). 

 

 Poprzednia zaznaczona komórka 

Aby uruchomić funkcję „Poprzednia zaznaczona komórka”, należy wybrać: 

• Menu  Komórka →    
lub 

• ikonę   

bądź  

• skrót klawiszowy Alt  

 
Funkcja ta:  

• umożliwia szybkie przejście do poprzedniej komórki. 

 

 Następna zaznaczona komórka 

Aby uruchomić funkcję „Następna zaznaczona komórka”, należy wybrać: 

• Menu  Komórka →    
lub 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     234 

 

• ikonę    
bądź  

• skrót klawiszowy Alt → 
 
Funkcja ta: 

• umożliwia szybkie przejście do następnej komórki. 
 

 Poprzednia wartość lub komentarz 

Aby uruchomić funkcję „Poprzednia wartość lub komentarz”, należy wybrać: 

• Menu  Komórka →  
lub 

• ikonę  
bądź  

• skrót klawiszowy CTRL-Z 
 
 
Funkcja ta:  

• umożliwia przywrócenie poprzednio wprowadzonej wartości lub komentarza,  

• jest aktywna do momentu zapisu danych. 

 Następna wartość lub komentarz 

Aby uruchomić funkcję „Następna wartość lub komentarz”, należy wybrać: 

• Menu  Komórka →  
lub 

• ikonę  
bądź  

• skrót klawiszowy CTRL-Y 
 
 
Funkcja ta:  

• umożliwia przywrócenie wartości lub komentarza sprzed wykorzystania funkcji “Poprzednia wartość lub 
komentarz”, 

• jest aktywna do momentu zapisu danych.  
 

 Właściwości komórki  

Aby uruchomić funkcję „Właściwości komórki”, należy wybrać: 
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• Menu  Komórka →    
 
Funkcja ta przy wykorzystaniu dodatkowych zakładek funkcyjnych: 

• prezentuje szczegółowe  informacje o wybranej komórce, 

• pozwala na wprowadzanie dowolnych informacji (niezależnych od wartości prezentowanych w danej 
komórce), widocznych tylko przez użytkowników w aplikacji aSISt,  

• dostarcza takich samych informacji, jak: 

o po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na daną komórkę i wybraniu funkcji „Właściwości komórki”. 

 
Wygląd okna po wybraniu tej funkcji przedstawia Rysunek 254: 
 

 
Rysunek 254. Właściwości komórki – z dostępną funkcją adnotacji komórki 

 

 Szczegóły komórki 

Po wybraniu zakładki  : 

• w lewym panelu okna prezentowane są: 

o zawsze (zob. Rysunek 254): 

o adres wybranej (podświetlonej) komórki, 
o miara, do której przypisana jest komórka, 

o jeśli tabela do której należy wybrana komórka, ma więcej niż jeden wymiar (zob. Rysunek 255): 

o wymiary, do których należy wybrana komórka, 

• w prawym panelu okna dostępne są zakładki: 

o widoczne zawsze:  , 

o widoczne dla poszczególnych miar i wymiarów: , , . 
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Rysunek 255. Właściwości komórki – z dostępnymi wszystkimi szczegółami komórki 

W zakładce:   , dostępne są funkcje pozwalające na: 

   - wprowadzanie dowolnych informacji tekstowych, które: 

o są niezależne od prezentowanych wartości w komórce, 
o powiązane są z danym typem taksonomii, 
o raz wpisane, widoczne są we wszystkich okresach sprawozdawczych (w tym również w 

nowoutworzonych),   
o widoczne są tylko w aplikacji aSISt,  
o nie są zapisywane w wygenerowanym pliku wynikowym, 
o stanowić mogą podręczny notatnik użytkownika,   

 - modyfikowanie wcześniej wprowadzonych adnotacji, 
 

 - usuwanie błędnych lub już niepotrzebnych adnotacji komórki. 
 

Wymagane adnotacje mogą być wprowadzone i później prezentowane: 
o tylko w jednej (wymaganej) komórce, 
o dla całej miary,  
o dla całego wymiaru. 

Bardziej szczegółowo funkcja ta została omówiona w rozdziale  5.1.5.4.3 Szczegóły komórki, 
 
W odpowiednich podzakładkach:  

• prezentowane są szczegóły XBRL: 

o  - Rysunek 256, 

o  - Rysunek 257, 

o  -  Rysunek 258. 
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Rysunek 256. Właściwości komórki – szczegóły komórki – atrybuty konceptu 

 

 
Rysunek 257. Właściwości komórki - szczegóły komórki - etykiety konceptu 

 

 
Rysunek 258. Właściwości komórki - szczegóły komórki – szczegóły typu danych 

 
Wyświetlane tu informacje mają taką samą postać, jak: 

o po kliknięciu prawym przyciskiem myszki i wybraniu funkcji ”Właściwości komórki → Szczegóły 

komórki”, 

po wybraniu w dolnej części ekranu zakładki  (zob. rozdział 5.1.5.4.3 Szczegóły komórki. 
 

5.1.3.12.1 Reguły 

Wybranie zakładki : 

• pozwala na wyświetlenie w formie tabel, wszystkich reguł występujących w aktywnej komórce, 

• powoduje wyświetlenie informacji o regułach kontrolnych w takiej samej postaci, jak: 
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o przy użyciu funkcji  Reguły → „Szczegóły reguł komórki”, szczegółowo opisanej w  rozdziale 5.1.4.3 
Szczegóły reguł komórki, 

 

o po kliknięciu  na  trójkąt  czy znak   (znajdujący się w lewym górnym/dolnym rogu komórki ).  

Zabarwienie trójkąta może być różne w zależności od tego, czy reguły kontrolne znajdujące się w danej 
komórce są spełnione, czy nie – zagadnienie bliżej opisane w  rozdziale 8.3. Funkcje ułatwiające 
uzgadnianie reguł),  
 

o po kliknięciu prawym przyciskiem myszki i wybraniu funkcji ”Właściwości komórki → Reguły ”. 
 

Zakładka ta występuje w funkcji „Właściwości komórki” tylko wtedy, gdy w danym polu znajduje się chociaż 

jedna reguła kontrolna (wybrana komórka zawiera w lewym dolnym rogu trójkąt). 

 

Przykładowy ekran z regułami kontrolnymi, wyświetlonymi po wybraniu zakładki „Reguły” przedstawia Rysunek 

259. 

 
Rysunek 259. Prezentacja reguł w komórce, po wybraniu zakładki "Reguły" 

 

Przedstawione w formie tabel reguły kontrolne dostarczają informacji, o: 

• powiązaniach między różnymi polami w formularzach sprawozdawczych, 

• spełnieniu bądź niezgodnościach jakie występują w tych regułach, co prezentowane jest w formie 
komunikatów: 

 Reguła spełniona, 

  Reguła niespełniona – i podana jest różnica, 
 
oraz  dodatkowo: 
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o Brak argumentów reguły, 
o Brak wyliczenia – i podana jest różnica, 
o Brak wartości składowych – i podana jest różnica. 

 
 
Dla reguł opartych na technologii XBRL Formula (dotyczy sprawozdania NB300), zastosowano tu dodatkowo dwie  
zakładki (zob. przykładowy Rysunek 260) w których prezentowanych jest więcej informacji o znajdujących się tam 
formułach, czyli: 
 

 - dostarcza bliższych wyjaśnień o działaniu formuły, 
 

 - zawiera rozszerzone informacje o zmiennych i asercji wartości danej reguły. 

 

 
Rysunek 260. Prezentacja dodatkowego opisu formuły w sprawozdaniu NB300 

 

W NB300 dla niespełnionych reguł: 

• valueAssertion_64, 

• valueAssertion_65, 

• valueAssertion_66,  

• valueAssertion_67,  

• valueAssertion_68,  

• valueAssertion_71,  

• valueAssertion_72,   
 
w zakładce "Opis" obok informacji o działaniu formuły, prezentowany jest dodatkowo „Komunikat z walidacji”, 
informujący o numerach identyfikatorów, dla których reguła nie jest spełniona (zob. przykładowy Rysunek 261). 
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Rysunek 261. Prezentacja niespełnionej reguły: valueAssertion_64 z dodatkowym komunikatem walidacyjnym 

 Aktywuj komórkę 

Aby uruchomić funkcję „Aktywuj komórkę”, należy wybrać: 

• Menu  Komórka →  
 
 
Funkcja ta:  

• umożliwia aktywację wyszarzonych komórek w ramach sprawozdania, 

• dotyczy komórek, które nie zostały wyłączone w ramach taksonomii. 
 

5.1.4 Reguły 

Menu „Reguły” grupuje funkcje aplikacji aSISt (zob. Rysunek 262), związane z regułami kontrolnymi zawartymi w 
poszczególnych sprawozdaniach, czyli: 

• odszukanie wymaganych reguł, 

• sprawdzenie szczegółów reguł zawartych w komórce, 

• wprowadzanie zmian w ustawieniach reguł, 

• sprawdzenie powiązań wymaganej reguły z innymi regułami – w formie grafu. 
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Rysunek 262. Funkcje menu „Reguły”. 

 
Dla banków posiadających licencję aSISt poszerzoną o dodatkowy moduł „REGUŁY”,  pozwala również na: 

• tworzenie nowych reguł własnych banku, 

• edytowanie istniejących reguł własnych, 

• deaktywację/aktywację pojedynczych reguł,  

• import / eksport reguł własnych, 

• odświeżanie reguł  utworzonych, bądź zmodyfikowanych na innym stanowisku. 
 

 Odśwież reguły 

Aby uruchomić funkcję „Odśwież reguły”, należy wybrać: 

• Menu  Reguły →    
 
Funkcja ta: 

• jest aktywna tylko dla wersji wielostanowiskowej, 

• pozwala na odświeżenie zmian w regułach kontrolnych wprowadzonych na innym stanowisku. 
 

 Znajdź regułę 

Aby uruchomić funkcję „Znajdź regułę”, należy wybrać: 

• Menu  Reguły →     
lub  

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-R 
 
Funkcja ta: 

• pozwala na odszukanie w aktywnym sprawozdaniu dowolnej wskazanej reguły, 

• traktuje wszystkie sprawozdania jako sprawozdania niezależne i wyszukiwanie reguł dotyczy zawsze tylko 
jednego, aktywnego sprawozdania, 

• umożliwia szybkie odszukanie błędów w sporządzonych sprawozdaniach , wykazanych w raportach błędów 
przekazanych przez NBP. 
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Wygląd okna po wybraniu tej funkcji przedstawia Rysunek 263 w którym należy podać numer wyszukiwanej reguły. 
 

 
Rysunek 263. Szukanie reguły 

 

Rozwijając  zakładkę (zob. Rysunek 264) można zmienić: 

• metodę wyszukiwania żądanej reguły,  

• zakres  wyszukiwania. 
 

 
Rysunek 264. Zaawansowane wyszukiwanie reguł 

Po odszukaniu przez system wymaganej reguły, jest ona prezentowana na ekranie – zob. przykładowy Rysunek 265 

(poszukiwana Formuła XBRL E0763). 

 
Rysunek 265. Wyświetlenie pól wchodzących w skład wyszukiwanej Formuły XBRL 

Poprzez    możliwe jest  przenoszenie się do pól wchodzącej w skład danej reguły. 
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 Szczegóły reguł komórki 

Aby uruchomić funkcję „Szczegóły reguł komórki”, należy wybrać: 

• Menu  Reguły →      
 
Funkcja ta: 

• jest aktywna tylko wówczas, gdy kursor znajduje się na polu zawierającym regułę kontrolną (w lewym górnym 
lub lewym dolnym rogu komórki znajduje się  dodatkowe oznaczenie) 

• pozwala sprawdzić szczegóły XBRL wszystkich faktów występujących we wskazanej komórce,  

• w formie tabel przedstawia wszystkie formuły zawarte w wybranej komórce, 

• wyświetlone tu informacje mają taką samą postać, jak: 

o przy użyciu funkcji Komórka → „Właściwości komórki”,   
o po kliknięciu  na  dodatkowe oznaczenie występujące w lewym dolnym rogu komórki  (zagadnienie bliżej 

opisane w  rozdziale 8.3.3 Zakładka „Reguły” przy prezentacji „Właściwości komórki”) , 
o po kliknięciu prawym przyciskiem myszki i wybraniu funkcji ”Właściwości komórki”. 

Bliższe omówienie informacji jakie prezentowane są po uaktywnieniu funkcji „Szczegóły reguł komórki” zawiera 

rozdział  5.1.3.11 Właściwości komórki, gdyż informacje tam prezentowane są takie same.   

 

 Graf reguł   

Aby uruchomić funkcję „Graf  reguł”, należy wybrać: 

• Menu  Reguły →     
 
Funkcja ta: 

• przedstawia w formie grafu,  wzajemne powiązania  reguł, występujących w wybranej komórce, 

• poprzez rozwinięcie wyświetlonego grafu, pozwana na sprawdzenie wszystkich, bądź wybranych powiązań 
między faktami i regułami.  
 

Wygląd okna po wybraniu tej funkcji przedstawia przykładowy Rysunek 266. 
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Rysunek 266. Graf reguł w formie domyślnej 

Na przedstawionym ekranie prezentowane są: 

• Fakty – w formie kółek, które mogą mieć zabarwienie: 

zielone – gdy przedstawione są wszystkie reguły powiązane z tym faktem, 

białe  - gdy przedstawione są tylko niektóre reguły powiązane z tym faktem, 

• Reguły – w formie kwadratów, które mogą mieć zabarwienie: 

Niebieskie  – gdy przedstawione są wszystkie fakty powiązane z tą regułą,  

białe   - gdy przedstawione są tylko niektóre fakty powiązane z tą regułą.     
 
Aby uzyskać informację o: 

• regułach powiązanych z wybranym faktem, lub  

• faktach powiązanych z daną regułą, 

należy: 

o dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na wybraną zwiniętą regułę czy fakt. 

 

Wybranie przycisku  - spowoduje wyświetlenie wszystkich powiązań faktów i reguł, które w jakiś 

sposób są powiązane z pierwotnym faktem.  

Aby zwinąć: 

• wyświetlone powiązania faktów z wybraną regułę lub  

• wyświetlone powiązania reguł z wybranym faktem, 

należy: 
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o dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na wybraną rozwinięta regułę czy fakt,  

i dana reguła lub fakt zniknie wówczas z prezentowanego grafu. 

Wybranie przycisku - spowoduje zwinięcie wszystkich wyświetlonych dodatkowych powiązań między 

faktami i regułami i na ekranie pozostaną tylko powiązania reguł z jednym wybranym faktem. 

Jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybraną regułę bądź fakt , spowoduje jej zaznaczenie i przy 

wykorzystaniu zakładek znajdujących się pod wyświetlonym grafem:  

• fakt,  

• reguła, 

• indeks faktów, 

• indeks reguł, 

pozwoli na uzyskanie dodatkowe informacje o wybranym fakcie, czy regule. 

 
Jeżeli na prezentowanym grafie jakieś  reguły są niespełnione, to wszystkie one: 

• mają dodatkowe czerwone kółko z wykrzyknikiem, czyli: lub . 

 

Obok rozwijania i zwijania powiązań między regułami i faktami, układ prezentowanego grafu  może być zmieniany 

na: 

• domyślny - pierwsze przedstawienie powiązań między faktami i regułami (zob. Rysunek 266), 

• kołowy - w którym wzajemne powiązania przedstawione są w formie koła (zob. Rysunek 267), 

• mever - grupuje połączone ze sobą reguły (zob. Rysunek 268), 

• spring - automatyczne przemieszczanie się prezentowanych powiązań (zob. Rysunek 269). 
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Rysunek 267. Graf reguł, przedstawiony w formie „Kołowej” 

 

 
Rysunek 268. Graf reguł, przedstawiony w formie „Mever” 
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Rysunek 269. Graf reguł, przedstawiony w formie „Spring” 

 

Dodatkowe przyciski pomocne przy korzystaniu z funkcji „Graf reguł”, to: 

 - pozwala na przeniesienie całego grafu w inne, dowolne miejsce ekranu,  

 - pomniejsza prezentowany graf, 

 - powiększa prezentowany graf. 

  

Jeżeli wybrany fakt nie jest połączony z żadną regułą kontrolną, wówczas graf reguł nie zostanie wyświetlony, a 

użytkownik jest o tym informowany stosownym komunikatem.  

 XBRL Formula indeks 

Aby uruchomić funkcję „XBRL Formula indeks”, należy wybrać: 

• Menu  Reguły →    
 
Funkcja ta: 

• umożliwia podgląd indeksu XBRL Formula, 

• prezentuje ekran – zob. przykładowy Rysunek 270, 

• wykorzystywana jest w sprawozdaniach, w których zostały zastosowane reguły kontrolne, oparte na  nowej 
technologii  XBRL Formula,  

• pozwala sprawdzić, z którymi faktami powiązana jest dana reguła, 

• ułatwia wyszukanie reguły, która nie może zostać zainstancjonowana, a tym samym nie zostaje wyszukana za 
pomocą funkcji „Znajdź regułę” z powodu:  

o reguł bedących poza kontekstem sprawozdania,  
o faktów będących poza kontekstem sprawozdania,  
o niewypełnienia komórki zawierającej regułę,  skutkującego brakiem aktywacji reguły. 
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Wybierając funkcję XBRL Formula indeks można sprawdzić: 

• definicje, 

• filtry, 

• zmienne 
dla poszczególnych formuł.  
 

 
Rysunek 270. Podgląd indeksu XBRL Formula 

W zakładce Definicja istnieje możliwość podejrzenia ustawienia zmiennych w zakresie (zob. Rysunek 270): 

• etykiety,  

• modelu aspektów,  

• filtrowania wnioskowania, 

• testów, 
oraz 

• filtrów, 

• aliasów zmiennej faktowej.  
 
 
Zakładka Filtry prezentuje (zob. Rysunek 271): 

• alias zmiennej faktowej,  

• typ filtra,  

• etykietę filtra. 
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Rysunek 271. Podgląd indeksu XBRL Formula z aktywną zakładką „Filtry” 

 
Zakładka Zmienne prezentuje (zob. Rysunek 272): 

• alias zmiennej faktowej 

• liczbę wartości 
 
Po  wyborze wiersza z daną zmienną ukazana zostaje w dolnej części okna lokalizacja danej formuły wraz z jej 
wartościami składowymi.  
 

Za pomocą ikony    znajdującej się w wierszu danej wartości wchodzącej w skład zmiennej, nastąpi przekierowanie 
do komórki zawierającej tą wartość. 
 

 
Rysunek 272. Podgląd indeksu XBRL Formula z aktywną zakładką „Zmienne” 

 
Nowa technologia  XBRL Formula, została zostosowana we wszystkich sprawozdaniach  ITS, oraz w sprawozdaniu 
NB300, dla których Narodowy Bank Polski opracował reguły, oparte na tej technologii. 
 

 Odśwież instancje formuł XBRL 

Aby uruchomić funkcję „Odśwież instancje formuł XBRL”, należy wybrać: 
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• Menu  Reguły →    
 
Funkcja ta: 

• umożliwia odświeżenie instancji formuł  XBRL, 

• wykorzystywana jest w sprawozdaniach, w których zostały zastosowane reguły kontrolne, oparte na  nowej 
technologii  XBRL Formula. 
 

 Reguły 

Aby uruchomić funkcję „Edytor reguł”, należy wybrać: 

• Menu  Reguły →   
lub   

 →   

bądź 

        - znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. rozdział 3.2.1 Zakładki modułowe ) i z wyświetlonej 

listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  . 

Utworzy się wówczas nowa zakładka modułowa: , grupująca funkcje dostępne:  

• w pełnym zakresie -  dla banków posiadających licencję aSISt rozszerzoną o moduł „Edytor reguł”, 

• w ograniczonym zakresie – dla pozostałych banków.  
 

Po wybraniu funkcji „Reguły” wyświetla się ekran (zob. przykładowy Rysunek 68),  prezentujący zestawy reguł dla 

taksonomii istniejących w aplikacji aSISt. 

Funkcja ta w sposób szczegółowy zaprezentowana została w rozdziale 4.12 Reguły. 
 

Pełne omówienie wszystkich funkcji dostępnych w ramach licencji rozszerzonej o „Moduł reguł” zawiera   IV  część  

instrukcji aSISt: „Moduł Reguł”. 

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale 
DOKUMENTACJA  pod adresem:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja. 

 

5.1.5 Widok 

Menu „Widok” grupuje funkcje aplikacji aSISt  (zob. Rysunek 273), związane z ilością i sposobem prezentacji danych 
na ekranie monitora, czyli funkcje pozwalające na: 

• przejście do listy sprawozdań istniejących w bazie aSISt, 

• dokonywanie zmian w sposobie prezentacji opisów tabel, 
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• włączanie/ wyłączanie różnych informacji wyświetlanych na ekranie:  listy błędów, szczegółów reguł, 
szczegółów komórek, wyników wyszukiwania czy wyników weryfikacji mapowań,  listy formularzy, panela 
edycyjnego oraz komunikacji z tranSIS, 

• wprowadzanie komentarzy i adnotacji do komórek przygotowywanych formularzy sprawozdawczych, 

• wprowadzanie zmian w ilości informacji prezentowanych na ekranie, czyli wyłączanie/włączanie: listy 
formularzy, panelu edycyjnego, panelu narzędzi, panelu statusu, trybu pełnoekranowego, 

• filtrowanie danych prezentowanych w tabelach listowych, 

• sortowanie tabel listowych, 

• prezentację wprowadzonych danych w tysiącach złotych, dla formularzy WEBIS, PD, F1, Rezerwa Obowiązkowa. 

• obracanie tabel „listowych”, 

• zawijanie długich tekstów, 

• automatyczną zmianę ustawień tabeli, 

• przywracanie domyślnych ustawień aktywnej tabeli. 
 

           
Rysunek 273. Funkcje menu "Widok" 

Przy włączonych wszystkich zakładkach (zob. Rysunek 274– oznaczone kolorem żółtym) i aktywnych wszystkich 

elementach okna (zob. Rysunek 274– oznaczone kolorem niebieskim) ekran aplikacji aSISt może mieć postać jak na 

przykładowym Rysunek 274.  
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Rysunek 274. Postać ekranu przy włączonym: „Panelu walidacji” i „Elementach okna”  

 Przejdź do listy 

Aby uruchomić funkcję „Przejdź do listy”, należy wybrać: 

• Menu  Widok →  

lub  

• skrót klawiszowy CTRL 1  
bądź 

• Menu  Sprawozdanie →   

lub też 

• Przełączyć  „Przełącznik widoku dokumentów” z „Dokumentów”  na „Listę dokumentów”, czyli: 

  

Funkcja ta w sposób szczegółowy została omówiona w rozdziale 5.2 Lista utworzonych sprawozdań. 

 

 Etykiety nagłówków tabel 

Wybierając funkcję „Etykiety nagłówków tabel”, poprzez: 

• Menu  Widok →   

możliwy jest wybór jednej z podfunkcji (zob. Rysunek 275), za pomocą której: 
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• dokonywana jest zmiana trybu wyświetlania opisu poszczególnych pól tabel, 

• możliwe jest wprowadzanie zmian do wcześniejszych ustawień, 

• włączane/wyłączane są etykiety pozycyjne dla sprawozdań listowych. 
 

 
Rysunek 275. Funkcje dostępne dla etykiet nagłówków tabel 

5.1.5.2.1 Etykiety opisowe 

Wybranie „Opisowe” (zob. Rysunek 276), pozwala na: 

• prezentację pełnego brzmienia nazw pól 

 
Rysunek 276. Etykiety opisowe pól 

5.1.5.2.2 Etykiety techniczne 

Wybranie „Techniczne” (zob. Rysunek 277), pozwala na: 

• identyfikację poszczególnych pól za pomocą etykiet zdefiniowanych przez NBP. 

 
Rysunek 277. Etykiety techniczne pól 

5.1.5.2.3 Etykiety mieszane 

Wybranie „Mieszane” (zob. Rysunek 278), pozwala na: 

• wyświetlanie zarówno etykiet technicznych jak i etykiet opisowych,  
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Rysunek 278. Etykiety mieszane pól 

5.1.5.2.4 Więcej 

Wybranie „Więcej”, pozwala na: 

• prezentację Etykiet XBRL-name (zob. Rysunek 279), 

 
Rysunek 279. Etykiety XBRL-name 

 

• prezentację Etykiet XBRL-id (zob. Rysunek 280). 

 
Rysunek 280. Etykiety XBRL-id 

 

5.1.5.2.5 Etykiety wymiarów 

Aby uaktywnić funkcję „Pokaż etykiety wymiarów”, należy w menu „Widok” zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok → →   
 
Funkcja ta: 

• pozwala na prezentację etykiet wymiarów 
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5.1.5.2.6 Zmień język 

Aby uaktywnić funkcję „Zmień język”, należy w menu „Widok” wybrać tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok → →   
 
 
 
Funkcja ta: 

• jest aktywna tylko dla sprawozdań EBA ITS PL 

• użytkownikom, którzy mają licencję aSISt rozszerzoną o tłumaczenia taksonomii EBA ITS PL na język polski, 
pozwala na zmianę prezentacji etykiet i nazw tabel na język polski lub angielski (zob. Rysunek 281), 

 

 
Rysunek 281. Okno z możliwością zmiany języka w taksonomii EBA ITS PL 

 

• użytkownikom, którzy nie mają tłumaczeń taksonomii EBA ITS PL na język polski, wyświetla okno z wyborem 
języka, bez możliwości wprowadzenia tam zmian  (zob. Rysunek 282). 

 
Rysunek 282. Okno z brakiem możliwości zmiany języka w taksonomii EBA ITS PL 

 

5.1.5.2.7 Etykiety pozycyjne 

Aby uaktywnić funkcję „Pokaż etykiety pozycyjne”, należy w menu „Widok” zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok → →   
 
Funkcja ta: 

• pozwala na prezentację etykiet pozycyjnych na sprawozdaniach: 

o PEGAZ, 
o Rezerwa Obowiązkowa, 
o PD, 

• dla innych sprawozdań jest nieaktywna, 

• może być w dowolnym momencie włączana i wyłączana. 
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Przykładowe sprawozdanie PEGAZ (formularz MAZ-GOT), dla którego zostały włączone etykiety pozycyjne obrazuje 
Rysunek 283 (por. Rysunek 284). 
 
 

 
Rysunek 283. Sprawozdania z włączonymi etykietami pozycyjnymi 

 

 
Rysunek 284. Sprawozdanie z wyłączonymi etykietami pozycyjnymi 

 

 Formatowanie nagłówków tabeli 

Wybierając funkcję „Formatowanie nagłówków tabeli”, poprzez: 

• Menu  Widok → , 

możliwy jest wybór jednej z podfunkcji (zob. Rysunek 285), za pomocą której: 

• dokonywana jest automatyczna zmiana rozmiarów wierszy i nagłówków tabeli, 

• możliwe jest wprowadzenie własnych zmian w ustawieniach, 

• przywracane są domyślne ustawienia tabeli. 
 

 
Rysunek 285. Formatowanie nagłówków tabeli 

 

5.1.5.3.1 Ustaw automatycznie 

Aby uaktywnić funkcję „Automatyczne ustawienie nagłówków tabeli”, należy wybrać: 

• Menu  Widok →  →  

lub  
 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Alt-U 
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Funkcja ta: 

• po pozytywnym zatwierdzeniu zapytania (zob. Rysunek 286), wprowadzi automatyczne zmiany do ustawień 
nagłówków tabel, przyjmując ustawienia: 

o dla nagłówków kolumn:    

o min: 70 px 
o max: 200 px 
o max liczba linii 3  

o dla nagłówków wierszy: 

o min: 30 px 
o max: 200 px 
o max liczba linii 2 

• nie wprowadzi żadnych zmian, jeśli odpowiadając na wyświetlone zapytanie użytkownik wybierze przycisk 

. 
 
  

 
Rysunek 286. Zapytanie o wykonanie automatycznej zmiany w nagłówkach tabeli 

 

5.1.5.3.2 Ustaw 

Aby uaktywnić funkcję „Ustawienie nagłówków tabeli”, należy wybrać: 

• Menu  Widok →  →  
 
Funkcja ta: 

• pozwala na wprowadzenie zmian do ustawień nagłówków kolumn i wierszy, poprzez wskazanie: 

o minimalnej/maksymalnej szerokości, 
o maksymalnej dopuszczalnej liczby linii, 

• wyświetla ekran (zob.Rysunek 287), na którym prezentowane są ustawienia jak w ustawieniu automatycznym,  

• po wybraniu przycisku , wprowadzi zmiany ustawione w wyświetlonym oknie. 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     258 

 

 

Rysunek 287. Proponowane zmiany ustawień nagłówków tabel 

Wybranie przycisku , spowoduje zamknięcie funkcji „Ustawienie nagłówków tabeli” bez wprowadzania 

żadnych zmian. 

 

5.1.5.3.3 Przywróć domyślne 

Aby uaktywnić funkcję „Domyślne ustawienia tabeli”, należy wybrać: 

• Menu  Widok →  →  
 

 
Funkcja ta: 

• pozwala  przywrócić pierwotne (domyślne) ustawienie aktywnej tabeli, 

• jest pomocna, gdy w wyniku różnych zmian w wysokości czy szerokości tabel, w tym również ustawień 
automatycznych,  chcemy powrócić do  wcześniejszych ustawień systemowych. 

Po wybraniu tej funkcji na ekranie wyświetla się zapytanie (zob. Rysunek 288),  wymagające dodatkowej akceptacji. 

 
Rysunek 288. Komunikat o przywróceniu domyślnych ustawień tabel 

Po wybraniu przycisku , przywrócone zostaną ustawienia domyślne – systemowe. 
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 Panel walidacji 

W menu „Widok”, w „Panelu walidacji”: 

• Menu  Widok →   
 
pogrupowane zostały funkcje (zob. Rysunek 289), pozwalające na: 

• uaktywnianie/zamykanie zakładek, prezentowanych  poniżej otwartego formularza sprawozdawczego, 
dotyczących: 

o błędów,  
o szczegółów reguł, 
o szczegółów  komórki, 
o wyników wyszukiwania, 
o komentarzy komórek, 
o wyników weryfikacji mapowań, 
o komunikacji z tranSIS, 

• automatyczne uaktywnienie wszystkich zakładek, 

• automatyczne wyłączenie wszystkich zakładek. 
 
  

 
Rysunek 289. Funkcje pogrupowane w „Panelu walidacji” 

Niektóre z dostępnych tu funkcji uaktywniają się automatycznie, po uruchomieniu odpowiednich funkcji, inne 

wymagają włączenia (zaznaczenia). 

5.1.5.4.1 Błędy 

Aby uaktywnić zakładkę „Błędy”, należy w menu „Widok” zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok →  →    
 
lub wybrać 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-1 
 

   
Funkcja ta: 
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• odpowiada za wyświetlenie w dolnej części ekranu zakładki „Błędy”, informującej o błędach występujących 
podczas wprowadzania danych i walidacji (zob. Rysunek 290), 

• uaktywnia się automatycznie po wykonaniu funkcji: 

o importu danych – zawiera informacje o dokonanym imporcie, 
o walidacji – informuje o ilości błędów i ostrzeżeń. 

 

 
Rysunek 290. Widok błędów w zakładce "Błędy" 

 
Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wiersz z prezentowanym błędem czy ostrzeżeniem: 

• dla reguł kompletności i reguł wyliczeniowych – powoduje otwarcie tabeli zawierającej błędną pozycję i 
ustawienie się kursora w pozycji gdzie dana reguła jest niespełniona, 

• dla reguł poprawności, reguł warunkowych i reguł XBRL Formula  – powoduje wyświetlenie szczegółów 
niespełnionej reguły. 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyświetloną listę, prezentowane jest menu funkcyjne (zob. Rysunek 
291), które pozwala wyświetloną listę: 

• wydrukować, 

• zapisać w formacie: 

o MS Excel, 
o CSV, 
o HTML. 

 
Rysunek 291. Funkcje drukowania i eksportu listy błędów, dostępne w zakładce „Błędy”  

 
Wybór opcji: 

 : 

• powoduje prezentację wcześniej wyświetlonej listy w formacie do wydruku, 

• pozwala przy wykorzystaniu dostępnych tam funkcjonalności, na: 

  - wprowadzenie zmian w ustawieniach rozmiaru papieru, orientacji strony i marginesów, 

 - wprowadzenie zmian w ustawieniach nagłówków i skali, 

  - wydrukowanie prezentowanej listy, 

  - wyjście z funkcji “podglądu wydruku”. 
 

5.1.5.4.2 Szczegóły reguł 

Aby uaktywnić zakładkę „Szczegóły reguł” należy w menu „Widok” zaznaczyć tę funkcję, czyli: 
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• Menu  Widok →  →      
lub wybrać 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-2 
 

 
Funkcja ta: 

• odpowiada za wyświetlenie w dolnej części ekranu zakładki „Reguły”, informującej o regułach występujących 
w wybranym polu,  

• pozwala na sprawdzenie szczegółów reguł tam zawartych,  

• nie wyświetla żadnych danych, jeżeli w wybranej komórce nie ma żadnych reguł kontrolnych, 

• brak zaznaczenia tej funkcji w menu spowoduje, brak zakładki „Reguły”. 
 
W zależności od rodzaju reguł występujących w sprawozdaniu, ekran prezentowany po wybraniu tej funkcji może 
mieć różną postać: 
 

• dla reguł w sprawozdaniach COREP, FINREP (zob. przykładowy Rysunek 292), 

 
Rysunek 292. Widok reguły NBP, prezentowanej w zakładce "Reguły" 

 

• dla reguł opartych na technologii XBRL Formula w sprawozdaniu NB300 (zob. przykładowy Rysunek 293). 
Zastosowano tu dodatkowo dwie  zakładki w których prezentowanych jest więcej informacji o znajdujących się 
tam formułach, czyli: 

 

 - dostarcza bliższych wyjaśnień o działaniu formuły 
 

 - zawiera rozszerzone informacje o zmiennych i asercji wartości danej reguły. 

 

 
Rysunek 293. Prezentacja dodatkowego opisu formuły w sprawozdaniu NB300 
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W przypadku NB300 dla niespełnionych reguł: 

• valueAssertion_64, 

• valueAssertion_65, 

• valueAssertion_66,  

• valueAssertion_67,  

• valueAssertion_68,  

• valueAssertion_71,  

• valueAssertion_72,   
 
w zakładce "Opis" obok informacji o działaniu formuły, prezentowany jest dodatkowo „Komunikat z walidacji”, 
informujący o numerach identyfikatorów, dla których reguła nie jest spełniona (zob. Rysunek 293). 
 

• dla reguł opartych na technologii XBRL Formula w sprawozdaniach z taksonomią ITS ( zob. przykładowy 

Rysunek 294). 

 
Rysunek 294. Szczegóły reguły COREP OF EBA ITS PL v5738_h Formula XBRL 

 

• dla reguł wyliczeniowych powstałych z przekształcenia formuł XBRL, będącymi podstawą działania 
funkcjonalności wyliczania sprawozdań: 

o ALMM EBA ITS PL 
o COREP OF EBA ITS PL 
o COREP LR EBA ITS PL 
o ENCUMBRANCE EBA ITS PL 
o FINREP EBA ITS PL 
o LCR DA EBA ITS PL 
o LE EBA ITS PL 
o NSFR EBA ITS PL 
zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych. 
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Rysunek 295. Przykładowa reguła wyliczeniowa eba_v8734_m_calc_009 sprawozdania ALMM EBA ITS PL skonwertowana z 

formuły eba_v8734_m 

5.1.5.4.3 Szczegóły komórki 

Aby uaktywnić zakładkę „Szczegóły komórki”, należy w menu „Widok” zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok →  →    
lub wybrać 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-3 
 
Funkcja ta: 

• odpowiada za wyświetlenie w dolnej części ekranu zakładki „Szczegóły komórki” (zob. Rysunek 296), dzięki 
której możliwe jest: 

o sprawdzenie wcześniej zapisanych I wprowadzenie nowych adnotacji komórki, 
o wyświetlenie informacji o szczegółach XBRL wybranej komórki. 

 

 
Rysunek 296. Widok szczegółów komórki wyświetlony w zakładce "Adnotacje komórki" 

W zakładce tej: 

• w lewym panelu okna prezentowane są: 

o zawsze (zob. Rysunek 296): 

o adres wybranej (podświetlonej) komórki, 
o miara, do której przypisana jest komórka, 

o jeśli tabela do której należy wybrana komórka, ma więcej niż jeden wymiar (zob. Rysunek 296): 

o wymiary, do których należy wybrana komórka, 

• w prawym panelu okna dostępne są zakładki: 

o widoczne zawsze:  , 
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o widoczne dla poszczególnych miar i wymiarów: , , . 

 

W zakładce:   , prezentowane są wcześniej wprowadzone adnotacje, czyli : dowolne informacje 

tekstowe, które: 

o są niezależne od prezentowanych tam wartości komórki, 
o powiązane są z danym typem taksonomii, 
o raz wpisane, widoczne są we wszystkich okresach sprawozdawczych (w tym również w 

nowoutworzonych),   
o widoczne są tylko w aplikacji aSISt,  
o nie są zapisywane w wygenerowanym pliku wynikowym, 
o stanowić mogą podręczny notatnik użytkownika. 

Dostępne tu funkcje, pozwalają na: 

   - wprowadzanie nowej adnotacji, po wcześniejszym zaznaczeniu w lewym panelu okna konceptu, dla którego 
mają zostać wprowadzone adnotacje, 

 

 - modyfikowanie prezentowanych adnotacji, po wcześniejszym zaznaczeniu (podświetleniu) adnotacji, dla której 
mają zostać wprowadzone zmiany, 
 

 - usuwanie błędnych lub już niepotrzebnych adnotacji komórki, po wcześniejszym zaznaczeniu (podświetleniu) 
adnotacji do usunięcia, 
 

 - filtrowanie prezentowanych adnotacji względem dostawców adnotacji. 
 
Wybranie funkcji filtrowania: 

• pozwala na wyświetlenie tylko tych adnotacji, które pochodzą od wybranych (zaznaczonych) dostawców. 
  

 
 

Po uaktywnieniu filtrowania: 

• ikona prezentująca tą funkcję zmienia zabarwienie na niebieskie , 

• prezentowane są tylko te adnotacje, które dotyczą zaznaczonych dostawców. 
 
Obecnie adnotacje mogą być tworzone wyłącznie przez użytkownika aSISt, który jest identyfikowany jako: 
INTERNAL. 
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W przyszłości planowane są udoskonalenia tej funkcji, pozwalające na tworzenie i dostarczanie adnotacji również 
przez innych użytkowników. 

 

Adnotacje mogą być wprowadzone i później prezentowane: 
o tylko w jednej (wymaganej) komórce, 
o dla całej miary,  
o dla całego wymiaru. 

 
Stosownego wyboru dokonuje się przy tworzeniu nowej adnotacji, zaznaczając w lewym panelu okna odpowiedni 
koncept.  

Funkcja „Pokaż podrzędne” pozwala na prezentację w prawym panelu okna: 

• wszystkich utworzonych i zapisanych adnotacji, niezależnie od tego dla jakiego konceptu zostały one utworzone 

-  gdy jest uaktywniona:  , 

• tylko tych adnotacji, które zostały zdefiniowane dla zaznaczonego w lewym panelu okna  kontekstu – gdy jest 

wyłączona i ma postać: . 
 
Domyślnie funkcja ta jest zaznaczona (uaktywniona), ale użytkownik może ją w dowolnym momencie wyłączyć. 

 

Aby do komórki wprowadzić dowolne adnotacje, należy: 

• zaznaczyć (podświetlić) wymaganą komórkę, 

• uruchomić funkcję „Adnotacje komórki”, wybierając: 

o w dolnej części ekranu zakładkę   →  
lub 

o Menu  Komórka →  →   → , 
lub 

o klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając funkcję:  →   → 

 

• w lewym panelu okna wybrać koncept, dla którego mają zostać wprowadzone adnotacje, 

• z prawego panelu okna wybrać ikonę funkcyjną:  , 

• do wyświetlonego okna (zob. Rysunek 297) wprowadzić wymagany tekst i zatwierdzić przyciskiem  . 
 

 
Rysunek 297. Wprowadzanie adnotacji do komórki 

Szczegóły komórki po wprowadzeniu adnotacji mogą mieć postać jak prezentuje to Rysunek 298. 
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Rysunek 298. Szczegóły komórki z wprowadzonymi adnotacjami 

Brak zaznaczenia funkcji „Szczegóły komórki” w menu „Widok” spowoduje, brak zakładki „Szczegóły komórki” . 

 

5.1.5.4.4 Wyniki wyszukiwania 

Aby uaktywnić zakładkę „Wyniki wyszukiwania”, należy w menu „Widok” zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok →  →     
lub wybrać 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-4 
bądź 
uruchomić jedną z funkcji:  „Znajdź komórkę” czy „Znajdź/zastąp wartość” bliżej opisane w rozdziałach:  5.1.3.3 

Znajdź komórkę i 5.1.3.4 Znajdź / zastąp wartość. 
 
Funkcja ta: 

• odpowiada za wyświetlenie w dolnej części ekranu zakładki „Wyniki wyszukiwania”,  

• wyświetla listę wszystkich odnalezionych w procesie wyszukiwania komórek, zgodnych z podanym zakresem 
wyszukiwania, 

• poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wiersz z wyświetlonym wynikiem, otwiera odpowiednią tabelę  
i ustawia się w poszukiwanej komórce, 

• przykładowy ekran z aktywną zakładką „Wyniki wyszukiwania” przedstawiający wyniki poszukiwania żądanej 
komórki  obrazuje Rysunek 299, 

• uaktywnia się automatycznie po uruchomieniu jednej z funkcji wyszukiwania. 
 

 
Rysunek 299. Wyniki wyszukiwania żądanej komórki 

5.1.5.4.5 Komentarz komórki 

Aby uaktywnić funkcję „Komentarz komórki”, należy w menu „Widok” zaznaczyć tę funkcję, czyli: 
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• Menu  Widok →  →    
 

lub wybrać 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-5 
 

 
Funkcja ta: 

• umożliwia wpisywanie komentarzy do dowolnych komórek formularzy sprawozdawczych, 

• jest aktywna dla wszystkich sprawozdań za wyjątkiem: PEGAZ, F1, F7, 

• powoduje utworzenie w dolnej części ekranu zakładki „Komentarz komórki”, w której mogą być wprowadzone 
wymagane komentarze (zob. Rysunek 300), 

• komórka, do której został dopisany komentarz, zawiera w prawym górnym rogu komórki niebieski trójkąt 

, 

• brak zaznaczenia tej funkcji w menu spowoduje, brak zakładki „Komentarz komórki” i  w konsekwencji  brak 
możliwości wprowadzania wymaganych komentarzy. 

 
 

 
Rysunek 300. Wprowadzanie komentarza do wybranej komórki  

 
Aby wprowadzić komentarz do wybranej komórki, należy: 

• ustawić kursor w komórce do której ma być dopisany komentarz, 

• uaktywnić funkcję „Komentarz komórki”, 

• w dolnej zakładce „Komentarz komórki” wprowadzić wymagany tekst (początkowo, do momentu zapisania 
tekst prezentowany jest kursywą), 

• zapisać  wprowadzone dane – zmienia się czcionka wprowadzanego tekstu z kursywy, na normalny tekst. 

Podczas wprowadzania komentarzy, dostępne są funkcje: 

Shift+Enter – przejdź do nowego wiersza komentarza,  

 - zawijaj wiersze, 

 - kopiuj zawartość wiadomości, 

 - drukuj zawartość wiadomości. 

Komentarze tu wprowadzone: 

• widoczne są w wygenerowanym pliku, 

• odnoszą się do konkretnej komórki, do której zostały wprowadzone. 
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5.1.5.4.6 Wyniki weryfikacji mapowań 

Aby uaktywnić zakładkę „Wyniki weryfikacji mapowań”, należy w menu zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok →  →    
 
lub wybrać 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-6 
 

 
Funkcja ta: 

• odpowiada za wyświetlenie w dolnej części ekranu informacji o wynikach weryfikacji mapowań, 

• jest aktywna tylko dla tych banków, które licencje aSISt mają poszerzoną o moduł „Mapowanie danych”, 

• uaktywnia się automatycznie po wykonaniu funkcji weryfikacji mapowań danych. 

 

5.1.5.4.7 Komunikacja z tranSIS 

Aby uaktywnić zakładkę „Komunikacja z tranSIS”, należy zaznaczyć tą funkcję w menu „Widok”, czyli: 

• Menu  Widok →  →    
 

lub wybrać: 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-7 
 
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy mają aktywną funkcję „Praca w trybie tranSIS”, 

• odpowiada za wyświetlenie w dolnej części ekranu, w zakładce „Komunikacja z tranSIS”, informacji o 
komunikatach przychodzących z systemu tranSIS od uruchomienia aplikacji aSISt, do momentu wykonania tej 
funkcji,  

• pozwala na wprowadzenie zmian okresu, za który mają zostać wyświetlone informacje dotyczące komunikacji 
z systemem tranSIS. 

 

Po wybraniu tej zakładki  w dolnej części ekranu  wyświetla się informacja (zob. Rysunek 301). 

 
Rysunek 301. Komunikacja z tranSIS - informacje bieżące 
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Informacje tu wyświetlone dotyczą odpowiednio: 

 - komunikaty wysłane z aSISt, 

 - komunikaty wysłane z tranSIS, 

- komunikat dołączony przez aSISt lub tranSIS, który może być odczytany po kliknięciu na tą 

ikonę.  

 
Wyświetloną listę (uwzględniającą zastosowane filtry) można: 

• wydrukować, 

• zapisać w formacie: 

o MS Excel, 
o CSV, 
o HTML. 

 
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyświetloną listę, prezentowane są funkcje (zob. Rysunek 302). 
 

 
Rysunek 302. Funkcje drukowania i eksportu wiadomości tranSIS 

 
 
Wybór opcji: 

 : 

• powoduje prezentację wcześniej wyświetlonej listy w formacie do wydruku, 

• pozwala przy wykorzystaniu dostępnych tam funkcjonalności, na: 

o   - wprowadzenie zmian w ustawieniach rozmiaru papieru, orientacji strony i marginesów, 

o  - wprowadzenie zmian w ustawieniach nagłówków i skali, 

o   - wydrukowanie listy wyświetlononych komunikatów z tranSIS, 

o   - wyjście z funkcji “podglądu wydruku”. 

 

Pełny obraz komunikacji między aSISt i tranSIS można również wyświetlić, wybierając: 

• Menu  TranSIS →    
lub 

• ikonę  

Funkcja ta szczegółowo została opisana w rozdziale 5.1.6.1 Komunikacja z tranSIS. 
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5.1.5.4.8 Konflikty 

Aby uaktywnić zakładkę „Konflikty”, należy w menu zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok →  →    
 
lub wybrać 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-8 
 

 
Funkcja ta: 

• odpowiada za wyświetlenie w dolnej części ekranu informacji o ewentualnych konfliktach powstałych przy 
próbie zapisywaniu różnych danych, wprowadzonych na różnych stanowiskach aSISt, do tej samej komórki, 

• uaktywnia się automatycznie przy próbie zapisania różnych danych do jednej komórki,  

• dotyczy aplikacji aSISt przy pracy wielostanowiskowej. 

Funkcja ta szczegółowo została opisana w rozdziale 3.4.2.3 Rozwiązywanie konfliktów powstałych przy zapisywaniu 

danych. 

5.1.5.4.9 Wyłączenia i korekty 

Aby uaktywnić zakładkę „Wyłączenia i korekty”, należy w menu zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok →  →    
lub  

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift+9 

 

Funkcje tu pogrupowane: 

• są aktywne tylko dla banków posiadających licencję aSISt rozszerzoną o „Moduł konsolidacji sprawozdań”, 

• umożliwiają definiowanie nowych wyłączeń/korekt oraz zarządzanie już istniejącymi, 

• poprzez prezentację listy wyłączeń/korekt, dostarczają informacji o zdefiniowanych wyłączeniach/korektach,  

• pozwalają na eksportowanie i importowanie wyłączeń/korekt. 

 

Przykładowy ekran z aktywną zakładką „Wyłączenia i korekty” przedstawia Rysunek 303. 
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Rysunek 303. Zakładka „Wyłączenia i korekty” 

Funkcja ta szczegółowo została opisana w VI części Instrukcji użytkownika aSISt „Moduł konsolidacji sprawozdań”  

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale 

DOKUMENTACJA pod adresem:   https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja. 

 

5.1.5.4.10  Historia komórki 

Aby uaktywnić zakładkę „Historia komórki”, należy w menu zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok →  →    
 
lub wybrać 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-0 
 

 
Funkcja ta: 

• pozwala na podgląd zmian wprowadzonych do danej komórki w zakresie (lewa strona okna):  

o daty modyfikacji, 
o źródła zmian,  
o typu zmian,  
o wartości przed operacją, 
o wartości po operacji,  
o użytkownika, który wprowadził zmiany, 

• pozwala na podgląd składowych wartości komórki po konsolidacji danych, w zakresie (prawa strona okna):  

o jednostek 
oraz 
o wartości 
wchodzących w skład konsolidacji. 

 
Przykładowy ekran z aktywną zakładką „Wyłączenia i korekty” przedstawia Rysunek 304. 
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Rysunek 304. Zakładka „Historia komórki” 

Funkcja ta szczegółowo została opisana w VI części Instrukcji użytkownika aSISt „Moduł konsolidacji sprawozdań”  

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale 

DOKUMENTACJA pod adresem:   https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja. 

 

5.1.5.4.11 Pokaż wszystkie 

Aby uruchomić funkcję „Pokaż wszystkie”, należy wybrać: 

• Menu  Widok →  →   

 
lub  

• skrót klawiszowy: Ctrl-F8 
 
 
Funkcja ta: 

• pozwala na jednoczesne uaktywnienie wszystkich zakładek dostępnych w menu “Panel walidacji”, bez 
konieczności pojedynczego zaznaczania tych funkcji, czyli zakładek: 

o błędy,  
o szczegóły reguł, 
o szczegóły komórek, 
o wyniki wyszukiwania, 
o komentarz komórki, 
o wyniki weryfikacji mapowań (tylko przy licencji poszerzonej o moduł ”Mapowanie danych”), 
o komunikację z tranSIS (tylko przy włączonej funkcji “Komunikacja z tranSIS”), 

• po jej wykonaniu może prezentować ekran jak przedstawia to Rysunek 274. 
 

5.1.5.4.12 Ukryj wszystkie 

Aby uruchomić funkcję „Ukryj wszystkie”, należy wybrać: 

• Menu  Widok →  →   
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lub  

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-F8 

 
Funkcja ta: 

• pozwala na jednoczesne zamknięcie wszystkich zakładek, aktywnych w dolnej części ekranu, bez konieczności 
pojedynczego ich wyłączania, czyli zakładek: 

o błędy,  
o szczegóły reguł, 
o szczegóły XBRL, 
o wyniki wyszukiwania, 
o komentarz komórki, 
o wyniki weryfikacji mapowań (tylko przy licencji poszerzonej o moduł ”Mapowanie danych”), 
o komunikację z tranSIS (tylko przy włączonej funkcji “Komunikacja z tranSIS”),  

• znajduje największe zastosowanie wówczas, gdy użytkownik pracuje na tabelach składających się z wielu 
wierszy, kolumn i istotne jest , aby widoczna była jak największa ilość tych informacji na ekranie (w dowolnym 
momencie można ponownie włączyć wybraną bądź wszystkie zakładki, wykorzystując do tego wcześniej 
opisane funkcje).   

Wygląd okna po „Ukryciu wszystkich zakładek” przedstawia Rysunek 305. 

 
Rysunek 305. Postać ekranu po wyłączeniu wszystkich zakładek „Panelu walidacji” z menu „Widok” 

 Elementy okna 

W menu „Widok”, w „Elementach okna”, czyli: 

• Menu  Widok →   
 
pogrupowane zostały funkcje (zob. Rysunek 306), pozwalające na: 
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• wyłączanie /włączanie prezentowanych na ekranie informacji, dotyczących: 

o listy formularzy, 
o panelu edycyjnego, 
o panelu narzędzi, 
o panelu statusu, 
o trybu pełnoekranowego. 

 
Rysunek 306. Funkcje pogrupowane w „Elementach okna” 

Wyłączanie poszczególnych elementów okna ma swoje główne zastosowanie wówczas, gdy: 

• użytkownik pracuje na tabelach składających się z wielu wierszy, kolumn i istotne jest , aby widoczna była jak 
największa ilość tych informacji na ekranie, 

• gdy pewne elementy okna nie są wykorzystywane przez użytkownika a wręcz przeszkadzają mu w bieżącej 
pracy. 

Przykładową postać ekranu, w której włączone są wszystkie elementy okna (oznaczone kolorem niebieskim), 
prezentuje Rysunek 274. 
 

5.1.5.5.1 Lista formularzy 

Aby wyłączyć / włączyć „Listę formularzy”, należy wybrać: 

• Menu  Widok → →   

 
lub  

• skrót klawiszowy: Ctrl-F9 
 
Funkcja ta: 

• pozwala na wyłączenie/włączenie listy formularzy dostępnych w aktywnym sprawozdaniu. 
 
Wygląd okna po wyłączeniu „Listy formularzy”, przedstawia Rysunek 307. 
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Rysunek 307. Postać ekranu z wyłączoną listą formularzy 

Jeżeli przy wyłączonej liście formularzy użytkownik chciałby otworzyć kolejną tabelę, to może dokonać właściwego 

wyboru, wykorzystując: 

• Widok → →  (Ctrl-F9) i ponownie włączyć „Listę formularzy”, 
lub 

• Tabela →  ( Ctrl+Shift-T) (zob. rozdział 5.1.2.5 Znajdź tabelę). 
 

5.1.5.5.2 Panel edycyjny 

Aby wyłączyć/włączyć „Panel edycyjny”, należy wybrać: 

• Menu  Widok → →   

 
lub  

• skrót klawiszowy: Ctrl-F10 
 
Włączony „Panel edycyjny”: 

• w wierszu powyżej otwartej tabeli: 

o wyświetla wartość komórki, na której ustawiony jest kursor (zob. Rysunek 308), 
o ułatwia korygowanie wcześniej błędnie wprowadzonych kwot. 

 

 
Rysunek 308. Włączony „Panel edycyjny” 

Wygląd okna po wyłączeniu „Panelu edycyjnego”, przedstawia Rysunek 307. 
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5.1.5.5.3 Panel narzędzi 

Aby wyłączyć/włączyć „Panel narzędzi”, należy wybrać: 

• Menu  Widok → →   

 
lub  

• skrót klawiszowy: Ctrl-F11 
 
Włączony „Panel narzędzi”: 

• w wierszu poniżej menu funkcyjnego (zob. Rysunek 309), prezentuje często wykorzystywane przy 
przygotowywaniu sprawozdań ikony funkcyjne, które ułatwiają dokonywanie wyboru odpowiednich funkcji: 

o lewa strona: 

o funkcje ułatwiające wypełnianie danych w tabelach, 

o prawa strona: 

o funkcje obejmujące pełny cykl sprawozdawczy, oraz  
o funkcje związane z wykonywaniem zmian w ustawieniach sprawozdań i zmianą statusów. 

 
Wyłączony “Panel narzędzi”: 

• uniemożliwi uruchamianie funkcji poprzez ikony funkcyjne.  
 

 
Rysunek 309. Włączony „Panel narzędzi” 

 
Wygląd okna po wyłączeniu „Panelu narzędzi”, przedstawia Rysunek 307. 
 

5.1.5.5.4 Panel statusu 

Aby wyłączyć/włączyć „Panel statusu”, należy wybrać: 

• Menu  Widok → →   

lub  

• skrót klawiszowy: Ctrl-F12 

 
Włączony „Panel statusu” : 

• w wierszu u dołu ekranu (zob. Rysunek 310), prezentuje: 

o lewy róg: 

o nazwa aktywnej tabeli sprawozdania, 
o adres komórki, na której ustawiony jest kursor (podświetlonej), 
o wartość komórki, na której ustawiony jest kursor (podświetlonej), 
o pusty, gdy nie jest otwarta żadna tabela, 
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o prawy róg: 

o nazwa sprawozdania, 
o okres, którego dotyczy sprawozdanie, 
o status sprawozdania, 
o informacja o włączeniu  funkcji: „Prezentacja w tysiącach” (dla sprawozdań dla których w menu 

„Widok” uaktywniona została ta funkcja) . 
 
 

 
Rysunek 310. Włączony „Panel statusu” 

 
Wygląd okna po wyłączeniu „Panelu statusu”, przedstawia Rysunek 307. 
 

5.1.5.5.5 Tryb pełnoekranowy 

Aby włączyć/wyłączyć „Tryb pełnoekranowy”, należy wybrać: 

• Menu  Widok → →   

 
lub  

• skrót klawiszowy: F11 
 

Włączony „Tryb pełnoekranowy”: 

• ułatwia użytkownikowi pracę na dużych tabelach składających się z wielu wierszy i kolumn, 

• prezentuje ekran zob. Rysunek 311. 
 

 
Rysunek 311. Postać ekranu przy włączonym „Trybie pełnoekranowym” 

W dowolnym momencie można przywrócić normalny tryb pracy , poprzez ponowne wybranie: 
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• skrótu klawiszowego: F11 

lub 

•  Menu  Widok → →   

 

 Filtrowanie danych listowych 

Aby uruchomić funkcję „Filtrowanie danych listowych”, należy wybrać: 

• Menu  Widok →       

lub 

• ikonę    z  „Panela narzędzi”  

bądź 

• ikonę  znajdującą się nad wybraną tabelą listową (zob. Rysunek 312) 

 

Funkcja ta: 

• pozwala na filtrowanie danych zawartych w tabelach listowych,  
przykładowo: 

o dla FINREPa:  FBN026A, FBN026B, FBN026C, FBN026D, FBN026E, FBN031A, FBN031B, FID002, FID003, 
FID004, FIN025, FIN026A, FIN026B,  FIN026C, FIN026D, FIN026E, FIN026F, FIN026G, FIN027), 

o dla GIIF: GIIF_01 
o dla NB300: wszystkie tabele za wyjątkiem “Dane o sporządzającym I zatwierdzającym sprawozdanie”, 

• dla tabel nielistowych jest nieaktywna, 

• umożliwia: 

o włączanie i wyłączanie zastosowanych filtrów,  
o wprowadzanie zmian w zdefiniowanych filtrach, 
o zapisywanie zdefiniowanych zakresów wyszukiwania, w celu późniejszego wykorzystania, 
o usuwanie zdefiniowanych przez użytkownika filtrów, 
o odwracanie zdefiniowanych filtrów, 

• może być uruchamiana z menu „Widok”, z poziomu „Panela narzędzi”, jak również za pomocą ikonki funkcyjnej 
i  podfunkcji,  prezentowanych nad tabelą listową (zob. Rysunek 312). 

 

 
Rysunek 312. Postać ekranu z otwartą tabelą listową i dostępnymi funkcjami filtrowania 
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Ikona funkcyjna, pozwalająca na definiowanie odpowiednich warunków wyszukiwania, w zależności od stanu 
filtrowania może przyjmować różne kolory: 
 

 - (ikona jest wyszarzona) – gdy funkcja jest nieaktywna,  

 - (ikona ma zabarwienie czarne) – gdy funkcja jest aktywna, ale nie zastosowano żadnych filtrów lub filtrowanie 
jest wyłączone: , 

 - (ikona ma zabarwienie niebieskie) – gdy funkcja jest aktywna i na tabeli prezentowane są dane zgodne z 
zastosowanym filtrem,  

 - (ikona ma zabarwienie czerwone) – gdy włączone jest filtrowanie, ale prezentowane dane nie są zgodne z 
zastosowanym filtrem i wymagane jest ponowne uruchomienie filtrowania, w celu odświeżenia 
prezentowanych danych. 

 
Wszystkie funkcje, umożliwiające zdefiniowanie nowych filtrów i zarządzanie nimi, dostępne są po rozwinięciu ikony 
filtrowania, znajdującej się nad tabelą listową (zob. Rysunek 312) i należą do nich: 

• odśwież,  

• wyczyść, 

• wyłącz, 

• odwróć, 

• ustawienia. 

 
 
 
Odśwież: 

• uaktywnia się, gdy ikona funkcyjna ma zabarwienie czerwone  i prezentowane dane nie są zgodne z 
zastosowanym filtrem (przykładowo: do danej tabeli zostały wprowadzone dodatkowe dane, które nie spełniają 
warunków wyszukiwania), 

• pozwala na odświeżenie wyświetlanych danych, zgodnie z zastosowanym filtrem wyszukiwania, 

• po wykonaniu tej funkcji: 

o zmienia się zabarwienie ikony na niebieskie ,  
o prezentowane są dane, zgodne z zastosowanym filtrem.  

 

Wyczyść: 

• uaktywnia się zawsze przy włączonym filtrze wyszukiwania, tzn. gdy ikona ma zabarwienie niebieskie , 

• pozwala na usunięcie zdefiniowanego filtru (jeśli zdefiniowane warunki wyszukiwania zostały wcześniej 
zapisane w formie nowego szablonu wyszukiwania, to szablon nie zostanie usunięty), 

• po wykonaniu tej funkcji: 

o zmienia się zabarwienie ikony na czarne , gdyż nie ma żadnych warunków wyszukiwania, 
o prezentowane są pełne dane w tabeli. 

 
Wyłącz: 

• pozwala na wyłączenie zastosowanego filtru wyszukiwania , 
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• po uruchomieniu tej funkcji: 

o następuję zaznaczenie aktywności tej funkcji:  co oznacza, że filtrowanie jest wyłączone, 

o zmienia się zabarwienie ikony na czarne ,  
o prezentowane są pełne dane w tabeli. 

 

Odwróć 

• uaktywnia się zawsze przy włączonym filtrze wyszukiwania, tzn. gdy ikona ma zabarwienie niebieskie , 

• pozwala na odwrócenie wcześniej zastosowanego filtru,  

• w oknie ustawienia filtra (zob. Rysunek 312), wymaga zaznaczenia opcji „Odwróć filtr”   dzięki 
czemu,   przy późniejszym sprawdzaniu zastosowanych ustawień użytkownik jest informowany, o 
wprowadzonej zmianie odwrócenia filtra  

• po wykonaniu tej funkcji: 

o ikona funkcyjna nadal ma zabarwienie niebieskie , 
o prezentowane są wyselekcjonowane dane, ale  odwrotne do wcześniej zdefiniowanego wyszukiwania. 

 

Ustawienia: 

• otwiera okno ustawień filtra,  

• pozwala na definiowanie wymaganych filtrów wyszukiwania, 

• prezentuje ekran w takiej samej postaci, jak filtrowanie uruchomione z menu „Widok” czy poprzez ikonę z 
poziomu „Panelu narzędzi” bądź poprzez ikonę znajdującą się nad tabelą (zob. przykładowy Rysunek 313). 

  
Rysunek 313. Okno ustawień filtra wyszukiwania dla FIN025 

Niektóre tabele listowe mogą się składać z kilku niezależnie sortowanych tabel (przykładowo FBN26A) i wówczas 

przy uruchomieniu funkcji filtrowania z menu „Widok” lub poprzez ikonę z poziomu „Panelu narzędzi”, ekran z 

„Ustawieniami filtra” może przyjmować postać jak przykładowo przedstawia Rysunek 314 (w górnej części 

prezentowanego ekranu widoczne są zakładki dotyczące poszczególnych tabel). 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     281 

 

  
Rysunek 314. Ustawienia filtra w tabeli FBN26A  

 
Aby zdefiniować nowy filtr wyszukiwania, należy: 

• ustawić się na wierszu, dla którego chcemy zdefiniować warunek wyszukiwania, 

• trzykrotnie kliknąć na wybrany wiersz: po dwukrotnym kliknięciu, w prawym rogu tego wiersza pojawi się , 
a po powtórnym kliknięciu wyświetli się okno wyboru warunków wyszukiwania (zob. Rysunek 315), 
 

 
Rysunek 315. Okno wyboru warunków wyszukiwania 

• rozwinąć warunki wyszukiwania, aby wybrać te, które chcemy określić w definiowanym filtrze (zob. Rysunek 
316), 

 
Rysunek 316. Wybór wymaganych warunków wyszukiwania 

 

• zatwierdzić dokonany wybór przyciskiem , 

• po powrocie do wcześniejszego ekranu, wprowadzić wymagane warunki dla pozostałych komórek tabeli, 

• poprzez zaznaczenie wymaganej opcji określić, czy spełnione mają być : 

o wszystkie wybrane warunki, 

czy 

o którykolwiek warunek, 

• jeśli chcemy aby zdefiniowane warunki wyszukiwania miały postać szablonu, wykorzystywanego w przyszłości, 

zapisać zdefiniowane warunki przy wykorzystaniu przycisku .  
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Przykładową postać ekranu z wprowadzonymi warunkami wyszukiwania prezentuje Rysunek 317 

 
Rysunek 317. Przykładowe warunki wyszukiwania zdefiniowane dla sprawozdania FIN026 

• zatwierdzić dokonane wybory przyciskiem . 

Wykonanie powyżej opisanych czynności spowoduje wyświetlenie tabeli, w której prezentowane będą tylko dane 

spełniające zdefiniowany warunek (zob. przykładowo Rysunek 318 i Rysunek 319). 

 
Rysunek 318. Postać tabeli po zastosowaniu zdefiniowanych warunków wyszukiwania 

 
W tabeli z włączonym filtrem wyszukiwania: 

• ikona filtrowania, znajdująca się poniżej zakładki z nazwą sprawozdania, ma zabarwienie niebieskie , 

• prezentowane są tylko wybrane elementy tabeli, zgodne z zastosowanym filtrem (zob. Rysunek 318 – wybrano  
2 elementy spośród 5).  

 
Aby usunąć wcześniej zdefiniowany filtr, należy: 

• wybrać z listy filtr, który ma być usunięty, 

• kliknąć na przycisk , 

• możliwe jest usuwanie tylko i wyłącznie filtrów użytkowników.  
 

 Sortowanie tabel listowych 

Aby uruchomić funkcję „Sortowanie”, należy wybrać: 

• Menu  Widok  →     
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lub 

• ikonę  z  „Panela narzędzi” 

bądź 

• ikonę  znajdującą się nad wybraną tabelą listową 

 

 
Funkcja ta: 

• pozwala na sortowanie danych zawartych w tabelach listowych, 
przykładowo: 

o dla FINREPa:  FBN026A, FBN026B, FBN026C, FBN026D, FBN026E, FBN031A, FBN031B, FID002, FID003, 
FID004, FIN025, FIN026A, FIN026B,  FIN026C, FIN026D, FIN026E, FIN026F, FIN026G, FIN027, 

o dla NB300: wszystkie tabele za wyjątkiem “Dane o sporządzającym I zatwierdzającym sprawozdanie”, 
o dla GIIF: GIIF_01 

• dla tabel nielistowych jest nieaktywna, 

• umożliwia: 

o włączanie i wyłączanie zdefiniowanych ustawień sortowania,  
o wprowadzanie zmian do wcześniej zdefiniowanych ustawień, 
o zapisywanie zdefiniowanych sortowań, w celu późniejszego wykorzystania, 
o usuwanie zdefiniowanych sortowań, 
o odwracanie zdefiniowanych sortowań, 

• może być uruchamiana z menu „Widok”, z poziomu „Panela narzędzi”, jak również za pomocą ikonki funkcyjnej 
i  podfunkcji,  prezentowanych nad tabelą listową (zob. Rysunek 319). 
 

 
Rysunek 319. Postać ekranu z otwartą tabelą listową i dostępnymi funkcjami sortowania 

 
Ikona funkcyjna, pozwalająca na definiowanie odpowiednich warunków sortowania, w zależności od stanu 
sortowania może przyjmować różne kolory: 
 

 - (ikona jest wyszarzona) – gdy funkcja jest nieaktywna,  

 - (ikona ma zabarwienie czarne) – gdy funkcja jest aktywna, ale nie zastosowano żadnych sortowań lub 
sortowanie jest wyłączone: , 

 - (ikona ma zabarwienie niebieskie) – gdy funkcja jest aktywna i na tabeli prezentowane są dane zgodne z 
zastosowanym sortowaniem,  

 - (ikona ma zabarwienie czerwone) – gdy włączone jest sortowanie, ale prezentowane dane nie są zgodne z tym 
sortowaniem i wymagane jest ponowne uruchomienie funkcji, w celu odświeżenia prezentowanych danych. 
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Wszystkie funkcje, umożliwiające zdefiniowanie warunków sortowania i zarządzanie nimi, dostępne są po 
rozwinięciu ikony filtrowania, znajdującej się nad tabelą listową (zob. Rysunek 312) i należą do nich: 

• odśwież,  

• wyczyść, 

• wyłącz, 

• odwróć, 

• ustawienia. 
 

 
Odśwież: 

• uaktywnia się, gdy ikona funkcyjna ma zabarwienie czerwone  i prezentowane dane nie są zgodne z 
zastosowanym filtrem (przykładowo: do danej tabeli zostały wprowadzone dodatkowe dane, które nie spełniają 
warunków wyszukiwania), 

• pozwala na odświeżenie wyświetlanych danych, zgodnie z zastosowanym sortowaniem, 

• po wykonaniu tej funkcji: 

o zmienia się zabarwienie ikony na niebieskie ,  
o prezentowane są dane, zgodne z wybranym sortowaniem.  

 
Wyczyść: 

• uaktywnia się zawsze przy włączonej funkcji sortowania, tzn. gdy ikona ma zabarwienie niebieskie , 

• pozwala na usunięcie zastosowanego sortowania (jeśli zdefiniowane warunki sortowania zostały wcześniej 
zapisane w formie nowego szablonu wyszukiwania, to szablon nie zostanie usunięty), 

• po wykonaniu tej funkcji: 

o zmienia się zabarwienie ikony na czarne , gdyż nie ma żadnych warunków sortowania, 
o prezentowane są pełne dane w tabeli. 

 
Wyłącz: 

• pozwala na wyłączenie zastosowanego sortowania, 

• po uruchomieniu tej funkcji: 

o następuję zaznaczenie aktywności tej funkcji:  co oznacza, że sortowanie jest wyłączone, 

o zmienia się zabarwienie ikony na czarne ,  
o prezentowane są pełne dane w tabeli. 

 

Odwróć 

• uaktywnia się zawsze przy włączonym sortowaniu, tzn. gdy ikona ma zabarwienie niebieskie , 

• pozwala na odwrócenie wcześniej zastosowanego sortowania,  

• w oknie ustawienia sortowania (zob. Rysunek 319), wymaga zaznaczenia opcji „Odwróć sortowanie” 

  dzięki czemu,   przy późniejszym sprawdzaniu zastosowanych ustawień użytkownik jest 
informowany, o wprowadzonej zmianie odwrócenia sortowania,  

• po wykonaniu tej funkcji: 
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o ikona funkcyjna nadal ma zabarwienie niebieskie , 
o prezentowane są wyselekcjonowane dane, ale  odwrotne w stosunku do wcześniej zdefiniowanego 

sortowania. 

 

Ustawienia: 

• otwiera okno ustawień sortowania,  

• pozwala na definiowanie wymaganych kierunków i kolejności zastosowanych kryteriów sortowania danych, 

• prezentuje ekran w takiej samej postaci, jak sortowanie uruchomione z menu „Widok” czy poprzez ikonę z 
poziomu „Panela narzędzi” czy też poprzez ikonę znajdującą się nad tabelą (zob. przykładowy Rysunek 320). 

 
 

 
Rysunek 320. Okno ustawień sortowania dla FIN026 

 
 
Aby zdefiniować warunki sortowania, należy: 

• w lewym panelu okna: 

o ustawić się na komórce, wg której mają zostać posortowanie dane w tabeli, 
o dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na to pole 
o po wyświetleniu możliwych opcji: , , dokonać wyboru kierunku sortowania dla tej 

komórki (zob. przykładowy Rysunek 321), 

• w prawym panelu okna (w przypadku, gdy w lewym panelu okna został zdefiniowany kierunek sortowania dla  
co najmniej dwóch komórek): 

o za pomocą:    i    - ustawić wymaganą kolejność sortowania. 
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Rysunek 321. Przykładowe warunki sortowania zdefiniowane dla sprawozdania FIN026 

 

• jeżeli zdefiniowane warunki sortowania mają zostać zachowane jako szablon do wykorzystania w przyszłości, 

zapisać zdefiniowane warunki przy wykorzystaniu przycisku ,  

• zatwierdzić dokonane wybory przyciskiem . 

Wykonanie powyżej opisanych czynności spowoduje wyświetlenie tabeli (zob. przykładowy Rysunek 322, w której: 

• dane zostaną posortowane zgodnie ze zdefiniowanymi warunkami, 

• ikona sortowania, znajdująca się poniżej zakładki z nazwą sprawozdania, ma zabarwienie niebieskie . 
 

 
Rysunek 322. Postać tabeli po zastosowaniu zdefiniowanych warunków sortowania 

 
Aby usunąć wcześniej zdefiniowane kryterium sortowania, należy: 

• wybrać z listy kryterium, które ma zostać usunięte, 

• kliknąć na przycisk , 

• możliwe jest usuwanie tylko i wyłącznie ustawień sortowania użytkowników.  
 

 Praca w tysiącach 

Aby uaktywnić funkcję „Praca w tysiącach”, należy w menu „Widok” zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok →  

Funkcja ta: 

• może zostać włączona  tylko dla sprawozdań: 

o WEBIS, 
o F1, 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     287 

 

o PD, 
o Rezerwa Obowiązkowa, 

• pozwala wszystkie kwoty zapisane w bazie w złotych, przedstawiać w  tysiącach złotych. 
 
Uaktywnienie tej funkcji: 

• zmienia tryb pracy na kwoty w tysiącach złotych,  

• dotyczy wszystkich formularzy sprawozdania w którym została uaktywniona, 

• można ją w dowolnym momencie wyłączyć lub ponownie włączyć. 
 
Po włączeniu tej funkcji: 

• wszystkie wartości muszą być wprowadzane w tysiącach złotych, 

• prezentacja wprowadzonych i zaimportowanych danych odbywa się w tysiącach, 

• kwoty, których wartości nie są pełnymi tysiącami (zostały wprowadzone w pełnych złotych przy wyłączonej 
funkcji „Prezentacja w tysiącach”) prezentowane są czerwonym kolorem czcionki.  

• po wykonaniu zaokrągleń, czyli funkcji „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania”, wszystkie fakty typu 
„monetary” prezentowane są niebieskim kolorem czcionki, 

• w dolnym prawym rogu ekranu, obok informacji o statusie sprawozdania znajduje się informacja o „Pracy w 
tysiącach”, 

• sprawdzając reguły kontrolne zawarte w wybranej komórce widoczne są szczegóły danej komórki ale dane 
wprowadzone do tej komórki i komórek  z nią powiązanych widoczne są w złotych a nie w tysiącach. 

 

Przykładowo kwota 22 644,88 złotych:  

• przy wyłączonej  funkcji „Praca w tysiącach” może zostać wprowadzona: 

o w pełnych złotych, czyli: 22 644,88 i wówczas po włączeniu funkcji ”Praca w tysiącach” prezentowana 
będzie, jako: 

o czerwonym kolorem czcionki jako 22,64  przy statusie „edycja danych wejściowych” 
o niebieskim kolorem czcionki jako 23  przy statusie „edycja w trybie uzgadniania” 

 

• przy włączonej  funkcji „Praca w tysiącach” powinna zostać wprowadzona jako: 

o  23 i wówczas na formularzu prezentowana będzie: 

o niebieskim kolorem czcionki  jako 23 

Niezależnie od tego, czy funkcja jest włączona czy wyłączona, oglądając szczegóły reguł, wprowadzone kwoty 

zawsze prezentowane są w złotych a nie w tysiącach, czyli przy statusie „edycja w trybie uzgadniania” będzie to 

23 000. 

Wyłączenie  funkcji  „Prezentacja w tysiącach” spowoduje prezentację wszystkich kwot na tabelach: 

o czarną czcionką, 
o w złotych przy statusie „edycja danych wejściowych”  (22 644,88), 
o w pełnych tysiącach przy statusie „edycja w trybie uzgadniania” (23 000). 
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UWAGI dodatkowe: 

• Funkcja może być w dowolnym momencie przygotowywania sprawozdania włączana i wyłączana, 

• Bez znaczenia jest, czy wykonując funkcję „Generuj sprawozdanie” funkcja jest włączona, czy wyłączona. 
 

 Obróć tabelę 

Aby uaktywnić funkcję „Obróć tabelę”, należy wybrać: 

• Menu  Widok →   

 

Funkcja ta: 

• jest aktywna tylko dla sprawozdań listowych, czyli: 

o dla COREPa – nieaktywna, 
o dla  FINREP: FBN026A, FBN026B, FBN026C, FBN026D, FBN026E, FBN031A, FBN031B, FID002, FID003, 

FID004, FIN025, FIN026A, FIN026B,  FIN026C, FIN026D, FIN026E, FIN026F, FIN026G, FIN027,  
o dla PEGAZ wszystkie formularze za wyjątkiem : PWEMI_1, 
o dla GIIF: GIIF_01, 
o dla NB300: wszystkie tabele za wyjątkiem “Dane o sporządzającym I zatwierdzającym sprawozdanie”, 
o dla LE: LE01 i LE02, 

 

• pozwala dokonać zmiany układu prezentowanej tabeli na:   

o układ w pionie, 

lub 

o układ  poziomy , 

• może być wykonywana wielokrotnie, 

• dotyczy zawsze otwartej- aktywnej tabeli. 
 
Przykład tabeli (FIN026), dla której wykonano funkcję „Obróć tabelę” przedstawia Rysunek 322 (por. Rysunek 323).  
 

 
Rysunek 323. Przykład tabeli po uruchomieniu funkcji „Obróć tabelę” 

 Wieloliniowe teksty 

Aby uaktywnić funkcję „Wieloliniowe teksty”, należy w menu „Widok” zaznaczyć tą funkcję, wybierając: 
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• Menu  Widok →   
 
Funkcja ta: 

• odpowiada za zawijanie długich danych typu tekstowego  
 

5.1.6 TranSIS 

Aplikacja aSISt, umożliwia bankom spółdzielczym i innym użytkownikom, przesyłającym sporządzone sprawozdania 
do swoich banków zrzeszających lub innych jednostek nadrzędnych: 

• wysyłanie tych sprawozdań w prosty sposób, bezpośrednio z aSISt do systemu tranSIS (zbierającego dane z 
różnych jednostek), przy wykorzystaniu opcji „Bezpośredniego przesłania sprawozdań do systemu tranSIS”,  
(zob. rozdział 5.1.1.9 Generuj sprawozdanie),  

ale także pozwala na: 

• śledzenie wszystkich komunikatów przesyłanych między aSISt i tranSIS (zob. rozdział 5.1.6.1 Komunikacja  z 
tranSIS).  

  

Dla tych użytkowników (zob. Rysunek 324, Rysunek 325, Rysunek 326): 

• menu funkcyjne poszerzone zostało o funkcję: „tranSIS”, 

• na panelu narzędzi wyświetla się dodatkowa ikona: , pozwalająca na szybkie uruchomienie funkcji 
„Komunikacja z tranSIS”, która może przyjmować postać: 

 - gdy wszystkie wiadomości z tranSIS zostały odczytane (zob. Rysunek 324), 

 - gdy aSISt odebrał nowe wiadomości z tranSIS i nie zostały one jeszcze odczytane, 

 - gdy nowe wiadomości odebrane z tranSIS nie mogą się obsłużyć w aSISt.  
 

 
Rysunek 324. „Komunikację tranSIS” – z odczytanymi wiadomościami 

 

• pasek powiadomień rozszerzony jest o: 

o wskaźnik komunikacji tranSIS: , informujący o tym, czy komunikacja z systemem tranSIS jest aktywna: 

 

  - komunikacja z systemem tranSIS jest aktywna (zob. Rysunek 324, Rysunek 326), 

 - komunikacja z systemem tranSIS jest nieaktywna - nie ma możliwości przesyłania i odbierania żadnych 
danych ani komunikatów z tranSIS  (zob. Rysunek 325), 

 

 
Rysunek 325. „Komunikację tranSIS” – przy braku łączności z tranSIS 
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o wskaźnik powiadomień o nowym komunikacie z tranSIS – prezentowany w formie ikonki: , która jest 
wyświetlana, gdy aSISt odbierze nowy komunikat z tranSIS i znika z paska powiadomień, po odczytaniu 
otrzymanych wiadomości (zob. Rysunek 326). 

 
Rysunek 326. „Komunikację tranSIS” – z otrzymanymi nowymi wiadomościami 

Po odczytaniu wiadomości przesłanych z systemu tranSIS, zmienia się postać niektórych ikonek jak przykładowo 

prezentuje to Rysunek 324 (por. Rysunek 326). 

 
Menu „tranSIS” grupuje funkcje (zob. Rysunek 327) umożliwiające: 

• śledzenie komunikatów pomiędzy aplikacją aSISt i systemem tranSIS. 

• import wiadomości tranSIS. 

 
Rysunek 327. Funkcje menu tranSIS 

 

 Komunikacja z tranSIS 

Aby  uruchomić funkcję „Komunikacja z tranSIS”, należy wybrać: 

• Menu tranSIS →  

lub 

• ikonę , która może mieć również postać:  bądź , 

 

• ikonkę , znajdującą się na pasku powiadomień (jeżeli znajdują się jakieś nieodczytane wiadomości), 
 
bądź 

       - znajdujący się na pasku zakładek modułowych (zob. rozdział 3.2.1 Zakładki modułowe ) i z wyświetlonej 

listy (zob. Rysunek 10), wybrać :  . 

 

Na pasku zakładek modułowych utworzy się wówczas nowa zakładka :  

• dostępna wyłącznie dla tych użytkowników, którzy mają w ustawieniach globalnych włączoną funkcję „Praca 
w trybie tranSIS” (zob. rozdział 4.3.1.1 Praca w trybie tranSIS), 

• grupująca funkcje pozwalające na uzyskanie informacji o tym jak w wybranym przedziale czasowym, 
przebiegała komunikacja pomiędzy systemami: aSISt i tranSIS,   
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• informująca jaki jest status poszczególnych wiadomości, 

• po uruchomieniu której: 

o zmienia się postać ikonki:   na , 
o z paska powiadomień znika (jeśli wcześniej była widoczna) ikona  . 

• prezentowany jest ekran – zob. przykładowy Rysunek 328.  
 
 

 
Rysunek 328. Komunikacja z tranSIS – widok ogólny 

 

Na wyświetlonym ekranie widoczne są wszystkie te wiadomości, które zostały wysłane lub odebrane przez 

aSISta  w ciągu ostatniej doby. 

Lista ta jest automatycznie odświeżana przez system, po odebraniu nowych komunikatów. 

W przypadku wersji wielostanowiskowej, automatyczne odświeżanie informacji będzie wykonywane tylko na 

jednym stanowisku, na pozostałych w celu uaktualnienia tych wiadomości, konieczne będzie wykorzystanie funkcji 

„Odśwież”, czyli: 

• Menu  Widok →    
lub  

• ikony   
 

Aby sprawdzić: 

• wcześniejszą komunikację między aplikacja aSISt i systemem tranSIS, lub 

• wyświetlić tylko niektóre wiadomości,  
 

konieczne jest wykorzystanie funkcji „Filtrowanie”, czyli wybranie: 

• Menu  Widok →    

lub  

• ikony   
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Po uruchomieniu tej funkcji: 

•  ikona funkcyjna prezentująca „Filtrowanie”, zmienia swoje zabarwienie z czarnego na niebieskie, czyli ma 

postać:  , 

• na ekranie prezentowane są informacje zgodne z wybranymi filtrami (zob. przykładowy Rysunek 329). 
 

 
Rysunek 329. Filtrowanie wiadomości w zakładce „Komunikacja” 

 

Informacje o zapisanych wiadomościach można wyselekcjonować według: 

• statusów dostarczonych komunikatów, poprzez włączenie lub wyłączenie wymaganych wiadomości: 

 - dla wiadomości dostarczonych, 

 - dla wiadomości oczekujących, 

 - dla wiadomości anulowanych, 

 - dla wiadomości błędnych, 

Funkcja aktywna zawsze posiada ciemniejsze tło. 
 
Wyłączone wiadomości posiadać będą jaśniejsze tło: 

  , , . 
 
 

• typów odebranych komunikatów, poprzez zaznaczenie: , lub odznaczenie:  wybranych typów 
komunikatów: 

 - sprawozdania przesłane z aSISt, 

 - zmiana statusu sprawozdania, wykonana w aSISt, 

 - zmiana statusu sprawozdania, wykonana w tranSIS, 

 - publikacja okresu, wykonana w tranSIS, 

 - publikacja reguł, wykonana w tranSIS, 

  - publikacja raportu analitycznego, wykonana w tranSIS, 

 - publikacja zmiennych katalogowych, wykonana a tranSIS, 

 - wiadomość wstrzymana z tranSIS, 
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 - błędna wiadomość, wysłana z tranSIS.  

 

• okresu w jakim wiadomości zostały wysłane/odebrane, poprzez zmianę daty od – do,  

 
Dla operacji: 

• przesłanie sprawozdania z aSISt, 

• publikacja okresu przez system tranSIS, 

• zmiana statusu sprawozdania w systemie tranSIS, 
 
możliwe jest dodatkowo wyszukanie informacji poprzez wybór wymaganego:  

• typu sprawozdania:  ,  
 

• roku sprawozdawczego, którego ma dotyczyć sprawozdanie: , 
 

• miesiąca sprawozdawczego, którego ma dotyczyć sprawozdanie . 

W dolnej części ekranu, poniżej zastosowanych filtrów wyszukiwania, wyświetlane są informacje zgodne z 

zastosowanymi filtrami, czyli: 

• Status komunikatu (pierwsza kolumna): 
 - dla wiadomości dostarczonych, 

 - dla wiadomości oczekujących, 

 - dla wiadomości błędnych, 

 

• Data odebrania wiadomości (druga kolumna) 

Klikając na  zakładkę:  można zmieniać kolejność wyświetlania komunikatów według dat: 

o narastająco, lub 
o malejąco, 

 

• Symbol komunikatu (trzecia kolumna): 
 - komunikaty wysłane z aSISt, 

• - komunikaty wysłane z tranSIS, 

 

• Informacje o rodzaju odebranego komunikatu (czwarta kolumna): 
 
przykładowo:  
 

• Komentarz (piąta kolumna): 

- dołączony komunikat przez aSISt lub tranSIS, który może być odczytany po kliknięciu na tą ikonę. 
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Przycisk , znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu (zob. Rysunek 329), pozwala na odświeżenie 

wyświetlanych informacji, zgodnie z wybranym filtrem. 

Aby możliwe było odbieranie i wysyłanie komunikatów przez aplikację aSISt do tranSIS, konieczne jest: 

• zaznaczenie funkcji  w „Ustawieniach globalnych” (zagadnienie 
szczegółowo omówione w rozdziale 4.3.1.1 Praca w trybie tranSIS) ,  

• prawidłowe ustawienia w pliku db.properties, 

• aktywne połączenie z systemem tranSIS. 

O tym, czy prawidłowo spełnione są wszystkie powyższe wymagania,  informuje wskaźnik komunikacji tranSIS:

,znajdujący się na pasku powiadomień (górny prawy róg): 

  -  komunikacja z systemem tranSIS jest aktywna , 

 - komunikacja z systemem tranSIS jest nieaktywna (nie ma możliwości przesyłania i odbierania żadnych 
danych ani komunikatów z tranSIS), 

  -   brak wskaźnika oznacza, że funkcja „Praca w trybie tranSIS”, jest wyłączona. 

Wiadomości wyświetlone przy wykorzystaniu funkcji „Komunikacja z tranSIS”, mogą zostać: 

• wydrukowane, 

• zapisane w formacie: 

o MS Excel, 
o CSV, 
o HTML. 

 
Funkcje te można wybrać, po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyświetloną listę (zob. Rysunek 330):  
 

 
Rysunek 330. Funkcje drukowania i eksportu wiadomości tranSIS dostępne  

 
Wybór opcji: 

 : 

• powoduje prezentację wcześniej wyświetlonej listy w formacie do wydruku, 

• pozwala przy wykorzystaniu dostępnych tam funkcjonalności, na: 

o   - wprowadzenie zmian w ustawieniach rozmiaru papieru, orientacji strony i marginesów, 

o  - wprowadzenie zmian w ustawieniach nagłówków i skali, 

o   - wydrukowanie prezentowanej listy, 

o   - wyjście z funkcji “podglądu wydruku”. 

Jeżeli komunikaty przychodzące z systemu tranSIS do aSISt nie mogą zostać obsłużone, wówczas: 
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• użytkownik informowany jest o tym dodatkowym komunikatem informującym o przyczynach zaistniałych 
problemów (zob. przykładowy Rysunek 331), 

•  status takich wiadomości pozostaje jako: „oczekujący” a ikona nawet po uruchomieniu funkcji „Komunikacja z 

tranSIS”, ma wygląd: . 
 

 
Rysunek 331. Komunikat o problemach z obsłużeniem komunikatu przychodzącego z tranSIS 

Funkcja ta dostępna jest także w zakładce „Komunikacja tranSIS”, zaprezentowanej w rozdziale 5.1.5.4 Panel 

walidacji.  

 

 Import wiadomości z tranSIS 

Aby  uruchomić funkcję „Import wiadomości z tranSIS”, należy wybrać: 

• Menu tranSIS →  
 
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko dla banków, które mają w ustawieniach globalnych włączoną funkcję „Praca w trybie 
tranSIS” (zob. rozdział 4.3.1.1 Praca w trybie tranSIS),  

• dotyczy banków spółdzielczych, które rozpoczęły współpracę z nowym zrzeszeniem SGB i z różnych powodów 
nie odbierają jeszcze komunikatów z systemu tranSIS (dla innych banków jest niedostępna), 

• pozwala na importowanie wiadomości wygenerowanych w tranSIS, dzięki czemu:  

o zapewniona jest prawidłowa komunikacja pomiędzy aplikacją aSISt i systemem tranSIS w nowym 
zrzeszeniu, 

o w aSISt znajdują się wszystkie reguły kontrolne opracowane i wymagane przez nowe zrzeszenie, 
o możliwe jest korzystanie przez banki z opracowanych przez nowe zrzeszenie raportów analitycznych, 

 

Funkcja ta  wykonywana jest w dwóch krokach: 

• wybór pliku do importu, 

• właściwy import wiadomości tranSIS. 

Krok pierwszy – wybór pliku z wiadomościami tranSIS (zob. Rysunek 332) 
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Rysunek 332. Wybór pliku z wiadomościami tranSIS 

Należy tu po wybraniu  wskazać otrzymany ze zrzeszenia plik do importu. 

Plik z komunikatami tranSIS powinien być zapisany w formie spakowanej i nie należy go rozpakowywać przed 

importem! 

Rysunek 333 przedstawia okno po wskazaniu właściwego pliku do importu. 

  
Rysunek 333. Postać ekranu po dokonaniu wyboru pliku do importu 

Wybranie przycisku , spowoduje przejście do drugiego kroku importu wiadomości tranSIS. 

Krok drugi – właściwy import wiadomości tranSIS (zob. Rysunek 334). 

 
Rysunek 334. Zaimportowanie wiadomości tranSIS 

Rysunek 334 przedstawia ekran po zaimportowaniu wszystkich wiadomości. 
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Wyjście z funkcji „Import wiadomości tranSIS” odbywa się po użyciu przycisku . 

W przypadku pojawienia się problemów z importem wiadomości, stosowne informacje zostaną wyświetlone na  

ekranie.  

 

5.2 Lista utworzonych sprawozdań 

Wybierając w module „Sprawozdania” tryb: „Lista sprawozdań”  wyświetla się lista wcześniej utworzonych 

sprawozdań.  

W przypadku aplikacji bez modułu IPS, okno z prezentowaną listą może mieć postać jak przykładowo prezentuje to 

Rysunek 335.  

 
Rysunek 335. Lista sprawozdań utworzonych w aSISt dla banku nieposiadącego modułu IPS 

 
W przypadku pracy z modułem IPS, wszystkie sprawozdania utworzone w aSISt prezentowane są w dwóch bocznych 
zakładkach: 

o dzienne (IPS) - obejmujące dzienne sprawozdania IPS, 
o regulacyjne – obejmujące wszystkie pozostałe sprawozdania, 

 jak przykładowo prezentuje to Rysunek 336. 
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Rysunek 336. Lista sprawozdań utworzonych w aSISt dla banku posiadącego modułu IPS 

 
Na liście prezentowane są informacje o wszystkich sprawozdaniach utworzonych w bazie. 
 
W poszczególnych kolumnach wyświetlane są: 

• symbol blokady sprawozdania:  

o pusta kolumna – gdy sprawozdanie nie ma założonej blokady, 

o - dla sprawozdania zablokowanego, 

• symbol rodzaju sprawozdania: 

o J – jednostkowe 
o S - skonsolidowane  

• symbol statusu sprawozdania: 

o   edycja danych wejściowych   

o   edycja w trybie uzgadniania 

o   wygenerowany 

o   wysłany 

o  weryfikowany 
o   odrzucony 

o  zablokowany 

o   zaakceptowany 

• okres, którego dotyczy sprawozdanie, 

• nazwa sprawozdania, 

• kod banku, 

• login osoby tworzącej sprawozdanie, 

• słowny opis statusu sprawozdania, 
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• data ostatniej modyfikacji sprawozdania. 
 

Dodatkowo: 

• sprawozdania nieedycyjne (o statusach: wysłane, wygenerowane, odrzucone, zaakceptowane, zablokowane 
oraz o założonej dodatkowej blokadzie ) – prezentowane są jaśniejszą czcionką, 

• sprawozdania edycyjne (edycja danych wejściowych, edycja w trakcie uzgadniania) – prezentowane są 
normalną czcionką. 

 
Podświetlenie wybranego sprawozdania, uaktywnia funkcje pozwalające na: 

 

 - otwarcie tego sprawozdania i automatyczną zmianę trybu na „Dokumenty sprawozdawcze”, czyli  
(takie samo działanie ma dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na podświetlone na liście 
sprawozdanie), 
 

 - przeglądanie szczegółów sprawozdania, 
 

 - wyświetlenie historii sprawozdania, 
 

 - zmianę statusu sprawozdania, 
 

 - zarządzanie archiwami sprawozdania, 
 

 - zablokowanie sprawozdania, 
 

 - odblowowanie sprawozdania. 
 

Wszystkie te funkcje zostały zgrupowane w menu „Sprawozdanie” (zob. Rysunek 337). 
 

 
Rysunek 337. Funkcje menu „Sprawozdanie” – tryb „Lista sprawozdań” 

 
Wykorzystując dostępne tu funkcje, można  uzyskać szereg informacji o  istniejących w bazie sprawozdaniach,  
bez konieczności ich otwierania. 
 
Dodatkowo, będąc w trybie ” Lista utworzonych sprawozdań ” możliwe jest także:  

 - filtrowanie wyświetlanych informacji (menu Widok), 
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• - utworzenie nowego, dowolnego sprawozdania (menu Sprawozdanie). 

•  
 

5.2.1 Filtrowanie listy sprawozdań 

Będąc w trybie: „Lista sprawozdań”  można wykorzystując zastosowane tu filtry wyświetlić tylko niektóre, 

interesujące użytkownika sprawozdania. 

 

Aby uruchomić funkcję „Filtruj listę sprawozdań”, należy: 

w zakładce modułowej  w trybie „Lista sprawozdań” , wybrać: 
 

• Menu  „Widok” →  

lub: 

• Ikonę  
 
 
Funkcja ta: 

• dostępna jest dla wszystkich użytkowników, 

• ułatwia sprawdzanie i weryfikację sprawozdań znajdujących się w bazie, 

• pozwala na wyselekcjonowanie wyświetlanych informacji wg pól: 

o okres sprawozdawczy: ,   

o rodzaj sprawozdania , 

o kod banku , 

• umożliwia: 

o wykorzystanie dostępnych filtrów predefiniowanych, 
o definiowanie, zapisywanie I wybieranie zaawansowanych filtrów użytkownika. 

 
 
Możliwe jest wyselekcjonowanie prezentowanej listy sprawozdań względem: 

• jednego bądź kilku pól z zastosowanymi filtrami, 

• kombinacji filtrów predefiniowanych i filtrów użytkownika. 
 
Po zastosowaniu filtru wyszukiwania: 

• ikona funkcyjna prezentująca „Filtrowanie”, zmienia swoje zabarwienie z czarnego  na niebieskie: , 

• zmienia się postać pól, powiązanych z utworzonymi filtrami, na: 

o zastosowany filtr predefiniowany (na przykład: )  - gdy do filtrowania użyto jeden 
z dostępnych filtrów predefiniowanych, 
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o filtr użytkownika ( ) - gdy zastosowany filtr oparty jest o wcześniej 
zdefiniowany filtr użytkownika. 
 

 

Po zastosowaniu jakiegoś filtra i restarcie aplikacji aSISt, każdorazowo lista sprawozdań 
jest filtrowana względem ostatnio używanych filtrów. 
 
 
Aby usunąć zastosowane filtry wyszukiwania, należy: 

• wybrać funkcję filtrowania, klikając na ikonę:  , 

• wybrać ikonę, znajdującą się obok filtra okresu: . 
 
Funkcja ta: 

• pozwala na szybkie wyłączenie wszystkich filtrów ustawionych dla: okresów, typów sprawozdań, Banków, 

• powoduje wyświetlenie pełnej listy sprawozdań znajdujących się w bazie aSISt. 
 
 
Po usunięciu wszystkich filtrów wyszukiwania: 

• pola, w których możliwe jest ustawienie filtrów,  przyjmują postać: 

o okres sprawozdawczy: ,   

o rodzaj sprawozdania , 

o kod banku , 

• prezentowane są sprawozdania dla: 

o wszystkich okresów, 
o wszystkich taksonomii, 
o wszystkich banków. 

 Filtry predefiniowane 

Aby na liście sprawozdań prezentowane były tylko wybrane sprawozdania, możliwe jest zastosowanie dostępnych 

filtrów predefiniowanych (zob. przykładowy Rysunek 341 ). 

Aby to zrobić, należy: 

• kliknąć kursorem myszki na pozycję, dla której ma zostać zastosowany filtr:  

o , 

o ,  
o , 

• na wyświetlonej liście wskazać jeden z dostępnych filtrów: 
 

o dla Okresu (zob. Rysunek 338): 
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Rysunek 338. Predefiniowane filtry listy sprawozdań dla "Okresów" 

 
 
Przykładowo: 
jeśli bieżącym okresem jest maj 2019, to dla filtra: 

o poprzedni miesiąc – wyświetlone zostaną sprawozdania z 04.2019 
o poprzedni miesiąc -1 – wyświetlone zostaną sprawozdania z 03.2019 
o koniec poprzedniego kwartału – wyświetlone zostaną sprawozdania z 03.2019 
o koniec poprzedniego kwartału - 1  – wyświetlone zostaną sprawozdania z 12.2019 
o koniec poprzedniego roku  – wyświetlone zostaną sprawozdania z 12.2018 
o koniec poprzedniego roku - 1  – wyświetlone zostaną sprawozdania z 12.2017 

 

 

o dla Sprawozdań (zob. Rysunek 339): 

 
Rysunek 339. Predefiniowane filtry listy sprawozdań dla "śprawozdań" 

wyszukać i wskazać jedną, właściwą taksonomię, poprzez: 

o wpisanie fragmentu nazwy wymaganej taksonomii, lub 
o użycie paska przewijaka. 

 
 

o dla Kodu banku ( zob. przykładowy Rysunek 340): 
 

 
Rysunek 340. Predefiniowane filtry listy sprawozdań dla "Banków" 

 
Wybrać z prezentowanej listy wymagany bank. 
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Przykładową postać “Listy sprawozdań“ po zastosowaniu filtrów: okresu I taksonomii prezentuje Rysunek 341. 

 
Rysunek 341. Widok listy sprawozdań po użyciu predefiniowanych filtrów okresu i taksonomii 

 
Aby usunąć wcześniej wybrane predefinowane filtry, należy: 

• wybrać ikonę , znajdującą się obok filtra okresu. 
 

 Filtry użytkownika 

Obok prostych i szybkich filtrów predefiniowanych, możliwych do wykorzystania na „Liście sprawozdań”, 

użytkownik może sam definiować własne filtry i zapisywać je do późniejszego wykorzystania. 

Aby zdefiniować filtry użytkownika, należy: 

• kliknąć kursorem myszki na  obok pozycjj, dla której ma zostać zastosowany filtr:  

o okresu sprawozdawczego: ,   

o rodzaju sprawozdania:  , 

o kodu banku: , 

• w nowym oknie, innym dla każdego filtra (zob. Rysunek 342, Rysunek 346, Rysunek 347, Rysunek 349, Rysunek 
350), zdefinować wymagane ustawienia filtru. 

 

Aby usunąć zdefiniowane filtry, należy: 
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• wybrać ikonę , znajdującą się obok filtra okresu. 

Zaawansowane filtry okresów 

Okno w którym użytkownik może definiować własne filtry okresów prezentuje Rysunek 342. 

 
Rysunek 342. Okno tworzenia zaawansowanych filtrów okresu 

 

Dostępne są tu w formie ikon funkcyjnych funkcje, pozwalające na: 

 - tworzenie filtra  

 - usuwanie filtra 

   

Po wybraniu funkcji „Dodaj okres”, otwiera się okno jak to prezentuje Rysunek 343. 
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Rysunek 343. Okno tworzenia nowego filtra dla standardowego okresu 

Możliwe jest tu zdefiniowanie jednego: 

• standardowego okresu (zob. Rysunek 343) : 

o wymagającego podania konkretnego: 

o miesiąca, 
o roku, 

• względnego okresu (zob. Rysunek 344)  

o powiązanego z bieżącym okresem 
o wymagającego podania: 

o wartości X – określającej przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu 

o odwołującego się do: 

o miesiąca, 
o kwartału, 
o roku, 
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Rysunek 344. Okno tworzenia nowego filtra dla okresu względnego 

 

Jeśli użytkownik ma wątpliwości jak poprawnie określić wybierane okresy, może skorzystać z podpowiedzi 

dostępnej w oknie tworzenia filtra pod ikoną: , której zawartość prezentuje Rysunek 345. 
 
 

 
Rysunek 345. Opis definicji „okresu standardowego” i „okresu względnego” 

 

Aby poprawnie zdefiniować filtr okresu, należy: 

• wskazać wymagany okres, 

• zatwierdzić dokonany wybór przyciskiem , 

• zakończyć definiowanie zaawansowanego filtru poprzez wybór przycisku .  

W ramach jednego zaawansowanego filtra okresu możliwe jest wskazanie wielu różnych okresów. 
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Można również wybierając funkcję „Dodaj przedział”, dołączyć wymagany przedział czasowy. 

 

Po wybraniu funkcji „Dodaj przedział”, otwiera się okno jak to prezentuje Rysunek 346. 

 

 
Rysunek 346. Okno tworzenia nowego filtra dla standardowego przedziału czasowego okresu 

 
Podobnie jak przy wyborze funkcji “Dodaj okres”, tak i przy dodawaniu “Przedziału czasowego”, możliwe jest 
odwoływanie się do okresu standardowego jak I okresu względnego. 
 
 

Funkcja “Dodaj przedział” pozwala na zdefiniowanie: 

• standardowego przedziału czasowego (zob. Rysunek 346) : 

o wymagającego podania okresu od - okresu do dla konkretnego: 

o miesiąca, 
o roku, 

• względnego przedziału czasowego (zob. Rysunek 347)  

o powiązanego z bieżącym okresem 
o wymagającego podania: 

o względnego okresu od – względnego okresu do, 
o wartości X – określającej przesunięcie okresu względnego w stosunku do bieżącego okresu, 

o odwołującego się do: 

o miesiąca, 
o kwartału, 
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o roku, 

• mieszanego przedziału czasowego, czyli: 

o od okresu standardowo – do okresu względnego, 
o od względnego okresu – do standardowego okresu. 

 

 
Rysunek 347. Okno tworzenia nowego filtra dla względnego przedziału czasowego okresu 

  

Jeśli użytkownik ma wątpliwości jak poprawnie określić przedziały czasowe, może skorzystać z podpowiedzi 

dostępnej w oknie tworzenia filtra pod ikoną: , której zawartość prezentuje Rysunek 348 . 
 

 
Rysunek 348. Opis definicji przedziału czasowego od – do dla  „okresu standardowego” i „okresu względnego” 

Aby poprawnie zdefiniować filtr z „przedziałem czasowym od-do”, należy postępować tak jak przy definicji filtra 

„dla okresu”, czyli : 

• wskazać wymagany przedział czasowy, 

• zatwierdzić dokonany wybór przyciskiem , 
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• zakończyć definiowanie zaawansowanego filtru poprzez wybór przycisku  . 
 

 
Aby usunąć zdefiniowany filtr dla okresu, należy: 

• zaznaczyć pola z filtrem “Okres”, 

• wybrać przycisk “Delete”. 
 
 

Zaawansowane filtry sprawozdań 

Okno w którym użytkownik może definiować własne filtry sprawozdań prezentuje Rysunek 349. 

 
Rysunek 349. Okno tworzenia zaawansowanych filtrów sprawozdań 

W lewym panelu okna – wyświetlana jest lista wszystkich możliwych do wyboru taksonomii, natomiast 

do prawego panelu okna – przenoszone są te, względem których będą filtrowane sprawozdania znajdujące się 

w bazie aSISt. 

Aby odszukać wymaganą taksonomię na liście lewego panelu okna, można: 

• rozpocząć wpisywanie nazwy taksonomii  w polu  nad lewym panelem okna, 

• użyć paska przewijaka. 

Przenoszenie taksonomii z lewego do prawego panelu okna odbywa się przy użyciu przycisków: 

- wybór wszystkich dostępnych taksonomii, 

 - wybór jednej lub kilku wcześniej zaznaczonych w lewym panelu okna taksonomii. 
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Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znalazły się niewłaściwe taksonomie, to przy użyciu 

klawiszy: 

- można usunąć jedną lub klika wcześniej zaznaczonych taksonomii, 

- można usunąć wszystkie taksonomie przeniesione do prawego panelu okna. 

 

Aby zdefiniować własny filtr dla sprawozdań, należy: 

• odszukać I przenieść wymagane taksonomie z lewego do prawego panelu okna, 

• zatwierdzić dokonany wybór przyciskiem . 

 
 
 
Aby usunąć zdefiniowany filtr dla sprawozdań, należy: 

• zaznaczyć pola z filtrem “Sprawozdania”, 

• wybrać przycisk “Delete”. 

 

Zaawansowane filtry banków 

Okno w którym użytkownik może definiować własne filtry banków prezentuje przykładowy Rysunek 350. 

 
Rysunek 350. Okno tworzenia zaawansowanych filtrów banków 

W lewym panelu okna – wyświetlana jest lista wszystkich banków, natomiast 

do prawego panelu okna – przenoszone są te, dla których dane mają zostać zaprezentowane na liście 

sprawozdań. 

 

 Aby odszukać wymagane banki na liście lewego panelu okna, można: 
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• rozpocząć wpisywanie kodu wymaganych banków  w polu  nad lewym panelem okna, lub 

• użyć paska przewijaka. 
 

Przenoszenie wybranych banków z lewego do prawego panelu okna odbywa się tak samo, jak przy wyborze 

taksonomii, czyli: 

- wybór wszystkich banków, 

 - wybór jednego lub wielu zaznaczonych banków, 

 

Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znalazły się niewłaściwe banki, to przy użyciu klawiszy: 

- można usunąć z prawego panelu okna zaznaczone banki, 

- można usunąć wszystkie banki przeniesione do prawego panelu okna. 

 

Aby zdefiniować własny filtr dla banków, należy: 

• odszukać I przenieść wymagane banki z lewego do prawego panelu okna, 

• zatwierdzić dokonany wybór przyciskiem . 
 
 

Aby usunąć zdefiniowany filtr dla banku, należy: 

• zaznaczyć pola z filtrem “Kod banku”, 

• wybrać przycisk “Delete”. 
 

 Zapisywanie filtrów  

Jeśli zdefiniowane filtry będą często wykorzystywane przez użytkowników, to można: 

• zapisać je, nadając im łatwą do zinterpretowania nazwę, 

• wybierać je w dowolnym momencie, bez koniecznego ponownego ich definiowania. 
 
 
 
Aby zapisać nowy filtr, należy: 

• ustawić wymagane filtrowanie dla: okresu, typu taksonomii I kodu banku, 

• kliknąć obok ikony z filtrem, na:   

• w nowym oknie (zob. Rysunek 351 ) 
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o wybrać  , 

 

 
Rysunek 351. Okno do zapisywania filtrów dla "Listy sprawozdań" 

 
a następnie 

• w kolejnym oknie (zob. Rysunek 352 ): 

o wprowadzić nazwę zdefiniowanych filtrów (max 1000 znaków). 
 

 
Rysunek 352. Wprowadzanie nazwy dla zdefiniowanych filtrów 

 
 

Po zapisaniu nowych filtrów, nazwa zapisanego szablonu prezentowana jest obok ikony z filtrem, jak to prezentuje 
przykładowy Rysunek 353. 
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Rysunek 353. Widok listy sprawozdań po użyciu predefiniowanych filtrów okresu i taksonomii i zapisaniu szablonu filtrów  

 
 
Zapisywane na liście mogą być: 

• wybrane filtry predefiniowane (złożone z odpowiednio ustawionych okresów, typów taksonomii I banków, lub 
oparte na dowolnej ich kombinacji), 

• zdefiniowane filtry użytkownika, 

• kombinacje filtrów predefiniowanych i filtrów użytkownika. 

 
 

 Zarządzanie zapisanymi filtrami 

Wszystkie zapisane filtry, trafiają na listę z której później mogą być ponownie uruchamiane. 

 

Aby wyświetlić listę zapisanych filtrów, należy: 

• kliknąć obok ikony z filtrem, na link prowadzący do listy utworzonych I zapisanych filtrów:   
 

Wszystkie zapisane filtry prezentowane są na liście w kolejności ich utworzenia, jak to prezentuje przykładowy Błąd! N
ie można odnaleźć źródła odwołania.Rysunek 354.  
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Rysunek 354. Lista zapisanych filtrów 

 
Aby włączyć wcześniej zdefiniowane i zapisane filtry i zaprezentować na liście tylko niektóre sprawozdania, zgodne 
z wymaganym filtrem, należy: 

• wyświetlić listę zapisanych filtrów (zob. przykładowy Rysunek 354 ), 

• odszukać wymagany filtr, 

• dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na podświetlony filtr. 

 

Jeżeli zapisany filtr nie do końca spełnia oczekiwania użytkownika, gdyż zmieniły się trochę wymagania a zmiana 

dotyczy tylko niektórych ustawionych elementów, to możliwe jest zmodyfikowanie aktywnego filtra i zapisanie go 

pod nową nazwą. 

 

Aby zmodyfikować zapisany filtr, należy: 

• uaktywnić wymagany filtr,  

• wprowadzić do niego wymagane zmiany, 

• wybrać , 
w nowym oknie: 

• wybrać ikonę . 

 

Aby usunać z listy wcześniej zdefiniowany i zapisany filtr, należy: 

• wyświetlić listę zapisanych filtrów, wybierając , 

• odszukać wymagany filtr, 

• ustawić się na tym filtrze I wybrać ikonę . 
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5.2.2 Nowe sprawozdanie 

Aby utworzyć nowe sprawozdanie,  należy w zakładce  wykorzystać funkcję: „Nowe 

sprawozdanie”, czyli będąc w trybie „Lista sprawozdań”  , wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie → , 

lub 

• Ikonę:  , 

 
bądź   

będąc w trybie „Dokumenty” , wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →    

lub 

• Ikonę:  , 

bądź   

• skrót klawiszowy: Ctrl-N. 

 
 
Niezależnie od tego, w jaki sposób zostanie wybrana, funkcja „Nowe sprawozdanie” (czy z trybu „Lista 
sprawozdań”, czy „Dokumenty”)zawsze: 

• pozwala wszystkim użytkownikom posiadającym uprawnienia administratora na  tworzenie nowych 
sprawozdań, 

• wymaga odrębnego otwierania wszystkich wymaganych sprawozdań, 

• bankom spółdzielczym czy innym użytkownikom korzystającym z opcji „Praca w trybie tranSIS” umożliwia 
utworzenie sprawozdania dopiero po odebraniu przez nich odpowiedniego komunikatu z systemu tranSIS: 
„publikacja okresu…”. 

 
Szczegółowy opis tej funkcji prezentuje  rozdział 5.1.1.1 Nowe sprawozdanie. 
 

5.2.3 Otwórz sprawozdanie 

Aby otworzyć, wcześniej utworzone sprawozdanie, należy: 

w zakładce modułowej , w trybie „Lista sprawozdań”  , wykorzystać funkcję „Otwórz 
sprawozdanie”, poprzez: 
 

• zaznaczenie (podświetlenie) na liście sprawozdania, które ma zostać otwarte, 
a następnie wybranie: 
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• Menu  „Sprawozdanie” →    

lub 

• ikony  

bądź 

• dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki, na wybrane sprawozdanie. 

 
 
Funkcja ta: 

• uaktywnia się dopiero po zaznaczeniu (podświetleniu) na liście wymaganego sprawozdania, 

• otwiera wybrane sprawozdanie i powoduje automatyczne przejście aplikacji do trybu „Dokumenty” , 

• sprawdza aktualność taksonomii otwieranego sprawozdania, 

• wykorzystywana jest do otwierania sprawozdań, które: 

o w bieżącej pracy zostały zamknięte i nie są widoczne w trybie „Dokumenty” , 
o po przygotowaniu zostały wysłane do właściwej jednostki, ale wymagają wykonania korekt. 

 
Wszystkie wcześniej otwarte sprawozdania nadal pozostaną otwarte i widoczne w trybie „Dokumenty”, ale nie będą 
one aktywne, ich zakładki prezentowane są na ciemniejszym tle zob. przykładowy Rysunek 355 (otwarte - 
nieaktywne są sprawozdania: PD 08.2012, F1 08.2012, WEBIS 08.2012).  
 

 
Rysunek 355. Postać ekranu, po otwarciu dodatkowego sprawozdania 

Aktywne jest zawsze to sprawozdanie, które właśnie zostało otwarte (przykładowo Rysunek 337 prezentuje COREP 

08.2012), zakładka z tym sprawozdaniem ma jaśniejsze tło.  

Dodatkowo,  informacja o tym  które z otwartych sprawozdań  jest aktywne, znajduje się w dolnym prawym rogu 
ekranu, na panelu statusu. 

Aby uaktywnić (przełączyć się na inne) wcześniej otwarte sprawozdanie, należy: 

•  kliknąć na zakładkę z tym sprawozdaniem. 
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Aby zamknąć jakieś otwarte sprawozdanie, należy: 

• kliknąć na  tej zakładki, która ma być zamknięta. 

 

Otwarcie sprawozdania posiadającego status: 

• „edycja danych wejściowych”  bądź „edycja w trybie uzgadniania” – pozwala na wprowadzanie  

• zmian do tego sprawozdania,  

•  „wygenerowany”, „wysłany”, „odrzucony” „weryfikowany” i „zaakceptowany” – uaktywnia jedynie podgląd  

tego sprawozdania. Funkcja edycji została tu zablokowana o czym informuje ikona :  , znajdująca się przed 
nazwą tabeli danego sprawozdania. 
W sprawozdaniach  tych zablokowana jest także funkcja „Ustawienia sprawozdania”, gdyż nie można 

dokonywać tutaj żadnych zmian.  

Aby możliwe było edytowanie danych w tych sprawozdaniach, konieczna jest zmiana statusu takiego 

sprawozdania na „edycja danych wejściowych”  bądź „edycja w trybie uzgadniania”, bliżej opisane w  

rozdziale   5.2.6 Zmień status sprawozdania. 

 

W przypadku otwierania sprawozdań zawierających nieaktualne lub nieaktywne taksonomie, zawsze wyświetlany 

jest komunikat informujące o tym (zob. przykładowy Rysunek 356). 

 

 
Rysunek 356. Komunikat o nieaktualnym zestawie taksonomii 

 

5.2.4 Szczegóły sprawozdania      

Aby uruchomić funkcję „Szczegóły sprawozdania”, należy: 

w zakładce modułowej   w trybie „Lista sprawozdań”   : 
 

• zaznaczyć (podświetlić) na liście wymagane sprawozdanie,  
a następnie wybrać: 
 

• Menu  „Sprawozdanie” →    
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lub 

• ikonę    

 

Funkcja ta : 

• uaktywnia się dopiero po zaznaczeniu (podświetleniu) na liście wymaganego sprawozdania, 

• dostępna jest dla wszystkich użytkowników, 

• w zakładkach (zob. przykładowo: Rysunek 357, Rysunek 358, Rysunek 359, Rysunek 360): 

o dane podstawowe, 
o formularze, 
o wymiary taksonomii, 
o wymiary użytkownika (dotyczy tylko tych sprawozdań, dla których definiowane były wymiary użytkownika, 

jak przykładowo: LE, OPR_LOSS) 

prezentuje szczegóły ustawień dla sprawozdania, 

• nie pozwala na wprowadzanie żadnych zmian w prezentowanych ustawieniach, 

• jest aktywna dla wszystkich sprawozdań, niezależnie od ich statusu (może być wykorzystywana do 
sprawdzania ustawień sprawozdań wygenerowanych i wysłanych, dla których funkcja „Ustawienia 
sprawozdania” jest nieaktywna), 

• pozwala użytkownikom dla których funkcja „Ustawienia sprawozdania” jest nieaktywna (posiadającym 
uprawnienia niższe niż administrator), sprawdzanie ustawień utworzonego sprawozdania. 

 

Informacje prezentowane przy użyciu funkcji „Szczegóły sprawozdania” są takie same jak przy użyciu funkcji 
„Ustawienia sprawozdania”, jednak układ tych danych może się trochę różnić dla różnych zakładek (por. rysunki 
Rysunek 146, Rysunek 147, Rysunek 149, Rysunek 150 z rysunkami: Rysunek 357, Rysunek 358, Rysunek 359, Rysunek 360) 

 
Rysunek 357. Szczegóły sprawozdania – „Dane podstawowe” 

 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     319 

 

 
Rysunek 358. Szczegóły sprawozdania – „Formularze” 

 

 
Rysunek 359. Szczegóły sprawozdania – „Wymiary taksonomii” 

 

 
Rysunek 360. Szczegóły sprawozdania – „Wymiary użytkownika” 

 

W ten sposób uzyskane informacje są pełnym obrazem wszystkich ustawień wprowadzonych w  sprawozdaniu, 

jednakże za pomocą tej funkcji nie można wprowadzać żadnych zmian do istniejących ustawień. 
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Wszelkie korekty mogą być wprowadzone wyłącznie poprzez funkcję „Ustawienia sprawozdania” szczegółowo 

omówione w rozdziale 5.1.1.2 Ustawienia sprawozdania.  

 

5.2.5 Historia sprawozdania 

Aby w trybie „Lista sprawozdań”  uruchomić funkcję „Historia sprawozdania”, należy: 

w zakładce modułowej   w trybie „Lista sprawozdań”  : 
 

• zaznaczyć (podświetlić) na liście sprawozdanie, które nas interesuje, 
a następnie wybrać: 

• Menu  „Sprawozdanie” → , 

lub 

• ikonę   . 

 
Funkcja ta w trybie „Lista sprawozdań”: 

• uaktywnia się dopiero po zaznaczeniu (podświetleniu) na liście wymaganego sprawozdania, 

• dostępna jest dla wszystkich użytkowników, 

• pozwala na uzyskanie informacji o wszystkich czynnościach wykonywanych w systemie  dla podświetlonego na 

liście sprawozdania, bez konieczności otwierania tego sprawozdania. 
 
Takie same informacje można uzyskać po: 

• otwarciu wymaganego sprawozdania przy wykorzystaniu funkcji  „Otwórz sprawozdanie” omówionej w 
rozdziale  5.2.3 Otwórz sprawozdanie, 

a następnie 
w trybie „Dokumenty”, uruchomieniu funkcji „Historia sprawozdania” omówionej w rozdziale 5.1.1.16 Historia 
sprawozdania. 
 

„Historia sprawozdania” - bez względu na to, z jakiego poziomu jest uruchamiana: „Listy sprawozdań”, czy 
„Dokumentów”, zawsze prezentuje takie same informacje, bliżej omówione w rozdziale 5.1.1.16 Historia 
sprawozdania. 
 
Jedyna różnica tkwi w tym, że: 

• w trybie „Dokumenty”: 

o sprawozdanie, którego historię chcemy obejrzeć musi być otwarte, 

• w trybie „Lista sprawozdań” 

o nie ma konieczności otwierania takiego sprawozdania, 
o można w szybki sposób przejrzeć historię różnych sprawozdań. 

Informacje jakich dostarcza ta funkcja przedstawia przykładowy Rysunek 226. 
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5.2.6 Zmień statusu sprawozdania 

Aby w trybie „Lista sprawozdań”  uruchomić funkcję „Zmień status”, należy: 

w zakładce modułowej   w trybie „Lista sprawozdań”   : 
 

• zaznaczyć (podświetlić) na liście sprawozdanie, które nas interesuje, 
a następnie wybrać: 
 

• Menu  „Sprawozdanie” → , 

lub 

• ikonę   . 

 
Funkcja ta w trybie „Lista sprawozdań”: 

• uaktywnia się dopiero po zaznaczeniu (podświetleniu) na liście wymaganego sprawozdania, 

• pozwala na prostą zmianę statusu podświetlonego na liście sprawozdania, bez konieczności otwierania 
tego sprawozdania, 

• wykorzystywana jest najczęściej, gdy do sprawozdania o statusie nieedycyjnym („wygenerowany”, „wysłany”, 
„weryfikowany”, „zaakceptowany”, bądź „odrzucony”) trzeba wprowadzić korekty, 

• dostępna jest wyłącznie dla użytkowników, posiadających uprawnienia administratora. 

Zmiana statusu sprawozdania może zostać wykonana również w trybie „Dokumenty”, ale wówczas wymagane jest: 

• otwarcie sprawozdania przy wykorzystaniu funkcji  „Otwórz sprawozdanie” omówionej w rozdziale  5.2.3 
Otwórz sprawozdanie, 

a następnie 

• w trybie „Dokumenty”, uruchomienie funkcji „Zmień status” bliżej omówionej w rozdziale 5.1.1.10 Zmień 
status sprawozdania. 

 

Funkcja „Zmień status” - bez względu na to, z jakiego poziomu jest uruchamiana: „Listy sprawozdań”, czy 
„Dokumentów”, zawsze przebiega w ten sam sposób, bliżej omówiony w rozdziale 5.1.1.10 Zmień status 
sprawozdania. 

 
Jedyna różnica tkwi w tym, że: 

• w trybie „Dokumenty”: 

o sprawozdanie, którego status chcemy zmienić musi być otwarte, 

• w trybie „Lista sprawozdań” 

o nie ma konieczności otwierania tego sprawozdania, 
o należy bardzo uważać, aby przez pomyłkę nie dokonać zmiany statusu innego sprawozdania. 
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5.2.7 Zarządzaj archiwami 

Aby w trybie „Lista sprawozdań”  uruchomić funkcję „Zarządzaj archiwami”, należy: 

w zakładce modułowej   w trybie „Lista sprawozdań”  : 
 

• zaznaczyć (podświetlić) na liście sprawozdanie, które nas interesuje, 
a następnie wybrać: 
 

• Menu  „Sprawozdanie” →    

lub 

• ikonę    

 
Funkcja ta w trybie „Lista sprawozdań”: 

• uaktywnia się dopiero po zaznaczeniu (podświetleniu) na liście wymaganego sprawozdania, 

• pozwala na zarządzanie archiwami sprawozdania podświetlonego na liście, bez konieczności 
otwierania tego sprawozdania. 

• dostarcza szczegółowych informacji na temat utworzonych dla niego i zapisanych archiwów, 

• pozwala na tworzenie nowego archiwum i odtwarzanie danych z istniejących archiwów, 

• umożliwia usuwanie nieaktualnych bądź niepotrzebnie utworzonych archiwów,  

• dostępna jest wyłącznie dla użytkowników, posiadających uprawnienia administratora. 
 
Wygląd okna po wybraniu tej funkcji przedstawia Rysunek 361. 
 

 
Rysunek 361. Okno zarządzania archiwami 

 

Funkcja „Zarządzanie archiwami” może być również uruchamiana w trybie „Dokumenty”, ale wówczas wymagane 
jest: 

• otwarcie sprawozdania, dla którego chcemy zarządzać archiwami (zob. rozdział 5.2.3 Otwórz sprawozdanie ), 
a następnie 

• w trybie „Dokumenty”, uruchomienie funkcji „Zarządzaj archiwami” bliżej omówionej w rozdziale 5.2.7 
Zarządzaj archiwami. 
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Funkcja „Zarządzaj archiwami” - bez względu na to, z jakiego poziomu jest uruchamiana: „Listy sprawozdań”, czy 
„Dokumentów”,   zawsze działa tak samo, ma takie same możliwości. 

 
Jedyna różnica tkwi w tym, że : 

• w trybie „Dokumenty”: 

o sprawozdanie, którego archiwami chcemy zarządzać musi być otwarte, 

• w trybie „Lista sprawozdań” 

o nie ma konieczności otwierania sprawozdania, 
o można w szybki sposób zarządzać archiwami różnych sprawozdań. 

 

• Szczegółowe omówienie funkcji „Zarządzaj archiwami” przedstawione zostało w rozdziale 5.2.7 Zarządzaj 
archiwami. 

 

5.2.8 Zablokuj sprawozdanie 

Aby zablokować sprawozdanie, należy: 

w zakładce modułowej , w trybie „Lista sprawozdań”  , wykorzystać funkcję „Zablokuj 
sprawozdanie”  poprzez: 
 

• zaznaczenie (podświetlenie) na liście sprawozdania, które ma zostać zablokowane, 
a następnie wybranie:  

• Menu  „Sprawozdanie” →    

lub 

• ikony . 

 
Funkcja ta : 

• dostępna jest tylko w trybie „Lista” , 

• dotyczy zawsze jednego, zaznaczonego (podświetlonego) na liście sprawozdania, 

• blokuje wybrane sprawozdanie, nie pozwalając na jego modyfikowanie ani generowanie pliku wyjściowego,  

• może zostać uruchomiona dla każdego sprawozdania, niezależnie od jego statusu, 

• jest aktywna tylko dla użytkowników o uprawnieniach administratora systemowego.  
 

Sprawozdanie, dla którego została uruchomiona funkcja blokowania: 

• przed nazwą posiada dodatkowe oznaczenie informujące o blokadzie tego sprawozdania, czyli  ikonę 

prezentującą kłódkę: , czyli przykładowo: , 

• może zostać otwarte tylko do podglądu, bez możliwości wprowadzenia do niego zmian, 

• ma aktywną tylko jedną funkcję „waliduj”, pozostałe funkcje są nieaktywne, 
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• może zostać odblokowane przy wykorzystaniu funkcji „Odblokuj sprawozdanie” (zob. rozdział 5.2.9 Odblokuj 
sprawozdanie). 

 

 
Dostępność tej funkcji jest różna, dla różnych użytkowników aSISt: 

• w bankach komercyjnych – funkcja może być wykorzystywana w pełnym zakresie, 

• dla użytkowników przesyłających sprawozdania do systemu tranSIS (w tym dla banków spółdzielczych),  

o przy włączonej opcji “praca w trybie tranSIS” - blokowanie sprawozdań dokonywane jest z poziomu systemu 
tranSIS a z poziomu aSISt funkcja jest niedostępna, 

 
o przy wyłączonej funkcji “praca w trybie tranSIS” – funkcja może być wykorzystywana w aSISt. 

 

Przy włączonej opcji  „Praca w trybie tranSIS” : 

• po wykonaniu w tranSIS: 

o blokady wymaganego sprawozdania, oraz 
o „publikacji tego sprawozdania”, 

• w aSISt: 

o odbierany jest komunikat o „blokadzie sprawozdania”, a następnie 
o wykonywane jest automatyczne blokowanie wymaganego sprawozdania: 

o przed nazwą sprawozdania pojawia się oznaczenie ,  
o nie ma możliwości modyfikowania ani generowania sprawozdania, 
o nie można odblokować zablokowanego sprawozdania (odblokowanie odbywa się także z poziomu 

systemu tranSIS). 
 

5.2.9 Odblokuj sprawozdanie 

Aby odblokować wcześniej zablokowane sprawozdanie, należy: 

w zakładce modułowej , w trybie „Lista sprawozdań”  , wykorzystać funkcję „Odblokuj 
sprawozdanie”, poprzez: 
 

• zaznaczenie (podświetlenie) na liście sprawozdania, które ma zostać odblokowane, 
a następnie wybranie: 
  

• Menu  „Sprawozdanie” →    

lub 

• ikony  

 
Funkcja ta: 

• dostępna jest tylko w trybie „Lista” , 
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• dotyczy zawsze jednego, zaznaczonego (podświetlonego) na liście sprawozdania, 

• odblokowuje wybrane sprawozdanie,  pozwalając ponownie na jego modyfikowanie. 

 
 
Dostępność tej funkcji (podobnie jak funkcji blokowania) jest różna, dla różnych użytkowników aSISt: 

• w bankach komercyjnych – funkcja może być wykorzystywana w pełnym zakresie, 

• dla użytkowników przesyłających sprawozdania do systemu tranSIS (w tym dla banków spółdzielczych),  

o przy włączonej opcji “praca w trybie tranSIS” - odblokowywanie sprawozdań dokonywane jest z poziomu 
systemu tranSIS a z poziomu aSISt funkcja jest niedostępna, 

 
o przy wyłączonej funkcji “praca w trybie tranSIS” – funkcja może być wykorzystywana w aSISt. 

  

6 Profilowanie sprawozdań 

Profilowanie, to wybór spośród wszystkich możliwych do raportowania formularzy a w ich obrębie również 

komórek, które: 

• związane są  z rodzajem działalności prowadzonej przez bank i  

• metodą obraną przy wyliczaniu wymogów kapitałowych z tytułu ponoszonego ryzyka kredytowego, ryzyka 
operacyjnego i ryzyka rynkowego. 
 

Profilowanie wykonywane jest: 

• przy tworzeniu nowego sprawozdania, wykorzystując funkcję „Nowe sprawozdanie” (zob. rozdział 5.1.1.1 
Nowe sprawozdanie) _Nowe_sprawozdanie, 

• możliwe jest jego modyfikowanie w dowolnym momencie (jeżeli istnieje taka konieczność), wykorzystując do 
tego funkcję „Ustawienia sprawozdania” (zob. rozdział 5.1.1.2 Ustawienia 
sprawozdania),_Ustawienia_sprawozdania, 

• można go przejąć z okresu wcześniejszego.  
 

 
Profilowanie wykonywane jest trzyetapowo, poprzez: 

• Wybór formularzy sprawozdawczych, 

• Selekcję wymiarów taksonomii, 

• Definiowanie wymiarów użytkownika. 
 

6.1 Filing Indicator (Wskaźnik wypełnienia) 

W taksonomiach EBA ITS PL nadzorca określa Filing Indicator. Filing Indicator służy do wyrażenia informacji, który 
formularz został zgłoszony lub nie w kontekście sprawozdania. Informacje te, zawarte są następnie w 
wygenerowanym sprawozdaniu. W aplikacji aSISt zarządzanie wskaźnikami jest automatyczne i oparte na 
następujących zasadach: 
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• „true” - status określany jest dla wszystkich formularzy, które są dostępne w taksonomii i są wybrane w 
kontekście sprawozdania, np. formularz c.00.01 (Rysunek 362), 

• „false” – status określany jest dla wszystkich formularzy, które są dostępne w taksonomii i nie są wybrane w 
kontekście sprawozdania, np. formularz c.05.02 (Rysunek 362), 

„Wyłączone formularze” ze sprawozdania (np. formularz c_04.00 (Rysunek 362)) nie znajdą się w wygenerowanym 
pliku. 
 

 
Rysunek 362. Wskaźnik wypełnienia sprawozdania – zakładka ,,Formularze” 

W przypadku sprawozdań EBA ITS PL, których formularze (np. c_66.01) są podzielone na wiele podpunktów (np. .a, 

.b, .c, .w) wystarczy, że chociaż jeden z nich znajdzie się w sekcji „Wybrane formularze”, wtedy w wygenerowanym 

sprawozdaniu do formularza zostane przypisany Filing Indicator o statusie „true” (Rysunek 363). 
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Rysunek 363. Przykładowy formularz c.66.01 podzielony na wiele składowych 

 

6.2 Formularze sprawozdawcze 

Tworząc nowe sprawozdanie , każdorazowo należy dokonać wyboru formularzy, które bank ma do 
sporządzenia w danym okresie sprawozdawczym. 
 
Wybór ten: 

• ma miejsce w 4 kroku  tworzenia nowego sprawozdania, przy wykorzystaniu funkcji „Nowe sprawozdanie” (zob. 
rozdział 5.1.1.1 Nowe sprawozdanie), 

• może być modyfikowany przy wykorzystaniu zakładki „Formularze” w funkcji „Ustawienia sprawozdań” (zob. 
rozdział 5.1.1.2 Ustawienia sprawozdania). 
 

Użytkownik musi dokonać wyboru formularzy dla wszystkich tworzonych sprawozdań. 

Niezależnie od tego, która z tych funkcji jest wykorzystywana do wyboru formularzy, okno z wyborem tych 
formularzy każdorazowo ma taki sam układ (zob. Rysunek 128 i Rysunek 147). 

 

W lewym panelu okna – prezentowane są możliwe do wyboru formularze, natomiast 

do prawego panelu okna – przenoszone są te, które maja być dostępne po otwarciu sprawozdania. 

W przypadku sprawozdań z grupy EBA ITS PL po prawej stronie panelu widoczne są dwa okna: 

• Wybrane formularze – przenoszone są te, które znajdą się w kontekście sprawozdania oraz 

• Wyłączone formularze – przenoszone są te, które nie znajdą się w kontekście sprawozdania. 
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W zależności od: 

• typu sprawozdania, 

• dokonanego wyboru: 

o , 

o , 

• miesiąca sprawozdawczego, którego dotyczą otwierane sprawozdania, 

• wymagalności formularzy, 

liczba formularzy wyświetlanych w lewym panelu okna, może być różna. 

 

Formularze w aSISt dla Banków Spłódzielczych mogą posiadać także oznaczenia określające: 

• wymagalność raportowania danego formularza - , 

• zabronione raportowanie danego formularza - , 

zależne od ustawienia wybranego przez użytkownika tranSIS (bank zrzeszający) podczas definiowania okresu 
sprawozdawczego. 

 
Rysunek 364. Wymagane i zabronione formularze 
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Rysunek 365. Wymagane i zabronione formularze - widok okna sprawozdań EBA ITS PL 

 
Wybranie opcji  „Wybrany pakiet” oznacza, że dla danego typu  sprawozdań  wyświetlone będą formularze 
wyselekcjonowane przez system w oparciu o wcześniej dokonane wybory, czyli: 

• okres sprawozdawczy: 

o sprawozdanie dzienne, 
o sprawozdanie miesięczne, 
o sprawozdanie kwartalne, 
o sprawozdanie roczne, 

• typ konsolidacji sprawozdań: 

o sprawozdanie jednostkowe, 
o sprawozdanie skonsolidowane. 

Wybranie opcji  „Wszystkie formularze” oznacza, że dla danego typu  sprawozdania  wyświetlone będą wszystkie 
możliwe formularze. 

Wybór formularzy z lewego panelu  i przeniesienie ich do prawego panelu okna odbywa się przy użyciu przycisków: 

- wybór wszystkich dostępnych formularzy, 

 - wybór jednego formularza, po wcześniejszym ustawieniu kursora na wybranym formularzu  lub 

         - wybór kilku formularzy, po wcześniejszym ich zaznaczeniu (klawisz Ctrl) w lewym panelu okna, 

Jeżeli dokonano niewłaściwego wyboru i w prawym panelu znajdują się formularze, które nie powinny być aktywne 

w tworzonym sprawozdaniu, to przy użyciu klawiszy: 

- można usunąć z prawego panelu okna wskazany formularz, 

- można usunąć wszystkie formularze przeniesione do prawego panelu okna. 

W lewym panelu okna, mogą zostać wyświetlone:   

• formularze wyselekcjonowane przez system w oparciu o wcześniej dokonane wybory  – w formie pakietu 
formularzy – po wybraniu opcji „wybrany pakiet ”  (ustawienie domyślne),  

 lub 

• wszystkie formularze możliwe do wybrania dla danego typu taksonomii – po wybraniu opcji „wszystkie 
formularze”. 

 
W prawym panelu okna, mogą zostać wyświetlone: 

• Wybrane formularze – znajdujące się w kontekście sprawozdania, 

• Wyłączone formularze – znajdujące się poza kontekstem sprawozdania (dotyczy sprawozdań z grupy EBA ITS 
PL) 

 
 

Przy otwieraniu sprawozdań NBP,  należy:  

• wprowadzić prawidłowe ustawienia w danych krokach tworzenia sprawozdania, 
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• nad lewym  panelem okna wybrać opcję:   (w lewym panelu okna wyświetlą się 
wszystkie formularze  zgodne z wcześniej dokonanymi ustawieniami), 

• z wyświetlonej listy wybrać te, które powinny być przez bank sporządzone, 

• przenieść wybrane formularze z lewego panelu do prawego panelu okna, wykorzystując do tego klawisz . 
 
 

Przy otwieraniu sprawozdań EBA ITS PL,  należy:  

• wprowadzić prawidłowe ustawienia w danych krokach tworzenia sprawozdania, 

• nad lewym  panelem okna wybrać opcję:   (w lewym panelu okna wyświetlą się 
wszystkie formularze  zgodne z wcześniej dokonanymi ustawieniami), 

• z wyświetlonej listy wybrać te, które powinny być przez bank sporządzone oraz te, które powinny zostać 
wyłączone z kontekstu sprawozdania, 

• przenieść wybrane formularze z lewego panelu do prawego panelu okna, wykorzystując do tego klawisz . 
 

Jeżeli chcemy, aby w nowo utworzonym sprawozdaniu znalazło się więcej formularzy,  niż te wyświetlone w 

„wybranym pakiecie”, możliwe jest dla otwieranego sprawozdania wybranie również innych dodatkowych 

formularzy, poprzez: 

• zmianę zakresu wyświetlonych formularzy, na: , 

• przeniesienie dodatkowych dowolnych formularzy do prawego panelu okna przy wykorzystaniu klawiszy:     

lub . 
 
Wybrane formularze sprawozdawcze: 

• mają wpływ na dalsze profilowanie sprawozdania, 

• decydują o tym, jakie wymiary taksonomii będą mogły podlegać profilowaniu  i jakie wymiary użytkownika będą 
musiały być zdefiniowane przez użytkownika, 

• uaktywnią się w tworzonym sprawozdaniu i tylko do tych formularzy będzie można wprowadzić dane – zarówno 
ręcznie, jak i poprzez import z pliku zewnętrznego (wyjątkiem jest formularz DANE, który jako obowiązkowy 
otwierany jest automatycznie, niezależnie od dokonanych wyborów). 

 

6.3 Wymiary taksonomii 

Zakres wymiarów taksonomii zależy od: 

• taksonomii oraz  

• wybranego zakresu formularzy 

Użytkownik nie ma możliwości  bezpośredniego ograniczenia zakresów taksonomii, ale może dokonać  selekcji 
poszczególnych wymiarów, poprzez wyłączenie tych wartości, które nie są związane z działalnością prowadzoną 
przez bank i metodą obraną przy wyliczaniu wymogów kapitałowych z tytułu ponoszonych ryzyk. 
 
Prezentacja wymiarów taksonomii  jest taka sama w przypadku: 

• tworzenia nowego sprawozdania, jak i  
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• modyfikowania wcześniej utworzonego sprawozdania.  

 

Wszystkie wymiary prezentowane są na jednym ekranie (zob. Rysunek 130 i Rysunek 149). 

• w lewym panelu okna – wyświetlona jest lista wszystkich możliwych do wyselekcjonowania wymiarów 
taksonomii, 

• w prawym panelu okna -  wyświetlane są wartości wybranego wymiaru, w których można wyłączyć pozycje nie 
związane z działalnością banku. 

Wartości wymiarów  mają strukturę drzewiastą  i  wszystkie elementy drzewa mogą być aktywowane i 
deaktywowane.  
 

W prawym panelu okna nad listą z wymiarami taksonomii znajduje się dodatkowo: 

• filtr wyszukiwania  , oraz 

• ikonki: 

o  znajdź następny i 

o znajdź poprzedni. 

Dzięki tym funkcjonalnościom możliwe jest szybkie odszukanie wymiaru taksonomii znajdującego się na liście.  
Występujące tu oznaczenia pomocnicze, obok prezentowanych wartości wymiarów oznaczają odpowiednio: 

  - pozycje  aktywne, wraz z wszystkimi aktywnymi podgałęziami, jeżeli takie istnieją,  

  - pozycje  aktywne, w których wyłączono co najmniej jedną z podrzędnych podgałęzi, 

  - pozycje  nieaktywne, przy czym  jeżeli występują tu dodatkowe podgałęzie danej pozycji, to  mogą  one być 

zarówno aktywne jak i nieaktywne. 

 

W drzewie wartości wymiarów, różne znaczenie ma obsługa lewego i prawego przycisku myszki: 

• lewy przycisk włącza bądź wyłącza bieżący element, 

• prawy przycisk włącza bądź wyłącza bieżący element wraz z wszystkimi podgałęziami. 
 

Użytkownik może wyłączyć  wszystkie te wartości wymiarów taksonomii, które nie są związane z działalnością jego 
banku. 

   

O tym, czy dany wymiar taksonomii  został przez użytkownika sprofilowany, czy też zawiera aktywne wszystkie 
jego wartości, informuje kolor kropki obok każdego wymiaru, w prezentowanym  lewym panelu okna z listą 
wszystkich wymiarów taksonomii, gdzie: 

  - wymiar zawiera aktywne wszystkie wartości – nie został w żaden sposób sprofilowany,  

 - wymiar został sprofilowany, ale zawiera chociaż jedną pozycję aktywną, 

 - wszystkie wartości tego wymiaru zostały wyłączone, 

 

Wyłączone wymiary taksonomii widoczne są na formularzach, ale są nieaktywne – nie można do nich 
wprowadzać żadnych danych (pola są szare).  
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6.4 Wymiary użytkownika 

Niektóre formularze sporządzane przez banki posiadają wymiary, których nie definiuje taksonomia, lecz muszą 
być definiowane przez same banki.  

Wymiary te wyświetlają się tylko wtedy, gdy przy wyborze formularzy dla tworzonego sprawozdania zostały 
wybrane takie sprawozdania, które wymagają zdefiniowania tych wymiarów. 

Jeżeli takie sprawozdania nie zostały wybrane, wówczas nie definiuje się żadnych wymiarów użytkownika. 

Prezentacja wymiarów użytkownika, wygląda analogicznie do wymiarów taksonomii  i  jest taka sama w 
przypadku tworzenia nowego jak  i edycji istniejącego sprawozdania. 

 

Wszystkie wymiary prezentowane są w jednym oknie (zob. rysunek 97 i 104).  

• w lewym panelu prezentowana jest lista wszystkich wymiarów użytkownika do zdefiniowania, a 

• w prawym panelu - obszar do wprowadzania wartości dla tych wymiarów.  

 

Obszar wartości wymiarów ma różną postać w zależności od definiowanego wymiaru.  

Najpowszechniejsza jest forma listy, na której ostatni wiersz jest pusty (jeśli nie zostały wprowadzone żadne 
wartości wymiarów, widoczny jest tylko pojedynczy, pusty wiersz).  

Dla różnych wymiarów wiersz może składać się z jednego bądź kilku pól (np. Nazwa i Kod) – znaczenie 
poszczególnych pól opisane jest w ich nagłówkach.  

Istnieją wymiary, dla których podawana jest tylko pojedyncza wartość określająca wielkość zbioru – np. 
maksymalna wartość przedziału dni dla wymiaru Dzień. W tym wypadku panel wartości wymiarów ma postać 
rozwijanej listy pozwalającej na wybór jednej wartości (pull-down).  

W celu wpisania wartości określonego wymiaru, należy: 

• ustawić kursor na pustym polu w prawej części okna, 

• kliknąć kursorem na ten wiersz – zaznaczamy go (linia do wypełnienia podświetla się) 

• wprowadzić odpowiedni tekst,  

• zatwierdzić wprowadzone dane poprzez klawisz „Enter”, 

• utworzy się nowy, pusty wiersz, do którego można wprowadzać kolejne dane (każdy wiersz z wprowadzonymi 
danymi musi być zatwierdzony klawiszem „Enter”, 

• po wprowadzeniu wszystkich wartości dla danego wymiaru  (jeden wiersz zawsze musi pozostać pusty), 

zapisujemy wprowadzone informacje przy użyciu przycisku . 

W dowolnym momencie można zrezygnować z wprowadzania danych, korzystając z przycisku . 

Nowy, pusty wiersz prezentowany jest, gdy wypełnione zostaną wartości wszystkich pól obligatoryjnych i  zostaną 
one zatwierdzone klawiszem „Enter”. 

 

W celu usunięcia pozycji z listy  zaznaczamy ją w prawym oknie i usuwamy korzystając z przycisku: 

.  
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Możliwe jest usunięcie wielu wartości jednocześnie – należy w tym celu zaznaczyć kilka linii.  

Zaznaczanie wielu elementów kursorem myszki możliwe jest przy wciśniętym klawiszu Ctrl (pojedyncze linie) bądź 
Shift (zakresy linii).  

Nawigując po liście klawiszami strzałek zaznaczmy pozycję klawiszem spacji.  

Zaznaczenie wielu linii możliwe jest również, jeśli podczas nawigacji wciśnięte są klawisze Ctrl lub Shift. 

O tym, czy dany wymiar  został przez użytkownika zdefiniowany  czy też nie, informuje kolor kropki obok każdego 
wymiaru, w prezentowanym  lewym panelu okna, gdzie: 

 - wymiar zdefiniowany,  

 - wymiar nie został zdefiniowany. 

 

7 Przygotowanie sprawozdania w aSISt 

Przygotowanie w aplikacji aSISt raportowanych danych sprawozdawczych, wymaga od jego użytkowników 

wykonania wielu różnych funkcji wcześniej opisanych, z których jedne są konieczne do wykonania a uruchomienie 

innych ułatwia i usprawnia czynności związane z prawidłowym przygotowaniem danych. 

Funkcje, które w skrócony sposób zaprezentowane zostały w tym rozdziale, to w większości funkcje wymagane do 

wykonania, bez których wygenerowanie raportowanych danych byłoby niemożliwe. 

 

7.1 Pełny cykl przygotowania sprawozdania 

Pełny cykl sprawozdawczy  wymaga uruchomienia funkcji: 

• „Nowe sprawozdanie” , funkcja może być wykonana zarówno w trybie „Dokumenty” , jak i w trybie 

„Lista sprawozdań”   - zob. rozdział  5.1.1.1 Nowe sprawozdanie. Użytkownicy, którzy mają włączoną 
funkcję ”Praca w trybie tranSIS”, wymagane sprawozdanie mogą utworzyć dopiero po odebraniu stosownego 
komunikatu „Publikacja okresu…” z sytemu tranSIS. 
 

•  „Ustawienia sprawozdania”, gdy przy tworzeniu sprawozdania wprowadzone zostały błędne ustawienia. 
Funkcja dotyczy zawsze otwartego , aktywnego sprawozdania i może być wykonane tylko w trybie „Dokumenty” 

 - zob. rozdział 5.1.1.2 Ustawienia sprawozdania, 
 

• „Otwórz sprawozdanie”, jeżeli utworzone sprawozdanie z jakiegoś powodu zostało zamknięte i w trybie 

„Dokumenty” nie jest widoczne na pasku z zakładkami otwartych sprawozdań, a nie został jeszcze 
wykonany dla niego pełny cykl sprawozdawczy. Funkcja może być wykonana tylko w trybie „Lista sprawozdań” 

 - zob. rozdział 5.2.3 Otwórz sprawozdanie, 
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• Wprowadzenie danych do poszczególnych tabel sprawozdawczych, wybranych z lewego panelu okna 
otwartego sprawozdania, z górnej lub dolnej listy dostępnych formularzy (obok otwieranego formularza musi 

być oznaczenie: , przykładowo: ). Dane wprowadzane są tylko w trybie „Dokumenty” , 
dla otwartego aktywnego sprawozdania. 

Istnieje możliwość: 

o wprowadzania i prezentacji danych w złotych: 

o dotyczy wszystkich przygotowywanych sprawozdań, 

o wprowadzania i prezentacji danych w tysiącach złotych - zob. rozdział 5.1.5.8 Praca w tysiącach : 

o po włączeniu funkcji: „Pracy w tysiącach” w menu „Widok”, 
o dotyczy wyłącznie sprawozdań dla których dane prezentowane są w tysiącach,  

• „Importuj dane”, jeżeli użytkownik posiada plik z danymi, którymi może zasilić przygotowywane 

sprawozdanie. Funkcja może być wykonana tylko w trybie „Dokumenty”  , dla otwartego aktywnego 
sprawozdania - zob. rozdział  5.1.1.12 Importuj dane, 
 

• „Wczytaj dane z innego sprawozdania”, jeżeli  w przygotowywanym sprawozdaniu znajdują się tabele, w 
których dane, w porównaniu z poprzednimi miesiącami, nie uległy zmianie. Funkcja może być wykonane tylko 

w trybie „Dokumenty”  , dla otwartego aktywnego sprawozdania - zob. rozdział 5.1.2.10 Wczytaj dane 
z innego sprawozdania, 

 

• „Wylicz reguły” - zob. rozdział 5.1.1.7 Wylicz reguły,  „Wylicz wartości w tabeli”- zob. rozdział 5.1.2.2 Wylicz 

wartości w tabeli oraz „Wylicz wartości komórki” - zob. rozdział 5.1.3.1 Wylicz wartości komórki, czyli funkcje 

wyliczające reguły wyliczeniowe. Mogą być wykonane tylko w trybie „Dokumenty”  , dla otwartego 
aktywnego sprawozdania, 

 

• „Waliduj dane”, aby sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne z regułami kontrolnymi przygotowanymi 
przez NBP, bank lub inną jednostkę nadzorującą prawidłowe przygotowanie sprawozdań - zob. rozdział  5.1.1.6 
Waliduj dane. 
Jeżeli walidacja kończy się  błędami, należy sprawdzić wykazane błędy i skorygować je. Funkcja może i powinna 
być wykonywana wielokrotnie, aż do pełnego uzgodnienia wprowadzonych danych. Dotyczy ona wyłącznie 

trybu „Dokumenty”   i jest wykonywana dla otwartego aktywnego sprawozdania. 
 

• „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania”, zmienia status sprawozdania na: „Edycja w trybie uzgadniania” i 
warunkuje uaktywnienie funkcji „Generuj sprawozdanie” - zob. rozdział  5.1.1.5 Przejdź do edycji w trybie 
uzgadniania. Może być wykonana w dowolnym momencie sporządzania sprawozdań, ale zawsze przed 
wykonaniem funkcji „Generuj sprawozdanie”. Dotyczy ona otwartego, aktywnego sprawozdania i trybu 

„Dokumenty”  , 
 

• „Generuj sprawozdanie”, pozwala na wygenerowanie i zapisanie na dysku lub przesłanie do systemu tranSIS 
przygotowanego, nie zawierającego błędów sprawozdania  - zob. rozdział  5.1.1.8 Generuj sprawozdanie. 

Funkcja dotyczy wyłącznie trybu „Dokumenty”   i jest wykonywana dla otwartego aktywnego 
sprawozdania, 
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• „Zamknij sprawozdanie”, zamyka otwarte  sprawozdanie - zob. rozdział  5.1.1.19 Zamknij sprawozdanie. 

Funkcja wykonywana jest w trybie „Dokumenty”  i w zależności od wybranej opcji dotyczyć może  
aktywnego jak i innych otwartych nieaktywnych sprawozdań.  

 

7.2 Wprowadzanie korekt do wygenerowanych sprawozdań 

Jeżeli z jakiegoś powodu w przygotowanym i wygenerowanym  sprawozdaniu znalazły się niepoprawne dane i 

wymagana jest ich modyfikacja, wówczas konieczne jest uruchomienie  funkcji, które pozwolą na skorygowanie 

błędnych danych oraz  ich ponowną generację.  

Za wyjątkiem  korekt wprowadzanych do sprawozdania Opłata BFG, które wymagają utworzenia nowego 

sprawozdania: „Opłata BFG: korekta”, wszystkie pozostałe sprawozdania wymagają wprowadzenia zmian do 

wcześniej wygenerowanych i wysłanych sprawozdań, czyli: 

• dla sprawozdania Opłata BFG – wymagane jest uruchomienie funkcji: 

o  „Nowe sprawozdanie” i utworzenie  nowego sprawozdania: „Opłata BFG: korekta” - zob. rozdział  
5.1.1.1 Nowe sprawozdanie, 

  

o wykonanie pełnego cyklu sprawozdawczego dla nowoutworzonego sprawozdania  - zob. rozdział 7.1 
Pełny cykl przygotowania sprawozdań), 

• dla pozostałych sprawozdań – wymagane jest uruchomienie funkcji: 

o „Otwórz sprawozdanie” - otwierając sprawozdanie wymagające modyfikacji. Funkcja może być 

wykonana tylko w trybie „Lista sprawozdań”  - zob. rozdział 5.2.3 Otwórz sprawozdanie, 

 

o „Zmień status sprawozdania” - zmieniając status modyfikowanego sprawozdania na edycyjny, 
umożliwiający wykonanie stosownych korekt („edycja danych wejściowych” lub  „edycja w trybie 
uzgadniania”) - zob. rozdział  5.1.1.9 Zmień status sprawozdania. Funkcja może być wykonana zarówno w 

trybie „Dokumenty” , jak i w trybie „Lista sprawozdań” , 

 

o „Ustawienia sprawozdania”, gdy modyfikowane sprawozdanie wymaga wprowadzenia zmian w  
ustawieniach sprawozdania. Funkcja dotyczy zawsze otwartego , aktywnego sprawozdania i może być 

wykonane tylko w trybie „Dokumenty”  - zob. rozdział 5.1.1.2 Ustawienia sprawozdania,  

 

o Wprowadzić stosowne zmiany w danych, jeśli wcześniej prezentowane dane przedstawiają 
nieprawidłowe wartości, 

 

o „Wylicz reguły” - zob. rozdział 5.1.1.7 Wylicz reguły,  „Wylicz wartości w tabeli”- zob. rozdział 5.1.2.2 

Wylicz wartości tabeli oraz „Wylicz wartości komórki” - zob. rozdział 5.1.3.1 Wylicz wartości komórki, 
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czyli funkcje wyliczające reguły wyliczeniowe. Mogą być wykonane tylko w trybie „Dokumenty”  , 
dla otwartego aktywnego sprawozdania, 

 

o „Waliduj dane”, aby sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne z regułami kontrolnymi 
przygotowanymi przez NBP, bank lub inną jednostkę nadzorującą prawidłowe przygotowanie sprawozdań 
- zob. rozdział  5.1.1.6 Waliduj dane,_Waliduj_dane 

Jeżeli walidacja kończy się  błędami, należy sprawdzić wykazane błędy i skorygować je. Funkcja może i 
powinna być wykonywana wielokrotnie, aż do pełnego uzgodnienia wprowadzonych danych. Dotyczy 

ona wyłącznie trybu „Dokumenty”   i jest wykonywana dla otwartego aktywnego sprawozdania, 
 

o „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania”, tylko wówczas, gdy modyfikowane sprawozdanie posiada 
status „edycja danych wejściowych” (wcześniej wykonano zmianę statusu na: „Edycja danych wejściowych). 
Zmienia status sprawozdania na: „Edycja w trybie uzgadniania” i warunkuje uaktywnienie funkcji „Generuj 
sprawozdanie” - zob. rozdział  5.1.1.5 Przejdź do edycji w trybie uzgadniania. Może być wykonana w 
dowolnym momencie sporządzania sprawozdań, ale zawsze przed wykonaniem funkcji „Generuj 

sprawozdanie”. Dotyczy ona otwartego, aktywnego sprawozdania i trybu „Dokumenty”  , 

 

o „Generuj sprawozdanie”, pozwala na wygenerowanie i zapisanie na dysku lub przesłanie do systemu 
tranSIS poprawionego o wymagane korekty sprawozdania  - zob. rozdział  5.1.1.8 Generuj sprawozdanie. 

Funkcja dotyczy wyłącznie trybu „Dokumenty”   i jest wykonywana dla otwartego aktywnego 
sprawozdania, 

 

o „Zamknij sprawozdanie”, zamyka otwarte  sprawozdanie - zob. rozdział  5.1.1.19 Zamknij sprawozdanie. 

Funkcja wykonywana jest w trybie „Dokumenty”  i w zależności od wybranej opcji dotyczyć może  
aktywnego jak i innych otwartych nieaktywnych sprawozdań.  

 

7.3 Modyfikowanie kontekstu sprawozdania 

Wykorzystanie funkcji “Modyfikacji kontekstu sprawozdania” jest możliwe poprzez: 

•  Modyfikację tabeli o dodatkowe wartości na osi Z, 

Aby aktywować tabelę z wybranymi wartościami wymiaru należy (zob. Rysunek 366): 

o W polu “Wartości” wybrać ikonę  , 
o W wyświetlonym oknie podświetlić dowolną wartość, 
o Wybrać przycisk „Wybierz” w celu aktywacji wartości, 
o Wybrać odpowiedź TAK w nowootwartym oknie: „ Zmodyfikować kontekst?” (zob. Rysunek 367): 
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Rysunek 366. Otwieranie okna z dostępnymi wartościami wymiaru 

 

 
Rysunek 367. Aktywacja tabeli 

 

• Aktywowanie wybranej komórki, 
 
Aby aktywować dowolną komórkę, należy (zob. Rysunek 368): 
 

o Wskazać wybraną komórkę 
o Prawym klawiszem myszy rozwinąć listę 
o Wybrać funkcję “Aktywuj komórkę” 
o Wybrać odpowiedź TAK w nowootwartym oknie: „ Zmodyfikować kontekst?” (zob. Rysunek 369) 
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Rysunek 368. Aktywacja komórki 

 

 
Rysunek 369. Modyfikacja kontekstu 

 

 

8 Reguły kontrolne 

W aplikacji aSISt zastosowano szereg reguł kontrolnych, mających na celu sprawdzenie wzajemnych zależności 

i powiązań między różnymi komórkami, tabelami czy sprawozdaniami tak, aby wygenerowane dane 

sprawozdawcze spełniały wszystkie wymagania stawiane przez NBP.   

8.1 Rodzaje reguł kontrolnych 

Reguły mogą być: 

• dostarczone przez różnych dostawców, 

• przygotowane w oparciu o różne wykorzystane standardy, 
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• obejmować różne aspekty weryfikacji poprawności danych. 

 

8.1.1 Reguły dostarczone przez różnych dostawców 

Reguły kontrolne sprawdzające poprawność danych, mogą być opracowane i dostarczane przez: 

• Narodowy Bank Polski:  

o Reguła NBP#XXXXXX 
o Reguła XBRL#XXXXXX 
o Reguła Formula#XXXXX 

 

• Dostawcę aSISt – reguły, które nie zostały zdefiniowane w taksonomii przez NBP ale wynikają bezpośrednio 
z wymagań NBP: 

o Reguła aSISt#ASIST_XXXXX 

 

• Zrzeszenie banków spółdzielczych 

o Reguła tranSIS #XXXXX 

• Bank posiadający licencję aSISt rozszerzoną o moduł „Reguły”: 

o Reguła bank #Bank: XXXXXX  

 

8.1.2 Reguły opracowane w oparciu o różne standardy 

W aSISt można wyróżnić:  

• Reguły oparte na standardzie opracowanym przez NBP: 

o zastosowane w sprawozdaniach: FINREP, F1, PD, Rezerwa Obowiązkowa, PD,  FOŚG, Środki Gwarantowane, 
Opłata BFG, Opłata Ostrożnościowa BFG, Karty Płatnicze, Liczba Rachunków, Oszustwa, Pegaz, Rozliczenia 
Międzyoddziałowe, Udziały Wzajemne, Zgłoszenie Zaangażowania, WEBIS (wcześniej również COREP), 

• Reguły oparte na nowej technologii XBRL Formula: 

o występują w sprawozdaniach NB300 oraz we wszystkich sprawozdaniach ITS, czyli: COREP ITS, Large 
Exposures ITS, Liquidity Coverage Ratio ITS, IP Lossess ITS, Leverage ratio ITS, NSFR ITS, Encumbrance ITS, 
FINREP ITS. 

 

8.1.3 Reguły obejmujące różne aspekty weryfikacji poprawności danych 

Wszystkie reguły występujące w aSISt, można pogrupować następująco: 

• wartości wymagane – pozwalające określić pojedyncze fakty, które muszą być przez banki wypełniane, 

• wartości zabronione - pozwalające określić pojedyncze fakty, które nie mogą być przez bank wypełniane, 
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• reguły wyliczeniowe - pozwalające określić wartość jednego faktu na podstawie innych, 

• reguły poprawności - pozwalające określić zależności matematyczne pomiędzy faktami, 

• reguły warunkowe - pozwalające określić zależności warunkowe pomiędzy faktami, 

• reguły złożone - pozwalające określić  bardziej skomplikowane zależności pomiędzy faktami, 

• formuły z asercją raportowalności - pozwalające określić fakty, które muszą być przez banki wypełniane, 

• formuły z asercją wartości - pozwalające określić skomplikowane zależności między różnymi faktami.  
 
Można tu wyróżnić: 

o formuły, dla których działa mechanizm kalkulacji (wyliczanie wartości komórek) oraz 
o formuły, dla których mechanizm kalkulacji jest nieaktywny. 

       W obu przypadkach mogą tu występować dodatkowe zależności warunkowe.  
 

8.2 Prezentacja reguł opartych na różnych standardach 

8.2.1 Reguły oparte na standardzie opracowanum przez NBP 

Reguły te, można także dodatkowo pogrupować jako: 

• reguły określające wartości wymagane i zabronione, 

• reguły wyliczeniowe, 

• reguły poprawności, 

• reguły warunkowe. 
 
 

 Reguły określające wartości wymagane i zabronione 

Są to reguły: 

• sprawdzające kompletność wprowadzonych danych (zob. przykładowy Rysunek 370),  

• dla których funkcja „Wylicz” jest nieaktywna. 
 

  
Rysunek 370. Reguła aSISt - reguła kompletności 
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Pola zawierające te reguły, posiadają trójkąt w lewym dolnym rogu. 

 

 Reguły wyliczeniowe 

Są to reguły: 

• wyliczające i prezentujące wyliczone wartości w oparciu o zastosowane tam zależności  (zob. przykładowy 
Rysunek 371), 

• dla których wykonanie funkcji „Wylicz” spowoduje prezentację wyliczonych  danych. 
 

   
Rysunek 371. Reguła NBP – reguła wyliczeniowa 

Pola zawierające te reguły, posiadają znak równości w lewym górnym rogu. 

 

 Reguły poprawności 

Są to reguły: 

• sprawdzające poprawność wprowadzonych danych, bez możliwości wyliczenia wartości pól  (zob. przykładowy 
Rysunek 372),  

• dla których funkcja „Wylicz” jest nieaktywna. 
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Rysunek 372. Reguła NBP#291010 - reguła poprawności 

Pola zawierające te reguły, posiadają trójkąt w lewym dolnym rogu.  

 

 Reguły warunkowe 

Są to reguły: 

• określające  warunkową poprawność wprowadzonych danych,  bez możliwości wyliczenia wartości pól  (zob. 
przykładowy Rysunek 373),  

• dla których funkcja „Wylicz” jest nieaktywna, 

• dla których zawsze zdefiniowany jest warunek: 

                                    if (A) then (B)   (co oznacza: jeżeli  (A) to( B) ),  

przy czym  (A) i (B)  - mogą to być dowolne wyrażenia logiczne 
 

 

Rysunek 373. Reguła NBP#152550 - reguła warunkowej poprawności 
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Pola zawierające te reguły, posiadają trójkąt w lewym dolnym rogu.  

 

8.2.2 Reguły oparte na nowej technologii XBRL Formula 

Są to reguły: 

• opracowane dla sprawozdania NB300 i sprawozdań opartych na taksonomii ITS,  

• wykorzystujące nową technologię XBRL (zob. przykładowy Rysunek 374),  
 

 
Rysunek 374. Reguła: valuaAssertion_15 – reguła oparta na XBRL Formula 

Pola zawierające te reguły, posiadają trójkąt w lewym dolnym rogu. 

 Formuły z asercją raportowalności 

Są to formuły: 

• sprawdzające kompletność wprowadzonych danych (zob. przykładowy Rysunek 375), 

• dla których funkcja „Wylicz” jest nieaktywna. 
 

 
Rysunek 375. Formuła z asercją raportowalności w COREP ITS 

 Formuły z asercją wartości 

Można je podzielić na: 
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• formuły z asercją wartości dla których działa mechanizm kalkulacji, czyli: 
 

o możliwe jest wyliczenie i prezentacja (zob. Rysunek 376),  
o wykonanie funkcji „Wylicz” spowoduje prezentację wyliczonych  danych. 

 

 
Rysunek 376. Prezentacja formuły z asercją wartości, dla której działa mechanizm kalkulacji  w COREP ITS 

 
 

• formuły z asercją wartości, dla których nie działa mechanizm kalkulacji, czyli 
 

o formuły, które weryfikują poprawność wprowadzonych danych (zob. Rysunek 377),  
o dla których funkcja „Wylicz” jest nieaktywna. 

 

 
Rysunek 377. Prezentacja formuły z asercją wartości, dla której nie działa mechanizm kalkulacji w COREP ITS 

 

Bardziej szczegółowe informacje  na temat reguł kontrolnych występujących w aplikacji aSISt przedstawiono w IV 

części Instrukcji aSISt – moduł „Moduł Reguł”.   

Instrukcja ta obok innych instrukcji, dostępna jest na stronie https://support.asist-xbrl.eu/pl  w dziale 
DOKUMENTACJA  pod adresem:  https://support.asist-xbrl.eu/pl/dokumentacja.  

 

8.3 Funkcje ułatwiające uzgadnianie reguł 

W jednej komórce, może być zapisanych kilka reguł sprawdzających wzajemne zależności i powiązania pomiędzy 

różnymi komórkami. Mogą tam występować zarówno reguły sprawdzające kompletność danych jak i reguły 

wyliczeniowe, poprawnościowe i reguły XBRL Formula ( ). 

Oznaczenia występujące w poszczególnych komórkach informują o:  

• znak równości w lewym górnym rogu  (   ) świadczy o tym, że w danym polu znajduje się: 
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o reguła wyliczeniowa, 

• trójkąt w lewym dolnym rogu (   ), że są tam: 

o jakieś reguły kontrolne – od wersji 5.0 nie ma rozróżnienia rodzajów reguł. 

 

Wszystkie reguły znajdujące się w jednej komórce muszą wykazywać te same wartości. 

Jeżeli w komórce nie ma żadnych reguł kontrolnych, wówczas taka komórka nie zawiera żadnych dodatkowych 

oznaczeń ( ). 

8.3.1 Zabarwienie trójkątów w lewym dolnym rogu komórek 

W zależności od tego czy reguły kontrolne znajdujące się w komórkach tabel sprawozdawczych są spełnione, czy 

nie – różne jest zabarwienie trójkątów występujących w tych komórkach. 

 

 -  Kolor szary trójkąta może oznaczać, że: 

• reguły zawarte w danej komórce są ignorowane lub 

• nie ma podstaw do sprawdzania poprawności zawartych tam reguł, gdyż w żadnym z pól wchodzących 
w skład zastosowanych tam reguł nie ma wprowadzonych wartości, 
 

  - Kolor żółty trójkąta oznacza, że: 

• reguły tam zawarte są niespełnione, ale będzie możliwe wygenerowanie sprawozdania,  

• w zakładce błędy – niespełnione reguły sygnalizowane są jako: ostrzeżenia, 
 

 -  Kolor czerwony trójkąta oznacza, że: 

• chociaż jedna reguła zawarta w danej komórce jest niespełnione i nie będzie możliwe 
wygenerowanie sprawozdania,  

• w zakładce błędy – niespełnione reguły sygnalizowane są jako: błędy,  
 

 - Kolor zielony trójkąta informuje o tym, że: 

• wszystkie reguły kontrolne zawarte w danej komórce są zgodne. 
 

W jednej komórce, może być zapisanych kilka reguł sprawdzających wzajemne zależności i powiązania pomiędzy 
różnymi komórkami, aby zabarwienie trójkąta w lewym dolnym rogu był zielony, to wszystkie te reguły muszą 
wykazywać te same wartości. 
 

Aby możliwe było wygenerowanie sprawozdania, walidacja musi się zakończyć bez „błędów”. We 

wszystkich komórkach powinny się znajdować trójkąty: 

zielone - co oznacza, że w polu tym wszystkie reguły są zgodne, lub 
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szare - co oznacza, że nie ma podstaw do sprawdzenia poprawności zawartych tam reguł, gdyż w żadnym   z    
pól wchodzących w skład zastosowanych tam reguł nie ma wprowadzonych wartości, bądź reguły tam zawarte są 
ignorowane. 

Nie mogą występować pozycje z trójkątem czerwonym . 

Dopuszcza się (w wyjątkowych sytuacjach) „ostrzeżenia” – czyli reguły są niespełnione, ale możliwe jest 

wygenerowanie sprawozdania. Komórki w których znajdują się takie reguły oznaczone są żółtym trójkątem .  

Komórki takie powinny podlegać szczegółowej weryfikacji. 

 

8.3.2 Lista niespełnionych reguł prezentowanych w dolnej części ekranu w zakładce 
„Błędy”  

Po wykonaniu funkcji: 

• „Waliduj dane”,  

• „Importuj dane”, 

w dolnej części ekranu, w zakładce   prezentowana jest lista niespełnionych reguł (zob. przykładowy 
Rysunek 378). 

 

 
Rysunek 378. Widok błędów w zakładce "Błędy" 

 
Na liście tej, przed nazwą niespełnionych reguł, każdorazowo prezentowane jest dodatkowe oznaczenie 
informujące o poziomie raportowalności niespełnionych reguł, czyli: 

 

   błąd  - dotyczy reguł blokujących możliwość wygenerowania sprawozdania (trójkąty komórek w których 
znajdują się niespełnione reguły mają zabarwienie czerwone  ),   
 
 

  ostrzeżenie – dotyczy niespełnionych reguł, dla których dopuszcza się wygenerowanie sprawozdań (trójkąty 
komórek w których znajdują się te reguły mają zabarwienie żółte  ). 
 
 
Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wiersz z prezentowanym błędem czy ostrzeżeniem: 

• dla reguł kompletności i reguł wyliczeniowych – powoduje otwarcie tabeli zawierającej błędną pozycję 

i ustawienie się kursora w pozycji gdzie dana reguła jest niespełniona, 

• dla reguł poprawności, reguł warunkowych i reguł XBRL Formula  – powoduje wyświetlenie szczegółów 
niespełnionej reguły. 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyświetloną listę, prezentowane jest menu funkcyjne (zob. Rysunek 
379), które pozwala wyświetloną listę: 
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• wydrukować, 

• zapisać w formacie: 

o MS Excel, 
o CSV, 
o HTML. 

 

 
Rysunek 379. Funkcje drukowania i eksportu listy błędów, dostępne w zakładce „Błędy”  

Zakładkę „Błędy” można także włączyć w menu „Widok”, poprzez zaznaczenie tej funkcji, czyli: 

• Menu  Widok →  →    
 
lub wybierając 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift+1 
 

8.3.3 Zakładka „Reguły” przy prezentacji „Właściwości komórki” 

Aby sprawdzić jakie reguły znajdują się w wybranej komórce tabeli sprawozdawczej, można wykorzystać zakładkę 

 we „Właściwościach komórki”, po wcześniejszym wybraniu jednej z poniższych funkcji: 

• Menu  Reguły →  , 

• Menu  Komórka →  → , 

• Kliknąć lewym przyciskiem myszy na lewy dolny róg komórki, 

• Kliknąć prawym przyciskiem myszy →  → . 
 

Niezależnie od tego, która z tych funkcji zostanie wcześniej uruchomiona, zakładka  we „Właściwościach 

komórki” zawsze: 

• prezentuje szczegóły wszystkich reguł znajdujących się w podświetlonej komórce, 

• wyświetla prezentowane reguły w dowolnej, przypadkowej kolejności, 
 

Aby możliwe było przejrzenie wszystkich reguł znajdujących się w komórce (zob. przykładowy Rysunek 380), 
konieczne jest wykorzystanie paska przewijaka, znajdującego się po prawej stronie wyświetlonego okna . 
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Rysunek 380. Zakładka „Reguły” we „Właściwościach komórki” 

 
 

Informacje prezentowane dla poszczególnych reguł, mają tutaj taką samą postać jak w zakładce , bliżej 
omówionej w punkcie 8.3.4 Zakładka „Reguły” prezentowana w dolnej części ekranu obok zakładki „Błędy”. 
 

8.3.4 Zakładka „Reguły” prezentowana w dolnej części ekranu obok zakładki „Błędy” 

Dodatkowym sposobem ułatwiającym przeglądanie reguł w aSISt jest zakładka , prezentowana w dolnej 

części ekranu, obok zakładki . 

Aby uaktywnić zakładkę „Reguły”, należy w menu „Widok” zaznaczyć tę funkcję, czyli: 

• Menu  Widok →  →      
lub wybrać 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift+2 
 

 
Funkcja ta: 

• w formie listy, prezentuje wykaz wszystkich reguł występujących w wybranej komórce,  

• dostarcza informacji o tym, jaki jest status poszczególnych reguł,  

• po podświetleniu na liście wymaganej reguły, w prawym panelu okna prezentuje szczegóły tej reguły,  

• nie wyświetla żadnych danych, jeżeli w wybranej komórce nie ma żadnych reguł kontrolnych, 

• brak zaznaczenia tej funkcji w menu spowoduje, brak zakładki „Reguły”. 
 
W zależności od rodzaju reguł występujących w sprawozdaniu, ekran prezentowany po wybraniu tej funkcji może 
mieć różną postać: 

• dla reguł w sprawozdaniu  FINREP czy innych zgrupowanych jako NSO  (zob. Rysunek 381), 
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Rysunek 381. Widok reguły NBP, prezentowanej w zakładce "Reguły" 

 

• dla reguł opartych na technologii XBRL Formula w sprawozdaniach z taksonomią ITS (zob. Rysunek 382) 
 

 
Rysunek 382. Szczegóły reguły COREP NBP ITS _0045 Formula XBRL 

Informacje o regule są tu prezentowane w trzech zakładkach: 

 - w czytelny sposób dostarcza użytkownikowi wszystkich najważniejszych informacji o działaniu reguły, 

 - prezentuje definicję formuły w formie pierwotnej (bez zamiany zmiennych na aliasy), 

 - zawiera rozszerzone informacje o zmiennych i asercji wartości danej reguły. 

 

• dla reguł opartych na technologii XBRL Formula w sprawozdaniu NB300 (zob. Rysunek 383) 

 
Rysunek 383. Prezentacja dodatkowego opisu formuły w sprawozdaniu NB300 

Informacje o regule są tu prezentowane w trzech zakładkach: 

 - dostarcza użytkownikowi wszystkich najważniejszych informacji o działaniu reguły, 

    - prezentuje działanie formuły w formie opisowej. Dla formuł: valueAssertion_64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 
dodatkowo prezentuje komunikat o numerach identyfikatorów, dla których reguła nie jest spełniona, 

 

 - zawiera rozszerzone informacje o zmiennych i asercji wartości danej reguły. 
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• dla reguł interwałowych z grupy EBA ITS PL (zob. Rysunek 384) 

 
Rysunek 384. Szczegóły reguły interwałowej ALMM EBA ITS PL 

 

Informacja o zastosowanym rodzaju arytmetyki znajduje się w zakładce . Wyróżniona została arytmetyka: 

o interwałowa – reguła dopuszcza tolerancję błędu, 
o mieszana – czyli, połączenie ze sobą arytmetyki prostej i interwałowej, 
o prosta – reguła trafia w punkt. 

W utworzonych regułach interwałowych za próg dopuszczalnego błędu odpowiada ustawienie aplikacji aSISt w 

zakresie precyzji walidacji formuł XBRL. Szczegóły tych zależności, czyli jak badana jest poprawność danych 

względem formuł, określone są w oknie kontekstu sprawozdania w aSISt (zob. podrozdział 5.1.1.4 Dane 

podstawowe – sprawozdania z grupy EBA ITS PL). 

 

8.4 Uzgadnianie reguł w których zmienne znajdują się poza kontekstem 

 
Przy uzgadnianiu niektórych reguł może pojawić się problem z dotarciem do zmiennych, z którymi jest powiązana 
dana reguła. 
Dzieje się tak wtedy, gdy zmienne do których odwołuje się reguła: 

• znajdują się poza kontekstem 
i/lub 

• nie zostały dla nich zdefiniowane wymiary użytkownika. 
 
Przykładową postać reguły, w której fakty znajdują się poza kontekstem obrazuje Rysunek 385. 
 

 
Rysunek 385. Postać formuły vs_va_0231  z asercją wartości, w której fakty są poza kontekstem 

• Dla takich reguł, próba przejście do niektórych zmiennych za pomocą:  może zakończyć się komunikatem 
(zob. Rysunek 386): 
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Rysunek 386. Komunikat wyświetlany gdy zmienna do której próbujemy się odwołać jest poza kontekstem, lub nie został dla 

niej zdefiniowany wymiar użytkownika 

 

W takiej sytuacji wymagane jest: 

• sprawdzenie, czy wszystkie wymagane formularze znajdują się w lewym panelu okna i ewentualne uzupełnienie 
o te, które nie zostały wybrane przy tworzeniu sprawozdania, wykorzystując do tego funkcje: 
 
Sprawozdanie -> Ustawienie sprawozdania -> Formularze 
 

• sprawdzenie, czy zostały zdefiniowane wszystkie wymagane “Wymiary użytkownika” i ewentualne 
uzupełnienie wartości wymaganych wymiarów użytkownika, wykorzystując do tego funkcje: 
 
Sprawozdanie -> Ustawienie sprawozdania -> Wymiary użytkownika 
 

 
Po włączeniu brakujących formularzy i/lub uzupełnieniu „Wymiarów użytkownika”: 

• formuła prezentowana jest w czytelniejszej postaci (zob. przykładowy Rysunek 387), 

• dla wszystkich zmiennych wyświetlone są pełne informacje identyfikujące zmienne, czyli: adres komórki, miara, 
wymiar, 

• przy wykorzystaniu , możliwe jest przejście do dowolnej komórki powiązanej ze zmiennymi występującymi 
w danej regule. 
 

 
Rysunek 387. Postać formuły vs_va_0231 po włączeniu do kontekstu tabeli CR GB i zdefiniowaniu wymiaru „Kraj dłużnika”   
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9 Statusy sprawozdań 

9.1 Rodzaje i cykl zmiany statusów 

W zależności od tego na jakim etapie przygotowywania znajdują się przygotowywane sprawozdania,  posiadają one 

różne statusy:  

  edycja danych wejściowych  – status ten: 

• posiadają wszystkie nowo utworzone sprawozdania i oznacza, że: 

o wszystkie wprowadzane wartości typu  monetarnego (wartości pieniężne) prezentowane są jako kwoty z 
groszami,   

o do sprawozdań o tym statusie można wprowadzać dane, korygować  je  oraz dokonywać walidacji 
poprawności wprowadzonych danych z obowiązującymi regułami kontrolnymi, 

 

  edycja w trybie uzgadniania – status ten: 

• zmieniany jest automatycznie przez system  po wykonaniu funkcji „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania” i 
powoduje: 

o uaktywnienie funkcji  „Generuj sprawozdanie”  
o prezentację wszystkich wcześniej zapisanych i nowo wprowadzanych kwot: 

-  zaokrąglonych do tysięcy złotych dla sprawozdań: WEBIS , F1, PD, Rezerwa Obowiązkowa, 

-  zaokrąglonych do pełnych złotych dla pozostałych sprawozdań, 

 

  wygenerowany – status ten: 

• zmieniany jest automatycznie przez system, gdy dla sprawozdania o statusie „Edycja w trybie uzgadniania” po 
wykonaniu funkcji  „Generuj sprawozdanie” wygenerowane dane zapisywane są na dysku  i oznacza, że: 

o sprawozdań z takim statusem nie można edytować, 
o sprawozdanie zostaje przez system zablokowane i może zostać otwarte tylko do podglądu, 

 
 

 wysłany niepotwierdzony – status aktywny tylko dla banków wysyłających sprawozdania do tranSISa: 

• zmieniany jest automatycznie przez system, po wygenerowaniu sprawozdania i próbie wysłania go do  systemu 
tranSIS i oznacza, że: 

o sprawozdanie nie zostało jeszcze prawidłowo odebrane przez tranSIS, 
o sprawozdanie  zostało przez system zablokowane do edycji  i może zostać otwarte tylko do podglądu, 
o sprawozdania o tym statusie  mogą być jeszcze raz przekazane do Zrzeszenia bez konieczności dokonywania 

zmiany tego statusu,  

 
 

  wysłany – status aktywny tylko dla banków wysyłających sprawozdania do systemu tranSIS: 

• zmieniany jest automatycznie przez system, po otrzymaniu potwierdzenia z systemu tranSIS o prawidłowym 
odebraniu przesyłanych danych, 

o sprawozdań o takim statusie nie można edytować, 
o sprawozdanie zostaje przez system zablokowane i może zostać otwarte tylko do podglądu, 
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 weryfikowany –  status ten oznacza, że: 

• dane ze sprawozdania zostały  wysłane do NBP, 

o dla banków przesyłających sprawozdania do systemu tranSIS zmieniany jest automatycznie, po odebraniu 
stosownego komunikatu z tranSIS, 

o pozostałe banki zmianę statusu wykonują  ręcznie, przy wykorzystaniu funkcji  „Zmień status 
sprawozdania”, 

• sprawozdań o takim statusie nie można edytować, 

• sprawozdania o tym statusie blokowane są do edycji  i mogą być otwierane wyłącznie do podglądu. 

 

  odrzucony – status informujący o tym, że: 

• w danym sprawozdaniu  występują błędne bądź niekompletne dane – odrzucone przez osobę sprawdzającą  

o dla banków przesyłających sprawozdania do systemu tranSIS zmieniany jest automatycznie, po odebraniu 
stosownego komunikatu z tranSIS, 

o pozostałe banki zmianę statusu wykonują  ręcznie, przy wykorzystaniu funkcji  „Zmień status 
sprawozdania”, 

• sprawozdań o takim statusie nie można edytować, 

• sprawozdania o tym statusie zostają  przez system zablokowany i mogą zostać otwarty tylko do podglądu, 
 
 

 zablokowany – status ten może wystąpić tylko u użytkowników wysyłających sprawozdania do systemu tranSIS: 

• zmieniany jest automatycznie przez aSISt, po odebraniu z systemu tranSIS komunikatu o zmianie statusu 
sprawozdania na zablokowany,  

o sprawozdań z takim statusem nie można edytować ani zmieniać im statusu, 
o sprawozdanie zostaje przez system zablokowane i może zostać otwarte w aSISt  tylko do podglądu, 

• odblokowanie takiego sprawozdania możliwe jest tylko po stronie systemu tranSIS, 

  zaakceptowany – status informujący o tym, że:  

• NBP przyjęło sporządzone przez bank sprawozdanie, 

o dla banków przesyłających sprawozdania do systemu tranSIS zmieniany jest automatycznie, po odebraniu 
stosownego komunikatu z tranSIS, 

o pozostałe banki zmianę statusu wykonują  ręcznie, przy wykorzystaniu funkcji  „Zmień status 
sprawozdania”, 

• w sprawozdaniach z takim statusem nie można dokonywać zmian w danych, 

• sprawozdania o tym statusie blokowane są do edycji  i mogą być otwierane wyłącznie do podglądu. 

Aby możliwe było wprowadzanie korekt do sprawozdań, które zostały zablokowane do edycji (statusy: 

wygenerowane, wysłany, odrzucony, weryfikowany, zaakceptowany), konieczna jest zmiana ich statusów na 

statusy edycyjne, czyli „edycja danych wejściowych”  lub „edycja w trybie uzgadniania”, gdyż  tylko te dwa statusy 

pozwalają  na edytowanie wprowadzonych danych.  
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Do banku należy decyzja, który status zostanie przyjęty, aby dokonać korekt w sporządzonych sprawozdaniach:  

„edycja danych wejściowych” czy „edycja w trybie uzgadniania”. 

 

Banki wykorzystujące opcję bezpośredniego wysyłania sprawozdań do systemu tranSIS, chcąc dokonać zmiany 

statusu  sprawozdania muszą upewnić się, czy mają aktywne połączenie ze Zrzeszeniem, gdyż tylko wówczas 

zmiana statusu może być wykonana pomyślnie. 

O tym, czy takie połączenie jest aktywne informuje użytkownika ikona, znajdująca się na pasku powiadomień: 

 - gdy połączenie jest nieaktywne (zmiana statusu nie będzie mogła być wykonana), 

 - gdy połączenie jest aktywne (zmiana statusu wykona się). 

 

Każda zmiana statusu  sprawozdania wykonana w jednym z systemów: aSISt czy tranSIS,  znajduje swoje odbicie w 

drugim systemie.  

Na początku żądany status może mieć  rozwinięcie „nie potwierdzony” i dopiero po odebraniu takiej zmiany  przez  

drugi system zmienia się status na właściwy. 

Jeżeli w aSISt  przy statusie sprawozdania utrzymuje się opis „nie potwierdzony” oznacza to, że zmiana statusu 

wykonana w aSISt nie została jeszcze przyjęta w systemie tranSIS. 

Dokonując zmiany statusu, podobnie jak przy generowaniu  i wysyłaniu sprawozdań do Zrzeszenia, można dołączyć 

dodatkowy komentarz, który  jest odbierany przez system tranSIS i może być  źródłem informacji o przyczynie 

dokonywania zmian statusu.  

Cykl zmiany statusów w pełnym cyklu sprawozdawczym przedstawia Rysunek 388. 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     355 

 

 

Rysunek 388. Cykl zmiany statusów 
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9.2 Funkcje umożliwiające dokonywanie zmiany statusów sprawozdań  

Aby możliwe było wprowadzenie zmian do sprawozdań, posiadających status:  „wygenerowany”, „wysłany”, 

„weryfikowany”, „odrzucony” czy zaakceptowany,  konieczne jest dokonanie zmiany statusu na taki, który pozwoli 

edytować dane sprawozdanie, czyli na status: 

•  edycja danych wejściowych (kwoty prezentowane z groszami – wymagane jest później wykonanie funkcji 
„Przejdź do edycji w trybie uzgadniania”), 

• edycja w trybie uzgadniania  (kwoty prezentowane w postaci wymaganej przez odbiorcę sprawozdania). 

 

Zmiana statusu może być wykonana przy wykorzystaniu funkcji:  „Zmień status  sprawozdania”, uruchomionej 

w jednym z trybów: „Dokumenty” lub „Lista sprawozdań”. 

 

W trybie „Dokumenty” , dla aktywnego  sprawozdania, wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →   

lub 

• ikonę     

 
 

W trybie „Lista sprawozdań” : 

• zaznaczyć (podświetlić) na liście sprawozdanie, dla którego ma zostać wykonana zmiana statusu, 
a następnie wybranie: 
 

• Menu  „Sprawozdanie” →    

lub 

• ikonę    

 

Funkcja ta: 

• pozwala na dokonanie zmiany statusu w dowolnym  sprawozdaniu. 

 

Funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 5.1.1.9 Zmień status sprawozdania. 
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10 Zabezpieczanie danych 

Przygotowując sprawozdania  nie można zapominać o: 

• zabezpieczaniu danych oraz o    

• funkcjach, dzięki którym w sytuacjach awaryjnych możliwe jest odtwarzanie wcześniej utworzonych kopii. 

 

W aplikacji aSISt zastosowano kilka funkcji, które na różnych poziomach pozwalają zabezpieczać i odtwarzać 
wprowadzone dane a należą do nich: 

• tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa, 

• tworzenie i  przywracanie archiwum sprawozdania oraz 

• eksport i import danych. 

 

W całym cyklu sprawozdawczym, system często przypomina użytkownikom o konieczności dokonania zabezpieczeń 

danych,  informując o tym stosownym komunikatem. 

Funkcje zabezpieczające mogą być także dodatkowo wykonywane w dowolnym momencie przygotowywania 

sprawozdań o ile taka potrzeba zaistnieje.  

 

10.1  Kopia bezpieczeństwa 

10.1.1 Tworzenie kopii bezpieczeństwa 

Aby utworzyć kopię bezpieczeństwa całej aplikacji aSISt, należy wykorzystać funkcję: „Tworzenie kopii 

zapasowej” , wybierając: 

 →  

lub 

 →   
czy 

• - znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. (Po najechaniu kursorem na tą ikonę, zmienia się jej 
zabarwienie na czerwone  ).  

i odpowiedzieć na wyświetlone zapytanie:  . 

Funkcja ta: 

• dotyczy wyłącznie wersji jednostanowiskowej (Derby), 

• jej wykonanie dotyczy całej aplikacji i jest niezależne od: 
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o modułu na którym pracuje użytkownik, 
o trybu pracy („Dokumenty”, czy „Lista sprawozdań), 

• bliżej została opisano w rozdziale 4.19 Tworzenie kopii zapasowej.  

 

Dla wersji wielostanowiskowej lub jednostanowiskowej z bazą Oracle,  tworzenie kopii zapasowej dokonywane 

jest narzędziami bazy danych ORACLE. 

Na naszej stronie  https://support.asist-xbrl.eu/pl  w dziale POMOC  pod adresem: https://support.asist-
xbrl.eu/pl/pomoc omówiony  jest przykładowy sposób postępowania przy wykonywaniu/przywracaniu kopii 
bezpieczeństwa bazy Oracle Database 12c oraz 18 XE. 

 

10.1.2 Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa 

W sytuacjach awaryjnych, gdy istnieje potrzeba odtworzenia wcześniej utworzonej kopii zapasowej, wykorzystuje 

się do tego  funkcję „Odtwarzanie kopii zapasowej”, wybierając: 

 →  
 
 
Funkcja ta: 

• dotyczy wyłącznie wersji jednostanowiskowej (Derby), 

• jej wykonanie dotyczy całej aplikacji i jest niezależne od: 

o modułu na którym pracuje użytkownik, 
o trybu pracy („Dokumenty”, czy „Lista sprawozdań), 

• bliżej została opisano w rozdziale 4.20 Odtwarzanie kopii zapasowej.  

 

Dla wersji wielostanowiskowej lub jednostanowiskowej z bazą Oracle ,podobnie jak tworzenie kopii zapasowej, 

tak i odtwarzanie kopii zapasowej wykonywane jest narzędziami bazy danych ORACLE. 

Na naszej stronie  https://support.asist-xbrl.eu/pl w dziale POMOC  pod adresem: https://support.asist-

xbrl.eu/pl/pomoc omówiony  jest przykładowy sposób postępowania przy wykonywaniu/przywracaniu kopii 

bezpieczeństwa bazy Oracle Database 12c oraz 18 XE. 

10.2  Archiwum okresu sprawozdawczego 

10.2.1 Tworzenie archiwum  

Aby utworzyć archiwum sprawozdania,  można wykorzystać jedną z funkcji: „Utwórz archiwum” lub 

„Zarządzanie archiwami”. 
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Funkcję „Utwórz archiwum” można uruchomić, wybierając: 

• Menu  Sprawozdanie →   
 
Funkcja ta: 

• wykonywana jest w trybie „Dokumenty” , 

• dotyczy aktywnego sprawozdania, 

• bliżej została opisano w rozdziale 5.1.1.3 Utwórz archiwum. 

 

Funkcję „Zarządzaj archiwami” można uruchomić, wybierając: 

• Menu  Sprawozdanie →    
a następnie 

• ikona  
 
Funkcja ta: 

• może być wykonywana w trybie „Dokumenty” : 

o archiwum jest tu wykonywane dla aktywnego sprawozdania, 
o funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 5.1.1.10 Zarządzaj archiwami. 

 

• w trybie „Lista sprawozdań” : 

o wymagane jest wcześniejsze zaznaczenie (podświetlenie) na liście sprawozdania, dla którego ma zostać 
wykonane archiwum, 

o funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 5.1.1.10 Zarządzaj archiwami. 
 

10.2.2 Przywracanie archiwum 

Jeżeli podczas przygotowywania sprawozdań użytkownik stwierdzi, że aktualny stan w którym znajduje się  

sprawozdanie z różnych powodów jest nieprawidłowe, to możliwe jest przywrócenie innego, wcześniej 

utworzonego archiwum.  

Można to wykonać za pomocą funkcji: „Zarządzaj archiwami”. 

Funkcję „Przywróć archiwum” można uruchomić, wybierając: 

• Menu  Sprawozdanie →    
a następnie 

• ikona  
oraz 

• wybór z wyświetlonej listy archiwum, które ma zostać przywrócone. 
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Funkcja ta: 

• może być wykonywana w trybie „Dokumenty” : 

o odtwarzanie archiwum jest tu wykonywane dla aktywnego sprawozdania, 

funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 5.1.1.10 Zarządzaj archiwami, 

• w trybie „Lista sprawozdań” : 

o wymagane jest wcześniejsze zaznaczenie (podświetlenie) na liście sprawozdania, dla którego chcemy 
wykonać przywracanie archiwum, 

o funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 5.1.1.10 Zarządzaj archiwami. 

 

10.3  Eksport i import danych 

Wszystkie, lub wybrane dane sprawozdawcze można również: 

• zabezpieczyć poprzez ich wyeksportowanie za pomocą funkcji  „Eksportuj dane”, a następnie  

• jeśli zaistniałaby taka potrzeba, zaimportować wykorzystując do tego funkcję „Importuj dane”. 

 

10.3.1 Eksport danych 

Aby uruchomić funkcji  „Eksportuj dane”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →   
lub 

• skrót klawiszowy: Ctrl-E  
 

Funkcja ta: 

• wykonywana jest w trybie „Dokumenty” , 

• dotyczy aktywnego sprawozdania, 

• bliżej została opisano w rozdziale 5.1.1.13 Eksportuj dane. 

10.3.2 Import danych 

Aby uruchomić funkcję „Importuj dane”, należy wybrać: 

• Menu  Sprawozdanie →    

lub 

• ikonę    
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bądź   

• skrót klawiszowy: Ctrl-I  
 

Funkcja ta: 

• wykonywana jest w trybie „Dokumenty” , 

• dotyczy aktywnego sprawozdania, 

• bliżej została opisano w rozdziale 5.1.1.12 Importuj dane. 

 

11 Przygotowanie sprawozdań do wydruku i ich wydruk 

11.1  Funkcje ułatwiające ustawienie tabel do wydruku 

Aby wprowadzić zmiany  w ustawieniach tabel do drukowania, można wykorzystać funkcje: „Formatowanie 

nagłówków tabel”, Podgląd wydruku”, „Ustawienia strony”, „Ustawienia wydruku” oraz „Etykiety 

nagłówków tabel”. 

 
Wszystkie te funkcje: 

• wykonywane są w trybie „Dokumenty” , 

• dotyczą aktywnego sprawozdania. 
 
 

Funkcja „Formatowanie nagłówków tabel” uruchomiona poprzez: 

• Menu  Widok →  
przy wykorzystaniu trzech podfunkcji: 

o , 

o , 

o . 

Pozwala na automatyczne formatowanie nagłówków kolumn i wierszy w tabelach.  

Bliższe omówienie tej funkcji zawiera rozdział 5.1.5.3 Formatowanie nagłówków tabeli. 

 

Funkcję „Podgląd wydruku” można uruchomić, wybierając: 

• Menu  Tabela →     
lub 
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• ikonę   

Bliższe omówienie tej funkcji zawiera rozdział 5.1.2.14 Podgląd wydruku. 

 

Funkcję „Ustawienia strony” można uruchomić, wybierając: 

• Menu  Tabela →    

Funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 5.1.2.12 Ustawienie strony. 

 

Funkcję „Ustawienia wydruku” można uruchomić, wybierając: 

• Menu  Tabela →     

Funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 5.1.2.13 Ustawienia wydruku. 

 

Funkcję „Ustawienia etykiet nagłówków tabel” można uruchomić, wybierając: 

• Menu  Widok → , 

a następnie jedną z wymaganych opcji: 

o  
o  
o  
o : 

o  
o  

Funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 5.1.5.2 Etykiety nagłówków tabel. 

 

Dodatkowo każda zmiana: 

-  szerokości kolumn i 

-  szerokości  wierszy  

wykonana podczas wprowadzania danych, wpływa na układ drukowanych sprawozdań, gdyż wszystkie  

formularze drukowane są w takiej postaci w jakiej są one prezentowane na ekranie monitora. 

 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     363 

 

11.2  Drukowanie tabel 

Aby wydrukować przygotowane sprawozdania można  wykorzystać do tego jedną z  funkcji: ”Drukuj aktywną 

tabelę” lub „Drukuj wypełnione Tabele”. 

 
Obie funkcje: 

• wykonywane są w trybie „Dokumenty” , 

• dotyczą aktywnego sprawozdania. 

 

Aby uruchomić funkcję: „Drukuj aktywna tabelę”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →    
lub 

• ikonę   a następnie    
bądź   

• skrót klawiszowy: Ctrl-P  

Funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 5.1.2.15 Drukuj aktywną tabelę. 

 

Aby wybrać funkcję: „Drukuj wypełnione tabele”, należy wybrać: 

• Menu  Tabela →     
lub 

• skrót klawiszowy: Ctrl+Shift-P 

Funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 5.1.2.16 Drukuj wypełnione tabele. 

 

11.3  Drukowanie deklaracji do Rezerwy Obowiązkowej i sprawozdania PD 

Aby wydrukować „Deklarację Rezerwy Obowiązkowej”  i sprawozdanie PD w układzie wymaganym przez NBP, 

należy wykorzystać funkcję „Generuj sprawozdanie”: 

• Menu  Sprawozdanie →   
lub 

• ikonę    

i dodatkowo: 

• pod koniec wykonywania tej funkcji, po wygenerowaniu sprawozdania pozostawić zaznaczoną opcję: 
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 (jest ona zaznaczona domyślnie) . 

Funkcja ta: 

• wykonywana jest w trybie „Dokumenty” , 

• dotyczy aktywnego sprawozdania, 

• utworzy i w miejscu wskazanym przez użytkownika, zapisze plik w formacie PDF (otwierając utworzony plik i 
wybierając funkcję „Drukuj”, program Adobe Reader  wydrukuje wymagany formularz), 

• bliżej została opisano w rozdziale 5.1.1.8 Generuj sprawozdanie. 

 

 

12  Aktualizacja aplikacji aSISt 

12.1  Aktualizacja aplikacji do nowej wersji 

Aby wykonać aktualizację aplikacji do nowej wersji, należy wykorzystać funkcję „Aktualizacja”, wybierając: 

•  → , 

a następnie   

Aktualizacja z internetu,  

 lub 

Aktualizacja lokalna 

Funkcję tą bliżej opisano w rozdziale 4.2 Aktualizacja. 

 

12.2  Aktualizacja taksonomii 

Jeżeli zmiany wprowadzone do aplikacji aSISt związane są ze zmianami publikowanymi przez nadzorcę, konieczne 

jest dodatkowo uaktualnienie taksonomii, poprzez wykorzystanie funkcji „Ustawienia sprawozdania” 

(zob.przykładowy Rysunek 389), wybierając:  

• Menu  „Sprawozdanie” →    

lub 

• ikonę   , 
a następnie  
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w zakładce   
 

• przycisk . 
 
 

 
Rysunek 389. Aktualizacja taksonomii w funkcji "Ustawieniach sprawozdania" 

 

Funkcja ta: 

• pozwala na uaktualnienie taksonomii do nowej, wymaganej wersji, 

• umożliwia wykonanie aktualizacji taksonomii dla: 

o jednego, aktywnego sprawozdania, 
o sprawozdań wielu jednostek, 

• powinna być wykonywana zawsze, gdy zmianie uległa obowiązująca taksonomia a konieczne jest 
wygenerowanie danych z tego sprawozdania. 

 
Jeśli zmiany w regułach kontrolnych wynikają wyłącznie ze zmian wprowadzonych w Banku Zrzeszającym w 
systemie tranSIS (deaktywacja istniejących lub wprowadzenie nowych reguł), wówczas: 

• wystarczy odebranie przez aSISt stosownego komunikatu tranSIS o publikacji reguł, 

• nie jest wymagane wykonanie aktualizacji taksonomii, ponieważ: 

o  zmiany w regułach kontrolnych zaktualizują się samoczynnie, 
o w “Danych Podstawowych” prezentowana będzie tylko jedna aktywna taksonomia, 

o nie będzie widocznego przycisku  . 

 
 

Uaktywniając funkcję aktualizacji taksonomii, czyli wybierając przycisk , wyświetlany jest komunikat (zob. 
Rysunek 390 ) przypominający o możliwości utraty danych na skutek wykonania aktualizacji. 
 
 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     366 

 

 
Rysunek 390. Komunikat przypominający o możliwej utracie danych na skutek wykonania aktualizacji taksonomii 

 
 
Ewentualna utrata danych może być związana ze zmianami wprowadzonymi przez nadzorcę, ale użytkownik 
powinien zaakceptować ten komunikat, aby przejść do dalszego procesu aktualizacji taksonomii.  
 
 
Po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na prezentowany komunikat: 

• wyświetlana jest lista sprawozdań dla których może zostać wykonana aktualizacja (zob. przykładowy Rysunek 
391, Rysunek 392) , 

• możliwe jest dokonanie wyboru jednej z dostępnych funkcj aktualizujących: 

o , 

o . 

 
 
 

 
Rysunek 391. Wybór funkcji aktualizacji taksonomii dla jednego, aktywnego sprawozdania 

 

 
Rysunek 392. Wybór funkcji aktualizacji taksonomii dla wielu sprawozdań banków prezentowanych na liście 
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12.2.1 Aktualizacja taksonomii aktywnego sprawozdania 

Wybranie przycisku   , pozwala na: 

• aktualizację taksonomii dla jednego, aktywnego sprawozdania,  

• wykonanie archiwum aktywnego sprawozdania, przed aktualizacją jego taksonomii. 
 
 
Po uaktywnieniu tej funkcji: 

• wyświetlany jest ekran z zakładką “Dane podstawowe”, z widocznym numerem nowej taksonomii tak, jak to 
prezentuje przykładowy Rysunek 393. 
 

 
Rysunek 393. Postać zakładki „Dane podstawowe” przed zapisaniem zmian aktualizujących taksonomię 

 

Na tym etapie użytkownik może jeszcze zrezygnować z wykonywania aktualizacji, wybierając przycisk  
 

Jeśli process aktualizacja ma być kontynuowany, konieczne jest wybranie przycisku . 
 
Wyświetlany jest wówczas komunikat (zob. Rysunek 394) umożliwiający wykonanie archiwum sprawozdania przed 
aktualizacją jego taksonomii. 
 

 
Rysunek 394. Komunikat informujący o możliwości wykonania archiwum dla aktywnego sprawozdania 
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Wybranie przycisku , spowoduje: 

• wyświetlenie okna (zob. Rysunek 395) , w którym należy: 

o podać nazwę tworzonego archiwum i 
o zatwierdzić . 

 

 
Rysunek 395. Okno pozwalające na podanie nazwy tworzonego archiwum 

Spowoduje to: 

• zapisanie archiwym aktywnego sprawozdania ze starą taksonomii, 

• uaktualnienie taksonomii tego sprawozdania do nowej wersji, 

• zakończenie działanie funkcji “aktualizacja taksonomii”. 
 

Jeśli użytkownika wybierze przycisk , wówczas: 

• archiwum aktywnego sprawozdania nie zostanie utworzone, ale 

• taksonomia zostanie uaktualniona do nowej wersji, 

• zakończy się działanie funkcji “aktualizacja taksonomii”. 
 

 

12.2.2 Aktualizacja taksonomii sprawozdań wielu jednostek 

Przycisk  uaktywnia funkcję pozwalającą dla określonego okresu sprawozdawczego i 

wybranej taksonomii, na: 

• uaktualnienie taksonomii sprawozdań wszystkich jednostek, posiadających nieaktualną taksonomię 
 
 
Lista tych jednostek prezentowana jest zawsze w oknie (zob. przykładowy Rysunek 392), powyżej przycisku 

. 
 
 
Wybranie tej funkcji bez dodatkowych zapytań powoduje: 

• uaktualnienie taksonomii sprawozdań wielu jednostek, 

• zakończenie działania funkcji “aktualizacja taksonomii”. 
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Wykonując funkcję „Aktualizacja masowa” nie ma możliwości utworzenia archiwum sprawozdań, dla których 

uaktualniane są taksonomie. 

Jeżeli konieczne jest utworzenie archiwum tych sprawozdań, to należy do tego wcześniej wykorzystać funkcję:  
Sprawozdanie -> Utwórz archiwum dla każdego z wymaganych sprawozdań. 

13 Administrowanie aplikacji aSISt 

W nowozainstalowanej aplikacji aSISt, jedynym użytkownikiem za pomocą którego można się zalogować do 

systemu, jest użytkownik posiadający uprawnienia administratora systemowego o danych dostępowych: 

Login: admin 

Hasło: admin 

Jest to użytkownik o najwyższych uprawnieniach, który może wykonywać wszystkie funkcje związane z obsługą 
aplikacji, włącznie z tworzeniem kont dla nowych użytkowników. 
 
Po zalogowaniu do aplikacji, administrator systemowy ‘admin’ powinien: 

• utworzyć nowe konta dla wszystkich użytkowników, którzy będą pracowali w aplikacji, 

• nadać im właściwe uprawnienia do obsługi aplikacji, wykorzystując do tego: 

o predefiniowane role istniejące w aplikacji aSISta,  

lub 

o nowe zdefiniowane role, dostosowane do potrzeb użytkowników.   

 

Aby dopisać nowego użytkownika do obsługi aplikacji, należy wykorzystać  funkcję „Nowy użytkownik” w 

zakładce modułowej „Użytkownicy i role”, wybierając: 

 →    
lub 

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej listy (zob. Rysunek 10) wybrać :  , 

a następnie: 

• przełączyć boczną zakładkę na Zarządzanie kontami użytkowników 
i wybrać 

• Menu  Użytkownik →  

lub 

• Ikonę  

Funkcja ta została szczegółowo omówiona w rozdziale 4.14.1.2 Nowy użytkownik. 
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13.1  Uprawnienia użytkowników  

Predefiniowane, zawsze dostępne role, to: 

• administrator systemowy, 

• administrator, 

• operator, 

• operator raportów analitycznych, 

• czytelnik. 

Są to odpowiedniki ról dostępnych i nadawanych użytkownikom we wcześniejszych wersjach aSISt. 

Nie mogą być one ani usuwane, ani też modyfikowane. 

 

Administrator systemowy: 

• posiada najwyższe uprawnienia w aplikacji, 

• może wykonywać wszystkie funkcje związane z obsługą aplikacji, 

• ma możliwość dopisywania nowych użytkowników i przydzielania im wymaganych ról, 

• może tworzyć nowe role, zgodne z potrzebami użytkowników pracujących w aplikacji, 

• jest nim predefiniowany użytkownik o loginie admin.  
 

 
Administrator: 

• posiada nieco niższe uprawnienia od administratora systemowego, 

• nie ma możliwości: 

o dopisywania nowych użytkowników i przydzielania im wymaganych ról, 
o tworzenia nowych ról, 

• może wykonywać wszystkie inne funkcje związane z obsługą aplikacji. 
 

 
Operator: 

• może wykonywać w systemie wszystkie funkcje związane z wprowadzaniem  i uzgadnianiem  sprawozdań,  

• nie może wykonywać funkcji zastrzeżonych dla administratora i administratora systemowego, a dotyczących : 

o tworzenia nowych sprawozdań, 
o wprowadzania zmian do ustawień sprawozdań, 
o zmiany statusu sprawozdań, 
o odtwarzania kopii zapasowej bazy danych (funkcja występująca w wersji jednostanowiskowej), 
o dopisywania i edycji danych innych użytkowników. 

 
 

Operator modułu analiz: 

• może wykonywać w systemie wszystkie funkcje związane z: 
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o raportami analitycznymi, 
o zmiennymi katalogowymi, 
o broszurami, 

•  w zakresie sprawozdań istniejących w bazie, uprawnienia ma ograniczone są do roli czytelnika,   

• rola wykorzystująca swoje możliwości tylko przy licencji aSISt rozszerzonej o moduł „Raporty analityczne”, 
„Zmienne katalogowe”, „Broszury” – w przypadku ich braku uprawnienia ma ograniczone są do roli czytelnika. 
 

 

Czytelnik: 

• może  wyłącznie: 

o przeglądać utworzone sprawozdania i dane tam wprowadzone, 
o drukować przygotowane formularze, 

• nie może: 

o wprowadzać żadnych zmian  (wszystkie formularze są zablokowane do edycji). 

 

Począwszy od wersji 5.0 możliwe jest definiowanie nowych ról i zarządzanie nimi, co pozwala na dostosowanie 

przydzielanych uprawnień do indywidualnych potrzeb użytkowników pracujących w aplikacji. 

Definiowane przez administratora systemowego nowe role, mogą w znacznym stopniu różnić się od 

predefiniowanych ról istniejących w aplikacji, gdyż może on przy ich tworzeniu uwzględnić wszystkie potrzeby i 

ograniczenia stawiane przed różnymi użytkownikami aSISt. 

To administrator systemowy, tworząc nową rolę decyduje o tym, jakie będą jej uprawnienia.   

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia zawiera rozdział 4.14.2.1 Tworzenie nowej roli. 

 

13.2  Funkcje zastrzeżone do obsługi przez administratora 

Aplikacja aSISt, obok wielu funkcji związanych bezpośrednio z przygotowaniem sprawozdań, dostępnych z poziomu 

„Operatora”, posiada funkcje, które  wymagają wyższych uprawnień i mogą być wykonywane tylko przez osoby do 

tego upoważnione. 

 
Należą do nich: 

• funkcje dostępne tylko dla administratora systemowego: 

o dopisywanie nowych użytkowników i zarządzanie nimi (zob. rozdział 4.14.1 Zarządzanie kontami 
użytkowników), 

o tworzenie nowych ról i zarządzanie nimi (zob. Rozdział 4.14.2 Zarządzanie rolami), 

• funkcje dostępne dla administratora systemowego i administratora: 

o tworzenie nowych sprawozdań (zob. rozdział 5.1.1.1 Nowe sprawozdanie), 
o modyfikowanie ustawień w  sprawozdaniach  (zob. rozdział 5.1.1.2 Ustawienia sprawozdania), 
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o zmiana statusów sprawozdań (zob. rozdział 5.1.1.9 Zmień status sprawozdania), 
o zarządzanie regułami (zob. rozdział 5.1.4 Reguły), 
o odtwarzanie kopii zapasowej dla wersji jednostanowiskowej (zob. rozdział 4.22 Odtwarzanie kopii 

zapasowej), (dla wersji wielostanowiskowej – tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej odbywa się poza 
aplikacją aSISt, narzędziami bazy danych ORACLE), 

o aktualizacja aplikacji. 

 

Nadając uprawnienia użytkownikom, należy zwrócić uwagę na to, aby nie ograniczały one prawidłowej bieżącej 

pracy w aplikacji. 

Poprzez definiowanie nowych ról możliwe jest stworzenie takich ról, które posiadałyby większe 

uprawnienia niż obecny predefiniowany operator ale niższe niż administrator. 

Możliwe jest bowiem poszerzenie uprawnień tylko o te funkcjonalności, które są konieczne i 

dostosowane do indywidualnych potrzeb osób pracujących w aplikacji. 

   

14 Interfejs zasilania danymi 

14.1 Informacje ogólne 

Aplikacja aSISt udostępnia zestaw mechanizmów umożliwiających zasilania danymi. Użytkownik ma możliwość 

wyboru sposobu zachowania się aplikacji przy imporcie danych (dane będą nadpisywane, rekordy zawierająca dane, 

której już zostały wpisane będą pomijane, dane przed importem będą usuwane itd.). Dodatkowo użytkownik ma 

możliwość wyboru 3 różnych formatów importu danych. W kolejnych podrozdziałach zostanie omówiony import 

danych w formacie zgodnym ze standardem XBRL, plików CSV oraz plików XML. 

14.2  Import danych w formacie XBRL 

Import z formatu XBRL pozwala na wczytanie do programu danych raportowych z formatu instancji XBRL. 

Walidacja oparta jest o sprawdzenie zgodności danych wejściowych z taksonomią obowiązującą dla danego okresu. 

Z uwagi na zapisane w instancji XBRL informacje dotyczące okresu, dla którego sporządzany jest raport, nie jest 

możliwe wczytanie do programu pliku XBRL wygenerowanego dla innego okresu. 
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14.3  Import danych w formacie CSV 

14.3.1 Opis importu 

Import danych z plików CSV wykonywany jest do konkretnych dokumentów (formularzy, ang. templates) w 

sprawozdaniach aSISt.  Ponadto w formacie tym można importować dane do rejestru korekt i wyłączeń (w Module 

Korekt i Wyłączeń w aSISt lub w aplikacji tranSIS). 

Weryfikacja zgodności danych wejściowych z dokumentem docelowym odbywa się przez kontrolę wprowadzonych 

w pliku importowym kodów: miar  i wymiarów. Dodatkowo w przypadku list struktur danych (ang. tuples) 

importowana wartość może być indeksowana, a w przypadku wartości raportowanych dla różnych momentów 

czasowych – identyfikowana znacznikiem okresu. 

Dane importowe w formacie CSV muszą mieć postać linii oddzielanych znakiem nowego wiersza CR/LF (dwa znaki 

o kodach ASCII 13 i 10).  

Plik importowy musi być zakodowany w formacie UTF8, bez znacznika UTF (heksadecymalnie ciągu EFBBBF) na 

początku pliku. 

14.3.2 Opis struktury zbioru – import do formularzy sprawozdawczych  

Pierwsza linia zawierać musi nagłówki kolumn (ich znaczenie wyjaśnione jest przy opisie formatu danych): 

template;measure;dimension;index;period;value 

Podczas procesu importu danych wartość kolumny template nie jest interpretowana. Kolumna ta nie jest 

wymagana i występuje tylko z powodu konieczności zachowania zgodności z aSISt w wersjach 1.X. Kolumna 

template, może zostać pominięta w plikach importowych. 

Pojedyncza linia danych ma następujący format (separatorem pól jest średnik): 

<kod formularza>;<kod miary>;<kod wymiarów>;<indeks struktury>;<znacznik 

okresu>;<wartość> 

gdzie: 

<kod formularza> Wartość tej kolumny nie jest interpretowana przez proces importu danych. Wartość należy 

pominąć, gdy kolumna template w nagłówku pliku została również pominięta. 

<kod miary> jest jednoznacznym określeniem miary wartości (ang. measure).  

W przypadku miar wchodzących w skład struktur (ang. tuple), kod jest budowany z identyfikatora bądź miary 

struktury i identyfikatora bądź miary składowej oddzielonych znakiem dwukropka: 

<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta składowej> 
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W przypadku, kiedy składowa jest strukturą, proces łączenia identyfikatorów bądź miar jest wykonywany 

rekurencyjnie: 

<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta struktury 

składowej>:<identyfikator/etykieta składowej> … 

Rolę kodów miar oraz wymiarów mogą pełnić identyfikatory XBRL bądź polskie etykiety techniczne. 

W pojedynczym pliku importowym możliwe jest użycie jednego typu znaczników – rodzaj kodu wybierany jest 

podczas importu w interfejsie użytkownika programu aSISt. 

<kod wymiarów> jest jednoznacznym określeniem kombinacji wymiarów i ich składowych. W przypadku 

wartości raportowanych w kontekście wielu wymiarów, poszczególne kody oddzielane są przecinkiem: 

<kod wymiaru>,<kod wymiaru>,<kod wymiaru> … 

<kod wymiaru> jest zbudowany z identyfikatora bądź polskiej etykiety technicznej wymiaru oraz znacznika 

składowej wymiaru, oddzielonych dwukropkiem: 

<identyfikator/etykieta wymiaru>:<znacznik składowej wymiaru> 

<znacznik składowej wymiaru> dla wymiarów predefiniowanych jest identyfikatorem XBRL lub 

polską etykietą techniczną składowej. Dla wymiarów użytkownika (typed) identyfikator budowany jest 

z aktualnej wartości składowej wymiaru wg następującego algorytmu: 

dla składowych zbudowanych z wielu pól ich zawartość jest łączona w jeden napis, oddzielony znakiem 
podkreślenia 

w otrzymanym napisie białe znaki oraz znaki średnika, przecinka, dwukropka, odwrotnego ukośnika, 
mniejszości, większości, cudzysłowu i apostrofa są zamieniane na znak podkreślenia 

<kod wymiarów> może być wartością pustą. 

<indeks struktury> jest liczbą porządkową elementów listy. Elementami listy mogą być jedynie struktury 

danych (ang. tuples). Wszystkie fakty należące do jednego egzemplarza struktury muszą mieć ten sam indeks. 

Indeksy dla tej samej struktury są kolejnymi liczbami naturalnymi, zaczynającymi się od 1. 

W przypadku struktur zagnieżdżonych indeks struktury ma postać: 

 <liczba>:<liczba> 

 gdzie pierwsza liczba jest indeksem struktury nadrzędnej, a druga – podstruktury. 

Indeks jest wykorzystywany w formularzach zawierających listę, np.: 

• FBN026  Informacje o jednostkach powiązanych 

• FBN031  Pożyczki podporządkowane 

• FIN025  Ryzyko rynkowe 

• FIN026  Lokaty międzybankowe 

• FIN027  Zaangażowanie wg krajów 

• FID  Informacje o Banku 
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<znacznik okresu> określa moment czasowy, dla którego raportowany jest dany fakt. Znacznik ten musi być 

podany jedynie dla faktów raportowanych dla różnych momentów czasowych, w pozostałych przypadkach 

może zostać określony automatycznie. Może przyjmować jedną z 3 wartości: 

 S – początek okresu (ang. period start) 

 E – koniec okresu (ang. period end) 

 D – cały okres (ang. duration) 

 Sam okres wynika z konfiguracji programu aSISt. 

<wartość> jest raportowaną wartością. Jeśli wartość zawiera znak średnika, nowego wiersza lub cudzysłowu, 

musi zostać zamknięta znakami cudzysłowu. Dodatkowo, cudzysłów w treści wartości musi zostać podwojony. 

W przypadku liczb separatorem dziesiętnym jest przecinek. 

Zestaw <kod miary>, <kod wymiarów><indeks struktury><znacznik okresu> musi być unikalny 

w pliku importowym. 

Przykłady 

measure;dimension;index;period;value 

FXX00092;FDPP000:FDPP004,FDTZ000:FDTZ004,FDWA000:FDWA025;;;24324 

FXX00092;FDPP000:FDPP008,FDTZ000:FDTZ004,FDWA000:FDWA002;;;48930 

FIN05007;FDTZ000:FDTZ002,FDWA000:FDWA025;;;57843 

FXX00092;FDPP000:FDPP004,FDTZ000:FDTZ007,FDWA000:FDWA025;;;69854 

Przykład 1 

 

measure;dimension;index;period;value 

FID00075:FID00072;;1;;Jan Tadeusz 

FID00023;;;;54-440 

Przykład 2 

measure;dimension;index;period;value 

FIN25002:FIN25007;;1;;453665,56 

FIN25002:FIN25007;;2;;432554,64 

FIN25002:FIN25006;;1;;432545,30 

FIN25002:FIN25006;;2;;456654,54 

FIN25002:FIN25006;;3;;356340,68 

Przykład 3 

measure;dimension;index;period;value 

FXX00072;;;S;694354 

FXX00072;;;E;698594 
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FBN24007;;;D;90342 

Przykład 4 

14.3.3 Opis struktury zbioru – import do rejestru korekt 

Korekty w opisanym tutaj formacie można importować / eksportować w:  

• Module Korekt i Wyłączeń w aSISt, 

• Rejestrze Korekt i Wyłączeń w tranSIS,  

• Rejestrze Korekt w IPS Dashboard. 

Pierwsza linia zawierać musi nagłówki kolumn (ich znaczenie wyjaśnione jest przy opisie formatu danych): 

FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX

;FACT_PERIOD_TYPE;COMMENT;VALUE 

Dane w następujących kolumnach tworzą adres faktu: 

FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX

;FACT_PERIOD_TYPE  

Import z błędne zaadresowaną komórką spowoduje ostrzeżenie, że korekta zawiera błędny adres. Niemniej korekta 

ta zostanie zaimportowana. Wyjątkiem jest błąd w kodzie taksonomii. Jeśli jest błędnie podany, import odrzuci taki 

rekord. 

Aby odczytać adres danej komórki, należy w sprawozdaniu aSISt:  

• zaznaczyć wybraną komórkę  

• wybrać Szczegóły komórki  

W przypadku wątpliwości jak należy zaadresować daną korektę, można zrobić odpowiednią korektę przy pomocy 

Modułu Korekt i Wyłączeń w aSISt i wyeksportować ją do pliku csv. 

Pojedyncza linia danych ma następujący format (separatorem pól jest średnik): 

<kod taksonomii>;<kod miary>;<kod wymiarów>;<indeks struktury>;<znacznik 

okresu>;<komentarz>;<wartość> 

gdzie: 

<kod taksonomii>  jest stałą unikatową zakodowaną nazwą taksonomii. Wartość tej kolumny powinna być 

zgodna z taksonomią, dla której korekta jest przeznaczona. Gdy import odbywa się w aSISt, należy zachować 

zgodność z aktualnie otwartym sprawozdaniem. Gdy import odbywa się w tranSIS, kod taksonomii musi 

odpowiadać otwartemu okresowi z danym typem taksonomii. Gdy import odbywa się w IPS Dashboardzie, kod 

taksonomii powinien być IPSLD. 

Kody wybranych taksonomii: 
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Taksonomia Kod 

FINREP F 

FINREP NBP ITS FITS 

COREP C 

COREP NBP ITS CITS 

ALMM NBP ITS  AMITS 

Benchmarking NBP ITS  BEITS 

Karty płatnicze 1700  KP1700 

IPS Liquidity - dzienne IPSLD 

<kod miary> jest jednoznacznym określeniem miary wartości (ang. measure). Rolę kodów miar pełnią etykiety 

techniczne. 

W przypadku miar wchodzących w skład struktur (ang. tuple), kod jest budowany z identyfikatora bądź miary 

struktury i identyfikatora bądź miary składowej oddzielonych znakiem dwukropka: 

<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta składowej> 

W przypadku, kiedy składowa jest strukturą, proces łączenia identyfikatorów bądź miar jest wykonywany 

rekurencyjnie: 

<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta struktury 

składowej>:<identyfikator/etykieta składowej>  

<kod wymiarów> jest jednoznacznym określeniem kombinacji wymiarów i ich składowych. Rolę kodów 

wymiarów pełnią etykiety techniczne. W przypadku wartości raportowanych w kontekście wielu wymiarów, 

poszczególne kody oddzielane są przecinkiem: 

<kod wymiaru>,<kod wymiaru>,<kod wymiaru> … 

<kod wymiaru> jest zbudowany z identyfikatora bądź polskiej etykiety technicznej wymiaru oraz znacznika 

składowej wymiaru, oddzielonych dwukropkiem: 

<identyfikator/etykieta wymiaru>:<znacznik składowej wymiaru> 

<znacznik składowej wymiaru> dla wymiarów predefiniowanych identyfikatorem jest etykieta 

techniczna składowej. Dla wymiarów użytkownika (typed) identyfikator budowany jest z aktualnej 

wartości składowej wymiaru wg następującego algorytmu: 
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• dla składowych zbudowanych z wielu pól ich zawartość jest łączona w jeden napis, oddzielony 
znakiem podkreślenia 

• w otrzymanym napisie białe znaki oraz znaki średnika, przecinka, dwukropka, odwrotnego 
ukośnika, mniejszości, większości, cudzysłowu i apostrofa są zamieniane na znak podkreślenia 

<kod wymiarów> może być wartością pustą. 

<indeks struktury> jest liczbą porządkową elementów listy. Elementami listy mogą być jedynie struktury 

danych (ang. tuples). Wszystkie fakty należące do jednego egzemplarza struktury muszą mieć ten sam indeks. 

Indeksy dla tej samej struktury są kolejnymi liczbami naturalnymi, zaczynającymi się od 1.  

W przypadku struktur zagnieżdżonych indeks struktury ma postać: 

 <liczba>:<liczba> 

 gdzie pierwsza liczba jest indeksem struktury nadrzędnej, a druga – podstruktury. 

Indeks jest wykorzystywany w formularzach zawierających listę, np.: 

• FBN026  Informacje o jednostkach powiązanych 

• FBN031  Pożyczki podporządkowane 

• FIN025  Ryzyko rynkowe 

• FIN026  Lokaty międzybankowe 

• FIN027  Zaangażowanie wg krajów 

• FID  Informacje o Banku 
 
W przypadku tabel innych niż listowe (ang. tuples) należy tę wartość pozostawić pustą. 
Uwaga: w aktualnej wersji aplikacji indeks struktury nie jest obsługiwany.  

<znacznik okresu> określa moment czasowy, dla którego raportowany jest dany fakt. Może przyjmować 

jedną z 3 wartości: 

 S – początek okresu (ang. period start) 

 E – koniec okresu (ang. period end) 

 D – cały okres (ang. duration) 

 Wartość jaką należy podać dla danego faktu można odczytać poprzez aSISt. W tym celu należy: 

• Otworzyć dane sprawozdanie 

• Zaznaczyć daną komórkę 

• Odczytać na dolnym pasku adres – ostatni element tego adresu to znacznik okresu. 

 <komentarz> jest to opcjonalny komentarz do korekty; można zapisać do 4 tys. znaków. 

<wartość> jest raportowaną wartością; może to być wartość ujemna. Separatorem dziesiętnym jest przecinek. 
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Zestaw <kod miary>, <kod wymiarów><indeks struktury><znacznik okresu>  nie musi być 

unikatowy w pliku importowym korekty. Jeśli do jednego faktu zostanie przypisana w pliku importowym więcej niż 

jedna korekta, wartości tych korekt zostaną zsumowane. 

Przykłady (taksonomia IPS Liquidity – dzienne) 

 

FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX;FACT_PE

RIOD_TYPE;COMMENT;VALUE 

IPSLD;LC72002;QDCU500:Razem,QDLA998:QDLA004;;E;;-1000,00 

Przykład 1 – poprawny rekord 

 

FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX;FACT_PE

RIOD_TYPE;COMMENT;VALUE 

IPSLX;LC72002;QDCU500:Razem,QDLA998:QDLA004;;E;;-1000,00 

Przykład 2 – rekord z błędem w kodzie taksonomii – import takiego rekordu zakończy się błędem – rekord nie zostanie 

zaimportowany 

 

FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX;FACT_PE

RIOD_TYPE;COMMENT;VALUE 

IPSLD;LC79992;QDCU500:Razem,QDLA998:QDLA004;;E;;-1000,00 

Przykład 3 – rekord z błędem w kodzie miary – import z takim rekordem zakończy się ostrzeżeniem; rekord zostanie 

zaimportowany do rejestru korekt, ale zostanie pominięty przy konsolidacji 

14.3.4 Opis struktury zbioru – import do rejestru wyłączeń 

Wyłączenia w opisanym tutaj formacie można importować / eksportować w:  

• Module Korekt i Wyłączeń w aSISt, 

• Rejestrze Korekt i Wyłączeń w tranSIS,  

Pierwsza linia zawierać musi nagłówki kolumn (ich znaczenie wyjaśnione jest przy opisie formatu danych): 

STATUS;ORIGIN_UNIT_CODE;ORIGIN_FACT_TAXONOMY_TYPE;ORIGIN_FACT_MEASURE_CODE;OR

IGIN_FACT_DIMENSION_CODE;ORIGIN_FACT_STRUCTURE_INDEX;ORIGIN_FACT_PERIOD_TYPE;

ORIGIN_COMMENT;ORIGIN_VALUE;RELATED_UNIT_CODE;RELATED_FACT_TAXONOMY_TYPE;RELA

TED_FACT_MEASURE_CODE;RELATED_FACT_DIMENSION_CODE;RELATED_FACT_STRUCTURE_INDE

X;RELATED_FACT_PERIOD_TYPE;RELATED_COMMENT;RELATED_VALUE;COMMENT 

Generalnie, kolumny z prefiksem ORIGIN_ zawierają dane jednostki źródłowej wyłączenia, a kolumny z prefiksem 

RELATED_ zawierają dane jednostki powiązanej z jednostką źródłową. 

W obydwu przypadkach kluczowe jest właściwe zaadresowanie komórki, do której odnosi się wyłączenie. Zarówno 

w przypadku ORIGIN_, jak i RELATED_, adres komórki tworzą kolumny: 
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FACT_TAXONOMY_TYPE;FACT_MEASURE_CODE;FACT_DIMENSION_CODE;FACT_STRUCTURE_INDEX

;FACT_PERIOD_TYPE  

Import z błędne zaadresowaną komórką spowoduje ostrzeżenie, że wyłączenie zawiera błędny adres. Niemniej 

korekta ta zostanie zaimportowana. Wyjątkiem jest błąd w kodzie taksonomii. Jeśli jest błędnie podany, import 

odrzuci taki rekord. 

Aby odczytać adres danej komórki, należy w sprawozdaniu aSISt:  

• zaznaczyć wybraną komórkę  

• wybrać Szczegóły komórki  

W przypadku wątpliwości jak należy zaadresować dane wyłączenie, można zrobić odpowiednie wyłączenie przy 

pomocy Modułu Korekt i Wyłączeń w aSISt i wyeksportować je do pliku csv. 

Pojedyncza linia danych ma następujący format (separatorem pól jest średnik): 

<status>;<kod jednostki źródłowej>;<kod taksonomii faktu jednostki 

źródłowej>;<kod miary faktu jednostki źródłowej>;<kod wymiarów faktu jednostki 

źródłowej>;<indeks struktury faktu jednostki źródłowej>;<znacznik okresu faktu 

jednostki źródłowej>;<komentarz jednostki źródłowej>;<wartość jednostki 

źródłowej>;<kod jednostki powiązanej>;<kod taksonomii faktu jednostki 

powiązanej>;<kod miary faktu jednostki powiązanej>;<kod wymiarów faktu 

jednostki powiązanej>;<indeks struktury faktu jednostki powiązanej>;<znacznik 

okresu faktu jednostki powiązanej>;<komentarz jednostki powiązanej>;<wartość 

jednostki powiązanej> 

gdzie: 

<status> odnosi się do procesu zatwierdzania wyłączenia. Wyłączenie zatwierdza jednostka źródłowa, 

jednostka powiązana oraz nadzorca. Aby zaimportowane wyłączenie zostało uwzględnione w sprawozdaniu 

zagregowanym, wyłączenie powinno mieć status supervisor_confirmed. Generalnie, możliwe wartości to: 

created – gdy importowane wyłączenie ma mieć status nie zatwierdzony jeszcze przez nikogo 

related_edited – gdy zaimportowane wyłączenie ma mieć status zatwierdzony tylko przez jednostkę źródłową 

related_confirmed – gdy zaimportowane wyłączenie ma mieć status zatwierdzony przez jednostkę źródłową 

i jednostkę powiązaną 

supervisor_confirmed – gdy zaimportowane wyłączenie ma mieć status zatwierdzony przez jednostkę 

źródłową, powiązaną oraz przez nadzorcę 

<kod jednostki źródłowej/powiązanej> - jest to kod jednostki bankowej wraz z typem 

sprawozdawczości (jednostkowym lub skonsolidowanym). 

Format danych powinien wyglądać jak w poniższych przykładach: 
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JEDN_A:Individual (dla jednostki do sprawozdawczości jednostkowej) 

JEDN_B:Consolidated (dla jednostki do sprawozdawczości skonsolidowanej) 

Dla jednostki podanej w wyłączeniu powinny być spełnione następujące warunki: 

• Gdy wyłączenie jest importowane w aSISt:  

o Jednostka o danym kodzie została dodana w module Jednostki bankowe 

o Utworzono sprawozdanie, w którym chcemy utworzyć wyłączenie 

• Gdy wyłączenie jest importowane w tranSIS:  

o Jednostka o danym kodzie została dodana w module Jednostki sprawozdawcze 

o Sprawozdanie jednostki, której dotyczy wyłączenie, zostało przesłane do tranSISa i zostało 

włączone do procesu agregacji sprawozdania (tylko w takim przypadku zaimportowane wyłączenie 

będzie uwzględnione na sprawozdaniu zagregowanym) 

<kod taksonomii jednostki źródłowej/powiązanej>  jest stałą unikatową zakodowaną nazwą 

taksonomii. Wartość tej kolumny powinna być zgodna z taksonomią, dla której korekta jest przeznaczona. Gdy 

import odbywa się w aSISt, należy zachować zgodność z aktualnie otwartym sprawozdaniem. Gdy import 

odbywa się w tranSIS, kod taksonomii musi odpowiadać otwartemu okresowi z danym typem taksonomii. 

 

 

 

 

Kody wybranych taksonomii: 

Taksonomia Kod 

FINREP F 

FINREP NBP ITS FITS 

COREP C 

COREP NBP ITS CITS 

ALMM NBP ITS  AMITS 

Benchmarking NBP ITS  BEITS 

Karty płatnicze 1700  KP1700 
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IPS Liquidity - dzienne IPSLD 

 

<kod miary jednostki źródłowej/powiązanej> jest jednoznacznym określeniem miary wartości (ang. 

measure). Rolę kodów miar pełnią etykiety techniczne. 

W przypadku miar wchodzących w skład struktur (ang. tuple), kod jest budowany z identyfikatora bądź miary 

struktury i identyfikatora bądź miary składowej oddzielonych znakiem dwukropka: 

<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta składowej> 

W przypadku, kiedy składowa jest strukturą, proces łączenia identyfikatorów bądź miar jest wykonywany 

rekurencyjnie: 

<identyfikator/etykieta struktury>:<identyfikator/etykieta struktury 

składowej>:<identyfikator/etykieta składowej>  

<kod wymiarów jednostki źródłowej/powiązanej> jest jednoznacznym określeniem kombinacji 

wymiarów i ich składowych. Rolę kodów wymiarów pełnią etykiety techniczne. W przypadku wartości 

raportowanych w kontekście wielu wymiarów, poszczególne kody oddzielane są przecinkiem: 

<kod wymiaru>,<kod wymiaru>,<kod wymiaru> … 

<kod wymiaru> jest zbudowany z identyfikatora bądź polskiej etykiety technicznej wymiaru oraz znacznika 

składowej wymiaru, oddzielonych dwukropkiem: 

<identyfikator/etykieta wymiaru>:<znacznik składowej wymiaru> 

<znacznik składowej wymiaru> dla wymiarów predefiniowanych jest identyfikatorem XBRL lub 

polską etykietą techniczną składowej. Dla wymiarów użytkownika (typed) identyfikator budowany jest 

z aktualnej wartości składowej wymiaru wg następującego algorytmu: 

• dla składowych zbudowanych z wielu pól ich zawartość jest łączona w jeden napis, oddzielony 
znakiem podkreślenia 

• w otrzymanym napisie białe znaki oraz znaki średnika, przecinka, dwukropka, odwrotnego 
ukośnika, mniejszości, większości, cudzysłowu i apostrofa są zamieniane na znak podkreślenia 

<kod wymiarów> może być wartością pustą. 

<indeks struktury jednostki źródłowej/powiązanej> jest liczbą porządkową elementów listy. 

Elementami listy mogą być jedynie struktury danych (ang. tuples). Wszystkie fakty należące do jednego 

egzemplarza struktury muszą mieć ten sam indeks. Indeksy dla tej samej struktury są kolejnymi liczbami 

naturalnymi, zaczynającymi się od 1. 

W przypadku struktur zagnieżdżonych indeks struktury ma postać: 

 <liczba>:<liczba> 
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 gdzie pierwsza liczba jest indeksem struktury nadrzędnej, a druga – podstruktury. 

Indeks jest wykorzystywany w formularzach zawierających listę, np.: 

• FBN026  Informacje o jednostkach powiązanych 

• FBN031  Pożyczki podporządkowane 

• FIN025  Ryzyko rynkowe 

• FIN026  Lokaty międzybankowe 
 
W przypadku tabel innych niż listowe (ang. tuples) należy tę wartość pozostawić pustą. 
Uwaga: w aktualnej wersji aplikacji indeks struktury nie jest obsługiwany.  
 

<znacznik okresu jednostki źródłowej/powiązanej> określa moment czasowy, dla którego 

raportowany jest dany fakt. Znacznik ten musi być podany jedynie dla faktów raportowanych dla różnych 

momentów czasowych, w pozostałych przypadkach może zostać określony automatycznie. Może przyjmować 

jedną z 3 wartości: 

 S – początek okresu (ang. period start) 

 E – koniec okresu (ang. period end) 

 D – cały okres (ang. duration) 

 Wartość jaką należy podać dla danego faktu można odczytać poprzez aSISt. W tym celu należy: 

• Otworzyć dane sprawozdanie 

• Zaznaczyć daną komórkę 

• Odczytać na dolnym pasku adres – ostatni element tego adresu to znacznik okresu. 

<wartość> jest raportowaną wartością; może to być wartość ujemna. Separatorem dziesiętnym jest przecinek 

lub kropka. Z dwóch podanych w wyłączeniu wartości (dla jednostki źródłowej i powiązanej) do sprawozdania 

brana jest mniejsza wartość bezwzględna z zachowaniem znaku.  

Przykład: 

Jeśli mamy wyłączenie, gdzie: 

• Jednostka A, Fakt X = -20 

• Jednostka B, fakt Y = 40 

wówczas dla faktu X będzie odjęte 20, a dla faktu Y będzie dodane 20. 

Adres faktu nie musi być unikatowy w pliku importowym wyłączenia. Jeśli do jednego faktu zostanie przypisana w 

pliku importowym więcej niż jedno wyłączenie, wartości tych wyłączeń zostaną zsumowane. 

Przykłady (taksonomia FINREP) 
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STATUS;ORIGIN_UNIT_CODE;ORIGIN_FACT_TAXONOMY_TYPE;ORIGIN_FACT_MEASURE_CODE;ORIGIN_FAC

T_DIMENSION_CODE;ORIGIN_FACT_STRUCTURE_INDEX;ORIGIN_FACT_PERIOD_TYPE;ORIGIN_COMMENT;O

RIGIN_VALUE;RELATED_UNIT_CODE;RELATED_FACT_TAXONOMY_TYPE;RELATED_FACT_MEASURE_CODE;RE

LATED_FACT_DIMENSION_CODE;RELATED_FACT_STRUCTURE_INDEX;RELATED_FACT_PERIOD_TYPE;RELAT

ED_COMMENT;RELATED_VALUE;COMMENT 

supervisor_confirmed;AJ:Individual;F;FBN01024;FDWA000:FDWA002;;E;;255000.00;BJ:Indivi

dual;F;FBN01002;FDWA000:FDWA002;;E;;-195000.00; 

Przykład 1 – poprawny rekord 

STATUS;ORIGIN_UNIT_CODE;ORIGIN_FACT_TAXONOMY_TYPE;ORIGIN_FACT_MEASURE_CODE;ORIGIN_FAC

T_DIMENSION_CODE;ORIGIN_FACT_STRUCTURE_INDEX;ORIGIN_FACT_PERIOD_TYPE;ORIGIN_COMMENT;O

RIGIN_VALUE;RELATED_UNIT_CODE;RELATED_FACT_TAXONOMY_TYPE;RELATED_FACT_MEASURE_CODE;RE

LATED_FACT_DIMENSION_CODE;RELATED_FACT_STRUCTURE_INDEX;RELATED_FACT_PERIOD_TYPE;RELAT

ED_COMMENT;RELATED_VALUE;COMMENT 

supervisor_confirmed;AJ:Individual;FFF;FBN01024;FDWA000:FDWA002;;E;;255000.00;BJ:Indi

vidual;FFF;FBN01002;FDWA000:FDWA002;;E;;-195000.00; 

Przykład 2 – rekord z błędem w kodzie taksonomii – import takiego rekordu zakończy się błędem – rekord nie zostanie 

zaimportowany 

STATUS;ORIGIN_UNIT_CODE;ORIGIN_FACT_TAXONOMY_TYPE;ORIGIN_FACT_MEASURE_CODE;ORIGIN_FAC

T_DIMENSION_CODE;ORIGIN_FACT_STRUCTURE_INDEX;ORIGIN_FACT_PERIOD_TYPE;ORIGIN_COMMENT;O

RIGIN_VALUE;RELATED_UNIT_CODE;RELATED_FACT_TAXONOMY_TYPE;RELATED_FACT_MEASURE_CODE;RE

LATED_FACT_DIMENSION_CODE;RELATED_FACT_STRUCTURE_INDEX;RELATED_FACT_PERIOD_TYPE;RELAT

ED_COMMENT;RELATED_VALUE;COMMENT 

supervisor_confirmed;AJ:Individual;F;FBN010241111111111;FDWA000:FDWA002;;E;;255000.00

;BJ:Individual;F;FBN01002;FDWA000:FDWA002;;E;;-195000.00; 

 Przykład 3 – rekord z błędem w kodzie miary – import z takim rekordem zakończy się ostrzeżeniem; rekord zostanie 

zaimportowany do rejestru korekt, ale zostanie pominięty przy konsolidacji 

14.3.5 Format danych wejściowych w notacji BNF 

<plik> ::= <nagłówek><linia> { <linia> } 

<nagłówek> ::= [ "template" ";" ] "measure" ";" "dimension" ";" "index" ";" 

"period" ";" "value""\n" 

<linia> ::= [ <kod formularza>";" ]<kod miary>";" [ <kod wymiarów> ] ";" [ 

<indeks struktury> ] ";" [ <znacznik okresu> ] ";" <wartość>"\n" 

<kod miary> ::= ( <identyfikator miary> { ":"<identyfikator miary> } ) 

| ( <etykieta miary> { ":"<etykieta miary> } ) 

<kod wymiarów> ::= <kod wymiaru> { "," <kod wymiaru> } 

<kod wymiaru> ::= ( <identyfikator wymiaru> | <etykieta wymiaru> ) 

":" <znacznik składowej wymiaru> 
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<znacznik składowej wymiaru> ::= <indetyfikator składowej wymiaru> 

 | <etykieta składowej wymiaru> | <identyfikator składowej definiowanej> 

<indeks struktury> ::= <liczba> { ":" <liczba> } 

<znacznik okresu> ::= ( "S" | "E" | "D" ) 

<wartość> ::= [ """ ] ( <tekst> | <liczba> ) [ """ ] 

<kod formularza>, <identyfikator miary>, <identyfikator wymiaru>, <identyfikator 

składowej wymiaru>, <etykieta miary>, <etykieta wymiaru>, <etykieta składowej 

wymiaru> są pojęciami z taksonomii XBRL. 

<identyfikator składowej definiowanej> jest budowany wg algorytmu przedstawionego powyżej. 

<liczba> jest liczbą naturalną. 

<tekst> jest dowolnym napisem, w którym ewentualne cudzysłowy są podwojone 

<liczba> jest dowolną liczbą z kropką jako separatorem dziesiętnym, bez separatora tysięcy. 

14.4  Import danych w formacie XML 

14.4.1 Opis importu 

Import danych z plików XML wykonywany jest do konkretnych dokumentów (formularzy) aSISt (ang. XBRL 

templates).  

Weryfikacja zgodności danych wejściowych z dokumentem docelowym odbywa się przez kontrolę wprowadzonych 

w pliku importowym kodów: miar, wymiarów oraz znacznika okresu.  

14.4.2 Opis struktury zbioru 

Plik z importowanymi danymi powinien być poprawnym dokumentem XML (cecha z ang. well-formed). Ponadto 

pierwsza linia zawiera deklarację XML wraz z określeniem kodowania. 

Przykładowa deklaracja: 

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?> 

 Element <report> 

Korzeniem dokumentu XML jest element <report>, który zawiera wszystkie importowane dane. Element ten 

posiada trzy atrybuty: 
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• labelType – atrybut określający rodzaj wykorzystywanych identyfikatorów w dokumencie XML. 
Dopuszczalne są tylko dwie wartości: 

o Technical – identyfikatory techniczne. Rolę kodów miar oraz wymiarów pełnią polskie etykiety 
techniczne. 

• Normal – identyfikatory XBRL. Rolę kodów miar oraz wymiarów pełnią identyfikatory XBRL. 

labelType – jest atrybutem wymaganym.  

• name – Wartość tego atrybutu nie jest interpretowana podczas procesu importu danych. Występuje z powodu 
konieczności zachowania kompatybilności z aSISt-em 1.X. 

name– jest atrybutem opcjonalnym. 

• type– atrybut pozwalają określić taksonomię dla importowanych danych. Dopuszczalne są następujące 
wartości: 

o COREP – dla danych importowanych do formularzy z taksonomii COREP. 

• FINREP – dla danych importowanych do formularzy z taksonomii FINREP. 

Atrybut ten może zostać pominięty, gdy jego brak nie będzie wprowadzał żadnych niejednoznaczności (ma to 

miejsce wtedy, gdy identyfikator faktu jest unikalny w obrębie wszystkich taksonomii). 

type– jest atrybutem opcjonalnym. 

Wartością elementu <report>jest sekwencja elementów <item> lub <tuple>, gdzie elementy <item> służą 

do reprezentacji pojedynczych faktów lub też składowych struktur, natomiast elementy <tuple> do reprezentacji 

struktur. 

 Element <item> 

Element <item> reprezentuje pojedynczy fakt w konkretnym dokumencie (formularzu) aSISt. Element ten posiada 

następujące atrybuty: 

• periodType - atrybut określa moment czasowy, dla którego raportowany jest dany fakt. Może przyjmować 
jedną z trzech wartości: 

o S – początek okresu (ang. period start) 

• E – koniec okresu (ang. period end) 
o D – cały okres (ang. duration) 

periodType - jest atrybutem wymaganym. 

• measureId - jest jednoznacznym określeniem miary wartości (ang. measure). W zależności od wybranego 
rodzaju etykiet ( atrybut labelType) będzie to polska etykieta techniczna bądź też identyfikator XBRL.  

W przypadku miar wchodzących w skład struktur (ang. tuple), kod jest budowany z identyfikatora bądź miary 

składowej struktury: 

measureId = ”<identyfikator/etykieta składowej>” 
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measureId – jest atrybutem wymaganym. 

• dimensionId – atrybut ten jest jednoznacznym określeniem kombinacji wymiarów i ich składowych. W 
przypadku wartości raportowanych w kontekście wielu wymiarów, poszczególne kody oddzielane są 
przecinkiem.  

dimensionId = ”<kod wymiaru>,<kod wymiaru>,<kod wymiaru> …” 

<kod wymiaru> jest zbudowany z identyfikatora XBRL bądź polskiej etykiety technicznej (w zależności od 

wartości atrybutu labelType elementu report)wymiaru oraz znacznika składowej wymiaru, oddzielonych 

dwukropkiem: 

<identyfikator/etykieta wymiaru>:<znacznik składowej wymiaru> 

<znacznik składowej wymiaru> dla wymiarów predefiniowanych jest identyfikatorem XBRL lub polską 

etykietą techniczną składowej w zależności od wartości atrybutu labelType elementu report.  

Dla wymiarów użytkownika (typed) identyfikator budowany jest z aktualnej wartości składowej wymiaru wg 

następującego algorytmu: 

dla składowych zbudowanych z wielu pól ich zawartość jest łączona w jeden napis, oddzielony znakiem 
podkreślenia 

w otrzymanym napisie białe znaki oraz znaki średnika, przecinka, dwukropka, odwrotnego ukośnika, 
mniejszości, większości, cudzysłowu i apostrofa są zamieniane na znak podkreślenia 

dimensionId - może być wartością pustą. 

dimensionId - jest atrybutem wymaganym. 

Wartością elementu <item> jest raportowana wartość faktu. W przypadku liczb separatorem dziesiętnym jest 

przecinek. 

 Element <tuple> 

Element <tuple> służy do reprezentacji struktur (ang. tuples). Element ten posiada jeden atrybut, który służy do 

określenia miary struktury: 

• measureId - atrybut jest jednoznacznym określeniem miary (ang. measure) struktury. W zależności od 
wybranego rodzaju kodów ( atrybut labelType) będzie to polska etykieta techniczna bądź też identyfikator 

XBRL: 

  measureId = ”<identyfikator/etykieta struktury>” 

 Dla struktur danych (ang. tuples) wchodzących w skład list kolejność ich wystąpienia w importowanym pliku 

implikuje kolejność na liście. 

Formularze zawierające listę, np.: 

o FBN026  Informacje o jednostkach powiązanych 
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• FBN031  Pożyczki podporządkowane 
o FIN025  Ryzyko rynkowe 

• FIN026  Lokaty międzybankowe 
o FIN027  Zaangażowanie wg krajów 

• FID  Informacje o Banku 

 measureId - jest atrybutem wymaganym. 

Wartością elementu <tuple>mogą być elementy <tuple> (zagnieżdżone struktury)  lub pojedyncze fakty 

(<item>). 

Przykład reprezentacji struktury: 

  <tuple measureId=”kod_struktury”> 

   <item measureId=”kod_skladowej_struktyry” dimensionId=”wymiar” periodType=”E”> 

    wartość 

   </item> 

  </tuple> 

14.4.3 Format danych wejściowych opisany za pomocą XML Schema 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xs:simpleType name="T_PeriodType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration value="E"/> 

<xs:enumeration nvalue="S"/> 

<xs:enumeration value="D"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="T_TaxonomyType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration value="FINREP"/> 

<xs:enumeration value="COREP"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

<xs:simpleType name="T_LabelType"> 

<xs:restriction base="xs:string"> 

<xs:enumeration value="Technical"/> 

 <xs:enumeration value="Normal"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

<xs:complexType name="T_Tuple"> 

<xs:choice> 

<xs:element ref="item"maxOccurs="unbounded"/> 

<xs:element ref="tuple"maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:choice> 
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<xs:attribute ref="measureId"use="required"/> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="T_Item"> 

<xs:simpleContent> 

<xs:extension base="xs:string"> 

<xs:attribute ref="periodType"use="required"/> 

<xs:attribute ref="measureId"use="required"/> 

<xs:attribute ref="dimensionId"use="optional"/> 

</xs:extension> 

</xs:simpleContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="T_Report"> 

<xs:sequence> 

<xs:group ref="fact"maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 

<xs:attribute ref="type"use="optional"/> 

<xs:attribute ref="name"use="optional"/> 

<xs:attribute ref="labelType"use="required"/> 

</xs:complexType> 

<xs:attribute name="type"type="T_TaxonomyType"/> 

<xs:attribute name="periodType"type="T_PeriodType"/> 

<xs:attribute name="name"type="xs:string"/> 

<xs:attribute name="dimensionId"type="xs:string"/> 

<xs:attribute name="measureId"type="xs:string"/> 

<xs:attribute name="labelType"type="T_LabelType"/> 

<xs:element name="report"type="T_Report"/> 

<xs:element name="item"type="T_Item"/> 

<xs:element name="tuple"type="T_Tuple"/> 

<xs:group name="fact"> 

<xs:choice> 

<xs:element ref="item"/> 

<xs:element ref="tuple"/> 

</xs:choice> 

</xs:group> 

</xs:schema> 

14.4.4 Przykładowe dane 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<report type="FINREP" labelType="Technical"> 

<item measureId="DAN003"dimensionId="" periodType="E">i_test</item> 

<item measureId="DAN004"dimensionId="" periodType="E">n_test</item> 

<item measureId="DAN005"dimensionId="" periodType="E">s_test</item> 

<item measureId="DAN006"dimensionId="" periodType="E">t_test</item> 

<item measureId="DAN007"dimensionId="" periodType="E">e_test</item> 

</report> 
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Przykład 1 (identyfikatory techniczne) 

 

<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> 

<report type="FINREP" labelType="Technical"> 

<tuple measureId="FIN25002"> 

<item measureId="FIN25003"dimensionId=""periodType="E">2007-08-17</item> 

<item measureId="FIN25005"dimensionId=""periodType="E">1,00</item> 

<item measureId="FIN25006"dimensionId=""periodType="E">2,00</item> 

<item measureId="FIN25007"dimensionId=""periodType="E">3,00</item> 

<item measureId="FIN25008"dimensionId=""periodType="E">4,00</item> 

<item measureId="FIN25009"dimensionId=""periodType="E">5,00</item> 

<item measureId="FIN25010"dimensionId=""periodType="E">6,00</item> 

<item measureId="FIN25011"dimensionId=""periodType="E">7,00</item> 

<item measureId="FIN25012"dimensionId=""periodType="E">8,00</item> 

<item measureId="FIN25013"dimensionId=""periodType="E">9,00</item> 

</tuple> 

</report> 

Przykład 2 (identyfikatorytechniczne) 

 

<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> 

 

<report type="FINREP"labelType="Technical"> 

<item measureId="FBN01004"dimensionId="FDWA000:FDWA025"periodType="E">2,00</item> 

<item measureId="FBN01005"dimensionId="FDWA000:FDWA025"periodType="E">4,00</item> 

<item measureId="FBN01004"dimensionId="FDWA000:FDWA002"periodType="E">1,00</item> 

<item measureId="FBN01005"dimensionId="FDWA000:FDWA002"periodType="E">3,00</item> 

</report> 

Przykład 3 (identyfikatory techniczne) 

<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> 

 

<report type="COREP"labelType="Technical"> 

<item measureId="CXX0005"dimensionId="CDTY007:typeDim"periodType="E">1,00</item> 

<item measureId="CXX0002"dimensionId="CDTY007:typeDim"periodType="E">2,00</item> 

</report> 

Przykład 4 (identyfikatory techniczne) 

<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> 

<report type="FINREP"labelType="Normal"> 

<item measureId="p-dane_ImieSporzadzajacego"dimensionId=""periodType="E">i_test</item> 

<item measureId="p-dane_NazwiskoSporzadzajacego"dimensionId=""periodType="E">n_test</item> 

<item measureId="p-dane_StanowiskoSporzadzajacego"dimensionId=""periodType="E">s_test</item> 

<item measureId="p-dane_TelefonSporzadzajacego"dimensionId=""periodType="E">t_test</item> 

https://fingo.systems/


aSISt                                                               Podstawy obsługi aplikacji 

 

fingo.systems     391 

 

<item measureId="p-dane_AdresEMailSporzadzajacego"dimensionId=""periodType="E">e_test</item> 

</report> 

Przykład 5 (identyfikatory XBRL) 

<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> 

<repor ttype="FINREP"labelType="Normal"> 

<tuple measureId="p-FINREP-pl_RyzykoRynkoweDzienneOtwartePozycjeWalutowe"> 

<item easureId="p-FINREP-pl_Data"dimensionId=""periodType="E">2007-08-17</item> 

<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjeOtwarteUSD"dimensionId=""periodType="E">1,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjeOtwarteEUR"dimensionId=""periodType="E">2,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjeOtwarteCHF"dimensionId=""periodType="E">3,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjeOtwarteGbp"dimensionId=""periodType="E">4,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjeOtwarteJPY"dimensionId=""periodType="E">5,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-

pl_PozycjeOtwartePozostaleWalutyWymienialne"dimensionId=""periodType="E">6,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-

pl_PozycjeOtwartewalutyWymienialne"dimensionId=""periodType="E">7,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-pl_PozycjaCalkowita"dimensionId=""periodType="E">8,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-pl_WymogKapitalowy"dimensionId=""periodType="E">9,00</item> 

</tuple> 

</report> 

Przykład 6 (identyfikatory XBRL) 

 

<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> 

 

<report type="FINREP"labelType="Normal"> 

<item measureId="p-FINREP-pl_GotowkaWKasie"dimensionId="d-FINREP-pl-wa_WalutyWymiar:d-

FINREP-pl-wa_InneNizPln"periodType="E">2,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-pl_PozostaleSrodkiWKasie"dimensionId="d-FINREP-pl-

wa_WalutyWymiar:d-FINREP-pl-wa_InneNizPln"periodType="E">4,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-pl_GotowkaWKasie"dimensionId="d-FINREP-pl-wa_WalutyWymiar:d-

FINREP-pl-wa_Pln"periodType="E">1,00</item> 

<item measureId="p-FINREP-pl_PozostaleSrodkiWKasie"dimensionId="d-FINREP-pl-

wa_WalutyWymiar:d-FINREP-pl-wa_Pln"periodType="E">3,00</item> 

</report> 

Przykład 7 (identyfikatory XBRL) 

<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?> 

 

<report type="COREP"labelType="Normal"> 

<item measureId="p-cm-ca_CreditRiskCapitalRequirements"dimensionId="d-

ty_ConsolidatedSubgroupsRegulatedEntitiesDimension:typeDim"periodType="E">1,00</item> 
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<item measureId="p-cm-ca_SettlementRiskCapitalRequirements"dimensionId="d-

ty_ConsolidatedSubgroupsRegulatedEntitiesDimension:typeDim"periodType="E">2,00</item> 

</report> 

Przykład 8 (identyfikatory XBRL) 

14.5  Import danych w formacie PD 

14.5.1 Opis importu 

Import danych z plików w formacie PD jest możliwy tylko i wyłącznie dla sprawozdań reprezentujących stany 

dzienne. Format PD został przygotowany przez nadzorcę (w tym przypadku Narodowy Bank Polski). Dane 

generowane z aplikacji aSISt lub tranSIS do instytucji nadzorującej wysyłane są w tym formacie. W celu ułatwienia 

zasilania danymi sprawozdań o typie PD aplikacja aSISt udostępnia możliwość importu danych w tym formacie. 

14.5.2 Opis struktury zbioru 

Zbiór w formacie PD jest plikiem stałopozycyjnym o następującej strukturze: 

Pole 

 

Długość 

pola 

Miejsca  po 

przecinku 

Zawartość 

1 4 lub 8 

znaków 

--- Numer banku sporządzającego sprawozdanie (w przypadku numerów 

krótszych niż 4 znaki, należy je uzupełnić spacjami wiodącymi (z lewej 

strony)) 

2 10 --- Data sprawozdania – rok formie RRRR-MM-DD 

Np. 1985-11-08 

3 5 --- Identyfikator formularza, np. ID001 (ZZZZZ dla dowolnego rekordu 

kontrolnego) 

4 2 --- Identyfikator wiersza, z którego pochodzi dana informacja, np. A1 (ZZ dla 

dowolnego rekordu kontrolnego) 

5 2 --- Identyfikator kolumny, z której pochodzi dana informacja (A1- złote, B1-

dewizy) (ZZ dla rekordu kontrolnegona poziomie dnia, ZI dla rekordu z ilością 

rekordów w zbiorze, ZN – znumerem wersji sprawozdania w ramach okresu 

sprawozdawczego) 

6 15 2 Wartość odpowiadająca na formularzu kolumnie określonej identyfikatorem 

wiersza i kolumny (dla pozycji sumarycznych suma kwot dla określonego 

dnia, liczba wierszy kwotowych w miesiącu lub numer wersji sprawozdania 

za dany miesiąc). 

Identyfikatory wiersza oraz kolumny budowane są odpowiednio na podstawie dwóch ostatnich znaków miary oraz 

wymiaru. Wartość wymiaru użytkownika tworzona jest na podstawie wartości daty z pola 2. 

Dodatkowo importowany plik prócz rekordów reprezentujących raportowane wielkości posiada specjalne rekordy 

służące do wprowadzenia sum kontrolnych. 
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14.5.3 Przykładowy plik PD 

Linia 1: 12342010-03-01PD001A2A1     5555555.00 

Linia 2: 12342010-03-01PD001A2B1       66666.00 

Linia 3: 12342010-03-01PD001B2A1     7777777.00 

Linia 4: 12342010-03-01PD001B2B1       88888.00 

Linia 5: 12342010-03-01PD001C2A1     9999999.00 

Linia 6: 12342010-03-01PD001C2B1       10101.00 

Linia 7: 12342010-03-01PD001D2A1       15562.00 

Linia 8: 12342010-03-01PD001E2A1         201.00 

Linia 9: 12342010-03-01PD003L1A1         112.00 

 

14.6  Import danych w formacie F1 

14.6.1 Opis importu 

Import danych w formacie F1 jest możliwy tylko i wyłączanie dla sprawozdań F1. Format F1 został stworzony przez 
Narodowy Bank Polski i jest on wykorzystywany do wysyłania sprawozdań na rzecz nadzorcy. W celu ułatwienia 
zasilania danymi aplikacja aSISt umożliwia import danych w tym formacie. 

14.6.2 Opis struktury zbioru 

Plik w formacie F1 składa się z dwóch grup rekordów: danych nagłówkowych oraz danych. 

W skład danych nagłówkowych wchodzą następujące pola:  

• FRM – formularz ( możliwe wartości to ‘fa’ lub ‘fb’ ) 
1. BANK – 4 cyfrowy kod banku 

• OKR – okres za jaki przygotowywane jest sprawozdanie (w formacie 3-MM-RRRR)  
2. CZAS – czas generacji sprawozdania (w formacie: DD-MM-RRRR HH:MM[:SS]) 

• PRC – imię oraz nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie 
3. OS.UPOW – imię i nazwisko osoby upoważnionej 

Wartość danych nagłówkowych reprezentowana jest za pomocą pojedynczej linii w pliku zgodnej z następującym 

schematem: 

;<typ_danej_nagłówkowej><wartość> 

Raportowane wielkości trafiają do grupy rekordów danych zgodnie z następującym schematem: 

<identyfikator_wiersza>;<wartość>; 

Identyfikator wiersza budowany jest na podstawie kolejności danych prezentowanych w aplikacji aSISt ( pierwsza 

linia danych ma identyfikator 1, druga ma identyfikator 2, itd.) 
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14.6.3 Przykładowy plik w formacie F1 

;FRM fa 

;BANK 0000 

;OKR 3-03-2010 

;CZAS 30-04-2010 10:30:19 

;PRC Jan Kowalski  

;OS.UPOW Katarzyna Nowak  

1;1234; 

2;5678; 

3;910; 

4;; 

5;; 

6;; 

7;; 

8;; 

9;; 

10;1000; 

14.7 Import danych w formacie F7 

14.7.1 Opis importu 

Import danych w formacie F7 jest możliwy tylko i wyłączanie dla sprawozdań F7. Format F7 został stworzony przez 
Narodowy Bank Polski i jest on wykorzystywany do wysyłania sprawozdań na rzecz nadzorcy. W celu ułatwienia 
zasilania danymi aplikacja aSISt umożliwia import danych w tym formacie. 

14.7.2 Opis struktury zbioru 

Plik w formacie F7 składa się z dwóch grup rekordów: danych nagłówkowych oraz danych. 

W skład danych nagłówkowych wchodzą następujące pola:  

• FRM – formularz ( możliwe wartości to ‘IP’ ) 
4. BANK – 4 cyfrowy kod banku 

• OKR – okres za jaki przygotowywane jest sprawozdanie (w formacie 3-MM-RRRR)  
5. CZAS – czas generacji sprawozdania (w formacie: DD-MM-RRRR HH:MM[:SS]) 

• PRC – imię oraz nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie 
6. OS.UPOW – imię i nazwisko osoby upoważnionej 

Wartość danych nagłówkowych reprezentowana jest za pomocą pojedynczej linii w pliku zgodnej z następującym 

schematem: 

;<typ_danej_nagłówkowej><wartość> 

Raportowane wielkości trafiają do grupy rekordów danych zgodnie z następującym schematem: 
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<identyfikator_wiersza> 

;<wartość_1_kolumny>;<wartość_2_kolumny>;<wartość_3_kolumny>;<wartość_4_kolumny>;<wartość_5_

kolumny>;<wartość_6_kolumny> 

14.7.3 Przykładowy plik w formacie F7 

;FRM f7 

;BANK 0000 

;OKR 3-03-2010 

;CZAS 30-04-2010 10:30:19 

;PRC Jan Kowalski  

;OS.UPOW Kasia Nowak  

1;31;45;46;23;11;45; 

2;24;65;34;65;23;43; 

3;43;36;76;65;22;63; 

4;57;24;76976;37;42; 

5;66;67;90;76;23;54; 

6;66;57;87;69;26;63; 

7;82;42;78;56;95;91; 

8;76;67;34;67;14;16; 

14.8  Import danych w formacie PEGAZ 

Import danych z plików PEGAZ możliwy jest tylko i wyłącznie dla sprawozdań PEGAZ. Format ten wykorzystywany 

jest przez Narodowy Bank Polski do wysyłki sprawozdań z aplikacji aSISt oraz tranSIS. W celu ułatwienia zasilania 

danymi aplikacji aSISt użytkownik może importować dane w formacie, w którym wysłane są one do nadzorcy. 

14.8.1 Opis struktury zbioru 

Dane w formacie PEGAZ są dokumentami XML zgodnymi ze schamami zdefiniowanymi przez Narodowy Bank Polski 

w standardzie XML Schema. 

14.9 Import danych w formacie Excel 

14.9.1 Opis importu 

Aplikacja wspiera dwa systemy importów danych z plików Excel. Import danych z plików Excel wykonywany jest do 

konkretnych dokumentów (formularzy) aSISt (ang. XBRL templates). Pierwszy system wczytywania plików Excel 

oparty jest na absolutnych offsetach wyliczonych na podstawie wielkości tabel nagłówkowych (wierszy oraz 

kolumn). W przyszłych wersjach aplikacji aSIStten mechanizm importu może zostać usunięty.  

Drugi system wczytywania opiera się na obliczaniu adresu komórki bazując na etykietach nagłówków wierszy oraz 

kolumn. Dzięki temu kolejność nagłówków nie musi być zgodna z tym co jest prezentowane w aplikacji aSISt jak 
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również w jednej tabeli Excel może zostać zdefiniowane połączenie wielu rozdzielnych tabel z aplikacji aSISt. Jednym 

wymogiem jest poprawne zbudowanie nagłówków wierszy i kolumn dla każdej komórki z danymi. 

Aplikacja automatycznie podejmuje decyzje o wyborze systemu wczytywania pliku Excel. Jeżeli plik nie zawiera 

komentarza w komórce A1, aplikacja wybierze system wczytywania bazujący na nagłówkach tabel. Jeżeli plik 

zawiera komentarz w komórce A1 i nie zawiera poprawnych nagłówków będzie wczytywany za pomocą systemu 

absolutnych offsetów. 

 Opis systemu absolutnych offsetów 

Weryfikacja zgodności danych wejściowych z dokumentem docelowym odbywa się przez kontrolę wprowadzonych 

w pliku importowym danych. Plik z importowanymi danymi powinien być poprawnym dokumentem Excel, gdzie 

dane do importu znajdują się na pierwszym arkuszu. Komórka A1 pierwszego arkusza powinna zawierać komentarz 

w formacie <identyfikator_tabeli>;<transpozycja> gdzie: 

• <identyfikator_tabeli> – systemowy identyfikator tabeli. Identyfikator może zostać określony 
poprzez eksport wybranej tabeli do Excela oraz odczytanie zawartości komentarza komórki A1. 

7. <transpozycja> – informacja o tym czy tabela została obrócona. Możliwe wartości: ‘DEFAULT’ tabela 
nie została obrócona, ‘TRANSPOSED’ tabela została obrócona. 

 Przykładowe komentarze 

FIN018:p-FINREP-pl_IRRZestawieniePozycjiWedlugDlugosciOkresuPrzeszacowaniaPrezentacja:t-

FINREP-pl-FIN018_FIN018Kostka;DEFAULT 

FIN018:p-FINREP-pl_IRRZestawieniePozycjiWedlugDlugosciOkresuPrzeszacowaniaPrezentacja:t-

FINREP-pl-FIN018_FIN018Kostka;TRANSPOSED 

 Opis systemu bazującego na nagłówkach 

System bazujący na nagłówkach nie wymaga określenia komentarza, w którym określona jest informacja o 

identyfikatorze tabeli lub też jej ułożeniu (tak jak to miało miejsce dla importu bazującego na absolutnych 

offsetach). Wyjątkiem tutaj mogą być tabele z wymiarem zewnętrznym (wymiar zewnętrzny jest to wymiar, który 

zawierają wszystkie komórki tabeli jednak nie wchodzi on w skład nagłówka kolumn bądź wierszy). W takiej sytuacji 

użytkownik może dodać do nagłówka wierszy lub kolumn odpowiednie komórki tak aby każda komórka z danymi 

zawierała odpowiedni wymiar bądź dla uproszczenia w komentarzu w komórce A1 Excela dodać informacje o tabeli 

(identyfikator tabeli zawiera domyślnie informacje o wymiarze zewnętrznym). 

Z uwagi na fakt analizy zawartości komórek konieczne jest również określanie wykorzystywanych etykiet w 

nagłówkach wierszy i kolumn. Aplikacja aSISt przy imporcie danych z Excela wspiera następujące typy nagłówków: 

• MIXED_LABEL – etykiety techniczne z dodatkową etykietą opisową danego konceptu. Podczas wczytywania 

nagłówka wierszy i kolumn aplikacja analizuje tylko i wyłącznie część etykiety – etykietę techniczną. 

“[” <ETYKIETA_TECHNICZNA> ”]” <ETYKIETA_OPISOWA> 
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• ID_LABEL – etykieta techniczna. 
8. XBRL_ID_LABEL – XML-owy identyfikator konceptu. 

 

Nagłówek wierszy i kolumn w pliku importowym powinny być zgodny z wybranym trybem etykiet. W przypadku 

napotkania wartości w nagłówku, która nie może zostać odnaleziona w taksonomii, aplikacja potraktuje taki 

nagłówek jako rozszerzenie użytkownika i zostanie pominięta przy tworzeniu adresu poszczególnych komórek. 

Nagłówek wierszy i kolumn dla danych reprezentujących wymiar użytkownika powinien zawierać prócz wartości 

wymiaru informacje o identyfikatorze samego wymiaru.  

Dla etykiet MIXED_LABEL nagłówek reprezentujący wymiar użytkownika powinien wyglądać następująco: 

• “[” <ETYKIETA_TECHNICZNA_WYMIARU> ”:” <WARTOŚĆ_WYMIARU> ”]” 

<ETYKIETA_OPISOWA> 

Dla etykiet ID_LABEL: 

• <ETYKIETA_TECHNICZNA_WYMIARU> ”:” <WARTOŚĆ_WYMIARU> 

Oraz dla etykiet XBRL_ID_LABEL: 

• <XBRL_ID_WYMIARU> ”:” <WARTOŚĆ_WYMIARU> 

Szczególnym przypadkiem wartości konceptów w nagłówku wierszy i kolumn są 

tabele zawierające ten sam fakt z różnymi okresami (jeden na początku okresu 

drugi na końcu). W takiej sytuacji niezbędne są dodatkowe informacje, które 

pozwolą na rozróżnienie wartości faktu z początku okresu i końca podczas 

wczytywania danych. W celu wskazania faktu z początku okresu niezbędne jest 

dodanie do nagłówka miary postfixu##S. 

Notacja BNF dla komentarza komórki A1 może zostać zaprezentowany w następujący sposób: 

[<identyfikator_tabeli>[”;”<ANY>][”;”<TRYB_ETKIET>][”;”<ANY>] 

gdzie: 

• <Identyfikator_tabeli> – został zdefiniowany w opisie importu bazującego na absolutnych offsetach. 
9. <TRYB_ETYKIET> – możliwe wartości to: MIXED_LABEL, ID_LABEL, XBRL_ID_LABEL. 

• <ANY>- dowolne parametry, które nie będą interpretowane przez aplikację. 

W przypadku pominięcia komentarza w pliku Excel lub pominięcia informacji o trybie etykiet, aplikacja przyjmie 

jako domyślne etykiety w trybie MIXED_LABEL. 
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