Instytut Łączności – PIB
Wersja dokumentu

SIST – Specyfikacja importu danych
1.0

Data

2018-10-26

System Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych
Specyfikacja importu danych

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa, październik 2018 r.

1.Informacje ogólne
Dane należy przekazać w formie plików tekstowych z kodowaniem znaków UTF-8. Poszczególne wiersze pliku są
zapisywane zgodnie ze standardem CSV (RFC 4180).
Każdy z wierszy pliku jest oddzielnym rekordem, którego typ jest określany na podstawie pierwszej kolumny tj.
LO oznaczający dane z zakładki Licencje z formularza Oprogramowanie.

2. Typ danych
Nr kolumny

1

Nazwa pola
Oznaczenie
Wymagane
Typ pola (długość)
Walidacja wartości

Nr kolumny
Nazwa pola
Wymagane
Typ pola (długość)
Walidacja wartości

Nr kolumny
Nazwa pola

Tak
Tekst (2)
Wartość: LO

6
Data zakupu
Nie
Data
Tylko format:
RRRR-MM-DD

2
Producent
oprogramowania /
technologii
chmurowej
Tak
Tekst (50)
Jedna z wartości
lub wartość
własna:
Adobe
HP
IBM
Linux
Microsoft
Oracle
7
Nazwa umowy
Nie
Tekst (100)

3

4

5

Typ przypisanej
licencji

Nazwa grupy
licencji

Nazwa
oprogramowania /
usługi

Tak
Tekst (100)
Jedna z wartości
lub wartość
własna:
Jednostka
organizacyjna
Kontrakt
Lokalizacja

Nie
Tekst (100)

Tak
Tekst (100)

8
Numer umowy
Nie
Tekst (100)

9
Numer katalogowy
Tak
Tekst (100)

10
Liczba licencji
Tak
Liczba całk. (5)
0<= Wartość <=
99999

11

12

13

Grupa
oprogramowania

Sposób
licencjonowania

Typ licencji

14
Licencja
ograniczona
czasowo

Wymagane

Nie

Nie

Nie

Tak

Typ pola (długość)
Walidacja wartości

Tekst (100)
Jedna z wartości
lub wartość
własna:
Aplikacje
Bazy danych
Narzędzia
programistyczne
Serwery
Systemy operacyjne

Tekst (100)
Jedna z wartości
lub wartość
własna:
OSE
rdzeń
procesor
urządzenie
użytkownik

Tekst (100)
Jedna z wartości
lub wartość
własna:
Licencja
Licencja i
maintance
Maintance
Subskrypcja

Tekst (3)
Jedna z wartości:
Tak
Nie

Nr kolumny
Nazwa pola

16
Dostawca /
Podmiot
świadczący usługę
Nie

17
Koszt zakupu
licencji ogółem
(netto)
Nie

Roczny koszt usługi
(netto)

Wymagane

18

Nie

19
Długość wsparcia
zawarta w cenie
licencji (w latach)
Nie

15
Data wygaśnięcia
licencji
Wymagane, gdy
Tak w kolumnie
Licencja
ograniczona
czasowo
Data
Tylko format:
RRRR-MM-DD

20
Data zakończenia
wsparcia
Wymagane, gdy
wartość >0 w
kolumnie Długość
wsparcia zawarta

Typ pola (długość)
Walidacja wartości

Nr kolumny
Nazwa pola

Wymagane

Typ pola (długość)
Walidacja wartości

Nr kolumny
Nazwa pola

Wymagane
Typ pola (długość)
Walidacja wartości

Tekst (255)

Dziesiętny (9d2)
0 <= Wartość <=
999999999.99

21

22

Roczne opłaty z
tytułu wsparcia
(netto)

Utrzymanie
wsparcia

Wymagane, gdy
wartość >0 w
kolumnie Długość
wsparcia zawarta
w cenie licencji (w
latach)
Dziesiętny (9d2)
0 <= Wartość <=
999999999.99

26
Oprogramowanie
może być
udostępnione
innym jednostkom
administracji
publicznej
Tak
Tekst (3)
Jedna z wartości:
Tak
Nie

Wymagane, gdy
wartość >0 w
kolumnie Długość
wsparcia zawarta
w cenie licencji (w
latach)
Tekst (12)
Jedna z wartości:
Krytyczne
Niekrytyczne

Dziesiętny (9d2)
0 <= Wartość <=
999999999.99
23
Technologia
serwerowa, na
której wdrożono
oprogramowanie
Nie

Tekst (100)
Jedna z wartości
lub wartość
własna:
HP-UX/Itanium
I686
iSeries
Oracle Solaris
POWER AIX
x86_64
z/OS
zLinux

Liczba całk. (2)
0 <= Wartość <= 99

w cenie licencji (w
latach)
Data
Tylko format:
RRRR-MM-DD

24

25

Wykorzystywany
system operacyjny

Środowisko
uruchomieniowe

Nie

Tak

Tekst (250)

Tekst (12)
Wiele z wartości:
deweloperskie
preprodukcyjne
produkcyjne
testowe
Kolejne wartości
muszą być
rozdzielone
średnikiem.

27

28

29

30

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

Uwagi

Tak
Tekst (100)

Tak
Tekst (20)

Tak
Tekst (250)
Tylko
format
a@b.c

Nie
Tekst (1024)

3. Import nowych danych
Schemat importu nowych licencji do systemu SIST:
I. Z wykorzystaniem pliku w formacie *.txt
1.

Wyeksportuj dane dotychczas zgromadzone poprzez zakładkę Eksport (Licencje-> Oprogramowanie->
Eksport) zapisując plik z rozszerzeniem „.sist”.

2.

Uruchom program Excel.

3.

Z zakładki „Dane” wybierz w części „Pobieranie danych zewnętrznych” opcję „Z tekstu”.

4.

W polu rozszerzenia, wybierz opcję „Wszystkie pliki”, wskaż plik wyeksportowany z systemu SIST (w
formacie *.sist) i kliknij przycisk „Importuj”.

5.

6.

W oknie kreator importu tekstu – krok 1 z 3 w części:
a.

„Wybierz typ pliku, który najlepiej opisuje dane źródłowe” wybierz „rozdzielany”,

b.

„Pochodzenie pliku” wybierz „65001: Unicode (UTF-8)”,

c.

Checkbox „Moje dane mają nagłówki” musi być odznaczony.

W oknie kreator importu tekstu – krok 2 z 3 w części:
a.

„Ograniczniki” zaznacz jedynie checkbox „Przecinek”,

b.

jako „Kwalifikator tekstu” wybierz cudzysłów.

7.

Przejdź do następnego kroku 3 z 3 i kliknij przycisk „Zakończ”.

8.

W oknie „Importowanie danych” kliknij „OK”.

9.

Utwórz nowy wiersz w pliku jako pierwszy, umieszczając w nim nagłówki z pliku „Licencje – szablon” w
zakładce „Pomoc” umieszczonej na stronie systemu SIST.

10. Dodaj nowe licencje do pliku, pamiętaj że:
a.

każdy nowy wiersz musi zaczynać się od oznaczenia formularza tj. LO,

b.

w polach tekstowych, w których użytkownik ma możliwość wpisania własnych wartości, jeżeli
występuje przecinek cała zawartość powinna być ujęta w cudzysłowie,

c.

Komórki z typem pola „Data” powinny być zapisane w formacie RRRR-MM-DD,

d.

Komórki z typem pola „Dziesiętny” w częściach dziesiętnych muszą być podane po kropce,

e.

w polu „Środowisko uruchomieniowe”, jeżeli występuje więcej niż jedna wartość to powinny
być one rozdzielone średnikiem,

f.

jeżeli w polu „Uwagi” występował tzw. „miękki enter” (alt+enter), to dane w trakcie importu
do Excela zostały przeniesione do nowego wiersza, zatem muszą zostać przeniesione do
ostatniej kolumny (30) w wierszu dla danej licencji.

11. Zapisz plik:
a.

w polu „Zapisz jako typ:” wybierz „Tekst Unicode”,

b.

w części „Narzędzia” wybierz „Opcje sieci Web”,

c.

w zakładce „Kodowanie” w części „Zapisz ten dokument jako:” wskaż „Unicode (UTF-8)”.

W kolejnym kroku zaleca się zastosowaniem zaawansowanego edytora tekstu, który daje możliwość eliminacji
problemu „the byte order mark” (BOM) np. Notepada++.
12. Otwórz Notepada++.
13. Otwórz zapisany plik z licencjami.
14. Skasuj pierwszy wiersz z nagłówkami.
15. Skopiuj separator rozdzielający kolumny tj. znak tabulacji.

16. W zakładce „Szukaj” wybierz „Zamień” (skrót klawiszowy CTRL+H).

17. W polu:
a.

„Szukany tekst” wklej skopiowany znak tabulacji,

b.

„Zamień na:” wstaw znak przecinka,

c.

Następnie kliknij na „Zamień wszystko”,

d.

Po zakończeniu operacji kliknij na przycisk „Zamknij”.

18. W zakładce „Format” wybierz „Koduj w UTF-8 (bez BOM)”.
19. W zakładce „Plik” wybierz „Zapisz jako”:
a.

W polu „Nazwa pliku:” wpisz na końcu rozszerzenie „.sist”,

b.

W polu „Zapisz plik typ:” wybierz „Wszystkie pliki”,

c.

Kliknij przycisk „Zapisz”.

20. Zaimportuj dane do systemu SIST poprzez zakładkę Import (Licencje-> Oprogramowanie-> Import).

Jeżeli użytkownik nie posiada zaawansowanego edytora tekstu poniżej przedstawiono schemat postępowania
dla standardowego Notatnika dostępnego w systemie.
12. Otwórz Notatnik.
13. Otwórz zapisany plik z licencjami.
14. Skasuj zawartość pierwszego wiersza z nagłówkami pozostawiając go pustym.
15. Skopiuj separator rozdzielający kolumny tj. znak tabulacji.

16. W zakładce „Edycja” wybierz „Zamień” (skrót klawiszowy CTRL+H).
17. W polu:
d.

„Znajdź” wklej skopiowany znak tabulacji,

e.

„Zamień na:” wstaw znak przecinka,

f.

następnie kliknij na „Zamień wszystko”,

g.

po zakończeniu operacji zamknij okno „Zamienianie”.

18. W zakładce „Plik” wybierz „Zapisz jako”:
h.

W polu „Nazwa pliku:” zmień rozszerzenie pliku z „.txt” na „.sist”,

i.

W polu „Zapisz plik typ:” wybierz „Wszystkie pliki”,

j.

W polu „Kodowanie” ustaw „UTF-8” i zapisz plik.

19. Zaimportuj dane do systemu SIST poprzez zakładkę Import (Licencje-> Oprogramowanie-> Import).
20. Ze względu na brak możliwości eliminacji, w tym przypadku „the byte order mark” (BOM), w kolumnie
„Status” pojawi się komunikat „Dane w pliku zawierają błędy.” Należy kliknąć przycisk „Pokaż raport”.

21. Jeżeli jedyny błąd występuje w linii numer 1 oraz w opisie znajduję się informacja, że jest to „Nieznany
typ wiersza.” oznacza to, że dane zostały załadowane poprawnie.

