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Najczęściej stosowanym „systemem” obiegu dokumentów elektronicznych jest 
poczta elektroniczna. Dokumenty przesyłamy sobie jako załączniki do listów. 
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poczta elektroniczna. Dokumenty przesyłamy sobie jako załączniki do listów. 
Jednak taka praktyka powoduje problemy w sytuacji, gdy kilka osób pracuje nad 
tym samym dokumentem – każdy ma swoją kopię dokumentu i coś z nią robi, 
więc po jakimś czasie nikt nie wie, kto ma najnowszą wersję.

Alternatywnym rozwiązaniem jest tzw. dysk sieciowy. Jeśli otwieramy i 
edytujemy dokumenty bezpośrednio na dysku sieciowym, to opisanego powyżej 
problemu udaje się często uniknąć. Ale wciąż łatwo o kłopoty – ewentualne 
nieświadome nawet zniszczenie dokumentu czy części jego zawartości powoduje 
niemożność jego odzyskania (chyba że z systemowych kopii zapasowych). Nie 
można też śledzić historii zmian w dokumencie, co jest istotne, gdy pracuje nad 
nim wiele osób.



Problem ten nie jest krytyczny np. w przypadku biura prowadzącego 
korespondencję, zapisującego dokumenty Ms Word w systemie plików, ponieważ 
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korespondencję, zapisującego dokumenty Ms Word w systemie plików, ponieważ 
właściwe dokumenty można odnaleźć korzystając po prostu z wiedzy 
pracowników.

Jednak w instytucjach operujących dużymi zbiorami informacji o 
skomplikowanej strukturze, gdzie nad każdym dokumentem pracuje wiele osób 
(np. w wydawnictwach), problem dostępności staje się realny.



W wymienionych przypadkach, korzystając wyłącznie z systemu plików oraz 
biurowych aplikacji, szybko natkniemy się na problemy redundancji (ta sama 
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biurowych aplikacji, szybko natkniemy się na problemy redundancji (ta sama 
informacja powtórzona w wielu miejscach), nieaktualnych informacji oraz 
kłopoty ze znalezieniem właściwej informacji czy koordynacją prac zespołu 
autorów/redaktorów.



Problem dotyczy przede wszystkim dwóch typów organizacji:

6

•wydawnictw, dla których treść jest głównym produktem i podstawą egzystencji 
ekonomicznej,

•organizacji oferujących na tyle skomplikowane produkty i usługi, że ich 
istnienie jest niemożliwe bez rozbudowanej dokumentacji, instrukcji, itp.



Repozytoria typu CVS i SVN są popularne wśród informatyków i powszechnie 
używane przy programowaniu zespołowym. Korzystanie z takiego repozytoriów 
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używane przy programowaniu zespołowym. Korzystanie z takiego repozytoriów 
polega na pobraniu jego zawartości na własny dysk i korzystaniu z niej jak z 
lokalnych plików. Zaletą takich repozytoriów jest możliwość jednoczesnej edycji 
jednego pliku przez kilka osób. Zmiany wprowadzone przez poszczególne osoby 
są bowiem scalane z głównym dokumentem.

Popularność zdobywają też systemy typu wiki, czyli strony internetowe, które 
można tworzyć i modyfikować bez ograniczeń z poziomu przeglądarki 
internetowej. Wikipedia – wolna encyklopedia, oparta na tym pomyśle, jest 
fenomenem socjologicznym. Także wiele firm używa własnych serwerów wiki 
do organizowania i udostępniania wewnętrznych zasobów informacyjnych, np. 
instrukcji, procedur.



Podstawą każdego systemu zarządzania dokumentami jest repozytorium 
dokumentów, zwykle implementowane jako relacyjna baza danych. W nim 
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dokumentów, zwykle implementowane jako relacyjna baza danych. W nim 
przechowuje się w sposób scentralizowany dokumenty oraz informacje z nimi 
powiązane.

Z repozytorium korzysta warstwa logiki biznesowej, oferująca zwykle pewien 
podstawowy zakres funkcjonalności. Nie wszystkie funkcje muszą oczywiście 
być dostępne w każdym systemie czy produkcie. Niektóre systemy kładą np. 
większy nacisk na obieg dokumentów, inne – na zarządzanie powiązaniami 
między dokumentami.



Do wspólnej pracy wieloosobowego zespołu na tych samych zasobach niezbędna 
jest funkcjonalność blokowania dokumentu do edycji. Dzięki niej, gdy jedna 
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jest funkcjonalność blokowania dokumentu do edycji. Dzięki niej, gdy jedna 
osoba pobierze dokument do edycji, żadna inna nie może go modyfikować, aż do 
momentu zwolnienia blokady. Kontrolowanie zmian wprowadzanych w 
dokumencie ułatwia funkcja wersjonowania, dzięki której w systemie pamiętany 
jest stos wersji dokumentu pochodzących z kolejnych operacji edycyjnych.

Zwykle systemy zarządzania treścią pozwalają na określenie zestawu 
metainformacji związanych z dokumentami. Typowo metainformacje są 
przechowywane poza dokumentami, np. w tabeli relacyjnej bazy danych. 
Metainformacje pełnią więc rolę atrybutów dokumentów, pozwalając na ich 
szybką klasyfikację, wyszukiwanie, sortowanie itp. bez analizowania treści 
samych dokumentów. Często nie można jednoznacznie określić, co jest 
informacją, a co metainformacją – zależy to zwykle od kontekstu i zastosowania.



Dokument strukturalny, zakodowany w XML-u, ma dodatkowo skojarzony ze 
sobą zbiór metainformacji, przechowywanych poza samym dokumentem.

10

sobą zbiór metainformacji, przechowywanych poza samym dokumentem.

Przykład pokazuje, że granica między metainformacją a informacją jest płynna –
niektóre metainformacje pojawiają się bowiem także w treści samego 
dokumentu.



Ważną funkcją w systemach zarządzania treścią jest możliwość definiowania 
przepływu prac (ang. workflow). Specjalne aplikacje przeznaczone do 
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przepływu prac (ang. workflow). Specjalne aplikacje przeznaczone do 
wizualnego projektowania procesów (często zintegrowane z systemami 
zarządzania dokumentami) pozwalają na określenie kolejnych faz pracy nad 
dokumentami, sposobów przejść między fazami oraz przypisanie ról do 
poszczególnych faz. Role są z kolei przypisane pracownikom. Tak 
skonfigurowana aplikacja przepływu prac śledzi stan prac nad poszczególnymi 
dokumentami, powiadamia osoby o dokumentach czekających na ich reakcję, 
monituje o przekroczeniu terminów wykonania prac, itp.



Klasycznym sposobem przedstawiania repozytorium dokumentów w interfejsie 
użytkownika systemu jest drzewo folderów, podobnie jak w systemie plików i 
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użytkownika systemu jest drzewo folderów, podobnie jak w systemie plików i 
programach w rodzaju Eksplorator Windows.
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Slajd prezentuje dwa skrajne, modelowe podejścia do zarządzania dokumentami. 
W rzeczywistości zwykle mamy do czynienia z kombinacją obu podejść, łączącą 
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W rzeczywistości zwykle mamy do czynienia z kombinacją obu podejść, łączącą 
pewne elementy swobodnego dostępu do treści i obiegu dokumentów w ramach 
procesów.



W podejściu treścio-centrycznym nawigujemy swobodnie po zasobach 
dokumentów, korzystając z hierarchicznej struktury folderów, powiązań 
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dokumentów, korzystając z hierarchicznej struktury folderów, powiązań 
pomiędzy dokumentami, itp. W podejściu procesowym dokumenty postrzegamy 
jako podmioty przetwarzane w ramach pewnych procesów. Te same dokumenty 
mogą być dostępne z obu perspektyw.
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Znaczenie linkom możemy nadać poprzez zastosowanie elementów o różnych 
nazwach dla oznaczenia linków o różnych znaczeniach.
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nazwach dla oznaczenia linków o różnych znaczeniach.

W tym przykładzie cała informacja o linkach (identyfikator oraz odwołanie do 
niego) jest pamiętana w samej treści dokumentu. Bardziej zaawansowane 
rozwiązanie może polegać na przechowywaniu linków poza dokumentami, np. w 
bazie danych. Wówczas w dokumentach umieszcza się jedynie identyfikatory 
będące odwołaniami do tabeli bazodanowej.
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Ukazuje się nowa ustawa, która zmienia art. 3. ustawy o wodzie. Ponieważ nowa 
treść artykułu pojawia się w dwóch miejscach (w ustawie zmieniającej oraz w 
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treść artykułu pojawia się w dwóch miejscach (w ustawie zmieniającej oraz w 
nowej wersji jednolitej ustawy o wodzie), możemy ją reprezentować przy 
pomocy jednego subdokumentu oraz odwoływać się w dokumentach. Dzięki 
temu unikamy powtarzania informacji.
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19 stycznia zaczyna obowiązywać zmiana do ustawy o wodzie. W dobrym 
systemie zarządzania aktami prawnymi powinniśmy po zmianie mieć dostęp do 
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systemie zarządzania aktami prawnymi powinniśmy po zmianie mieć dostęp do 
obu wersji tak, aby osoba szukająca ustawy o wodzie wg stanu prawnego np. na 
dzień 5.01.2006 otrzymała wersję przed zmianą. Jak to zamodelować?

Można oczywiście przechowywać w systemie dwie wersje aktu, z oznaczeniem, 
która obowiązuje w jakim okresie czasu. Wtedy jednak godzimy się na 
redundancję – przechowywanie w dwóch miejscach tej części aktu, która nie 
została zmieniona.



W dokumencie reprezentującym akt umieszczamy zamiast treści zmienionego 
artykułu jedynie specjalny element – odwołanie do tzw. dowiązania 
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artykułu jedynie specjalny element – odwołanie do tzw. dowiązania 
wariantowego. Dowiązanie to (pamiętane poza dokumentem, np. w bazie 
danych) „rozdziela się” na dwa dowiązania do dokumentów zawierających dwie 
wersje zmienionego artykułu. Kryterium wyboru drogi zapisane jest w 
metainformacjach dowiązania – w tym wypadku jest nim zakres dat.

Właściwa wersja całego dokumentu powinna być składana „w locie”, gdy 
użytkownik żąda wersji aktu na dany dzień. Składanie może się też odbywać np. 
w momencie przygotowywania publikacji, która opisuje stan prawny na dany 
dzień.
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W encyklopedii różne dane liczbowe są sukcesywnie uaktualniane. Dlatego 
powinny być one przechowywane poza treściami haseł – w bazie danych. 
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powinny być one przechowywane poza treściami haseł – w bazie danych. 
Pobieranie z bazy i osadzanie w dokumentach powinno następować w momencie 
przygotowywania publikacji. Dzięki temu wszędzie mogłyby występować 
najbardziej aktualne dane.
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