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Czym jest KEDU – Wersja I?

Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych.

Prosta aplikacja SGML.

Modelowanie (SGML) do poziomu bloków danych.

Stałopozycyjny zapis danych elementarnych – tak, jak na papierze.
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Dlaczego opracowano następcę?

Zmiana wymagań ZUS na informacje ubezpieczeniowe 
od płatników:

Nowa edycja formularzy ubezpieczeniowych – tzw. seria „B”,

Konieczność dostosowania systemu do obsługi nowych formularzy.

Przy okazji:

Usunięcie niedogodności ujawnionych podczas eksploatacji,

Zmiana technologii na bardziej „przyjazną”.
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Czym jest KEDU – Wersja II?

Aplikacja XML wykorzystująca pulę najbardziej użytecznych 
właściwości standardu.
Modelowanie do poziomu danych elementarnych.
Wsparcie w DTD mechanizmów walidacji dziedziny 
i formatu danych.
Mechanizmy wizualizacji wykorzystujące XSLT 
i przeglądarkę internetową.
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KEDU wersja II

ZUS ZFB ...

1
Nr raportu

2
Okres rozliczeniowy

01.
Identyfikator raportu

02.
Kod terytorialny ...

...

I.
Dane organizacyjne

01.
NIP

02.
REGON

03.
PESEL

...

II.
Dane identyfikacyjne

płatnika składek

A.01.
Nazwisko

A.02.
Imię pierwsze

...

B.01.
Kod tytułu ubezpieczenia

...

III.
Dane dotyczące

osoby ubezpieczonej

01.
Data wypełnienia

V.
Oświadczenie

płatnika składek

ZUS RCB ...

KEDU
Kolekcja Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych
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Logiczny model struktury dokumentów

DRZB
dane-organizacyjne

termin-przys-dekl
ident-deklaracji

dane-ident-platnika
NIP
REGON

...

...

RCB
dane-organizacyjne

dane-ident-platnika
...

...

DRZB
DRZB.01

DRZB.01.01
DRZB.01.02

DRZB.02
DRZB.02.01
DRZB.02.02

...

...

RCB
RCB.01

RCB.02
...

...

Semantyczny: Składniowy:



2
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Logiczny model struktury dokumentów

Model semantyczny:

zwięzły i elegancki,

pozwala na modelowanie relacji wiele-do-wielu,

ale: nazwy szybko przestają być semantyczne.

Model składniowy:

łatwość automatyzacji przetwarzania:

operowanie nazwami elementów,

generowanie DTD oraz samych dokumentów,

możliwość wzbogacenia o informacje semantyczne.

Wybór: model składniowy.
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Modelowanie informacji dodatkowych

Informacje dodatkowe –parametry elementów struktury:

opisy pól,

informacje o sposobie weryfikacji zawartości pól,

informacje o polach wypełnianych przez ZUS.

Sposób kodowania: atrybuty #FIXED:

umieszczane w DTD wraz z wartościami,

wartości dostępne w instancji dokumentu,

nie ma możliwości zmiany wartości atrybutu w instancji dokumentu.
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Informacje dodatkowe – przykład

<!ENTITY % a.wypelnia.zus 
"WYPELNIA.ZUS CDATA #FIXED 'TAK'">

<!ELEMENT DRSB.01.04 (#PCDATA)>
<!ATTLIST DRSB.01.04

OPIS       CDATA #FIXED "Data nadania" 
TYP        CDATA #FIXED "data" 
DLUGOSC    CDATA #FIXED "8" 
%a.wypelnia.zus;>

<!ELEMENT DRSB.02.04 (#PCDATA)>
<!ATTLIST DRSB.02.04

OPIS       CDATA #FIXED "Rodzaj dokumentu" 
TYP        CDATA #FIXED "kod"
SLOWNIK    CDATA #FIXED "rodzaj.dok">
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Informacje zwrotne – implementacja

Problemy:
może być więcej niż jeden błąd lub korekta, dotycząca tego samego 
pola,
zawartości mogą zawierać podelementy.

Rozwiązanie:
opcjonalne elementy BLAD i KOREKTA po elemencie, w którym 
wystąpił błąd,
niemożność umieszczenia wewnątrz elementów, których dotyczą 
(niedozwolony model (#PCDATA, BLAD*, KOREKTA*)).

Wartość pierwotna skorygowanego pola:
zawartość elementu KOREKTA.
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Jak to wygląda w praktyce? – wypełniony formularz
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Jak to wygląda w praktyce? – reprezentacja w XML
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Wizualizacja formularzy

Problemy:

duża złożoność wizualizowanej informacji

duża objętość wizualizowanych dokumentów

Rozwiązanie:

podział dokumentu KEDU na poszczególne formularze

arkusze stylów (transformacje) XSLT

generator arkuszy stylów na podstawie informacji o budowie 
formularza
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Schemat wizualizacji

KEDU

RCB

DRSB

ZEUB

RSB

RCB

Blok
powtarzalny

wycięcie dokumentu wycięcie instancji
RCB

Arkusz
stylów

Generator
arkuszy
stylów

Szablon
Wizualizacja

HTML
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Przykład wizualizacji
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