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2 O programu Arachne
Arachne je integrirano orodje IT za podatkovno rudarjenje in obogatitev podatkov, ki ga je razvila
Evropska komisija. Njegov cilj je podpreti organe upravljanja in posredniške organe pri upravnem
nadzoru ter preverjanju upravljanja na področju strukturnih skladov (Evropski socialni sklad,
Kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj).
Program Arachne je namenjen vzpostavitvi celovite in popolne zbirke podatkov o projektih, ki se
izvajajo v okviru strukturnih skladov v EU, ter obogatitvi podatkov z javno dostopnimi informacijami,
da bi na podlagi nabora kazalnikov tveganja lahko opredelili projekte, upravičence, naročila in
izvajalce, ki bi lahko bili izpostavljeni tveganju goljufije, nasprotju interesov in nepravilnostim.
Arachne pa ni namenjen ocenjevanju ravnanja posameznih prejemnikov sredstev in sam po sebi ni
podlaga za samodejno izključitev upravičencev iz skladov. Zagotavlja zelo dragocene kazalnike
tveganja za krepitev upravljalnega preverjanja, ne daje pa nobenih dokazil o napakah, nepravilnostih
ali goljufijah.
Arachne lahko poveča učinkovitost izbiranja projektov in upravljalnega preverjanja ter dodatno
okrepi odkrivanje, preprečevanje in ugotavljanje goljufij.
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3 Pregled programa Arachne
3.1 Kako začeti
3.1.1 Namestitev odjemalnega programa
Program Arachne temelji na arhitekturi odjemalec-strežnik. Strežniški del je nameščen na strežnikih v
Evropski komisiji, odjemalni del pa je treba namestiti na lokalni osebni računalnik ali programski
strežnik, ki je (prek Citrixa) dostopen uporabniku programa Arachne.
Za več informacij o namestitvi programa ter zahtevah za strojno in programsko opremo glejte
priročnik za namestitev.

3.1.2 Zagon odjemalnega programa
Program je mogoče zagnati z ikono na namizju (ARACHNE Client) ali v zagonskem meniju, in sicer
Vadis s.a → ARACHNE Client application → Arachne 2.0.

Ker ta program temelji na arhitekturi odjemalec-strežnik, je za povezavo s strežnikom potrebno
preverjanje pristnosti uporabnika. Privzeto preverjanje pristnosti uporabnika se izvede s standardno
storitvijo preverjanja pristnosti EU Login, ki se uporablja v Evropski komisiji. Ob zagonu programa se
bo prikazal zaslon EU Login za vnos vašega elektronskega naslova in gesla.
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Kadar je na strani EU Login treba izbrati metodo preverjanja, izberite privzeto možnost, in sicer
„Geslo“.
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Po pravilnem preverjanju pristnosti bo sistem prikazal sporočilo, da je bila prejeta pravilna vstopnica.
To stran lahko zaprete.
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3.2 Kratek pregled programa Arachne
V tem poglavju so na kratko opisani glavni zasloni in vmesniki, ki so vidni ob zagonu programa.

3.2.1 Vzpostavljanje povezave s programom
Po izvedbi preverjanja pristnosti uporabnika s standardno storitvijo preverjanja pristnosti EU Login
program samodejno vzpostavi povezavo.

Ko je povezava vzpostavljena, si lahko ogledate informacije o svojem uporabniškem računu in profilu
v podoknu opravil z možnostjo Vaš trenutni profil ali v meniju Datoteka – Vaš trenutni profil.

V oknu Uporabniški profil so naslednje informacije:
-

ime in priimek;
država/oddelek, ki sta povezana z vašim računom (in se nastavita v modulu za upravljanje
uporabnikov);
elektronski naslov, povezan z vašim računom Arachne;
starost gesla, ki ni pomembna za uporabnike preverjanja pristnosti EU Login;
10
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-

zavihek Pravice dostopa do funkcij. Na tem zavihku so vsi funkcionalni moduli in navedba o
vaših pravicah dostopa do njih;
zavihek Pravice dostopa do podatkov. Ta zavihek vključuje:
o seznam operativnih programov, za katere ste prejeli pravice dostopa;
o vašo vlogo v sistemu za upravljanje zadev za posamezni operativni program
(glejte poglavje 9 tega priročnika).

3.2.2 Prekinitev povezave s sistemom
Povezavo s sistemom lahko prekinete z zapiranjem programa (s čimer se posredno prekine vaša
povezava s strežnikom) ali v meniju Datoteka – Prekinitev povezave.

Če uporabite meni za prekinitev povezave, se bo program še vedno izvajal, zato lahko v tem meniju
po potrebi znova vzpostavite povezavo.
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3.2.3 Pozdravno okno
Pozdravno okno zagotavlja hiter dostop do posebnih pregledov projektov, ki jih določi uporabnik,
informacij o upravljanju zadev ter do statistike zadev in projektov.

Na tem zaslonu so izbirno polje z globalnim filtrom, polje za sporočila in trije globalni razdelki:




Trenutno odprte zadeve
Največje tveganje (odprti projekti)
Razvoj ocene tveganja projekta

Vsak razdelek je mogoče razširiti/skrčiti z gumbom

3.2.3.1



na levi strani naslova vsakega razdelka.

Globalno filtriranje in sporočila

Uporabnik lahko z globalnim filtrom/iskanjem filtrira podatke, prikazane v pozdravnem oknu.
Na voljo so naslednja izbirna merila: država članica/organ upravljanja/operativni program.
V teh izbirnih merilih so na voljo samo države članice, organi upravljanja in operativni
programi, do katerih ima uporabnik pravice dostopa.
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3.2.3.2

V polju Nova sporočila lahko uporabnik vidi sporočila, ki so povezana s programom Arachne
ter ki jih upravlja in objavlja Evropska komisija (skupina IT Arachne). Če niso objavljena
nobena sporočila, to polje za sporočila ni vidno.

Razdelek Trenutno odprte zadeve

V tem polju so najpomembnejše informacije o odprtih zadevah, do katerih ima uporabnik odobren
dostop. Zadeve se filtrirajo glede na izbirna merila (država članica, organ upravljanja, operativni
program) v globalnem filtru. Podrobnosti o izbranih zadevah je mogoče prikazati tako, da jih kliknete
z desno tipko miške. Modul za upravljanje zadev je mogoče neposredno odpreti, če kliknete gumb
povezave (s puščico desno) na zgornji desni strani preglednice. Preglednica je privzeto razvrščena
glede na padajoč ID zadeve, razen za zadeve, ki so dodeljene trenutnemu uporabniku in so
razvrščene na vrhu. Če kliknete glavo vsakega stolpca, se bo spremenil vrstni red mreže zadevnega
stolpca v padajočega/naraščajočega.

V tej preglednici so prikazane naslednje informacije o zadevi:







ID zadeve : edinstveni identifikator zadeve, ki je samodejno ustvarjen ob njenem vnosu
Ime zadeve : ime zadeve
Dodeljeno : ime osebe, ki ji je zadeva trenutno dodeljena
Vrsta
: vrsta zadeve (projekt ali naročilo)
Ime cilja : opis zadeve (ime projekta ali naročila v zvezi z zadevo)
Znesek
: skupni strošek projekta ali naročila v zvezi z zadevo

Za več informacij glejte poglavje Error! Reference source not found. o upravljanju zadev.

3.2.3.3

Največje tveganje (odprti projekti)

To polje vključuje štiri ločene sezname, ki so manjše različice celotnih nadzornih plošč za projekte,
naročila, upravičence in izvajalce, ki so na voljo v programu – za več informacij o nadzornih ploščah
glejte poglavje Error! Reference source not found..

Na vsakem seznamu je prikazanih prvih deset rezultatov z najvišjo vrednostjo skupne ocene. Vsak
seznam zajema manjši nabor stolpcev, ki ga ni mogoče prilagoditi:
 zavihek Projekti: prvih deset „odprtih“ projektov z najvišjo skupno oceno tveganja in stolpci:
- Ime projekta
13
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-

Skupna ocena
Država članica
Operativni program
Status projekta
Stroški projekta



zavihka Upravičenci in Izvajalci: prvih deset entitet, ki so povezane z vsaj enim odprtim
projektom, s stolpci:
- Ime upravičenca ali Ime izvajalca
- Skupna ocena
- Država (EK)
- Skupni znesek nepovratnih sredstev (kumulacija zneskov za projekte, do katerih je
entiteta upravičena)
- Številka DDV družbe (EK)
- Vrsta (EK)



zavihek Naročila: prvih deset naročil, ki so povezana z vsaj enim odprtim projektom, s stolpci:
- Ime naročila
- Skupna ocena
- Znesek naročila
- Država članica
- Operativni program
- Vrsta projekta

Razvrščene bodo samo entitete, do katerih ima uporabnik odobren dostop. Na vsakem seznamu je
povezava do celotne nadzorne plošče. Kliknite na povezavo, da odprete okno s celotno nadzorno
ploščo in vnaprej izpolnjenim filtrom.

3.2.3.4

Razvoj ocene tveganja projekta

To polje vključuje razdelek za preverjanje:
 polje Filtriranje;
in tri razdelke za informacije o podatkih:
 Razvoj ocene tveganja projekta;
 sezname Naloženi/Zaprti/Preklicani projekti;
 Statistika.

14
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3.2.3.4.1

Polje Filtriranje

„Polje Filtriranje“ vpliva na vse tri razdelke za informacije o podatkih. Uporabnik lahko filtrira podatke
glede na naslednje spremenljivke:


potrditveno polje za Povečanje/Zmanjšanje:
ta izbira bo filtrirala projekte s povečano in/ali zmanjšano oceno tveganja za izbrano obdobje.
Ne vpliva na razdelka „Statistika“ in „Naloženi/Zaprti/Preklicani projekti“;



spustni seznam za kategorije tveganja:
Ne vpliva na razdelka „Statistika“ in „Naloženi/Zaprti/Preklicani projekti“; Z njo lahko
uporabnik izbere kategorijo tveganja projekta, za katero bo prikazan razvoj ocene:
o
o
o
o
o
o
o
o



Skupna ocena
Skupna ocena koncentracije
Skupna ocena upravljanja naročil
Skupna ocena upravičenosti
Skupna ocena racionalnosti
Skupna ocena uspešnosti
Skupna ocena javnega naročila
Skupna ocena opozoril o ugledu in goljufijah

izbirni gumb za vrsto obdobja:
o
o

Zadnji teden/Zadnji mesec/Prosti datum: za prikaz razlike v oceni med izbranim in
današnjim datumom;
Zadnji vir podatkov: za prikaz razlik med zadnjimi izračunanimi ocenami in ocenami,
izračunanimi z zadnjimi naloženimi podatki za izbrane operativne programe.
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3.2.3.4.2

Razvoj ocene tveganja projekta

V razdelku Razvoj ocene tveganja projekta je prikazanih prvih 10 projektov z največjim povečanjem
skupne ocene tveganja (ali ocene tveganja za izbrano kategorijo) (če je izbrano polje „Povečanje“
oceno tveganja) in prvih 10 projektov z največjim zmanjšanjem skupne ocene tveganja (ali ocene
tveganja za izbrano kategorijo) (če je izbrano polje „Zmanjšanje“ oceno tveganja).
Povečanje/zmanjšanje ocene tveganja je predstavljeno s simbolom „puščice“. Naklon puščice kaže
pozitivno in negativno razliko med trenutno in prejšnjo oceno tveganja, barva pa pomeni vrednost
ocene tveganja.

V mreži so prikazani naslednji stolpci:
 Ime projekta: ime projekta
 Tveganje projekta: puščica, ki kaže smer povečanja ali zmanjšanja
 Ocena: trenutna vrednost ocene tveganja za izbrano kategorijo tveganja
 Prejšnja ocena: vrednost ocene tveganja na izbran datum za izbrano kategorijo tveganja
 Država članica: zastava in ime države članice
 Operativni program: koda CCI ustreznega operativnega programa
 Status projekta: status projekta
 Stroški projekta: skupni stroški projekta
Rezultat je privzeto razvrščen glede na največjo spremembo med prejšnjo in trenutno oceno za
izbrano kategorijo tveganja. Drugi argument razvrščanja so stroški projekta.

3.2.3.4.3

Naloženi/Zaprti/Preklicani projekti

V tem polju so 3 zavihki za izbiranje enega od naslednjih seznamov:
 projekti, preneseni v izbranem obdobju;
 projekti, zaprti v izbranem obdobju;
 projekti, preklicani v izbranem obdobju.
Vsak seznam ima iste stolpce kot preglednica „Razvoj ocene tveganja projekta“. Projekti so privzeto
razvrščeni glede na padajočo skupno oceno tveganja projekta in padajoče stroške projekta.
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Če kliknete puščico v zgornjem desnem kotu, se bo mreža s podrobnostmi prikazala v večjem oknu, v
katerem bo prikazano tudi število zadevnih projektov.

3.2.3.4.4

Statistika.

V tem razdelku sta dva diagrama:



Statistika zadev: prikazuje število vseh statusov zadev (preklicanih, zaprtih in drugih) v
izbranem obdobju (določenem v izbirnem polju).
Statistika projekta: prikazuje število vseh projektov, odprtih, zaprtih in preklicanih v
izbranem obdobju (določenem v izbirnem polju).
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3.2.4 Vmesnik Arachne
Menijska
vrstica

Prostor za program
Podokno
opravil

Vrstica
stanja
Na glavnem zaslonu programa so različni funkcionalni razdelki:
 glavna menijska vrstica programa;
 podokno opravil (na levi strani zaslona);
 vrstica stanja (na dnu zaslona);
 prostor za program.
Poleg tega so na desni strani programa prikazana tudi dodatna okna, na primer košarica (Error!
Reference source not found.) in legenda grafa (Error! Reference source not found.).
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3.2.5 Meniji in orodne vrstice
3.2.5.1

Glavni meni programa

Glede na vaš profil v programu Arachne bodo prikazane vse spodaj navedene možnosti ali omejeno
število teh možnosti.

Opisi menija
Možnosti menija

Opis
V meniju Datoteka so možnosti povezava/prekinitev povezave,
vaš trenutni profil, funkciji za izvoz in tiskanje ter možnost izhoda.

V meniju Prenos podatkov sta možnosti za preverjanje veljavnosti
in prenos podatkovnih datotek XML neposredno v zbirko
podatkov Arachne. Uporabnik lahko vidi status prenesenih
podatkovnih datotek. Za več informacij o prenosu podatkov glejte
poglavje Error! Reference source not found..
V meniju Entitete so različni obrazci za iskanje, ki so na voljo za
entitete: projekti, naročila, podjetja, osebe in skupine. Za
nekatere entitete je na voljo več obrazcev. Za več informacij o
iskanju za entitete glejte poglavje Error! Reference source not
found..
V meniju sta na voljo tudi aktiviranje naprednega načina in krmar,
ki sta opisana v razdelku o naprednih funkcijah (poglavji 14.1 in
14.5).

V meniju Relacije so različni obrazci za iskanje, ki so na voljo za
relacije. Za več informacij o iskanju za relacije glejte
poglavje Error! Reference source not found..

V meniju Nadzorne plošče so povezave do različnih nadzornih
plošč za ocenjevanje tveganja: projekti, upravičenci, naročila in
izvajalci. Za več informacij o nadzornih ploščah glejte
poglavje Error! Reference source not found..

19

ARACHNE – Uporabniški priročnik
Možnosti menija

Opis
V meniju Upravljanje zadev sta dve možnosti: domača stran za
upravljanje zadev in statistika uporabnika. Za več informacij o
funkcijah upravljanja zadev glejte poglavje 9.
V meniju Zgodovina so možnosti za ogled razvoja ocen tveganja
(globalnih in posameznih) za projekt ali naročilo. Uporabnik lahko
pridobi tudi ocene in podrobnosti kazalnikov tveganja, ki so
veljale na določeni datum, ter statistiko/razvoj na ravni
operativnega programa. Za več informacij glejte poglavje Error!
Reference source not found..
V meniju Parametri so različni parametri, ki jih uporabnik lahko
prilagodi. Ti vključujejo okna, ki morajo biti prikazana ob
odpiranju programa, barve, uporabljene v programu, jezik,
stolpce, prikazane v mrežah z rezultati, preglednice nadzornih
plošč in krmarjenja itd.
Za več informacij glejte poglavje Error! Reference source not
found..

V meniju Okna so možnosti omogoči/onemogoči za nekatere
komponente vmesnika, na primer za obvestila, pozdravno okno,
okno s košarico, legende in podokno opravil. Te možnosti se lahko
uporabijo, da se po potrebi pridobi več prostora za program.
Možnost „Zapri vsa odprta okna“ zapre vsa okna, ki so dejansko
odprta v prostoru za program.
Poleg tega je v meniju seznam trenutno odprtih oken za hitro
preklapljanje med njimi.

V meniju Pomoč so možnost O Arachne, povezave do različnih
uporabniških priročnikov in druge pomoči. Če kliknete zadnjo
možnost, se v podoknu opravil odpre plošča z informacijami o
podatkih, na kateri so navedene informacije o različnih izdajah
trenutne zbirke podatkov.
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3.2.5.2

Podokno opravil

Podokno opravil je na levi strani zaslona programa in vsebuje več funkcionalnih razdelkov.
Podokno opravil lahko onemogočite z možnostjo menija „Okna“. Če želite omogočiti ali onemogočiti
podokno opravil, izberite Podokno opravil.
Modul z informacijami o uporabniku
Vaš ID za prijavo
Povezava za vzpostavitev povezave
Informacije o vašem profilu
Možnost za spreminjanje gesla
Povezava za prekinitev povezave
Upoštevajte, da možnost za spreminjanje gesla ne bo na voljo, če je bila povezava vzpostavljena s
preverjanjem pristnosti EU Login.
Modul za upravljanja zadev

Domača stran upravljanja zadev
Statistika o upravljanju zadev

Ta modul lahko vidijo samo uporabniki z dostopom do upravljanja zadev, v njem pa so hitre povezave
do domače strani in statistike za upravljanje zadev. Za več informacij o funkcijah upravljanja zadev
glejte poglavje Error! Reference source not found..
Modul za ploščo s podrobnostmi
Na tej plošči, ki se imenuje tudi „Vizitka“, so prikazane
informacije o trenutno izbrani entiteti. Deluje na vseh
zaslonih programa, kadar je izbrana entiteta, na njej pa je
prikazan privzet nabor lastnosti za izbrano entiteto.

Te lastnosti je mogoče prilagoditi v meniju Parametri →
Stolpci z izbiro možnosti Za ploščo s podrobnostmi (za več
podrobnosti glejte poglavje Error! Reference source not
found.).
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3.2.5.3

Prostor za program

V prostoru za program je lahko odprtih več oken (največ 20). Ta okna so privzeto prikazana v zavihkih,
lahko pa se tudi ročno organizirajo v različne postavitve, tako da se glava zavihka preprosto povleče
in spusti na želeno mesto.

3.2.5.4

Vrstica stanja

V vrstici stanja na dnu programa so različne informacije o opravilih in procesih, ki se izvajajo v ozadju.

Prikazana je tudi trenutna različica programa in podatkov. V različici podatkov je naveden datum
objave zbirke podatkov Orbis (zunanji podatki), in sicer v obliki datuma LLLLMMDD (leto, mesec in
dan). Pri sporočanju težav ali vprašanj je treba vedno navesti različico programa in različico zbirke
podatkov Orbis.
Datum objave zbirke podatkov Orbis ustreza datumu osvežitve te zbirke v programu Arachne. Datum
izdaje zbirke podatkov Orbis, ki je na voljo na plošči z informacijami o podatkih v podoknu opravil, je
datum objave posodobljene različice zbirke podatkov Orbis v programu Arachne, tj. datum, od
katerega so bili v programu Arachne na voljo posodobljeni podatki.
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4 Razumevanje pojmov
4.1 Podatki v programu Arachne
Podatki, ki so na voljo v programu, so združeni iz različnih virov, da si lahko uporabnik ogleda
morebitna tveganja v zvezi s projekti v svojih operativnih programih. Ti viri podatkov so:





podatki držav članic o projektih, naročilih in odhodkih. Ti se imenujejo notranji podatki;
javno dostopne informacije o podjetjih in njihovih članih odbora:
o splošne informacije (naslov, telefon, spletna stran itd.);
o finančne informacije iz objavljenih bilanc stanja;
o informacije o lastništvu med podjetji;
o razmerja v zvezi z lastništvom in funkcijami med podjetji in posamezniki;
o globalni seznami politično izpostavljenih oseb1;
o globalni seznami sankcij;
o globalni seznami izvršb;
o globalni seznami negativnih medijev.
Ti se imenujejo zunanji podatki. V priročniku ali programu so navedeni tudi kot podatki Orbis
in/ali WorldCompliance (Orbis in WorldCompliance sta imeni izvornega vira podatkov);
napovedna kazalnika Vadis, ki temeljita na napovednem modeliranju tveganja. Ta kazalnika
se tudi štejeta za zunanje podatke (glejte poglavje Error! Reference source not found.
Napovedna kazalnika Vadis).

Vsi ti viri so združeni in obdelani v eni zbirki podatkov, da lahko uporabniki v programu brskajo, iščejo
in izvajajo napredne postopke.

4.2 Osvežitev podatkov
4.2.1 Dnevni/tedenski razpored in cikel osvežitve podatkov
Za osvežitev operativnih podatkov (od držav članic) so bili določeni naslednji dnevni/tedenski
razporedi: 2




1
2

države članice lahko prenesejo nove podatkovne datoteke z vmesnikom Arachne do 8:00
v nedeljo (glejte poglavje Error! Reference source not found. Prenos podatkov);
v nedeljo ob 8:00 se začnejo procesi preverjanja veljavnosti, obogatitve podatkov in
izračunov tveganja. Ti procesi se izvajajo več dni;
rezultati izračunov tveganja bodo vneseni in na voljo v programu Arachne prvi delovni
dan v tednu po procesu izračuna tveganja.

Politično izpostavljene osebe (ang. politically exposed persons, PEP).
V srednjeevropskem časovnem pasu (CET).
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Zunanji zbirki podatkov (Orbis in WorldCompliance) bosta osveženi četrtletno (vsake tri mesece).
Osvežitev je načrtovana tretji teden januarja, aprila, julija in oktobra. V izjemnih primerih se lahko ta
osvežitev odloži za nekaj tednov.
Vsi zneski v programu Arachne so izraženi v evrih. Zneski, ki jih organi upravljanja zagotovijo v lokalni
valuti, bodo ob prenosu podatkov v Arachne pretvorjeni v EUR.
Menjalni tečaj, ki bo uporabljen, v začetku meseca objavi GD BUDG (glejte
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm).

4.2.2 Učinek pošiljanja novih podatkov
Kazalniki tveganja so izračunani na različnih ravneh. Mnogi od njih so na primer odvisni od
odstopanja razmerja, ki je povezano s skupinami primerljivih subjektov. Na podlagi različnih pošiljanj
podatkov se vrednosti kazalnikov tveganja torej lahko razlikujejo zaradi naslednjih razlogov:






predloženi so bili novi podatki iz drugega operativnega programa ali od države članice in
spremenila so se povprečja skupine primerljivih subjektov: skupine primerljivih subjektov ne
temeljijo vedno na operativnih programih, ampak tudi na sektorju, vrsti projekta ali državi;
na izračunana tveganja lahko vplivajo posodobitve menjalnih tečajev;
ujemanje nekega podjetja (upravičenca, izvajalca ali podizvajalca) s podjetjem iz zbirke
podatkov Orbis se je spremenilo zaradi posodobitve informacij;
morda se je posodobila zbirka podatkov Orbis ali WorldCompliance in so se spremenili
pragovi ali vrednosti.

4.3 Licence za podatke
Za dostop do vseh zunanjih podatkov se zahteva uporaba licence. Zaradi te licence, ki se uporablja na
podlagi največjega števila sočasnih uporabnikov (licenc), program Arachne trenutnemu uporabniku
morda ne bo dovolil ogleda zunanjih podatkov. To sicer ne preprečuje pravilnega izvajanja programa,
vendar vsi zunanji podatki ne bodo vidni, dokler licenca ne bo na voljo. Za več informacij o sistemu
licenc glejte poglavje Error! Reference source not found..

4.4 Preverjanje pristnosti in osamitev podatkov
Program Arachne zagotavlja orodja za osamitev podatkov, ki temeljijo na modulu za upravljanje
uporabnikov in sistemu za preverjanje pristnosti. Ta osamitev uporabnikom prepreči ogled informacij
iz operativnih programov, do katerih nimajo dostopa. Lokalni skrbnik mora vsakemu uporabniku
programa Arachne odobriti dostop do operativnih programov, do katerih mora ta uporabnik imeti
dostop. Za več informacij glejte priročnik za modul za upravljanje uporabnikov.
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4.5 Diagram razmerij med entitetami
Program temelji na diagramu razmerij med entitetami, ki predstavlja organizacijo med različnimi
vrstami podatkov, ki so na voljo v sistemu. Diagram temelji na več virih podatkov. Za večjo jasnost
bodo uporabljene naslednje barve:
entitete ali relacije, ki vključujejo podatke EK/držav članic (t.i. notranji podatki);
entitete ali relacije, ki vključujejo notranje in zunanje podatke;
entitete ali relacije, ki vključujejo samo zunanje podatke.

Naročilo/podnaročilo
Projekt/naročilo
Odhodek

Projekt

Naročilo

Podnaročilo

Izvajalec

Vključenost

Pravna povezava
Upravičenec

Podjetje
Podizvajalec
Članstvo
Zasebno

Oseba

Afiniteta

Skupina

Pravna povezava skupine

25

ARACHNE – Uporabniški priročnik

4.5.1 Entitete
Entiteta

Opis

Projekt

Entiteta Projekt pomeni en projekt (ali postopek). Projekt je povezan
z enim upravičencem ali več izvajalci v okviru relacije Upravičenec.
Povezan je tudi z naročili v okviru relacije Projekt/naročilo in z
osebami v okviru relacije Vključenost.

Naročilo

Entiteta Naročilo pomeni naročilo, ki ga upravičenec preda drugemu
podjetju (izvajalcu) za zadevni projekt. Naročilo je povezano s
projektom v okviru relacije Projekt/naročilo in s podjetjem v okviru
relacije Izvajalec.

Podnaročilo

Entiteta Podnaročilo pomeni podnaročilo, ki je povezano z
naročilom. Podnaročilo je povezano z naročilom v okviru relacije
Projekt/podnaročilo in s podjetjem v okviru relacije Podizvajalec.

Podjetje

Entiteta Podjetje združuje informacije od držav članic (informacije o
upravičencu, partnerju projekta, ponudniku storitev, članu
konzorcija, izvajalcu in podizvajalcu) in javne podatke (finančne
podatke in ocene).
Podjetja so povezana s projekti v okviru relacije Upravičenec. Z
naročili
so
povezana
v
okviru
relacije
Izvajalec.
Poleg tega so podjetja med seboj povezana v okviru relacije Pravna
povezava, s skupinami so povezana v okviru relacije Članstvo, z
osebami pa v okviru relacije Zasebno. Te tri relacije temeljijo na
javnih podatkih.

Oseba

Entiteta Oseba predstavlja posameznike ali korporacije. Osebe so
povezane
s
projekti
v
okviru
relacije
Vključenost.
Povezane so tudi s podjetji v okviru relacije Zasebno in med seboj v
okviru relacije Afiniteta.

Skupina

Entiteta Skupina predstavlja nabor podjetij, ki so močno povezana v
okviru relacije Pravna povezava (za več informacij o grozdih
glejte Error! Reference source not found.). Skupine so povezane s
podjetji v okviru relacije Članstvo in med seboj v okviru relacije
Pravna povezava skupine.

4.5.2 Relacije
Relacija

Opis

Upravičenec

Relacija
Upravičenec
povezuje
projekte
in
podjetja.
Med projektom in podjetjem, ki je upravičeno do njega, mora
obstajati vsaj eno razmerje.
Pravzaprav ne gre samo za povezavo z upravičencem, ampak za
katero koli vrsto povezave med projekti in podjetji:
 upravičenec (1 na projekt);
 partnerji projekta.

Vključenost

Relacija Vključenost povezuje povezane osebe s projekti. To
povezavo določa vloga vključenosti, ki je lahko:
 kontaktna oseba;
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finančni upravitelj;
uradni predstavnik;
vodja projekta;
predstavnik;
…

Odhodek

Relacija Odhodek je povezana samo s projekti. Vsaka relacija ustreza
eni vrsti za odhodek za povezani projekt. To povezavo določata
predvsem vrsta in znesek odhodka.

Izvajalec

Relacija Izvajalec povezuje naročila s podjetji, ki jih izvajajo. To
povezavo določa vloga, ki je lahko:
 član konzorcija;
 izvajalec (obvezno);
 ponudnik storitev.

Podizvajalec

Relacija Podizvajalec povezuje podnaročilo s podjetjem, ki ga izvaja.
To povezavo določa vloga, ki je lahko:
 podizvajalec (neobvezno).

Pravna povezava

Relacija Pravna povezava neposredno povezuje podjetja in pomeni
lastništvo enega podjetja nad drugim. To povezavo določa stopnja
udeležbe (v odstotkih).

Zasebno

Relacija Zasebno povezuje osebe s podjetji; povezavo določa vloga ali
položaj osebe v podjetju.

Članstvo

Relacija Članstvo povezuje podjetja z njihovimi skupinami. Eno
podjetje je lahko povezano z eno skupino ali dvema skupinama ali pa
ni povezano z nobeno skupino. V primeru dveh skupin je ena skupina
standardna skupina, druga pa investicijska skupina.

Afiniteta

Relacija Afiniteta povezuje osebe. Za več informacij glejte
poglavje Error! Reference source not found. o afiniteti.

Pravna povezava skupine

Relacija Pravna povezava skupine povezuje skupine z združevanjem
pravnih povezav med podjetji v teh skupinah.
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4.6 Zunanji podatki
Cilj tega poglavja je pojasniti različne pojme v zvezi z zunanjimi podatki.

4.6.1 Podjetja in pravne povezave
Podjetja in pravne povezave zagotovi ponudnik zunanjih podatkov, ki zbira javne podatke o njih na
svetovni ravni. Informacije o podjetjih so predvsem finančne in temeljijo na uradno objavljenih
bilancah stanja. Pravne povezave tudi temeljijo na tem viru ter pomenijo razmerja delničarjev in
odvisnih podjetij. Ti podatki sestavljajo mrežo, ki zajema več kot 200 milijonov podjetij in 12 milijonov
pravnih povezav.

4.6.2 Skupine, članstva in pravne povezave skupin
Mreža iz podjetij in pravnih povezav se obdela z algoritmom grozdenja (ki ga je razvil Vadis) za
odkrivanje naborov močno povezanih podjetij. Namen tega grozdenja je posnemati resničnost velikih
mednarodnih in nacionalnih skupin.
Z izvedbo grozdenja se zagotovi opredelitev različnih skupin v sistemu.
Podjetja, ki pripadajo tem skupinam, so nato z njimi povezana v okviru relacije Članstvo. Na podlagi
teh članstev je mogoče opredeliti skupne delničarje ali odvisna podjetja, glavnega delničarja skupine
in različne kazalnike skupine.
Nato se povežejo še skupine v okviru relacije Pravne povezave skupine. Te povezave so združitve
pravnih povezav med podjetji dveh zadevnih skupin.

SKUPINA A

SKUPINA B

Podjetje 1

Podjetje 4

Podjetje 2

Podjetje 5

Podjetje 3

Podjetje 6

V tem primeru imata podjetji 1 in 3 iz skupine A delnice v podjetju 4 iz skupine B, vendar njuna deleža
nista dovolj visoka, da bi podjetje 4 pripadalo skupini A (stopnje udeležbe običajno znašajo od 0,01
do 10 %). Enako ima tudi podjetje 5 delnice v podjetju 3.
Te t. i. šibke povezave po združitvi predstavljajo globalno relacijo med skupino A in B.

SKUPINA A

SKUPINA B
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Smer in utež pravne povezave skupine sta odvisni od števila, uteži in smeri vseh združenih pravnih
povezav.

4.6.3 Afinitete
Afinitete so razmerja med ljudmi, ki so opredeljena glede na zasebne relacije in pravne povezave
med njimi. Namen je ustvariti „afiniteto“ med dvema posameznikoma, kadar imata ali sta imela
funkcijo v upravnem odboru v istem podjetju ali v neposredno povezanem podjetju.
Razlikujemo med neposrednimi in posrednimi afinitetami.
Posredna afiniteta

Neposredna afiniteta

Oseba

Oseba

Podjetje

Oseba

Oseba

Podjetje

Podjetje

4.6.4 Napovedna kazalnika Vadis
Poleg zunanjih podatkov program zagotavlja dva kazalnika, ki temeljita na tehnikah napovednega
modeliranja. Ta kazalnika, ki se imenujeta napovedna kazalnika Vadis (ang. Vadis Predictive
Indicators, VPI), sta na voljo samo za podjetja. Ta dva kazalnika sta:



Ocena tveganja stečaja VPI: napoveduje finančno tveganje podjetja in nakazuje nagnjenost
podjetja k stečaju;
Nagnjenost k prodaji (P2B) VPI: napoveduje nagnjenost podjetja, da bo prodano ali da ga bo
kupilo drugo podjetje.

Za več informacij o napovednih kazalnikih glejte poglavje Error! Reference source not found. v tem
priročniku.
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5 Nadzorne plošče
Na nadzorni plošči so na strnjen, vizualen in interaktiven način povzete informacije za projekte,
upravičence, naročila in izvajalce. Njen cilj je usmeriti pozornost uporabnika na kazalnike visokega
tveganja.
Dostop do nadzornih plošč je mogoč v menijski vrstici programa ali s puščico v polju „Največje
tveganje (odprti projekti)“ v pozdravnem oknu.
Na nadzorni plošči je prikazano določeno število elementov, ki so privzeto razvrščeni glede na najvišjo
vrednost skupne ocene v okviru opredeljenega poudarka. Ocena tveganja je lastnost z vrednostjo od
0 do največje ocene. Največja vrednost pomeni največje tveganje za kazalnik. Poudarek je nabor
izbirnih meril, ki se uporabijo za opredelitev obsega prikazane nadzorne plošče.

5.1 Razumevanje kazalnikov in kategorij tveganja
Ocene kazalnikov tveganja zagotavljajo vrednost za različna merila, uporabljena za projekte, naročila,
upravičence in izvajalce. Te ocene kazalnikov tveganja znašajo od 0 do vnaprej določene največje
vrednosti, ki pomeni najvišjo stopnjo tveganja.
Ocena tveganja za upravičenca je tehtano povprečje ocen tveganja za njegove projekte. Ocena
tveganja za izvajalca je tehtano povprečje njegovih naročil.

5.1.1 Organizacija kazalnikov tveganja
Več kot 100 kazalnikov tveganja je združenih v različne kategorije. Vsaka kategorija prejme oceno
kategorije tveganja, v kateri so združene vrednosti individualnih kazalnikov tveganja iz te kategorije.
Poleg tega so v skupni oceni združene vse ocene kategorij v eno vrednost.
Skupna ocena
Ocena kategorije
Ocena individualnega kazalnika tveganja
Ocena individualnega kazalnika tveganja
Ocena kategorije
Ocena individualnega kazalnika tveganja
Ocena individualnega kazalnika tveganja

Matrika v nadaljevanju predstavlja različne ocene kategorije in njihovo razpoložljivost za različne
entitete.

Javna naročila
Upravljanje naročil
Upravičenost
Uspešnost
Koncentracija
Racionalnost
Opozorila o ugledu in goljufijah

Projekti
D
D
D
D
D
D
D

Naročila
D
D
N
N
D
N
D

Upravičenci
D
D
D
D
D
D
D

Izvajalci
D
D
N
N
D
N
D
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Vsako oceno predstavljata številčna vrednost in kazalnik v obliki svetleče diode, ki se obarva od
zelene (ni tveganja) do rdeče (največje tveganje).

Neizračunane ocene so označene z znakom za minus (–) in sivo svetlečo diodo. To pomeni, da:




je kazalnik tveganja/kategorija zunaj področja uporabe za projekt/naročilo;
notranji podatki, ki so zahtevani za izračun kazalnika tveganja, niso zagotovljeni v programu
Arachne, ali
niso na voljo vsi zunanji podatki za izračun kazalnika tveganja.

5.2 Nadzorna plošča projektov
Poudarek nadzorne plošče projektov je predvsem na projektih držav članic in njihovih
upravičencih/izvajalcih.
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Vsako vrsto za projekt je mogoče razširiti za ogled združenih vrednosti kazalnikov tveganja glede na
upravičenca, partnerje projekta, člane konzorcija in (pod)izvajalce. V vsaki podpreglednici so vidne
samo ocene kategorije.

5.3 Nadzorna plošča naročil
Poudarek nadzorne plošče naročil je predvsem na naročilih držav članic in z njimi povezanih
izvajalcih.

5.4 Nadzorna plošča upravičencev
Poudarek nadzorne plošče upravičencev je na upravičencih projekta in njihovih zadevnih projektih.
Če razširite vrsto, lahko neposredno vidite projekt ali seznam projektov upravičenca.
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5.5 Nadzorna plošča izvajalcev
Poudarek nadzorne plošče izvajalcev je na izvajalcih, povezanih s projekti držav članic. Če razširite
vrsto, lahko neposredno vidite naročilo ali seznam naročil izvajalca.

5.6 Možnosti in funkcije nadzornih plošč
Uporabnik se lahko na podlagi možnosti, opisanih v tem poglavju, z naprednim filtriranjem in
krmarjenjem usmeri v posebne informacije:



razširi/skrči kazalnike kategorij tveganja;
določi število zapisov, prikazanih na nadzorni plošči;
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razvršča in združuje v skupine;
si ogleda podrobnosti kazalnika tveganja;
razširi in skrči povezana podjetja;
filtrira vsebino nadzorne plošče za natančnejšo izbiro;
krmari po straneh.

Opomba: v tem poglavju je kot primer predstavljena nadzorna plošča projektov. Vse navedene
možnosti in funkcije so enako na voljo tudi na drugih nadzornih ploščah.
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5.6.1 Opis nadzorne plošče
Vsebina nadzorne plošče

V elementu preglednice so prikazane prve N entitete, ki ustrezajo izbiri, privzeto pa so razvrščene
glede na naslednja merila:





nadzorna plošča projektov: skupna ocena (padajoče), ime projekta (naraščajoče);
nadzorna plošča upravičencev: skupna ocena (padajoče), ime upravičenca (EK) (naraščajoče);
nadzorna plošča naročil: skupna ocena (padajoče), ime naročila (naraščajoče);
nadzorna plošča izvajalcev: skupna ocena (padajoče), ime podjetja (naraščajoče);

(v zgoraj navedenem primeru je na nadzorni plošči prikazanih prvih 20 rezultatov z najvišjo skupno
oceno).
Na nadzorni plošči sta prikazani dve vrsti stolpcev: standardni stolpci in stolpci z oceno tveganja.
Stolpce z oceno tveganja lahko prepoznate po navpičnem besedilu v glavi in celicah s kazalniki v obliki
svetleče diode.
Območje glave
V elementu glave so izbirna merila za nadzorno ploščo, tj. pogoji, uporabljeni za izbiro prikazanih
elementov.
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Glave preglednice (stolpci) predstavljajo različne lastnosti entitet, ki so lahko standardne lastnosti
(besedilo, znesek, oznaka itd.) ali t. i. lastnosti ocene tveganja (številčne lastnosti v opredeljenem
obsegu vrednosti).

V standardnih stolpcih je besedilo glave prikazano vodoravno. Standardne stolpce (razne prvega) je
mogoče ponovno razvrstiti s postopkom povleci in spusti, stolpcev za kategorijo tveganja pa ni
mogoče premakniti.
Če želite razvrstiti trenutne elemente na nadzorni plošči, lahko z levo tipko miške kliknete glavo
standardnega stolpca. Razvrščanje s klikom glave stolpca je omejeno na en stolpec, če pa želite
razvrstiti več stolpcev, uporabite možnosti filtra (za več informacij glejte poglavje Error! Reference
source not found.).
Če z levo tipko miške kliknete glavo kategorije tveganja, bo sistem ponovno izvedel navedena izbirna
merila, da pridobi elemente z najvišjo oceno tveganja za kategorijo tveganja, ki ste jo kliknili.
Lastnosti ocene tveganja
Ocene tveganja so združene v kategorije tveganja. Na nadzorni plošči je te kategorije mogoče razširiti
in skrčiti za prikaz individualnih kazalnikov tveganja (glejte poglavje Error! Reference source not
found.).
Kazalnik izbire ocene tveganja (rdeč trikotnik v zgornjem levem kotu celice) kaže, katera kategorija
tveganja se trenutno uporablja na nadzorni plošči.
Orodna vrstica nadzorne plošče
Na dnu zaslona nadzorne plošče je namenska orodna vrstica nadzorne plošče.

V tej orodni vrstici so naslednji elementi:
Gumb za osvežitev – če kliknete ta gumb, se ponovno naloži
trenutni izbor.
Izberi vse – izbere vse elemente na nadzorni plošči.
Opomba: to velja samo za izbiranje korenskih elementov.
Elementi iz podnadzornih plošč ne bodo izbrani. Izbor se
uporabi pri funkciji izvoza v meniju Datoteka.
Prekliči izbor ali počisti trenutni izbor projektov.
Obrni izbor.
Združevanje v skupine – prikaže ali skrije polje za združevanje v
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skupine na vrhu preglednice nadzorne plošče (glejte
poglavje Error! Reference source not found.).
Omogoči ali onemogoči prikaz možnosti filtriranja (glejte
poglavje Error! Reference source not found.).
Število elementov za prikaz na nadzorni plošči (glejte
poglavje Error! Reference source not found.).
Krmarjenje po straneh – s puščicami se lahko premaknete na
naslednjo, prejšnjo, zadnjo ali prvo stran na nadzorni plošči.
Navedete lahko tudi številko strani, če se želite takoj
premakniti na določeno stran.

5.6.2 Navajanje števila zapisov, prikazanih na nadzorni plošči
Število elementov, prikazanih na nadzorni plošči, je mogoče prilagoditi glede na potrebe uporabnika s
spreminjanjem vrednosti v polju Zapisov na stran v orodni vrstici nadzorne plošče.

Ta vrednost je privzeto nastavljena na 20. Nastavi se lahko na največ 200 elementov.
Opozorilo: povečanje te vrednosti bo vplivalo na delovanje sistema.

5.6.3 Razširi/skrči ocene kategorij tveganja
Ko z levo tipko miške kliknete neaktiven stolpec kategorije tveganja, postane kategorija tveganja
aktivna in nadzorna plošča se osveži v skladu z novo kategorijo tveganja.

Kazalnik izbire
stolpca

Razširi/skrči kazalnik

Ime kategorije
tveganja
Simbol [+]/[-] v zgornjem desnem kotu celice kaže, katera kategorija tveganja je razširjena ali skrčena.
Kategorijo tveganja je mogoče razširiti ali skrčiti s tipko Shift in klikom glave celice. Enako lahko
storite s priročnim menijem v glavi kategorije tveganja, tako da z desno tipko miške kliknete glavo
stolpca:
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v priročnem meniju so navedene vse kategorije tveganja, izbran stolpec pa je prikazan krepko. Če
kliknete možnost menija, boste razširili ali skrčili izbrano kategorijo.
Podrobnosti kazalnika tveganja so prikazane v sivem namesto črnem besedilu in nimajo simbola za
razširi/skrči. Ob ponovnem odpiranju priročnih menijev krepko prikazani elementi ustrezajo
razširjenim stolpcem. Upoštevajte, da s klikom glave kazalniki tveganja delujejo povsem enako kot
kategorije tveganja: izbran kazalnik tveganja se uporabi za izbiranje nadzorne plošče in v vrstah se
izvede ponovna poizvedba.

5.6.4 Razvrščanje in združevanje v skupine
Nadzorne plošče so privzeto razvrščene glede na skupno oceno v padajočem vrstnem redu in glede
na ime projekta v naraščajočem vrstnem redu. Možnosti razvrščanja je mogoče spremeniti z
možnostmi filtriranja (glejte poglavje Error! Reference source not found.) ali če z levo tipko miške
enkrat kliknete glave stolpcev, ki so prikazane na nadzorni plošči. Glede na vrsto stolpca, ki ga
kliknete, sta na voljo dve vrsti razvrščanja:
Razvrščanje za ocene tveganja
Če kliknete določeno glavo kategorije tveganja ali kazalnika tveganja, se bo na izbranem tveganju
prikazal kazalnik izbire (rdeč trikotnik). S tem dejanjem se spremeni izbrano tveganje za celotno
nadzorno ploščo. Ponovno izvede trenuten izbor z izbranim kazalnikom tveganja ali kategorijo
tveganja, da pridobi prvi izbor; vedno je razvrščen v padajočem vrstnem redu.
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Razvrščanje za standardne stolpce
Če kliknete glavo standardnega stolpca, se izvede lokalno razvrščanje na prikazanem zapisu. To
razvrščanje se uporabi samo za podatke, ki so trenutno prikazani; v tem primeru se ne izvede
ponovna poizvedba.

Z nadaljnjimi kliki se spremeni možnost naraščajoče/padajoče. Ko uporabite eno od možnosti,
majhna puščica na vrhu celice kaže trenutno možnost.
Združevanje v skupine
Ko uporabnik z gumbom v orodni vrstici
nadzorne plošče aktivira vrstico za združevanje v
skupine, lahko s preprostim postopkom povleci in spusti združi vrste v skupine glede na izbrani
stolpec. Združevanje v skupine je mogoče izvesti tudi za več stolpcev. Možnost razvrščanja v skupine
se uporablja samo za podatke, ki so trenutno prikazani. V tem primeru se ne izvede ponovna
poizvedba.

Uporabnik lahko spremeni vrsti red razvrstitve tako, da klikne elemente v polju skupine. Elemente je
mogoče preurediti tudi s premikanjem. Gumb [X] v elementu skupine odstrani ta element.
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5.6.5 Ogled podrobnosti kazalnika tveganja
Ta funkcija je na voljo za individualne kazalnike tveganja, če z desno tipko miške kliknete zadeven
kazalnik tveganja na nadzorni plošči. Ob tem se prikaže pojavno okno s podrobnostmi glede izračuna
kazalnika tveganja. Na povezavah, ki jih je mogoče klikniti, so dodatne informacije o kazalniku
tveganja.
Če kliknete puščico na dnu pojavnega okna, se prikažejo podrobnosti kazalnika tveganja.
Podrobnosti kazalnika tveganja so na voljo samo za nadzorne plošče projektov in naročil, saj so
kazalniki tveganja na ravni podjetja (upravičenca ali izvajalca) združeni kazalniki tveganja.
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Okno s podrobnostmi kazalnika tveganja lahko premaknete tako, da z miško kliknete naslovno
vrstico, jo držite in povlečete. Velikost okna lahko spremenite tako, da kliknete in povlečete spodnji
desni kot.
Za vsak individualni kazalnik tveganja so lahko zagotovljene dodatne informacije, ki jih je mogoče
razvrstiti v pet kategorij:
Podatki, uporabljeni za izračun tveganja

Podatki, ki povzročajo tveganje (katero naročilo, odhodek itd.)
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Sklici in povezave

Sklici so povezave na druge funkcije programa, ki zagotavljajo nekatere informacije o ozadju kazalnika
tveganja, tj. sosesko, graf ali informacije iz zbirke podatkov WorldCompliance, ki so povezani s
kazalnikom tveganja.
Sklicev je lahko več vrst:
-

Soseska: prikaže seznam povezanih entitet.
Sklici iz zbirke podatkov WorldCompliance: sklicuje se na zunanje podatke iz zbirke
WorldCompliance.
Grafi Pot: za nekatere vrste kazalnikov tveganja so morda prikazani nekateri sklici do
grafov z najkrajšo potjo.
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Izračunana ocena

Opredelitev kazalnika tveganja
Če kliknete gumb

, se prikaže podroben opis kazalnika tveganja in pravil za izračun.
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5.6.6 Razširi/skrči povezane entitete
Na zaslonu nadzorne plošče je mogoče prikazati vdelana razmerja in krmariti od ene entitete do
druge glede na zadevno vrsto relacije (npr. na nadzorni plošči, na kateri je prikazan projekt, lahko
uporabnik prikaže povezane upravičence ali izvajalce na ravni z več podrobnostmi). Pregled
povezanih entitet je mogoče prikazati z razširitvijo projekta, in sicer z znakom „+“ na ravni nadzorne
plošče.

Rezultat te razširitve je v smislu krmarjenja zelo podoben priročnemu meniju, ki ga uporabnik lahko
odpre, tako da z desno tipko miške klikne projekt in izbere Upravičenci/partnerji.

Glavna razlika je v prikazanih lastnostih.
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5.6.7 Filtriranje
Z možnostmi filtriranja je mogoče natančneje določiti poudarek nadzorne plošče v okviru širokega
nabora standardnih lastnosti ali kazalnikov tveganja.
Za prikaz filtrov kliknite gumb

v orodni vrstici nadzorne plošče.

1. Izbirna merila za filter: trenutna izbirna merila so prikazana v obliki besedila. V tem razdelku
lahko preverite, ali so bili v filter vključeni vse dopolnjeni kontrolniki (od točke 3 do 4).
2. Izbirni seznam za filter: uporabnik lahko ustvari, posodobi, izbriše in izbere prilagojene filtre.
Za več informacij glejte poglavje Error! Reference source not found..
3. Elementi filtra: prikazane so različne vrste možnosti za določanje vrednosti filtra: v poljih z
besedilom se lahko kodira besedilo, v kombiniranem polju se lahko izbere možnost za
zadevni seznam, z izbirniki vrednosti se lahko vnesejo najmanjše/največje vrednosti, z
izbirniki obsega pa se lahko izbere obseg vrednosti za zadevni kazalnik tveganja.
4. Skupine filtra: individualni kazalniki tveganja so uvrščeni v svojo kategorijo; ocene kategorij
tveganja so vključene v globalne ocene. Uporabiti je mogoče kombinacijo meril iz več
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kategorij. Če kliknete kategorijo, se bo odprla posamezna kategorija, zato da se lahko
izberejo vrednosti individualnih kazalnikov tveganja.
5. Gumbi: s tema dvema gumboma se lahko filter uporabi in ponastavi. Ob ponastavitvi filtra
bodo vsi izbirniki ponovno inicializirani na celoten obseg vrednosti.
Za izvedbo izbiranja spremenite izbirna merila ali vrednosti in kliknite gumb Uporabi filter. Za
ponovno inicializacijo nadzorne plošče na njeno privzeto izbiro kliknite gumb Ponastavi filter.
Izbirniki obsega zajemajo celoten obseg vrednosti za vsak kazalnik tveganja.

Uporabnik lahko zato natančneje določi svojo izbiro in se usmeri v morebitna vprašanja. S
premikanjem levih/desnih kazalcev boste izbrali najmanjšo/največjo vrednost izbranega obsega. Če
kazalca stojita na skrajni levi in desni (ter zajemata celoten obseg), se merilo prezre.
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6 Iskanje in krmarjenje
Za izvedbo namenskih in natančnih preiskav so v programu namenski obrazci za iskanje. Te možnosti
iskanja so ločene v dve kategoriji: iskanje po entitetah in iskanje po relacijah. Ti obrazci za iskanje so
na voljo v glavnem meniju programa.
Ko program poišče elemente, ponudi hitro krmarjenje do diagrama razmerij med entitetami v
priročnih menijih (meniji, ki so prikažejo, če jih kliknete z desno tipko miške).

6.1 Obrazci za iskanje
Obrazci za iskanje zagotavljajo hitro in učinkovito iskanje glede na vnaprej opredeljena merila.
Različni obrazci za iskanje so privzeto del programa, uporabljajo pa se za različne entitete in relacije.
Kot je bilo navedeno v pregledu, je iskanje po entitetah in relacijah mogoče izvesti v glavnem meniju
programa.

6.1.1 Iskanje po entitetah
Iskanje po entitetah zagotavlja obrazce za projekte, naročila, podjetja, osebe in skupine.

V običajnem oknu za iskanje sta dve glavni komponenti: obrazec za iskanje in preglednica z rezultati.

Obrazec za iskanje

Preglednica z rezultati

49

ARACHNE – Uporabniški priročnik

6.1.1.1

Osnove iskanja

V standardnem načinu razdelek z obrazcem za iskanje vključuje vnaprej opredeljena iskalna merila, ki
jih lahko določi uporabnik. Za povsem prilagodljivo iskanje glejte poglavje Error! Reference source
not found. o naprednem načinu iskanja.
Običajni vnos v obrazec je sestavljen iz treh delov: ime lastnosti, operator in polje z vrednostjo.

Polje z vrednostjo se lahko razlikuje glede na vrsto lastnosti. Lahko je preprosto polje z besedilom,
izbirnik z več možnostmi, kombinirano polje, polje s številčno vrednostjo, izbirnik obsega ali izbirnik
za datum/čas. Vsa polja, ki jih pustite prazna, se med iskanjem prezrejo, zato lahko izpolnite samo
želene vrednosti.
V nekaterih posebnih poljih boste morda imeli na voljo tudi izbiro operatorja.

Operator ima lahko naslednje vrednosti:




„=“: išče vnos, ki se povsem ujema z iskalnim izrazom, ki se začne
in konča z iskalnim izrazom.
Začne se z: išče vnos, ki povsem ustreza iskalnemu izrazu od
začetka izraza.
Vsebuje (polna beseda): išče vnos, ki vključuje iskalni izraz kjer koli v besedilu. Enomestna
števila in besede z eno črko so prezrti (npr. „1“ ali „a“).

Uporabnik lahko opredeli zaporedje razvrstitve rezultatov. Določeno je privzeto zaporedje
razvrstitve, uporabnik pa ga lahko spremeni glede na svoje potrebe. Na voljo so trije izbirni seznami z
vsemi atributi, ki so na voljo v obrazcu za iskanje. Uporabnik lahko tudi določi, ali naj bo razvrstitev
naraščajoča ali padajoča.

Iskanje in izbirna merila, ki jih določi uporabnik, je mogoče shraniti. Za več informacij glejte
poglavje Error! Reference source not found.. Če je izbran obstoječi osebni filter, se vsa merila
filtriranja in razvrščanja inicializirajo z vrednostmi izbranega filtra.
V obrazcih je gumb Ponastavi, s katerim se ponastavijo vsa polja za filtriranje in razvrščanje na
njihovo prazno ali privzeto vrednost.
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6.1.1.2

Sporočila med iskanjem

Med iskanjem se lahko prikažejo različna okna s sporočilom.
Ni rezultatov

To sporočilo se bo prikazalo, če merilu ne bo ustrezal noben zapis.
Za izbrana merila niso bile opredeljene nobene vrednosti

To sporočilo se lahko prikaže, če ste kliknili gumb za iskanje, v izbrana polja pa niste vnesli nobenih
podatkov. Za iskanje mora biti dopolnjeno vsaj eno polje.

6.1.1.3

Rezultati iskanja

Po obdelavi iskanja so rezultati prikazani v spodnji preglednici.

Z rezultati se lahko nato izvedejo naslednji postopki:
-

uporabnik lahko krmari po straneh z možnostjo krmarjenja po straneh v orodni vrstici.
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-

Premakne se lahko na naslednjo, prejšnjo, zadnjo ali prvo stran ali navede številko strani, če
se želi takoj premakniti na določeno stran;
število navedenih elementov je mogoče spremeniti z možnostjo „Zapisov na stran“ v orodni
vrstici. Ta vrednost je privzeto nastavljena na 20. Nastavi se lahko na največ 200 elementov;
uporabnik lahko krmari do drugih entitet ali relacij tako, da elemente klikne z desno tipko
miške;
rezultati se lahko razvrstijo tako, da kliknete glave stolpcev;
stolpci se lahko ponovno razvrstijo s postopkom povleci in spusti;
stolpci se lahko prilagodijo glede na potrebe uporabnika – glejte poglavje 0;
elementi (en ali več) se lahko izberejo za izvoz (glejte poglavje Error! Reference source not
found.) ali pošljejo v košarico;
lokalni rezultati se lahko znova filtrirajo, da se pridobi podizbira z možnostjo
naknadnega filtriranja (glejte poglavje Error! Reference source not found. o
naprednih funkcijah).

6.1.2 Iskanje po relacijah
Iskanje po relacijah je nekoliko bolj zapleteno kot iskanje po entitetah, saj program ne zagotavlja
samo možnosti opredelitve meril o sami relaciji, ampak tudi o izvornih in ciljnih entitetah.

Iskanje po relacijah je na voljo za zunanje podatke, pravne, zasebne in afinitetne povezave ter
povezave članstev. Na zaslonih za iskanje po relacijah je več elementov kot na zaslonih za iskanje po
entitetah.
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Izbirnik
elementov

Drevo z
rezultati

6.1.2.1

Merila obrazca

Preglednica z rezultati

Osnove iskanja

V izbirniku elementov so navedeni različni elementi, za katere lahko opredelite iskalna merila.
Pravne povezave

Zasebne povezave

Povezana podjetja

Vključenosti

Povezave članstev

Afinitetne povezave

Element Pregled prikazuje pregled izbranih meril v razdelku z merili obrazca, drugi elementi v drevesu
pa prikazujejo iskalna merila za relacijo ter izvorne in ciljne entitete.
Opomba: glede na merila, uporabljena v obrazcu, je iskanje po relacijah lahko postopek za iskanje
rezultatov, ki traja več minut.
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6.1.2.1.1

Iskanje za pravne povezave

Ta funkcija se lahko uporabi za preverjanje, ali obstaja pravna povezava med dvema podjetjema v
relaciji delničar/odvisno podjetje (= pravna povezava).
Merila za delničarje in odvisna podjetja so enaka kot v obrazcu za iskanje podjetij. Poleg tega se lahko
za iskanje posebnih povezav uporabita neposredna udeležba in skupna udeležba.
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6.1.2.1.2

Iskanje za zasebne povezave

Ta funkcija se lahko uporabi za preverjanje, ali obstaja povezava med podjetjem in osebo (= zasebna
povezava).
Merila za upravitelje so enaka kot v obrazcu za iskanje oseb; merila za podjetja so enaka kot v
obrazcu za iskanje podjetij. Po zasebnih povezavah je mogoče iskati glede na kodo funkcije
(standardna funkcija), državo dela in trenutno/predhodno oznako. Predhodne funkcije pomenijo, da
se trenutno ne uporabljajo, ampak da so ohranjene v zbirki podatkov.
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6.1.2.1.3

Iskanje za povezave članstev

Ta funkcija se lahko uporabi za preverjanje, ali obstaja povezava med podjetjem in skupino (=
povezava članstva).
Merila za podjetja so enaka kot v obrazcu za iskanje podjetij. Merila za skupine so enaka kot v
obrazcu za iskanje skupin. Edino merilo za povezavo članstva je oznaka končnega lastnika. Ta oznaka
je tehnična vrednost, ki kaže, katera metoda je uporabljena za določanje končnega lastnika skupine.
Lahko je Država končnega lastnika ali Največje vodilno podjetje.

56

ARACHNE – Uporabniški priročnik

6.1.2.1.4

Iskanje za afinitetne povezave

Ta funkcija se lahko uporabi za preverjanje, ali obstaja med dvema osebama neposredna ali posredna
povezava (= afinitetna povezava).
Merila za obe osebi v afinitetni povezavi so enaka kot v obrazcu za iskanje oseb.
Edino merilo za afinitetno povezavo je oznaka neposredne povezave. Neposredna afinitetna
povezava ustreza poti oseba  podjetje  oseba, posredna afinitetna povezava pa ustreza poti
oseba  podjetje  podjetje  oseba.
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6.1.2.1.5

Iskanje za povezana podjetja

Ta funkcija se lahko uporabi za preverjanje, ali obstaja povezava med podjetjem in projektom, ki je bil
vključen v Arachne (= povezano podjetje).
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6.1.2.1.6

Iskanje za povezane vključenosti

Ta funkcija se lahko uporabi za preverjanje, ali obstaja povezava med osebo in projektom, ki je bil
vključen v Arachne (= vključena oseba).
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6.1.2.2

Rezultati iskanja

Ker rezultati iskanja pomenijo relacije in ne entitete, so sestavljeni iz dveh delov:
1. drevo z rezultati, ki prikazuje strukturo relacij, in
2. preglednica z rezultati, ki prikazuje podatke o relaciji.

Razdelek z drevesom se uporablja kot orodje za podizbiro. Kadar imajo relacije isto izvorno entiteto,
so združene v drevesu.
Razdelek z drevesom je mogoče skriti tako, da dvokliknete razdeljevalnik (navpična vrstica med
drevesom in preglednico). Kadar je drevo skrito, ga lahko ponovno prikažete z gumbom „Prikaži
drevo“ v spodnji orodni vrstici (na levi strani). Kadar je polje z drevesom vidno, je ta gumb
zatemnjen.

Kadar je izbran izvorni element, so v preglednici prikazane samo relacije, v katerih je ta entiteta
izvorna. Enako velja, kadar je izbrana ciljna entiteta: v preglednici so prikazane samo relacije,
povezane s to ciljno entiteto.
Stolpci preglednice ustrezajo privzetim stolpcem za izvorno entiteto, relacijo in ciljno entiteto. V
imenih glav za izvorne in ciljne entitete je naziv z njihovim imenom (<vloga entitete>/<ime
lastnosti>), saj relacija nima naziva (uporabi se samo ime lastnosti).

6.1.3 Iskanja za besedilna polja
Obdelava poizvedbe iskanja po besedilu se v programu razlikuje glede na izbranega operatorja.
Večina standardnih obrazcev za iskanje uporablja operator Vsebuje, ki deluje na poseben način, saj
temelji na tehnikah indeksiranja celotnega besedila. Ta operator se tudi privzeto uporablja za ime
projekta v filtrih na nadzorni plošči.
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Strategija indeksiranja celotnega besedila za operator Vsebuje temelji na indeksiranju vseh ločenih
besed v besedilnih poljih, zato da lahko obdela iskanje po besedah. To pomeni, da bo program z
operatorjem Vsebuje poskušal uporabiti indeks celotnega besedila ob vnosu beseda1 beseda2 v
besedilno polje, da poišče pojavitve polja z obema besedama (beseda1 IN beseda2).
Uporabnik lahko za nekatere besede uporabi tudi nadomestni znak (*). Pri indeksiranju celotnega
besedila so podprti samo končni nadomestni znaki, npr. ob vnosu beseda* v besedilno polje bo
dejansko obdelan postopek: vrni vse zapise, v katerih lastnost vsebuje besedo, ki se začne z beseda.
Izrazi z vodilnim nadomestnim znakom (*beseda) ali nadomestnim znakom znotraj besede (besed*a,
besed?a) niso podprti.
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6.2 Krmarjenje
Krmarjenje po globalni mreži, zgrajeni iz entitet in relacij, vedno deluje na isti način, tj. s priročnimi
meniji, ki so na voljo za različne entitete in relacije. Ti priročni meniji3 so na voljo za naslednje
elemente:



katero koli entiteto ali relacijo, prikazano v preglednici ali na nadzorni plošči;
katero koli entiteto ali relacijo, prikazano v grafu.

Ti priročni meniji vsebujejo sistemske funkcije (prikazane so krepko in vedno kot prve v pojavnem
oknu) in menije za krmarjenje. Sistemske funkcije so standardne, meniji za krmarjenje pa se lahko
razlikujejo za različne entitete ali relacije.

6.2.1 Sistemske funkcije
V priročnih menijih so na voljo naslednje sistemske funkcije:




3

Dodaj v košarico: doda izbrane elemente v košarico programa (za več informacij o sistemu
košarice glejte poglavje Error! Reference source not found.).
Ustvari novo zadevo: začne postopek ustvarjanja nove zadeve. Ta možnost je na voljo samo
za projekte in naročila.
Prikaži zadevo: s to funkcijo se odpre zaslon s podrobnostmi zadeve, samo če za ta element
obstaja zadeva. Ta možnost je na voljo samo za projekte in naročila.

Do priročnih menijev lahko dostopate, če z desno tipko miške kliknete elemente.
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Kopiraj ime v odložišče: kopira ime entitete v odložišče, zato da ga je mogoče prilepiti v ta ali
drug program.

6.2.2 Funkcije krmarjenja
Glede na vaše pravice so za različne entitete v sistemu na voljo možnosti krmarjenja, navedene v
nadaljevanju.

6.2.2.1

6.2.2.2

Entiteta Projekt
-

Interaktivno poročilo
Natisljivo poročilo
Upravičenci/partnerji
Naročila
Vključenosti
Odhodki
Razvoj tveganja
Zgodovina kazalnikov tveganja
Pokaži okolico

-

Interaktivno poročilo
Natisljivo poročilo
Izvajalec
Zahteva se projekt
Podnaročila
Razvoj tveganja
Zgodovina kazalnikov tveganja

Entiteta Naročilo
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6.2.2.3

6.2.2.4

Entiteta Podjetje
-

Interaktivno poročilo (Orbis)
Natisljivo poročilo (Orbis)
Interaktivno poročilo – upravičenec
Natisljivo poročilo – upravičenec
Interaktivno poročilo – izvajalec
Natisljivo poročilo – izvajalec
Povezani projekti
Seznam delničarjev
Seznam odvisnih podjetij
Povezane skupine
Povezane osebe (trenutne)
Povezane osebe (vse)
Pokaži hierarhijo
Pokaži lokalno (zaprto)
Pokaži lokalno (poglobljeno)
Pokaži skupino
Pokaži okolico
Razvoj tveganja (upravičenec)
Razvoj tveganja (izvajalec)
Krmar

-

Interaktivno poročilo
Povezane družbe (vse)
Povezani projekti
Afinitete
Diagram afinitet
Pokaži okolico
Krmar

Entiteta Oseba
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6.2.2.5

Entiteta Skupina
-

Povezane skupine
Pokaži hierarhijo
Zemljevid skupin
Povezane družbe (vse)
Krmar

6.2.3 Rezultati krmarjenja
Kadar uporabljate krmarjenje po soseski (npr. po upravičencih projekta, osebah, povezanih s
podjetjem, podnaročilih naročila), bo program odprl novo okno s seznamom ustreznih elementov.
Upoštevajte, da ti elementi niso entitete, ampak relacije, čeprav niso prikazani v celoti. Ista entiteta
se torej lahko včasih pojavi v več vrstah. To preprosto pomeni, da je med to entiteto in izvorno
entiteto več relacij.
To se pogosto zgodi pri upravičencih in partnerjih (saj je eno podjetje lahko hkrati upravičenec in
izvajalec) ali osebah, povezanih s podjetjem (ena oseba ima namreč lahko več vlog v podjetju).

V zgornjem primeru lahko vidite več vrstic z enakim podjetjem, saj ima izbrana oseba v njem več
funkcij.
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7 Grafi
Za grafične prikaze (ki se v programu Arachne imenujejo „pogledi“) je znano, da so intuitivnejši in
privlačnejši kot zgolj preglednice in seznami. Zagotavljajo globalen in preprosto razumljiv prikaz
razmerij med različnimi entitetami. V programu so zato za prikaz informacij uporabljeni različni grafi.








Pokaži hierarhijo je pogled skupine, ki z drevesnim prikazom podjetij in njihovih skupnih
pravnih povezav znotraj skupine poudarja vsebino skupine.
Pokaži skupino je „pogled z vrha“ nad skupinami in prikazuje informacije o tem, kako so
skupine med seboj povezane na podlagi zadevnih pravnih povezav med podjetji.
Pogled afinitet predstavlja povezave med ljudmi v okviru podjetij.
Pokaži lokalno, ki je ravno obraten pogledu hierarhije, ni omejen na opredeljen nabor
podjetij, ampak ustreza spremenljivemu naboru podjetij v okolici izbranega podjetja, ki se
imenuje vstopna točka. To okolico je mogoče spremeniti s parametri, tako da na podlagi
različnih vrednosti vključuje ali izključuje elemente.
Pokaži okolico je pogled, podoben lokalnemu pogledu, vendar uporablja posebno
opredelitev poti za vključevanje okolice vstopne točke.
Graf Pot pa prikazuje informacije o najkrajši poti med dvema entitetama ter se lahko ročno
obogati z dodatnimi entitetami in relacijami.

7.1 Pokaži hierarhijo
Cilj pogleda hierarhije je prikazati nabor podjetij, ki pripadajo zadevni skupini. Ta nabor je prikazan
kot usmerjen, drevesu podoben graf, ki temelji na pravnih povezavah. Skoraj v celoti posnema
resničnost organizacijskega drevesa delničarjev in odvisnih podjetij.
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7.1.1 Združevanje vozlišč
Da v grafih ne bi bilo preveč informacij, nekatera podjetja niso neposredno predstavljena v grafu,
ampak združena (skrita) v njihovem podjetju, ki je delničar. Zadevna podjetja so listi drevesa,
tj. podjetja, ki imajo enega skupnega delničarja, nimajo pa odvisnega podjetja.
Za informacije o teh združenih podjetjih poiščite podjetje z modro navedbo pod njegovo ikono. Ta
kaže število združenih odvisnih podjetij za tega delničarja. Če izberete podjetje (kliknete ga z levo
tipko miške), se bo preglednica na levi strani dopolnila z združenimi odvisnimi podjetji. Ta funkcija se
uporablja v pogledu hierarhije.

7.1.2 Posebne možnosti
7.1.2.1

Obarvaj graf po kazalnikih

Na podlagi nekaterih kazalnikov je elemente grafa mogoče obarvati. Kliknite možnost
vrstici grafa, da se odpre meni z vnaprej opredeljenimi kazalniki:

v orodni

Ko izberete enega od elementov, se elementi v grafu obarvajo, na desni strani grafa pa se prikaže
legenda barv. Z možnostjo Ponastavi barve se grafični prikaz vrne v prvotno obliko.

7.1.2.2

Druge možnosti

Te možnosti so na voljo v spodnji orodni vrstici okna z grafom.
Prikaže ali skrije preglednico z združenimi podjetji.
Prikaže ali skrije pregled grafa.
Prikaže ali skrije imena podjetij na ikonah v grafu.
Shrani graf kot sliko v obliki zapisa PNG, BMP ali JPEG.
Shrani graf v obliki zapisa SVG.
S to možnostjo se spremeni način prikaza povezav v grafu:
 vse povezave;
 samo povezave z znano
neposredno udeležbo;
 samo povezave z udeležbo
nad zadevnim pragom.
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Ta možnost omogoči prikaz stopenj udeležbe za vse povezave.

Razmerje povečave/pomanjšave z obsegom od 25 do 200 % in možnostjo
„Prilagodi oknu“.
Omogoča uporabniku, da v grafu poišče podjetje po imenu.

7.2 Pokaži skupino
Pogled skupine in pogled hierarhije sta povezana s sistemom grozdenja. Hierarhija je pogled znotraj
grozda, skupina pa je pogled zunaj grozda, tj. prikaz relacij med grozdi. Za več informacij o grozdih in
njihovem delovanju glejte poglavje Error! Reference source not found..

7.2.1 Prilagajanje
Pogled skupine je mogoče določiti s parametri, tako da je prikazanih več ali manj elementov.

Na voljo so naslednji parametri:


število skokov (globina grafa), ki jih je treba raziskati. To opredeljuje število pravnih povezav
skupine, ki jih je treba raziskati v okolici ciljne skupine. Privzeta vrednost je 1. Znaša pa lahko
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od 1 do 10. Bodite previdni, saj se lahko ob uporabi višjih vrednosti čas obdelave bistveno
podaljša;
prag simetrične uteži: ob ustvarjanju grafa so prezrte pravne povezave skupine z vrednostjo
pod tem pragom;
največje število vozlišč, ki jih je treba pridobiti: ko so podatki pridobljeni, se razvrstijo glede
na padajočo simetrično utež. S spreminjanjem te vrednosti se spremeni število zapisov, ki se
ohranijo za to izbiro. Vrednost lahko znaša od 20 do 200.

7.2.2 Posebne možnosti
7.2.2.1

Krmarjenje in zgodovina krmarjenja

Če dvokliknete skupino, bo pogled ponovno sredinsko poravnan na izbrano skupino. Uporabnik lahko
torej v istem oknu spreminja pogled od ene točke do druge. Poleg tega krmarjenja se v grafu ohrani
zgodovina različnih vstopnih točk.

S puščicama Nazaj/Naprej ali seznamom zgodovine se lahko hitro premaknete nazaj na prejšnji
pogled.

7.2.2.2

Skrivanje elementov

Za lažje delo lahko uporabnik v tem grafu iz pogleda odstrani skupine, tako da jih izbere in pritisne
tipko Izbriši (Delete).
Prej

Potem
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Ko so nekatere skupine skrite, je v orodni vrstici omogočena ikona očesa , ki kaže, da je v grafu
mogoče prikazati nekatera skrita vozlišča. Če kliknete ta gumb, se bodo skrite skupine ponovno
prikazale v oknu.

7.2.2.3

Obarvaj graf po vnaprej opredeljenih kazalnikih

Na podlagi nekaterih kazalnikov je elemente grafa mogoče obarvati. Kliknite možnost
vrstici grafa, da se odpre meni z vnaprej opredeljenimi kazalniki:

v orodni

Ko izberete enega od elementov, se elementi v grafu obarvajo, na desni strani grafa pa se prikaže
legenda barv. Z možnostjo Ponastavi barve se grafični prikaz vrne v prvotno obliko.
Prej

Potem
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7.3 Pogled afinitet
Pogled afinitet prikazuje razmerja med ljudmi v okviru podjetij. Ta graf temelji na izbiri prvega
vozlišča v okviru relacije Afiniteta, da se izberejo vse povezane osebe za zadevno osebo. Po izvedbi te
izbire so vključena vsa skupna povezana podjetja.
Za več informacij o afinitetah glejte poglavje Error! Reference source not found..
Na koncu so v grafu prikazane osebe, podjetja in povezave med njimi.

7.3.1 Prilagajanje
Možnosti prilagajanja so na voljo, če kliknete gumb za orodja () v spodnji orodni vrstici.

Globina grafa
Globino je mogoče spremeniti na eno povezavo (globina = 1) ali dve povezavi (globina = 2). Privzeta
vrednost je ena povezava.
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Aktiviraj pravne povezave
Aktiviranje pravnih povezav pomeni, da se v fazi izbiranja upoštevajo posredne afinitete. Če je ta
možnost onemogočena, se uporabijo samo neposredne afinitete. Pravne povezave so privzeto
aktivirane.
Neposredne afinitete ustrezajo poti oseba  podjetje  oseba, posredne afinitete pa ustrezajo poti
oseba  podjetje  podjetje  oseba.
Prikaži aktivne funkcije
Kadar je omogočena ta možnost, v graf ne bodo vključene povezave s predhodnimi funkcijami.
Uporabljene bodo samo trenutne funkcije. Ta možnost je privzeto onemogočena.
Največje število vozlišč za osebe
Za omejitev velikosti grafa so v postopku izbiranja uporabljene samo „prve najmočnejše afinitete“. S
to možnostjo lahko prvi izbor v grafu vključuje več ali manj oseb. Vrednost lahko znaša od 10 do 100.
Privzeta vrednost je 40.

7.3.2 Posebne možnosti
7.3.2.1

Krmarjenje in zgodovina krmarjenja

Z dvoklikom afinitete bo pogled ponovno sredinsko poravnan na izbrano afiniteto. Uporabnik lahko
torej v istem oknu spreminja pogled od ene točke do druge. Poleg tega krmarjenja se v grafu ohrani
zgodovina različnih vstopnih točk.

S puščicama Nazaj/Naprej ali seznamom zgodovine se lahko hitro premaknete nazaj na prejšnji
pogled.

7.3.2.2

Skrivanje elementov

Za lažje delo lahko uporabnik v tem grafu iz pogleda odstrani afinitete, tako da jih izbere in pritisne
tipko Izbriši (Delete).
Prej

Potem
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Ko so nekatere afinitete skrite, je v orodni vrstici omogočena ikona očesa
, ki kaže, da je v grafu
mogoče prikazati nekatera skrita vozlišča. Če kliknete ta gumb, se bodo skrite afinitete ponovno
prikazale v oknu.

7.3.2.3

Obarvaj graf po kazalnikih

Na podlagi nekaterih kazalnikov je elemente grafa mogoče obarvati. Kliknite možnost
vrstici grafa, da se odpre meni z vnaprej opredeljenimi kazalniki:

v orodni

Ko izberete enega od elementov, se elementi v grafu obarvajo, na desni strani grafa pa se prikaže
legenda barv. Z možnostjo Ponastavi barve se grafični prikaz vrne v prvotno obliko.
Prej

Potem
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7.3.2.4

Označevanje

Z orodjem za označevanje vozlišč se lahko v grafu zaradi opaznosti poiščejo vozlišča s posebnimi
značilnostmi. Ta možnost je na voljo z ikono filtra
v orodni vrstici. Odprl se bo namenski obrazec
za vnos vaših meril za označevanje. Ročno lahko ustvarite več meril, tako da izberete lastnosti,
operatorje in vrednosti. Več meril vedno združite z operatorjem IN (AND):

Ta obrazec deluje povsem enako kot napredno iskanje ali naknadno filtriranje. Za več podrobnosti o
izbiranju glejte poglavje Error! Reference source not found. v tem priročniku.
Če kliknete gumb Uporabi, se v grafu označijo vsi elementi, ki ustrezajo filtru:
Prej

7.3.2.5

Potem

Druge možnosti

Shrani graf kot sliko v obliki zapisa PNG, BMP ali JPEG.
Shrani graf v obliki zapisa SVG.
Prikaže ali skrije imena podjetij na ikonah v grafu.
Razmerje povečave/pomanjšave z obsegom od 25 do 200 % in možnostjo
„Prilagodi oknu“.
Omogoča uporabniku, da v grafu poišče osebo po imenu.
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7.4 Pokaži lokalno
Lokalni pogled prikazuje graf s podrobnostmi za izbrano podjetje, pri čemer uporabi pravne
povezave. Globino pogleda je mogoče prilagoditi s parametri za prilagoditev grafa. Program pa
zagotavlja „zaprt“ in „poglobljen“ lokalni pogled z različnimi prednastavitvami.

„Zaprti“ in „poglobljeni“ lokalni pogledi se razlikujejo po svojih začetnih parametrih:
Zaprt pogled

Poglobljen pogled

2

3

100

300

Globina
Največje število vozlišč

7.4.1 Prilagajanje
Možnosti so na voljo, če kliknete gumb za orodja (

) v spodnji orodni vrstici.

Parametra lokalnega pogleda sta globina grafa (tj. število ravni soseske od vstopne točke) in število
vozlišč, ki jih je treba prikazati na zaslonu.
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7.4.2 Posebne možnosti
7.4.2.1

Pregled

Če kliknete gumb „Prikaži/skrij pregled“ ( ), se prikaže ali skrije polje s pregledom grafa, ki ga je
mogoče uporabiti za hitro krmarjenje po različnih območjih velikega grafa.

Moder pravokotnik predstavlja glavni pogled na celotnem grafu. Če povlečete njegove robove, ga
lahko premaknete, ponovno narišete ali spremenite njegovo velikost.

7.4.2.2

Krmarjenje in zgodovina krmarjenja

Z dvoklikom podjetja se bo prikazal nov lokalni pogled s trenutnimi parametri in izbranim podjetjem v
sredini. Uporabnik lahko torej v istem oknu spreminja pogled od ene točke do druge. Poleg tega
krmarjenja se v grafu ohrani zgodovina različnih vstopnih točk.

S puščicama Nazaj/Naprej ali seznamom zgodovine se lahko hitro premaknete nazaj na prejšnji
pogled.
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7.4.2.3

Označevanje

Z orodjem za označevanje vozlišč in robov se lahko v grafu zaradi opaznosti poiščejo vozlišča
ali robovi s posebnimi značilnostmi. Ta možnost je na voljo z ikono žarnice v orodni vrstici.

Najprej izberite entiteto ali relacijo, ki jo želite uporabiti za označevanje. Odprl se bo namenski
obrazec za vnos vaših meril za označevanje. Ročno lahko ustvarite več meril, tako da izberete
lastnosti, operatorje in vrednosti. Več meril vedno združite z operatorjem IN (AND):

Ta obrazec deluje povsem enako kot napredno iskanje ali naknadno filtriranje. Za več podrobnosti o
izbiranju glejte poglavje Error! Reference source not found. v tem priročniku.
Če kliknete gumb Uporabi, se v grafu označijo vsi elementi, ki ustrezajo filtru:



pri entitetah so okoli ujemanj prikazani rdeči krogi;
pri relacijah so robovi obarvani rdeče.

Če se vrnete v meni za označevanje, boste videli, da je trenutna izbira za element, ki ste ga izbrali,
prikazana s prozornim besedilom.
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Označena vozlišča in robovi

Aktivni filtri za označevanje v gumbu orodne vrstice

Če želite spremeniti filter za označevanje, kliknite izraz filtra, da ponovno odprete okno s filtrom za
označevanje in trenutno opredeljenimi merili. Za ponastavitev filtra za označevanje kliknite izraz filtra
in sledite tem korakom:




v oknu s filtrom za označevanje kliknite gumb Ponastavi za ponovno inicializacijo filtra;
kliknite gumb Uporabi, da potrdite postopek.

Označevanje bo izginilo iz grafa.
79

ARACHNE – Uporabniški priročnik

7.5 Pokaži okolico
Pogled okolice temelji na istem načelu kot lokalni pogled, vendar namesto ene vrste relacije in
globine uporablja „opredelitev poti“. Opredelitev poti vključuje seznam povezanih relacij, ki
opredeljujejo, kateri elementi bodo prikazani v grafu.

7.5.1 Opredelitve poti
Opredelitve poti pojasnjujejo, kako so relacije povezane, da se ustvari ustrezen graf.
Vrsta entitete

Pot okolice

Projekt

Upravičenec → Upravičenec + Pravna povezava → Zasebno

Podjetje

Upravičenec → Upravičenec → Zasebno

Oseba

Upravičenec → Zasebno

Pri projektih opredelitev deluje na naslednji način:


začne se s projektom in graf najprej vključi vsa povezana podjetja v okviru relacije
Upravičenec.
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Na podlagi teh podjetij so nato v graf vključeni vsi njihovi povezani projekti v okviru relacije
Upravičenec in vsa povezana podjetja v okviru relacije Pravna povezava.
Na podlagi tega rezultata pa so nato v graf vključene še vse povezane osebe v okviru relacije
Zasebno (torej vse osebe, povezane s podjetji).

7.5.2 Prilagajanje
Za razširitev pogleda je s parametri za prilagoditev mogoče dodati več dodatnih relacij, ki so četrti
element poti.

V oknu s parametri so navedene vrste relacij, ki so na voljo in jih lahko izberete za obogatitev grafa.
Izberete lahko eno ali več dodatnih relacij glede na prvotno vsebino grafa. Elemente lahko izberete z
ukazoma SHIFT+klik ali CTRL+klik. Postopek potrdite tako, da kliknete gumb .
Opozorilo: ta postopek lahko zahteva dolg čas obdelave ali celo ustavi program, zlasti če dodate
afinitetne povezave v graf, ki že zajema veliko oseb.
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7.5.3 Posebne možnosti
Posebne možnosti so enake kot za graf lokalnega pogleda (poglavje Error! Reference source not
found.). Upoštevajte, da bo v zgodovini druga različica grafa vsakič, ko boste spremenili njegove
parametre za prilagoditev, saj v tej vrsti grafa ni krmarjenja.

7.6 Pogled poti
Pogledi poti so na voljo samo v podrobnostih posebnih kazalnikov tveganja iz kategorije opozoril o
ugledu in goljufijah:






povezave med upravičenci/partnerji projekta;
povezave med upravičenci/partnerji projekta in izvajalci/člani konzorcija;
povezave med upravičenci/partnerji projekta in podizvajalci;
povezave med izvajalci/člani konzorcija;
povezave med izvajalci/člani konzorcija in podizvajalci.

Na grafu so prikazane opredeljena najkrajša pot med dvema zadevnima entitetama in nekatere
dodatne informacije o povezavah med najdenimi elementi. Poleg tega lahko graf po potrebi ročno
obogatite z dodatnimi entitetami in relacijami.
Pogledi poti so na voljo samo v podrobnostih posebnih kazalnikov tveganja, tako da uporabite
povezave „Pot“, kadar so na voljo.
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Na tem posnetku zaslona, ki temelji na „povezavah med upravičenci/partnerji projekta in
podizvajalci“, je mogoče videti, da obstajajo razmerja med različnimi podjetji, povezanimi z izbranim
projektom.

7.6.1 Prilagajanje
Prilagajanje deluje enako kot v pogledu okolice, saj lahko uporabite več vrst relacij in v graf dodate še
eno raven relacij.

7.6.2 Posebne možnosti
Posebne možnosti so enake kot za graf lokalnega pogleda (poglavje Error! Reference source not
found.). Upoštevajte, da bo v zgodovini druga različica grafa vsakič, ko boste spremenili njegove
parametre za prilagoditev, saj v tej vrsti grafa ni krmarjenja.

7.7 Skupne možnosti grafa
Za okna z grafi je na voljo nekaj skupnih možnosti.

Pokaži hierarhijo
Pokaži skupino
Pogled afinitet
Pokaži lokalno
Pokaži okolico
Pogled poti

Shrani
kot sliko

Shrani kot
vektorsko
sliko

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Pove
čava
/pom
anjša
va
Da
Da
Da
Da
Da
Da

KPI
obarvanje

Hitro
iskanje

Označevanje

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
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7.7.1 Shrani kot sliko
Če kliknete gumb , se graf s prikazano legendo shrani kot bitna slika. Graf je mogoče shraniti v
formatu JPEG, PNG ali BMP, ki se izbere ob shranjevanju.
To je priročno orodje za tiskanje ali vključitev grafov v druge dokumente.

7.7.2 Shrani kot vektorsko sliko
Če kliknete gumb , se graf shrani v vektorskem formatu (SVG). Prednost vektorskih formatov je, da
se lahko njihova velikost v tiskani obliki prilagodi od zelo majhne do zelo velike brez izgube kakovosti.

7.7.3 Povečava/pomanjšava
Možnosti povečave/pomanjšave so na grafih morda prikazane drugače, delujejo pa enako:
omogočajo povečavo, pomanjšavo, vrnitev na merilo 1 : 1 ali prilagoditev grafa oknu.
Možnost povečave/pomanjšave v pogledu hierarhije,
skupine in afinitet.

Možnost povečave/pomanjšave v lokalnem pogledu,
pogledu okolice in na grafu poti.

Graf lahko povečate in zmanjšate tudi tako, da pritisnete tipko CTRL in zavrtite kolesce miške.

7.7.4 Obarvanje
Z možnostmi obarvanja lahko izberete nekatere tipične lastnosti in jih uporabite kot možnost
obarvanja na grafu. Glede na to, na kateri vrsti podatkov temelji graf, bo na njem uporabljeno
obarvanje z lestvico prelivanja barv ali paleto.
Opomba: možnosti obarvanja se lahko razlikujejo glede na različne prikaze grafa.
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7.7.4.1

Barvna paleta

Kadar izberete polje z več različnimi vrednostmi (nizi, oštevilčenja), bo program uporabil ustvarjanje
samodejne palete v skladu z različnimi vrednostmi. Osnovne barve lahko prilagodite v nastavitvah
programa (glejte poglavje Error! Reference source not found.).

7.7.4.2

Prelivanje barv

Prelivanje barv se uporabi, kadar je v izbrani lastnosti vrednost, ki jo je mogoče normalizirati (tj. vrsta
podatkov z dobro opredeljenim naborom vrednosti). Tipična polja, ki ustrezajo tem normaliziranim
vrednostim, so kazalniki tveganja! V tem primeru program uporabi enak sistem prelivanja kot v
svetlečih diodah na nadzornih ploščah.
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7.7.4.3

Izbiranje kazalnika

Kazalnik lahko izberete z ikono

.

V različnih grafih bodo morda na voljo drugačni kazalniki, saj so neposredno povezani z zadevnimi
entitetami. To pomeni, da so razpoložljive lastnosti odvisne od vrste entitete (podjetje, projekt,
naročilo itd.) in ne od prikazanega grafa.
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Razpoložljivi kazalniki
Za projekte

Za podjetja

Za naročila

Za naročila kazalniki
pravzaprav niso na voljo.

Za osebe

Za skupine
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8 Poročila
V programu Arachne sta dve različici poročil: interaktivna, ki je na voljo v programu in povzame
informacije, vendar je v njej še vedno omogočeno krmarjenje ter uporaba drugih funkcij, in natisljiva,
ki jo je mogoče izvoziti ali neposredno natisniti.
Interaktivna različica

Natisljiva različica

Interaktivna poročila so na voljo za različne entitete in v različnih formatih. Različne vrste poročil so
opisane v nadaljevanju tega poglavja.

8.1 Interaktivno poročilo
Interaktivnega poročila ni mogoče natisniti, vključuje pa interaktivne funkcije in grafe za izbrani
projekt, naročilo ali podjetje. Vsako poročilo je razdeljeno v več območij z informacijami, ki jih je
mogoče skrčiti ali razširiti.
Ker ima vsako interaktivno poročilo enake razdelke, bodo ti opisani samo za poročilo o projektu, pri
drugih poročilih pa bo samo na kratko opisana vsebina.

8.1.1 Interaktivno poročilo o projektu
Vsako poročilo ima različne razdelke, ki jih je mogoče razširiti ali skrčiti z majhno puščico na zgornji
desni strani naslova razdelka.
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Interaktivno poročilo o projektu vključuje naslednje razdelke:
Upravljanje zadev in splošne informacije

Razdelek za upravljanje zadev je viden samo uporabnikom s pravicami dostopa do njega.
Soseska

V soseski je več preglednic s seznami elementov, povezanih s projektom: upravičenci, izvajalci,
podizvajalci, partnerji projekta, naročila in vključenosti.
Povzetek opozoril
V tem razdelku so ocene kategorij, ki so predstavljene s polarnim grafikonom, in celovito drevo
kazalnikov tveganja.
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Območje grafa ni interaktivno; uporabljeno je samo za grafični prikaz ocen kategorij. Vse vrednosti
kazalnikov tveganja, podrobnosti in druge informacije pa so na voljo v območju drevesa kazalnikov
tveganja, enako kot v funkcijah na nadzornih ploščah.

Če z desno tipko miške kliknete individualne kazalnike tveganja, se bo odprlo pojavno okno s
podrobnostmi o kazalniku tveganja, kot je opisano v poglavju (Error! Reference source not found.) o
nadzornih ploščah.
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8.1.2 Interaktivno poročilo o naročilu
Upravljanje zadev in splošne informacije
Ta razdelek je podoben poročilu o projektu, vključuje pa informacije o naročilu.

Razdelek s sosesko
V tem razdelku so naslednji elementi: projekti, izvajalci, podizvajalci, člani konzorcija, podnaročila in
glavna naročila.
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Povzetek opozoril
Ta razdelek je podoben poročilu o projektu, vključuje pa tveganja naročila. Upoštevajte, da je v
skladu z opredelitvijo na ravni naročila izračunanih manj kategorij tveganja. Tudi v tem razdelku lahko
prikažete podrobnosti o kazalniku tveganja tako, da z desno tipko miške kliknete individualne
kazalnike tveganja.

8.1.3 Interaktivna poročila o upravičencu in izvajalcu
Splošne informacije
Ta razdelek je drugačen od poročil o projektu in naročilu:



v njem ni nobenih sklicev do upravljanja zadev, saj podjetja niso del sistema za upravljanje
zadev;
razdelku s splošnimi informacijami sledita dva dodatna razdelka:
o naslov iz izbirke podatkov Orbis, kot je naveden v zunanjih podatkih;
o v finančnih informacijah so navedeni zadnji podatki iz bilanc stanja, ki so na voljo v
zunanji zbirki podatkov Orbis.
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Soseska
V razdelku s sosesko so naslednje informacije:


za upravičence: povezani projekti;



za izvajalce: povezani projekti, naročila, izvršitelji.
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Povzetek opozoril

V povzetku tveganja bosta glede na poročilo polarni grafikon z ocenami tveganja in drevo za
upravičence oziroma izvajalce.
Upoštevajte, da podrobnosti za tveganja v zvezi z upravičencem in izvajalcem niso na voljo in da se
bo, če jih kliknete z desno tipko miške, prikazalo pojavno okno „Informacije o kazalniku tveganja niso
na voljo“. Kazalniki tveganja, izračunani na ravni upravičenca ali izvajalca, so namreč združene
vrednosti, ki temeljijo na povezanih projektih.
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8.2 Natisljivo poročilo
V natisljivem poročilu so povzete vse informacije o zadevni entiteti (projekt, naročilo ali podjetje) v
natisljivem formatu. Uporabnik lahko za natisljivo poročilo o projektu določi raven podrobnosti. Ko v
priročnem meniju izberete „Natisljivo poročilo“, se prikaže naslednje pojavno okno:

Nastavitve „Globalno poročilo o projektu“ so privzeta konfiguracija, ki je ni mogoče spremeniti ali
odstraniti in je uporabljena vsakič, ko se zahteva natisljivo poročilo o projektu. Uporabnik pa lahko
ustvari, posodobi in izbriše svojo prilagojeno konfiguracijo. Za več podrobnosti glejte poglavje 14.3.
Po potrditvi konfiguracije za natisljivo poročilo z gumbom V redu je ustvarjeno natisljivo poročilo. To
okno s poročilom deluje kot standardno okno za predogled dokumenta. V tem oknu lahko uporabnik
natisne ali izvozi rezultat v različne formate datoteke.
Če kliknete gumb

, preklopite prikaz v način pogleda strani.

S kombiniram poljem za povečavo/pomanjšavo

si lahko na zaslonu ogledate več strani.
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8.2.1.1

Rezultati tiskanja

Poročilo lahko natisnete z gumbom (

8.2.1.2

).

Izvoz rezultatov

Uporabnik lahko z ikono diskete ( ) izvozi rezultate v različne formate.
Podprti formati:
Datoteka programa
Acrobat (PDF)

Ustvari poročilo v formatu Adobe Acrobat.
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Excel 97–2003

Ustvari poročilo v Excelovem dokumentu.

Obogateno besedilo

Ustvari poročilo v obogatenem besedilu (RTF), tj. formatu za
združljivost več urejevalnikov besedil.

Datoteka TIFF

Ustvari poročilo v formatu TIFF (.tif) z več slikami.

Spletni arhiv

Ustvari poročilo v formatu MIME HTML, ki se imenuje tudi spletni
arhiv. Ta format je združljiv z najobičajnejšimi spletnimi brskalniki.

Dokument XPS

Ustvari poročilo v Microsoftovi „elektronski papirni obliki“ (XPS), ki je
zelo podobna formatu PDF, zasnoval pa jo je Microsoft.
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9 Upravljanje zadev
Upravljanje zadev je zasnovano za pomoč uporabniku programa Arachne pri upravljanju ustreznega
spremljanja projektov ali naročil, ki zahtevajo dodaten pregled.

9.1 Uporabniške vloge upravljanja zadev
V modulu za upravljanje uporabnika je mogoče opredeliti uporabnikove pravice dostopa za
upravljanje zadev. Uporabnik programa Arachne si lahko glede na svojo vlogo upravljanja zadev
ogleda zadeve, jih ustvarja ali spreminja:


Jih ni: uporabnik lahko vidi samo zadeve, ki so ustvarjene za projekt ali naročilo, povezano z
operativnim programom, do katerega ima dostop.



Gost: uporabnik si lahko ogleda zadeve in jih ustvari ter doda pripombe k obstoječim
zadevam, ki so povezane z operativnimi programi, do katerih ima dostop.
Kadar je gost tudi uporabnik, ki mu je bila dodeljena zadeva, lahko doda dodatne informacije in
predlaga spremembo statusa zadeve. Zadevo lahko zavrne, ne more pa je predodeliti drugemu
uporabniku.


Nadzornik: ima iste pravice kot Gost in lahko (pre-)dodeli zadeve določenim uporabnikom ter
sprejme ali zavrne predloge za spremembo statusa zadeve.

Lokalni skrbniki dodelijo vloge ob ustvarjanju uporabniškega računa, spremenijo pa se lahko v
modulu za skrbništvo uporabnika.
Število gostov in nadzornikov na vsaki ravni (država članica, generalni direktorat ali operativni
program) NI omejeno.
V spodnji preglednici je pojasnjeno, katere uporabniške vloge imajo dostop do funkcij upravljanja
zadev.
Funkcija
Ustvari novo zadevo
Dodeli zadevo
Zadevo predodeli drugemu
Dodaj informacije
Dodaj pripombe
Dodaj povezave
Spremeni status zadeve
Zapri zadevo
Ponovno odpri zadevo
Prikaži zadevo
Prekliči zadevo
Natisni poročilo

Jih ni
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da

Gost (1)
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da

Gost (2)
n. r.
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Ne
Da

Nadzornik
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

(1) Gost je uporabnik, ki mu zadeva ni bila dodeljena.
(2) Gost je uporabnik, ki mu je bila dodeljena zadeva.
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9.2 Osamitev podatkov pri upravljanju zadev
Osamitev podatkov pri upravljanju zadev deluje podobno kot pri osamitvi notranjih podatkov:
uporabniki, ki pripadajo zadevnemu operativnemu programu, bodo imeli dostop samo do zadev tega
operativnega programa in jih spreminjali. Zadeve projekta ali naročila morajo biti vedno vidne vsem
uporabnikom z dostopom do podrobnosti projekta.

9.3 Diagram življenjskega kroga zadeve

9.4 Kako odpreti modul za upravljanje zadev
Modul za upravljanje zadev lahko odprete v meniju programa, podoknu opravil ali pozdravnem oknu.
1) Z menijem Upravljanje zadev v glavnem meniju programa Arachne:
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2) Z menijem Okna v glavnem meniju programa Arachne:

3) V podoknu opravil:

4) V pozdravnem oknu s črno ikono puščice desno v polju Trenutno odprte zadeve, ki ga je
mogoče razširiti/skrčiti:
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9.5 Zaslon Nova zadeva
Uporabnik lahko ustvari novo zadevo na več načinov:


na nadzorni plošči projektov ali naročil, tako da z desno tipko miške kliknete možnost menija
„Ustvari novo zadevo“;



v mreži pozdravnega okna „Razvoj ocene tveganja projekta“, tako da z desno tipko miške
kliknete možnost menija „Ustvari novo zadevo“;
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v pozdravnem oknu „Največje tveganje (odprti projekti)“ v mreži zavihkov Projekt in Naročilo,
tako da z desno tipko miške kliknete možnost menija „Ustvari novo zadevo“;



v interaktivnem poročilu o projektu ali naročilu z izbiranjem povezave „Nova zadeva“.

Ne glede na začetno točko se prikaže naslednji zaslon za ustvarjanje zadeve:

Polja Vrsta zadeve (Projekt ali Naročilo), Status zadeve (vedno „Nedodeljeno“) in Ciljno ime (ime
projekta ali naročila) se izpolnijo samodejno in jih ni mogoče spremeniti. Uporabnik mora navesti
naslov nove zadeve (največ 100 znakov) in opis (največ 3000 znakov).
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Uporabnik ustvari zadevo tako, da klikne gumb Dodaj zadevo, prekliče pa jo tako, da klikne
gumb Prekliči.
Ko je zadeva ustvarjena:





ji je dodeljena številka zadeve;
pojavno okno z informacijami potrdi, da je bila zadeva uspešno ustvarjena, in obvesti
uporabnika o številki zadeve;
zaslon „Ustvari novo zadevo“ se zapre;
program se vrne na zaslon, na katerem je uporabnik začel ustvarjanje zadeve.

9.6 Zaslon Podrobnosti zadeve
Na tem zaslonu so prikazane podrobnosti ene zadeve, razvoj tveganja projekta ali naročila,
povezanega z zadevo, in mreža z zgodovino, tj. vsemi dejanji, pripombami in spremembami v zvezi z
zadevo. Glede na status zadeve, uporabniško vlogo in osebo, ki ji je bila dodeljena zadeva, je možnih
več dejanj.
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Zaslon Podrobnosti zadeve je mogoče odpreti z naslednjima možnostma:


tako, da dvoklikne zadevo v enem od oken za upravljanje zadeve;



z izbiranjem projekta ali naročila z zadevo na ustrezni nadzorni plošči in klikom z desno tipko
miške, da se odpre priročni meni in izbere možnost „Prikaži zadevo“.

9.6.1 Polje Podrobnosti zadeve
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Atributi “Vrsta zadeve”, „Datum nastanka“, „Ustvaril“ in „Ciljna ID“ se določijo ob ustvarjanju
zadeve in se nikoli ne spremenijo.
Vrednosti za atributa „Ime cilja“ in „Znesek“ se pridobijo iz ustreznega projekta ali naročila
(lahko se spremenijo v življenjskem krogu projekta ali naročila).
Atributa „Datum posodobitve“ in „Posodobil“ vključujeta informacije o uporabniku, ki je
nazadnje posodobil zadevo. Ob ustvarjanju zadeve sta ta dva atributa prazna.
Atribut „Dodeljeno“ vključuje ime osebe, ki ji je bila zadeva dodeljena (najnovejše
informacije, to polje pa je prazno, ko ima zadeva status „Nedodeljeno“).
Ko uporabnik klikne gumb „Podrobnosti“, se odpre nov zaslon z interaktivnim poročilom o
projektu/naročilu, za katerega je bila zadeva opredeljena.
V polju s podrobnostmi zadeve sta poleg gumba „Podrobnosti“ na voljo še največ dva druga
gumba. Glede na dejanski status zadeve in vlogo povezanega uporabnika imata lahko ta
gumba različne vrednosti. Samo kadar ima uporabnik vlogo nadzornika ali je dodelil zadevo,
sta vidna en ali dva gumba. V spodnji preglednici so pojasnjene različne možnosti (sivo polje
pomeni, da gumb ni viden):

Status zadeve

Uporabnik, ki je dodelil
zadevo (*)
Gumb 1
Gumb 2

Nedodeljeno
Dodeljeno

Nadzornik
Gumb 1

Gumb 2

Dodeli

Prekliči

Sprejmi

Zavrni

Predodeli

Prekliči

Odprto

Zapiranje

Zavrni

Predodeli

Prekliči

Ponovno odprto

Zapiranje

Zavrni

Predodeli

Prekliči

Zapiranje

Ponovno
odpri

Sprejmi

Zavrni

Zaprto

Ponovno
odpri

Ponovno
odpri

Preklicano

Ponovno
odpri

Ponovno
odpri

(*) Velja samo za uporabnika, ki je nazadnje dodelil zadevo.


V polju z opisom je opis zadeve. To polje je mogoče posodobiti, samo če ima uporabnik
vlogo nadzornika ali je nazadnje dodelil zadevo. V vseh drugih primerih je to polje z
besedilom onemogočeno. Drugi uporabniki lahko dodajo pripombe z možnostjo „Dodaj
pripombo“. Ko se opis zadeve posodobi, se ob polju z besedilom pojavita dva dodatna
gumba, in sicer „Shrani“ in „Prekliči“. Kliknite „Shrani“, da potrdite spremembo opisa, in
„Prekliči“, da razveljavite dejanje posodabljanja.

9.6.2 Polje Razvoj tveganja


V tem polju so prikazane vrednosti različnih globalnih ocen tveganja ob ustvarjanju zadeve
(prva vrstica) in dejanske vrednosti (druga vrstica).
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9.6.3 Polje z mrežo zgodovine


V mreži je prikazana celotna zgodovina:
o
o
o





vseh dejanj, ki so bila opravljena v zvezi z zadevo;
vseh pripomb;
sprememb opisa zadeve.

Mreža je privzeto razvrščena po datumu in času (v padajočem vrstnem redu – najnovejše
dejanje je na vrhu).
Za vsako vrsto so prikazane največ tri vrstice. Če želi uporabnik videti celotno vsebino
zabeleženih zapisov, mora dvoklikniti vrsto (ali uporabiti zaslonski namig).
Če kliknete glavo stolpcev v mreži, se stolpci razvrstijo (naraščajoče ali padajoče), drugi
argument razvrščanja pa je vedno datum/čas.

9.6.4 Dejanja, povezana s statusom zadeve
Glede na status zadeve, uporabniško vlogo in osebo, ki ji je zadeva dodeljena, lahko uporabnik
zadevo dodeli, prekliče, sprejme, zavrne, predodeli, zapre in jo ponovno odpre ter zavrne predlog za
zaprtje zadeve.

9.6.4.1

Dodeli zadevo

Kadar je status zadeve „Nedodeljeno“ in je uporabnik nadzornik zadevnega operativnega programa,
lahko dodeli zadevo. Ko uporabnik klikne gumb „Dodeli“, se odpre pojavno okno s seznamom vseh
uporabnikov z vlogo gosta ali nadzornika za zadevni operativni program. Ta seznam je razvrščen
glede na Priimek/Ime. Uporabnik izbere osebo, ki ji želi dodeliti zadevo, in klikne gumb „V redu“; z
gumbom „Prekliči“ lahko postopek prekliče.

106

ARACHNE – Uporabniški priročnik

9.6.4.2

Zadevo predodeli drugemu

Kadar je status zadeve „Dodeljeno“, „Odprto“ ali „Ponovno odprto“ in je uporabnik nadzornik
zadevnega operativnega programa, lahko predodeli zadevo. Ko uporabnik klikne gumb „Zadevo
predodeli drugemu“, se odpre pojavno okno s seznamom vseh uporabnikov z vlogo gosta ali
nadzornika za zadevni operativni program. Ta seznam je razvrščen glede na Priimek/Ime. Uporabnik
izbere osebo, ki ji želi predodeliti zadevo, in klikne gumb „V redu“; z gumbom „Prekliči“ lahko
postopek prekliče.
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9.6.4.3

Sprejmi zadevo

Kadar je status zadeve „Nedodeljeno“ in je uporabnik nazadnje dodelil zadevo, jo lahko tudi sprejme.
Ko uporabnik klikne gumb „Sprejmi“, se status zadeve spremeni iz „Dodeljeno“ v „Odprto“ (če zadeva
še nikoli prej ni bila zaprta) ali „Ponovno odprto“ (če je zadeva že bila zaprta).

9.6.4.4

Zavrni zadevo

Kadar je status zadeve „Dodeljeno“, „Odprto“ ali „Ponovno odprto“ in je uporabnik nazadnje dodelil
zadevo, jo lahko tudi zavrne. Ko uporabnik klikne gumb „Zavrni“, se prikaže pojavno okno, v katerem
mora navesti razloge za zavrnitev zadeve. Uporabnik lahko potrdi zavrnitev zadeve z gumbom „V
redu“ ali razveljavi svoje dejanje z gumbom „Prekliči“. Ko je zavrnitev potrjena, se status zadeve
spremeni v „Nedodeljeno“.

9.6.4.5

Zapri zadevo

Kadar je status zadeve „Odprto“ ali „Ponovno odprto“ in je uporabnik nazadnje dodelil zadevo, lahko
predlaga zaprtje zadeve. Ko uporabnik klikne gumb „Zapiranje“, se prikaže pojavno okno, v katerem
mora za zadevo navesti, ali jo želi označiti kot zadevo na belem ali črnem seznamu ter razloge za to
odločitev in za zapiranje zadeve. Uporabnik lahko potrdi predlog za zapiranje zadeve z gumbom „V
redu“ ali razveljavi svoje dejanje z gumbom „Prekliči“. Ko je predlog potrjen, se status zadeve
spremeni v „Zapiranje“.
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9.6.4.6

Sprejmi zaprtje zadeve

Kadar je status zadeve „Zapiranje“ in je uporabnik nadzornik zadevnega operativnega programa,
lahko sprejme zaprtje zadeve. Ko uporabnik klikne gumb „Sprejmi“, se status zadeve spremeni iz
„Zapiranje“ v „Zaprto“. Ikona oznake zadeve bo prikazana na nadzorni plošči projekta/naročila.
Zadeva na črnem seznamu
Zadeva na belem seznamu

9.6.4.7

Ponovno odpri zadevo

Kadar je status zadeve „Zapiranje“, „Zaprto“ ali „Preklicano“ in je uporabnik nazadnje dodelil zadevo
ali kadar je status zadeve „Zaprto“ ali „Preklicano“ in je uporabnik nadzornik zadevnega operativnega
programa, lahko ponovno odpre zadevo. Ko uporabnik klikne gumb „Ponovno odpri“, se prikaže
pojavno okno, v katerem mora navesti razloge za ponovno odprtje zadeve. Uporabnik lahko potrdi
svoje dejanje z gumbom „V redu“ ali ga razveljavi z gumbom „Prekliči“. Ko je dejanje potrjeno, se
status zadeve spremeni v „Ponovno odprto“.

9.6.4.8

Prekliči zadevo

Kadar je status zadeve „Nedodeljeno“, „Dodeljeno“, „Odprto“ ali „Ponovno odprto“ in je uporabnik
nadzornik zadevnega operativnega programa, lahko prekliče zadevo. Ko uporabnik klikne
gumb „Prekliči“, se prikaže pojavno okno, v katerem mora navesti razloge za preklic zadeve.
Uporabnik lahko potrdi svoje dejanje z gumbom „V redu“ ali ga razveljavi z gumbom „Prekliči“. Ko je
dejanje potrjeno, se status zadeve spremeni v „Preklicano“.

9.6.4.9

Zavrni predlog za zaprtje

Kadar je status zadeve „Zapiranje“ in je uporabnik nadzornik zadevnega operativnega programa,
lahko zavrne zapiranje zadeve. Ko uporabnik klikne gumb „Zavrni“, se prikaže pojavno okno, v
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katerem mora navesti razloge za zavrnitev predloga za zaprtje zadeve. Uporabnik lahko potrdi svoje
dejanje z gumbom „V redu“ ali ga razveljavi z gumbom „Prekliči“. Ko je dejanje potrjeno, se status
zadeve spremeni iz „Zapiranje“ v „Odprto“ (če zadeva še nikoli prej ni bila zaprta) ali „Ponovno
odprto“ (če je zadeva že bila zaprta).

9.6.5 Dejanja, ki niso povezana s statusom zadeve
Na zaslonu Podrobnosti zadeve so ne glede na status zadeve na dnu zaslona prikazani nekateri
interaktivni gumbi za vse uporabnike s pravicami do izvedbe ustreznega dejanja: „Dodaj pripombo“,
„Dodaj povezavo“ in „Poročilo“.

9.6.5.1

Dodaj pripombo

Kadar ima uporabnik pravice do dodajanja pripomb, je na voljo gumb „Dodaj pripombo“. Ko
uporabnik klikne gumb „Dodaj pripombo“, se prikaže pojavno okno, v katero lahko vnese svoje
pripombe (največ 3000 znakov). Uporabnik lahko potrdi svoje dejanje z gumbom „V redu“ ali ga
razveljavi z gumbom „Prekliči“.

9.6.5.2

Dodaj povezavo

Kadar je uporabnik nadzornik ustreznega operativnega programa ali je dejansko dodelil zadevo, je na
voljo gumb „Dodaj povezavo“. Ko uporabnik klikne gumb „Dodaj povezavo“, se prikaže pojavno okno,
v katero lahko vnese povezavo in po želji dodatno besedilo (opis povezave, največ 3000 znakov).
Uporabnik lahko potrdi svoje dejanje z gumbom „V redu“ ali ga razveljavi z gumbom „Prekliči“.
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9.6.5.3

Poročilo

Ko uporabnik klikne gumb „Poročilo“, se prikaže pojavno okno, v katerem lahko izbere raven
podrobnosti za poročilo o zadevi. Privzeta struktura je „Globalno poročilo o zadevi“, ki je ni mogoče
spremeniti ali odstraniti. Pri globalnem poročilu o zadevi se bodo natisnile splošne informacije o
zadevi s podrobnostmi, ki jih izbere uporabnik. Med isto uporabniško sejo se bodo privzeto uporabile
zadnje izbrane nastavitve, vsakič ko uporabnik odpre to pojavno okno s podrobnostmi. Uporabnik
lahko tudi shrani svoje nastavitve za ponovno uporabo v naslednjih uporabniških sejah (po odjavi).
Uporabnik lahko doda opis zadeve ter vse s statusom povezane spremembe, pripombe, povezave in
spremembe opisa.

Ko uporabnik klikne „Ustvari poročilo“, se prikaže natisljivo poročilo. Uporabnik se lahko odloči za
tiskanje poročila ali shranjevanje poročila na svoj osebni računalnik. Primer „Globalnega poročila o
zadevi“:
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9.7 Zaslon Domača stran upravljanja zadev
Domača stran upravljanja zadev je zaslon, na katerem so prikazane najpomembnejše informacije o
trenutnih zadevah, do katerih ima uporabnik odobren dostop.
Uporabnik lahko na tem zaslonu neposredno odpre zaslon Podrobnosti zadeve za posebno izbrano
zadevo.

Zaslon Domača stran upravljanja zadev je mogoče odpreti z naslednjima možnostma:


z možnostjo v meniju Upravljanje zadev (Domača stran):



s povezavo Domača stran v podoknu opravil Upravljanje zadev:
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Na zaslonu so naslednji razdelki in elementi:

9.7.1 Polje Moje nerešene zadeve
V polju „Moje nerešene zadeve“, ki ga je mogoče razširiti/skrčiti, je seznam zadev, ki ustrezajo
naslednjim pogojem:
 status zadeve je „Dodeljeno“, „Odprto“, „Ponovno odprto“ ali „Zapiranje“;
 uporabnik je dejansko dodelil zadevo.
V mreži so prikazani naslednji stolpci:
 ID zadeve:
edinstveni identifikator zadeve
 Ime zadeve:
ime zadeve
 Vrsta:
vrsta zadeve (projekt ali naročilo)
 Ime cilja:
opis zadeve (lahko se spremeni, ko se v
Arachne vključijo novi podatki)
 Status zadeve:
status zadeve
 Datum statusa:
datum, ko je bil dejanski status spremenjen
 Znesek:
znesek projekta ali naročila v zvezi z zadevo (lahko se spremeni,
ko so v Arachne vključeni novi podatki)
 Datum dodelitve: datum, ko je bil projekt dodeljen uporabniku (zadnji datum,
če jih je več)
Mreža je privzeto razvrščena glede na ID zadeve (padajoče, najnovejše na vrhu). S klikom vsakega
stolpca se vrstni red mreže zadevnega stolpca spremeni v padajočega/naraščajočega (drugi argument
razvrščanja je vedno ID zadeve). V polju „Moje nerešene zadeve“ sta dva razdelka:




pregled zadev, dodeljenih uporabniku (točka 1 na sliki);
nekateri statistični podatki o teh dodeljenih zadevah, ki so predstavljene v naloženem paličnem
grafikonu in razvrščene v kategorije Dodeljeno, Odprto/Ponovno odprto in Zapiranje (točka 2 na
sliki).

9.7.2 Polje Nedodeljene zadeve
V polju „Moje nedodeljene zadeve“, ki ga je mogoče razširiti/skrčiti, je pregled zadev, ki so bile
ustvarjene ali ponovno odprte, niso pa še bile dodeljene, zato je njihov status „Nedodeljeno“ (točka 3
na sliki):
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V mreži so prikazani naslednji stolpci:









ID zadeve:
Ime zadeve:
Vrsta:
Ime cilja:

edinstveni identifikator zadeve
ime zadeve
vrsta zadeve (projekt ali naročilo)
opis zadeve (lahko se spremeni, ko se v
Arachne vključijo novi podatki)
Ustvaril:
ime uporabnika, ki je ustvaril ali ponovno odprl zadevo
Datum nastanka: datum, ko je bila zadeva ustvarjena ali ponovno odprta
Novo/Ponovno odprto:
atribut, ki kaže, ali je zadeva nova ali ponovno
odprta
Znesek
:
znesek projekta ali naročila v zvezi z zadevo (lahko se spremeni)

Mreža je privzeto razvrščena glede na ID zadeve (naraščajoče, najstarejše na vrhu). S klikom glave
vsakega stolpca se vrstni red mreže zadevnega stolpca spremeni v padajočega/naraščajočega (drugi
argument razvrščanja je vedno ID zadeve).
V polju „Nedodeljene zadeve“ so tudi nekateri statistični podatki o številu teh nedodeljenih zadev, ki
so predstavljene v tortnem grafikonu in razvrščene v kategoriji Projekt in Naročilo (točka 4 na zgornji
sliki).
Če uporabniku ni bila dodeljena nobena zadeva, je v tem razdelku sporočilo: „Trenutno vašemu
profilu niso določene nedodeljene zadeve.“

9.7.3 Polje Išči zadeve
S poljem „Išči zadeve“, ki ga je mogoče razširiti/skrčiti, lahko uporabnik išče po vseh zadevah, do
katerih ima odobren dostop (točka 5 na sliki):

9.7.3.1

Možnosti filtra

V polju za iskanje po zadevah so na voljo naslednja izbirna merila, možnosti in gumbi.


Država članica
Vključuje seznam vseh držav članic, do katerih ima uporabnik pravice dostopa. Če ima uporabnik
dostop samo do ene države članice, je ta država članica privzeto izbrana in je ni mogoče
spremeniti. Če ima uporabnik dostop do podatkov več držav članic, je izbrana vrednost „(Vse)“ in
na voljo je izbirni seznam.



Organ upravljanja
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Vključuje seznam vseh organov upravljanja, do katerih ima uporabnik pravice dostopa. Če je
izbrana država članica, so na tem izbirnem seznamu samo organi upravljanja za to državo članico.
Če je na seznamu na voljo samo en element, je ta organ upravljanja privzeto izbran in ga ni
mogoče spremeniti. Če ima uporabnik dostop do podatkov več organov upravljanja, je izbrana
vrednost „(Vse)“ in na voljo je izbirni seznam.



Operativni program
Vključuje seznam vseh operativnih programov, do katerih ima uporabnik pravice dostopa. Če je
izbrana država članica/organ upravljanja, so na tem izbirnem seznamu samo operativni programi
za to državo članico/organ upravljanja. Če je na seznamu na voljo samo en element, je ta
operativni program privzeto izbran in ga ni mogoče spremeniti. Če ima uporabnik dostop do
podatkov več operativnih programov, je izbrana vrednost „(Vse)“ in na voljo je izbirni seznam.



Vrsta
To iskalno merilo je mogoče uporabiti za iskanje zadev, povezanih s projekti ali naročili ali obojim.
Izbrana mora biti vsaj ena vrednost.



Dejanje
To iskalno merilo je mogoče uporabiti za iskanje posebnih dejanj v zvezi z zadevami. Izbrati je
mogoče samo eno možnost hkrati. Če je atribut za dejanje prazen, to merilo ne bo upoštevano
(izvedeno bo iskanje po vseh dejanjih, ki so bila zabeležena za zadevo). Na izbirnem seznamu so
naslednje vrednosti za dejanja:
o Zadeva je posodobljena.
o Spremenjen status
o Zadeva je ustvarjena.
o Zadeva je dodeljena.
o Zadeva je zavrnjena.
o Predlagano je bilo zaprtje.
o Zadeva je uvrščena na beli seznam.
o Zadeva je uvrščena na črni seznam.
o Zadeva je ponovno odprta.
o Zadeva je preklicana.
o Opis zadeve je bil spremenjen.
o Pripomba je bila dodana.
o Povezava je dodana.
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Pošiljatelj/prejemnik (From/To)
Omogoča iskanje po dejanjih za zadeve, ki so se zgodile v nekem časovnem okviru. Začetni datum
in/ali končni datum se lahko izpolnita ali izbereta samo, če je izbrano dejanje. Začetni datum
mora biti pred končnim datumom ali enak temu datumu. Če začetni datum ni izpolnjen, je za
izbirno merilo uporabljen najzgodnejši možni datum. Če ni izpolnjen končni datum, je za izbirno
merilo uporabljen najpoznejši možni datum.



Status
Omogoča iskanje po zadevah z določenim statusom. Izbrati je treba vsaj en status, lahko pa je
izbranih več statusov.



ID zadeve
Po zadevah lahko iščete z vnosom celotnega ali delnega ID-ja zadev. Filtrirate lahko z
nadomestnimi znaki: „*“ ali „%“ ali kombinacijo obojega. Z nadomestnimi znaki je mogoče
uporabiti le številke.
12*
Izbere vse zadeve z ID-jem, ki se začne z 12.
*12*
Izbere vse zadeve z ID-jem, ki ima v identifikatorju 12.
*12
Izbere vse zadeve z ID-jem, ki se konča z 12.
12*5
Izbere vse zadeve z ID-jem, ki se začne z 12 in konča s 5.



Ime zadeve
Po zadevah lahko iščete z vnosom celotnega ali delnega imena zadev. Filtrirate lahko z
nadomestnimi znaki: „*“ ali „%“ ali kombinacijo obojega.
test*
Izbere vse zadeve z imenom, ki se začne z besedo „test“.
*test*
Izbere vse zadeve z imenom, ki vključuje besedo „test“.
*test
Izbere vse zadeve z imenom, ki se konča z besedo „test“.
test*je
Izbere vse zadeve z imenom, ki se začne z besedo „test“ in konča z besedo „je“.



Ustvaril/Dodeljeno/Posodobil
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Po zadevah lahko iščete glede na določenega uporabnika, ki je ustvaril zadevo, ki mu je bila
zadeva dodeljena ali ki je zadevo posodobil. Na izbirnem seznamu so vsi uporabniki, ki so ustvarili
zadevo, ki jim je bila zadeva dodeljena ali ki so posodobili zadevo za izbrano državo članico/organ
upravljanja/operativni program. Izbrati je mogoče samo eno možnost hkrati.



Gumb Uporabi
Uporabijo se vse možnosti filtra in rezultati so prikazani v mreži.



Gumb Ponastavi
Polje Išči zadeve se ponastavi na svojo privzeto nastavitev: vrednosti za državo članico, organ
upravljanja in operativni program za povezanega uporabnika, izbran pa je filter „Nerešene
zadeve“. Uporabi se ta privzet filter in osveži mreža z rezultati.

9.7.3.2

Osebni filtri

V polju Išči zadeve je polje „Filtriraj zapise“, ki omogoča uporabo privzetega filtra ali ustvarjanje,
posodabljanje ali brisanje prilagojenih filtrov.
Filter „Nerešene zadeve“ je privzeti filter, ki ga ni mogoče spremeniti ali odstraniti in ki je uporabljen
vsakič, ko odprete okno Domača stran upravljanja zadev. Ko uporabite ta filter, bodo seveda
upoštevana izbirna merila za državo članico, organ upravljanja in operativni program. V filtru
„Nerešene zadeve“ je mogoče izbrati naslednje možnosti:
 Vrsta: izbran projekt in naročilo
 Dejanje: prazno
 Začetni in končni datum časovnega okvira: prazno
 Status: izbran status Nedodeljeno, Dodeljeno, Odprto, Ponovno odprto in Zapiranje, neizbran
status Preklicano, neizbran status Zaprta in uvrščena na beli/črni seznam
 ID zadeve, Ime zadeve, Ustvaril, Dodeljeno: prazno
Uporabnik lahko ustvari, posodobi, izbriše in izbere prilagojene filtre. Za več informacij glejte
poglavje Error! Reference source not found..

9.7.3.3

Mreža z rezultati

V mreži z rezultati v polju Išči zadeve so prikazane zadeve, ki ustrezajo uporabljenim iskalnim
merilom.
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V mreži z rezultati so prikazani naslednji stolpci:







ID zadeve: edinstveni identifikator zadeve
Ime zadeve: ime zadeve
Vrsta: vrsta zadeve (projekt ali naročilo)
Ime cilja: opis zadeve (lahko se spremeni, ko so v Arachne vključeni novi podatki)
Status zadeve: dejanski status zadeve
Na belem/črnem seznamu: zastava, ki kaže, ali je bila zadeva s statusom Zaprto uvrščena na beli
ali črni seznam
Zadeva na črnem seznamu

Zadeva na belem seznamu
 Skupna ocena: dejanska skupna ocena zadeve
 Dodeljeno: : ime osebe, ki ji je bila dodeljena zadeva (najnovejše ime; to polje je prazno, ko je
status zadeve Nedodeljeno)
 Znesek: znesek projekta ali naročila v zvezi z zadevo (lahko se spremeni, ko so v Arachne vključeni
novi podatki)
 Datum posodobitve: datum najnovejše posodobitve zadeve
 Datum nastanka: datum, ko je bila zadeva ustvarjena ali ponovno odprta
 Ustvaril: ime uporabnika, ki je ustvaril ali ponovno odprl zadevo
 Operativni program: ime operativnega programa, ki mu zadeva pripada
Mreža je privzeto razvrščena glede na ID zadeve (padajoče, najnovejše na vrhu). S klikom stolpca se
vrstni red mreže zadevnega stolpca spremeni v padajočega/naraščajočega (drugi argument
razvrščanja je vedno ID zadeve). Pod mrežo je prikazano število najdenih zadev:

V mreži je prikazano tudi število strani rezultatov iskanja ali trenutna stran, če uporabnik krmari po
straneh s puščicami za oštevilčevanje strani. Uporabniku pa za krmarjenje do izbrane strani ni treba
uporabiti puščic, ampak lahko vnese številko strani in nato na tipkovnici pritisne tabulatorko ali tipko
Enter, da prikaže vneseno stran. V polje z besedilom, v katerem je številka strani, je mogoče vnesti
samo števila v veljavnem razponu:
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9.8 Stran s statistiko o upravljanju zadev
Stran s statistiko o upravljanju zadev je zaslon, na katerem je prikazana najpomembnejša statistika v
zvezi z zadevami, do katerih ima uporabnik odobren dostop. To stran je mogoče odpreti z
naslednjima možnostma:


v glavnem meniju za upravljanje zadev (Statistika):



v podoknu opravil Upravljanje zadev (povezava na zaslon Statistika):

Na zaslonu so naslednji razdelki in elementi:
1. polje Išči zadeve;
2. skupna števila in statistika, pridobljeni z iskanjem;
3. statistika o povprečnem času;
4. graf z razvojem zadev;
5. deset najstarejših nerešenih zadev;
6. pregled nerešenih zadev glede na uporabnika;
7. statistika za število zadev (vrsta projekta);
8. statistika za število zadev (vrsta naročila).
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9.8.1 Išči zadeve

V tem polju lahko uporabnik izbere državo članico, organ upravljanja ali operativni program, za
katerega si želi ogledati statistiko. Opredeli lahko tudi obdobje, za katero želi pridobiti statistiko, in
vrste zadev.
Na zaslonu so na voljo naslednja izbirna merila, možnosti in gumbi:
 Država članica
Vključuje seznam vseh držav članic, do katerih ima uporabnik pravice dostopa. Če ima uporabnik
dostop samo do ene države članice, je ta država članica privzeto izbrana in je ni mogoče
spremeniti. Če ima uporabnik dostop do podatkov več držav članic, je izbrana vrednost „(Vse)“ in
na voljo je izbirni seznam.


Organ upravljanja
Vključuje seznam vseh organov upravljanja, do katerih ima uporabnik pravice dostopa. Če je
izbrana država članica, so na tem izbirnem seznamu samo organi upravljanja za to državo članico.
Če je na seznamu na voljo samo en element, je ta organ upravljanja privzeto izbran in ga ni
mogoče spremeniti. Če ima uporabnik dostop do podatkov več organov upravljanja, je izbrana
vrednost „(Vse)“ in na voljo je izbirni seznam.
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Operativni program
Vključuje seznam vseh operativnih programov, do katerih ima uporabnik pravice dostopa. Če je
izbrana država članica/organ upravljanja, so na tem izbirnem seznamu samo operativni programi
za to državo članico/organ upravljanja. Če je na seznamu na voljo samo en element, je ta
operativni program privzeto izbran in ga ni mogoče spremeniti. Če ima uporabnik dostop do
podatkov več operativnih programov, je izbrana vrednost „(Vse)“ in na voljo je izbirni seznam.



Vrsta
To iskalno merilo je mogoče uporabiti za iskanje zadev, povezanih s projekti ali naročili ali obojim.
Izbrana mora biti vsaj ena vrednost.



Pošiljatelj/prejemnik (From/To)
Omogoča pridobivanje statistike za določen časovni okvir. Začetni datum mora biti pred končnim
datumom ali enak temu datumu.
Začetni datum ne more biti pred 01/08/2014 (začetni datum programa Arachne). Ko se ta zaslon
prvič naloži (ali ponastavi), je privzeti datum eno leto pred trenutnim datumom, ni pa
pred 01/08/2014.
Končni datum ne more biti pred trenutnim datumom. Ko se ta zaslon prvič naloži (ali ponastavi),
je privzeti datum trenutni datum.
Če začetni datum ni izpolnjen, mora biti za izbirno merilo uporabljen najzgodnejši možni
datum (01/08/2014).
Če ni izpolnjen končni datum, je za izbirno merilo uporabljen trenutni datum.



Gumb Uporabi
Uporabijo se vse možnosti filtra in prikazana je statistika.



Gumb Ponastavi
Možnosti filtra se ponastavijo na privzete nastavitve.

9.8.2 Skupna števila in statistika, pridobljeni z iskanjem
Na tem delu zaslona je prikazano število novih zadev, ponovno odprtih zadev, zaprtih zadev (na
belem ali črnem seznamu) in preklicanih zadev za izbrano obdobje ter povprečno število zadev v tem
obdobju.
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9.8.3 Statistika o povprečnem času
Na tem delu zaslona je prikazana statistika o povprečnem času v zvezi z upravljanjem zadev.







Dodeli zadevo: čas v dnevih, potreben za dodelitev zadev, ki so imele v izbranem obdobju status
„Nedodeljeno“.
Sprejmi/zavrni zadevo: čas v dnevih, potreben za sprejetje ali zavrnitev zadev, ki so imele v
izbranem obdobju status „Dodeljeno“.
Predlagaj zaprtje zadeve: čas v dnevih, potreben za predlog zaprtja zadev, ki so imele v izbranem
obdobju status „Odprto“ ali „Ponovno odprto“.
Sprejmi zaprtje zadeve: čas v dnevih, potreben za sprejetje predloga za zaprtje zadev, ki so imele
v izbranem obdobju status „Zapiranje“.
Povprečno trajanje življenjskega kroga: čas v dnevih od ustvarjanja do zaprtja za zadeve, ki so bile
v izbranem obdobju ustvarjene in tudi zaprte (ali ponovno odprte in zaprte).

9.8.4 Graf z razvojem zadev
Na grafu z razvojem zadev je prikazan razvoj števila novih, ponovno odprtih, zaprtih in preklicanih
zadev v izbranem obdobju in za izbrano državo članico/organ upravljanja/operativni program. Prikaz
je privzeto razčlenjen glede na mesec, uporabnik pa lahko izbere tudi možnost prikaza glede na leto.
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9.8.5 Deset najstarejših nerešenih zadev
V tem polju je seznam desetih najstarejših zadev, ki še niso bile zaprte. Uporabljena so izbirna merila
iz polja za iskanje, razen obdobja, ki na tem seznamu ni upoštevan. Seznam je razvrščen glede na
naraščajoči ID zadeve (najstarejše na vrhu). Dvokliknite zadevo, da za izbrano zadevo odprete okno
Podrobnosti.

9.8.6 Pregled nerešenih zadev glede na uporabnika
V tem polju je prikazan seznam števila nerešenih zadev za vsakega uporabnika. Uporabljena so
izbirna merila iz polja za iskanje, razen obdobja in vrste, ki na tem seznamu nista upoštevana. Seznam
je razvrščen glede na skupno število nerešenih zadev.
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9.8.7 Statistika za število zadev (vrsta projekta)
Na tem grafu je prikazano skupno število zadev s statusom Dodeljeno, Odprto/Ponovno odprto in
Zapiranje, ki so povezane s projekti na podlagi izbranih iskalnih meril. Uporabljena so izbirna merila iz
polja za iskanje, razen obdobja in vrste, ki na tem grafu nista upoštevana.

9.8.8 Statistika za število zadev (vrsta naročila)
Na tem grafu je prikazano skupno število zadev s statusom Dodeljeno, Odprto/Ponovno odprto in
Zapiranje, ki so povezane z naročili na podlagi izbranih iskalnih meril. Uporabljena so izbirna merila iz
polja za iskanje, razen obdobja in vrste, ki na tem grafu nista upoštevana.
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10 Zgodovina
10.1 Zgodovina kazalnikov tveganja
Na zaslonu Zgodovina kazalnikov tveganja je mogoče analizirati oceno tveganja za določen projekt ali
naročilo v nekem preteklem trenutku. Ta zaslon je mogoče odpreti z naslednjima možnostma:


z možnostjo „Zgodovina“ v glavnem meniju programa Arachne;



s klikom projekta ali naročila z desno tipko miške in izbiranjem možnosti „Zgodovina kazalnikov
tveganja“ v meniju.

Na zaslonu so naslednji razdelki in elementi:
1. funkcija iskanja;
2. polarni grafikon;
3. polje z rezultati.
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Če želite uporabiti funkcijo iskanja, morate pri uporabi kontrolnikov izbora slediti natančnemu
vrstnemu redu. Če ste zaslon odprli tako, da ste z desno tipko miške kliknili entiteto, bodo nekatera
polja morda že izpolnjena. Ko izberete želeni operativni program, lahko izberete projekt ali naročilo
glede na njegovo ime ali ID. Izbirnik naročila je omogočen samo, če so naročila na voljo za izbrani
projekt, v nasprotnem primeru je onemogočen. Kadar sta na voljo izbirnika za projekt in naročilo, se
lahko v polju „Vrsta“ odločite, katerega boste izbrali.
Nato je omogočen izbirnik datuma; v izbirniku datuma je prikazan seznam preteklih datumov, ko je
bilo tveganje za želeni projekt ali naročilo ponovno izračunano. Ta ponovni izračun se izvede samo, če
je zaznana sprememba v tveganju (ponovni izračun se ne izvede za projekte s statusom „Preklicano“
ali projekte s statusom „Zaprto“, pri katerih je končni datum projekta več kot šest mesecev pred
trenutnim, razen če je bil ta projekt prvič vključen v Arachne ali če so bili vključeni novi podatki v
zvezi s projektom).
Ko je datum izbran, postane na voljo gumb Uporabi. S klikom tega gumba sistem prikaže polarni
grafikon in popoln nabor kazalnikov tveganja, za katere je bil opravljen izračun. Kategorije lahko
razširite tako, da kliknete znak plus (+). Če z desno tipko miške kliknete obarvane oznake, se v
pojavnem oknu prikaže podroben opis izbranega kazalnika tveganja. Upoštevajte, da se pri sivih
oznakah ne prikaže pojavno okno s podrobnostmi.
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10.2 Razvoj tveganja
Razvoj tveganj za določeno entiteto je mogoče prikazati na grafu s pregledom. Ta graf prikažete tako,
da z desno tipko miške kliknete entiteto in izberete „Razvoj tveganja“ v priročnem meniju.

Če kliknete tedenski ali mesečni razvoj, bodo podatki združeni glede na tedne ali mesece. Kazalnike
lahko skrijete tako, da kliknete ustrezno potrditveno polje na legendi.
Na koncu lahko s klikom ustreznega gumba na dnu zaslona izvozite podatke v Excelovo datoteko ali
sliko.

10.3 Statistika pošiljanja podatkov
Na zaslonu Statistika pošiljanja podatkov je prikazan vpliv ene datoteke (ali nabora datotek) na
izračun tveganja, po tem ko je bil/a poslana v izračun. Zaslon lahko odprete z možnostjo „Zgodovina“
v glavnem meniju programa Arachne.

Na zaslonu lahko uporabnik filtrira glede na državo članico/organ upravljanja/operativni program in
časovni interval med dvema datumoma. Nato je prikazan seznam poslanih datotek; podrobnosti v
mreži zajemajo datum razpoložljivosti podatkov v programu Arachne, OPID, prenesene datoteke in
število entitet, ki so bile vključene v datoteke, na primer projekti, naročila ali računi.
Če izberete eno vrsto v mreži, se bodo spodnja polja posodobila; v osrednjem povzetku pa so
prikazane podrobnosti o vplivu prenesenih datotek v programu Arachne. Na histogramih je prikazan
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vpliv na izračun tveganja pred prenosom datotek in po njem. Če se z miško postavite na histogram, se
prikaže točna vrednost.

V spodnjem delu zaslona je prikazan podrobnejši vpogled v izračun, zlasti v:







Število projektov, katerih skupna ocena se je zmanjšala za več kot 5 točk po prenosu datotek.
Število individualnih kazalnikov tveganja, če se je ocena spremenila z najvišje na najnižjo.
Število projektov, ki niso več med 50 najbolj tveganimi projekti po prenosu datotek.
Število projektov, katerih skupna ocena se je povečala za več kot 5 točk po prenosu datotek.
Število individualnih kazalnikov tveganja, če se je ocena spremenila z najnižje na najvišjo.
Število novih projektov med 50 najbolj tveganimi projekti po prenosu datotek.

Če kliknete gumb „Prikaži seznam“ na desni strani zadevnega vnosa, lahko vizualno prikažete seznam
vključenih projektov. Nato se prikaže seznam, podoben spodnjemu:
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Če z desno tipko miške kliknete en vnos, lahko odprete podrobnosti projekta.
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11 Prenos podatkov
11.1 Prenos podatkov za države članice
11.1.1 Prenos datoteke in Zgodovina prenosov
Uporabnik lahko prenese podatke s svojega računalnika z odjemalnim programom Arachne.
V meniju „Prenos podatkov“ izberite „Prenos datoteke“ in odprlo se bo novo polje.

Kliknite gumb „Dodaj“ in program bo od vas zahteval, da izberete datoteko XML. V preglednico se bo
dodal nov zapis; nato mora uporabnik izpolniti tri polja:




Opis: splošen opis prenosa in vsebine datoteke
OPID: operativni program, v katerega bo prenesena ta datoteka
Podatkovna shema: XSD, za katero mora biti preverjen XML
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Zdaj je datoteka pripravljena za prenos. Ko kliknete Oddaj, je datoteka poslana na zaslon Zgodovina
prenosov (ki ga je mogoče odpreti tudi v glavnem meniju „Prenos podatkov“).

Datoteka gre nato čez več korakov, ki vključujejo preverjanje (datoteka je preverjena v primerjavi z
izbrano XSD), stiskanje in prenos (datoteka je dejansko prenesena v obdelavo na oddaljeni strežnik).
Glede na velikost datoteke in hitrost računalnika, na katerem se izvaja program, uporabnik morda ne
bo videl nekaterih korakov, saj lahko trajajo le delček sekunde. Na koncu postopka se v stolpcu
„Status datoteke“ prikaže „Naloženo, počakajte na obdelavo“; to pomeni, da je bil postopek uspešen.
Datoteka bo kmalu obdelana (običajno na vnaprej določen dan tedna, tj. nedeljo); pred začetkom
obdelave datoteke jo lahko uporabnik izbriše tako, da klikne gumb „Izbriši“. Če gumba „Izbriši“ ni, se
datoteka obdeluje ali je že bila obdelana in postopka ni več mogoče prekiniti.
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Če en izmed korakov ni bil uspešen, sta v programu prikazana rdeča oznaka „Napaka“ in gumb za
pojasnitev napake. Uporabnik v potrditvenem oknu označi, ali želi datoteko odstraniti s seznama
(datoteka, shranjena na uporabnikovem osebnem računalniku ne bo odstranjena).

11.1.2 Preverjanje datoteke
Orodje „Preverjanje datoteke“ je mogoče odpreti v glavnem meniju programa Arachne „Prenos
podatkov“.
To je majhno neodvisno orodje, s katerim lahko uporabnik preveri datoteke XML pred prenosom.
Razlika med postopkoma „Preverjanje datoteke“ in „Prenos podatkov“ je v tem, da pri prvem
datoteka ni dejansko poslana v prenos, pridobi pa se podrobno poročilo o morebitnih težavah v zvezi
s preverjanjem datoteke.
Ko uporabnik klikne „Preverjanje datoteke“, sistem od njega zahteva izbiranje datoteke XML, nato pa
se odpre naslednje okno:

133

ARACHNE – Uporabniški priročnik

V tem oknu lahko uporabnik izbere, katera XSD naj bo uporabljena za preverjanje. Če kliknete
gumb „Uporabi“, se prikaže naslednje okno s potekom in rezultati preverjanja.
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Ko je postopek končan, lahko uporabnik zapre okno, tako da klikne ikono X.
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12 Izvoz podatkov
Funkcija izvoza je na voljo samo za uporabnike, ki jo imajo omogočeno v svojem računu.
Možnost izvoza je na voljo v katerem koli oknu z elementi v obliki preglednice. To je globalna funkcija
programa, ki bo elemente izvozila na podlagi vidne vsebine preglednice ali izbire. Funkcija izvoza ne
deluje za grafe.
Opomba: glede na vaše uporabniške pravice bo funkcija izvoza morda onemogočena.

12.1 Izbiranje zapisov
Funkcijo izvoza je mogoče uporabiti na nadzornih ploščah, za rezultate iskanja in preglednice
krmarjenja. Elemente je mogoče izbrati s standardnim klikom v oknih ter s kombinacijami SHIFT+klik
in CTRL+klik na elemente. Poleg tega lahko uporabite gumbe „Izberi vse“, „Nič ne izberi“ in „Obrni
izbor“ v spodnji orodni vrstici.

Ko na zaslonu izberete podatke, preprosto uporabite možnost Datoteka → Izvozi, da zaženete
čarovnika za izvoz.

Prikaže se naslednje okno in uporabnik lahko izbere entitete, za katere bodo izvožene nekatere
informacije.
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12.2 Koraki čarovnika za izvoz
12.2.1 Natančneje določi/potrdi izbor
Na tem zaslonu lahko preverite svoj prvotni izbor, tako da elemente na seznamu označite ali
počistite. Uporabite lahko spodnje gumbe, da izberete vse elemente, nobenega elementa ali obrnete
trenuten izbor.
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Ko je vaš izbor pravilen, kliknite gumb Naprej.

12.2.2 Izbor lastnosti
Ko so elementi izbrani, sledi druga faza, in sicer izbor lastnosti (polj), ki jih želite v svojem končnem
izvozu. S tem orodjem lahko preprečite izvoz nepotrebnih lastnosti.
Izberete lahko samo lastnosti, ki veljajo za izbrano entiteto. Lastnosti, ki veljajo za druge entitete, ni
mogoče izbrati. Pri izvozu projektov lahko na primer izberete samo lastnosti, ki veljajo za projekte
(ime itd.), ne pa tudi lastnosti, ki veljajo za druge entitete, na primer naročilo ali upravičenca, tj. pri
izvozu projekta ne morete izvoziti imena ali drugih polj, povezanih z upravičencem/izvajalcem.

Ko je izbor končan, se s klikom gumba „Naprej“ pošlje zahteva po lastnostih na strežnik.

12.2.2.1 Orodje za izbor lastnosti
Pri izvozu entitet je vrsta entitete izbrana vnaprej, zato morate izbrati samo lastnosti, ki jih želite
izvoziti v drevo lastnosti. Izberete jih tako, da označite elemente na seznamu. Poleg tega lahko s
spodnjimi gumbi izberete vse lastnosti, nobene ali obrnete izbor.
Kadar so lastnosti uvrščene v kategorije, boste z izbiranjem kategorije samodejno izbrali vse njene
lastnosti.

Lastnosti lahko poiščete tudi s posebnimi znaki, tako da jih vnesete v polje z besedilom na vrhu
drevesa. Na seznamu bodo označeni ustrezni elementi in prikazano bo prvo ujemanje.
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12.2.2.2 Predloge za lastnosti
V polju za izbor lastnosti lahko uporabnik ustvari predloge, ki jih določi sam in jih uporabi pozneje.
Predloge se shranijo v namensko datoteko, shranjeno v uporabniškem profilu sistema Windows.

V spustnem polju je seznam z različnimi predlogami, ki so na voljo. Za ustvarjanje nove predloge
morate najprej klikniti gumb Ustvari predlogo (

) in vnesti ime predloge. Nato izberite različne

lastnosti, ki jih želite dodeliti tej predlogi, in na koncu kliknite gumb za shranjevanje predloge (

).

Predloge lahko po potrebi spremenite tako, da jih izberete na seznamu, spremenite njihove izbrane
lastnosti in ponovno kliknete gumb za shranjevanje predloge. Predloge lahko izbrišete tako, da jih
izberete in nato kliknete gumb Radirka (

).

12.2.2.3 Nalaganje lastnosti
V tej fazi uporabnik ne more nič konfigurirati. V tem koraku se bodo naložili ustrezni podatki. Za
nadaljevanje preprosto kliknite Naprej.
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12.2.2.4 Izbiranje formata za izvoz
Zdaj je treba izbrati format, v katerem želite izvoziti informacije. V programu lahko izbirate med tremi
različnimi formati za izvoz:




besedilo v ločenih poljih: izvoz v formatu CSV/TSV;
izvoz preprostega besedila: izvoz v preprosti besedilni datoteki;
datoteka, formatirana v XML: izvoz v strukturirani datoteki XML.

Prvi format lahko uporabite, če želite naložiti rezultate v drugi programski opremi, na primer Excelu
ali sistemih zbirk podatkov. Izvozi se preprosta besedilna datoteka z ločenimi polji.
Izvoz preprostega besedila lahko uporabite za preglednice ali sezname, ki jih je mogoče natisniti ali
ponovno uvoziti v urejevalnike besedil.
S formatom XML bo ustvarjena strukturirana datoteka XML, ki jo je mogoče uporabiti v različnih
programih ali celo pretvoriti z XSLT za ustvarjanje izvozov v HTML.

Glede na izbrani format za izvoz je lahko vsebina naslednjih elementov na zaslonu različna. Pri
formatih za izvoz je kot izbirnik podformata mogoče uporabiti vrsto poročila. V razdelku s parametri
bodo prikazani posebni parametri v skladu z izbranimi formati za izvoz.
Primer za ločena polja – na voljo je samo ena vrsta poročila
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Primer za izvoz preprostega besedila – na voljo je zvezni seznam ali preglednica

Opomba: format CSV/TSV je format za preprosto, strukturirano besedilno datoteko. Ker je
specifikacija formata zelo osnovna, ga uporabljajte pazljivo. Spreminjanje ločitvenega znaka lahko
vpliva na to, kako bo datoteka naložena v različnih programih.
Mesto izvožene datoteke lahko izberete tako, da kliknete ikono mape in izberete datoteko.

Ko izberete format za izvoz, vrsto poročila in ciljno datoteko, lahko natančneje določite parametre za
izvoz.
Parametri za besedilo v ločenih poljih
Ločitveni znak

Ko je Ločilo v načinu FreeChar (prosti znak), tukaj vnesite znak, ki ga želite
uporabiti kot ločilo za stolpce.

Ločilo

Določa, katero ločilo za stolpce je uporabljeno v datoteki. Možne vrednosti so
Comma (vejica), Semicolon (podpičje), Pipe (navpičnica), Tab (tabulatorka) ali
FreeChar (prosti znak).
V datotekah CVS je kot ločevalec privzeto uporabljena vejica, v nekaterih
programih pa je običajno uporabljen znak za podpičje ali tabulatorko. V posebnih
primerih se uporablja znak navpičnice (|) ali prosti znak.

Imena polj kot glave

Ta možnost je privzeto omogočena. Ko je možnost omogočena, bodo v prvi vrsti
imena lastnosti.

Način nove vrstice

Vrednost CrLf ali Lf določa, kako je v datoteki zapisana nova vrstica. Če
izvažate datoteke za operacijske sisteme Linux/Unix, izberite Lf.

Uporabi nastavitve
lokalizacijo sistema
Decimalne številke

za

Ko je možnost omogočena, bodo vrednosti s plavajočo vejico formatirane z
uporabo sistemskih nastavitev.
Število decimalnih mest za ohranitev vrednosti s plavajočo vejico.

Parametri za preprosto besedilo
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Vstavi datum

Kadar je nastavljena ta možnost, bo v besedilno datoteko dodan datum izvoza.

Širina besedila

Določi največje število znakov na vrstico.

Noga dokumenta

Omogoča dodajanje dodatnega besedila v nogo dokumenta.

Glava dokumenta

Omogoča dodajanje dodatnega besedila v glavo dokumenta.

Ime dokumenta

Določi globalno ime, uporabljeno v besedilni datoteki.

Parametri za datoteko, formatirano v XML
Vrsta kodiranja

Omogoča naslednja kodiranja pri shranjevanju v datoteko XML:
 standardno (ANSI);
 ASCII (7-bitno, dosledno kodiranje ASCII);
 UTF-8 (najpogosteje uporabljeno kodiranje);
 Unicode (pravo kodiranje Unicode).

Ko izberete pravilne parametre, kliknite Naprej.

12.2.2.5 Potrditev formata datoteke
Na tem zaslonu je prikazan povzetek vaših parametrov za format datoteke. Za potrditev preprosto
kliknite Naprej.

12.2.2.6 Zaslon Izvoz
Ko vse potrdite, je prikazan zadnji korak in začnete lahko izvoz.

Za začetek izvoza podatkov preprosto kliknite gumb Izvozi. Potek izvoza je prikazan v vrstici
napredka.
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Ko je izvoz končan, kliknite gumb Zapri.

12.2.3 Povezave z datoteko
Ko se čarovnik za izvoz zapre, bo program privzeto poskusil odpreti izvoženo datoteko v privzetem
programu sistema Windows. Ta postopek lahko omogočite ali onemogočite z uporabniškimi
možnostmi (glejte poglavje Error! Reference source not found.) v možnostih izvoza.
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13 Prilagajanje vašega programa
V meniju Parametri lahko spremenite možnosti in videz programa. V tem meniju je sedem funkcij:
-

Okna: za konfiguracijo elementov in modulov v zvezi z okni.
Barve: za konfiguracijo barv, ki so uporabljene v paletah in prelivanju barv.
Predloge: se ne uporabljajo v programu Arachne, ampak so vključene zaradi združljivosti
s prejšnjimi različicami.
Stolpci: za določanje privzetih stolpcev v preglednicah z rezultati iskanja/krmarjenja in v
vizitki.
Konfiguracija nadzornih plošč: za določanje privzetih stolpcev za nadzorne plošče.
Jeziki: izbira med dvema različicama programa, in sicer francosko ter angleško.
Splošno: za določanje mesta datotek in števila decimalnih mest.

Te uporabniške nastavitve so shranjene v datoteki z uporabniškimi nastavitvami. Ko nastavitve
spremenite, bodo uporabljene v vseh oknih, ki jih boste na novo odprli. Že odprta okna ne bodo
posodobljena. To velja za vse spremembe razen za spremembo jezika, ki zahteva ponovni zagon
programa.

13.1 Okna
Uporabnik lahko določi različne možnosti, na primer ohranjanje položaja in velikosti glavnega okna,
prikaz okna s košarico in uvodnega okna ob zagonu ter prikaz potrditvenega sporočila pred izhodom.
Na voljo so tudi druge možnosti v zvezi s pogledom hierarhije in afinitet. Privzeto se lahko omogoči
napredni način iskanja (glejte poglavje Error! Reference source not found.).
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Splošne možnosti
Ohrani položaj in velikost
glavnega okna
Uporabi zunanji spletni
brskalnik
Pred izhodom pokaži potrdilo.
Prikaži podrobna poročila o
sesutju
Košarica je vidna ob zagonu
programa.
Ob zagonu prikaži podokno
opravil
Ob zagonu prikaži uvodno
okno.
Omogoči funkcijo „opozori
me“
Obvestila
Hierarhični graf
Omogoči združevanje vozlišč
Število uspešnih poskusov
Uporabi metodo „skupnega
približka“

Ko je aktivirana ta možnost, se najnovejši položaj in velikost
programa shranita v uporabniško konfiguracijsko datoteko, zato da
se ponovno zažene na istem mestu.
Ko je aktivirana ta možnost, bo program odprl spletne povezave v
zunanjem spletnem brskalniku, ne pa v vgrajenem brskalniku.
Ko je aktivirana ta možnost, je ob zapiranju programa prikazano
potrditveno okno.
(Te možnosti ni mogoče spremeniti.)
Ko je aktivirana ta možnost, bo ob zagonu programa prikazano okno
s košarico.
Ko je aktivirana ta možnost, bo ob zagonu programa prikazano
podokno opravil.
Ko je aktivirana ta možnost, bo ob zagonu programa prikazana
uvodna spletna stran.
S to možnostjo omogočite, da Arachne pošlje uporabniku
elektronsko sporočilo z obvestilom o pomembnih spremembah v
zvezi s kazalniki za operativni program, ki ga spremlja.

(Te možnosti ni mogoče spremeniti.)
(Te možnosti ni mogoče spremeniti.)
(Te možnosti ni mogoče spremeniti.)
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Združitev je bila preskočena.
Pogled afinitet
Skoki na afinitete
Skoki na pravne povezave
Največje število vozlišč za
osebe
Največje število vozlišč za
podjetja
Prikaži imena podjetij kot
privzeto nastavitev
Možnosti iskanja
Omogoči napredni način
Možnosti izvoza
Po izvozu odpri rezultate
Samodejna posodobitev
Omogoči samodejno
posodabljanje

(Te možnosti ni mogoče spremeniti.)
(Te možnosti ni mogoče spremeniti.)
(Te možnosti ni mogoče spremeniti.)
(Te možnosti ni mogoče spremeniti.)
(Te možnosti ni mogoče spremeniti.)
Ko je aktivirana ta možnost, bodo v vozliščih za podjetja v pogledu
afinitet namesto števila podjetij prikazana imena podjetij.
Ta možnost ima enako vlogo kot možnost „Napredni način“ v meniju
za iskanje po entitetah.
Ko je aktivirana ta možnost, bo program po uspešnem izvozu
poskusil samodejno odpreti izvoženo datoteko.
Ko je aktivirana ta možnost, je omogočeno samodejno
posodabljanje.
Ta funkcija ni na voljo.
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13.2 Barve
Uporabnik lahko izbere želene barve ali barve, ki omogočajo boljšo vidljivost pri obarvanju grafov
(glejte npr. možnost obarvanja).

Barve lahko spremenite tako, da dvokliknete izbirnike barv. Odpre se standardni izbirnik barv sistema
Windows.

13.2.1 Prelivanje barv
Prelivanje barv, ki je uporabljeno za prikaz zveznih vrednosti, temelji na treh barvah: nižja, srednja in
višja barva, ki predstavlja nižje, srednje in višje vrednosti.

13.2.2 Barvna paleta
Barvna paleta je uporabljena za prikaz oštevilčenih vrednosti ali različnih nizov. Lahko je samodejna
ali uporabniško določena. V načinu za uporabniško paleto lahko uporabnik določi osem osnovnih
barv. V samodejnem načinu program samodejno ustvari te barve z algoritmom za optimalno
disperzijo HSL (ki zagotavlja optimalno razliko v barvi med dvema zaporednima barvama).
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13.3 Privzeti stolpci
Uporabnik lahko za vsako entiteto (podjetje, skupino, osebo itd.) in vsako vrsto povezave (pravno
povezavo, članstvo, zasebno povezavo itd.) izbere stolpce, ki jih želi prikazati na seznamu z rezultati,
na plošči s podrobnostmi v podoknu opravil (na levi strani programa) in na kazalnikih v grafu, ki so na
voljo v oknih z grafi.

13.3.1 Za stolpce v preglednici
Ta izbor bo vplival na rezultate iskanja in preglednice krmarjenja. Ne vpliva pa na nadzorne plošče. Ko
opravite izbor, se bo ta uporabil v vseh oknih, ki jih boste na novo odprli.

13.3.2 Za ploščo s podrobnostmi
Ta izbor vpliva samo na ploščo s podrobnostmi v podoknu opravil. Ko opravite izbor, se bo ta
posodobil, ko bo nova entiteta naslednjič prikazana na plošči.

13.3.3 Za kazalnike v grafu
Ta izbor vpliva samo na kazalnike obarvanja v oknih z grafi. Ko opravite izbor, bo ta na voljo, ko boste
naslednjič odprli okna z grafi.
Upoštevajte, da lahko v tem načinu z dodatnim gumbom
preglednejši in lažji za uporabo.

vnesete ločila, zaradi katerih so meniji

13.3.4 Urejanje stolpcev
1. V kombiniranem polju Stolpci za: izberite entiteto ali relacijo, za katero želite spremeniti
konfiguracijo stolpcev. Na levem seznamu so trenutno izbrani stolpci, na desnem seznamu pa so vsi
stolpci, ki so na voljo za izbrano entiteto ali relacijo.
2. Če želite dodati nov stolpec, ga izberite na desnem seznamu in nato kliknite puščico

.

3. Če želite stolpec odstraniti z izbora, ga izberite na levem seznamu in nato kliknite gumb Izbriši ( ).
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4. Če želite spremeniti vrstni red izbora, izberite polje na levem seznamu in uporabite gumba s
puščicama gor/dol.
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14 Napredne funkcije
14.1 Napredni način iskanja
Ker so vsa standardna iskanja omejena na nekatera vnaprej opredeljena merila, lahko vklopite tudi
napredni način. Napredni način omogoča, da obrazce za iskanje povsem prilagodite glede na celoten
nabor lastnosti, ki so na voljo v sistemu. Napredni način lahko omogočite v glavnem meniju Entitete
ali v konfiguraciji programa (glejte poglavje Error! Reference source not found.).

Ko omogočite napredni način, bodo po nadaljnjem odpiranju obrazcev za iskanje po entitetah ali
relacijah namesto vnaprej opredeljenih obrazcev prikazani obrazci za iskanje, ki jih lahko povsem
prilagodite. Če se želite vrniti na standardni način, preprosto počistite izbiro možnosti v meniju.

14.1.1 Oblikovanje vašega obrazca za iskanje
Obrazec za napredno iskanje je najprej povsem prazen.

Za vsako novo merilo boste morali:




izbrati lastnost;
izbrati operator;
po želji vnesti vrednost za izbrano lastnost.

Lastnost izberete na prvem spustnem kontrolniku. Upoštevajte, da bo v prvi vrstici v spustnem
kontrolniku prikazan samo omejen nabor lastnosti, ki se imenujejo indeksirane lastnosti. Poizvedbe
za indeksirane lastnosti so uspešnejše kot poizvedbe za neindeksirane lastnosti.

Ko izberete lastnost, morate izbrati operatorja. Operatorji se razlikujejo glede na vrsto lastnosti.
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Operatorji za številčne vrednosti so operatorji enakosti in vrstnega reda: =, <, <=, >, >= in operator
„Neopredeljeno“.
Operatorji za besedilne vrednosti so:




operator enakosti (=), ki določa popolno ujemanje;
operator vsebine (Vsebuje), ki v lastnosti išče zadevne besede;
operator Neopredeljeno.

Operatorji za oštevilčene vrednosti so:



operator enakosti (=);
operator za več enakosti (seznam V).

Druga možnost omogoča izbiranje več možnosti.
Ko izberete operator, se pojavi dodatno polje, v katerega lahko vnesete vrednost, razen za operator
Neopredeljeno, ki ne zahteva vrednosti.

Polje za vrednost se razlikuje glede na vrsto lastnosti. Za besedilne vrednosti se uporablja polje z
besedilom, za številčne vrednosti se uporablja polje s številčno vrednostjo in za oštevilčene vrednosti
se uporablja spustni seznam.
Tako ste ustvarili svoje prvo iskalno merilo.
Upoštevajte, da lahko z gumbom Radirka prekličete svoje spremembe. Z vsakim klikom se boste
premaknili en korak nazaj ter se vrnili na izbirnik operatorja in nato na izbirnik lastnosti.
Če želite dodati več meril, preprosto uporabite gumb „+“. Dodana bo nova vrstica in začnete lahko
enak postopek.

Če želite odstraniti zaključeno vrstico, uporabite gumb z rdečim križcem.
Opomba: pri ustvarjanju naprednih obrazcev upoštevajte, da je za pridobitev rezultatov (IN delovanje
postopka) treba izpolniti vsa merila.
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14.2 Možnosti naknadnega filtriranja
Možnost naknadnega filtriranja je posebno dejanje, ki ga je mogoče izvesti za rezultate iskanja po
entitetah in vsebino košarice. Ta postopek naknadnega filtriranja deluje samo za nabor rezultatov in
samo na podlagi informacij, ki so na voljo (tj. vidni stolpci).

Če kliknete gumb za naknadno filtriranje , se prikaže novo okno, v katerem lahko uporabnik izbere
lastnosti/vrednosti za filtriranje trenutnih rezultatov. To okno deluje povsem enako kot napredno
iskanje (glejte poglavje Error! Reference source not found.), ampak z naborom lastnosti, v celoti
omejenim na dejansko vidne stolpce, saj s tem postopkom na strežnik ne bodo poslane nobene
poizvedbe. Preprosto bo filtriral lokalne rezultate.

Za več informacij o določanju vaših meril glejte prejšnje poglavje o naprednem iskanju. Ko določite
svoja merila, kliknite gumb Uporabi, da uporabite filter na lokalnih rezultatih.
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Po uporabi filtra se za rezultate v oknu za iskanje izvede postopek naknadnega filtriranja v skladu z
izbranimi merili.

V glavah vrst se pojavi črka F, ki označuje filtrirane rezultate, na ikoni gumba pa je prikazan kazalnik v
obliki svetleče zelene diode, ki kaže, da je filter trenutno aktiven. Za ponastavitev filtra ponovno
kliknite gumb za postopek naknadnega filtriranja , nato kliknite gumb „Ponastavi“ v oknu za postopek
naknadnega filtriranja in nato uporabite rezultate.

14.3 Osebni filtri
Shranjevanje meril za filtriranje in razvrščanje je posebno dejanje, ki ga je mogoče izvesti za različna
iskanja po entitetah in nadzorne plošče. Uporabnik lahko ustvari, posodobi, izbriše in izbere
prilagojene filtre.

Če je izbran obstoječi osebni filter, se vsa merila filtriranja in razvrščanja inicializirajo z vrednostmi
izbranega filtra.


Ustvarjanje novega filtra:
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o

Uporabnik v skladu s svojimi potrebami določi vsa izbirna merila v elementih za filtriranje
in razdelku za skupine.

o Nato klikne gumb za nov filter (
), da shrani svojo izbiro.
o Uporabnik določi ime za filter (največ 50 znakov). Če ime filtra že obstaja, se prikaže
sporočilo o napaki.


Posodabljanje obstoječega filtra:
o Uporabnik na izbirnem seznamu za filter izbere filter, ki ga želi posodobiti.
o

V skladu s svojimi potrebami spremeni izbirna merila v elementih za filtriranje in razdelku
za skupine.

o Nato klikne gumb za posodobitev filtra (
), da shrani posodobitve.
o Pojavno okno bo od uporabnika zahtevalo, da potrdi posodobitev filtra, in po potrditvi se
bodo nove nastavitve filtra samodejno uporabile. Če uporabnik ne potrdi posodobitve,
bodo opravljene spremembe zavržene.


Brisanje filtra:
o Uporabnik na izbirnem seznamu za filter izbere filter, ki ga želi odstraniti.

o Nato klikne gumb za brisanje filtra (
).
o Pojavno okno bo od uporabnika zahtevalo, da potrdi brisanje filtra.
o Po odobritvi in brisanju filtra bodo vse možnosti filtra inicializirane in vsi izbirniki bodo
ponovno inicializirani na celoten nabor vrednosti.

14.4 Košarica Entitete
Košarica je dodatna komponenta za ohranjanje zanimivih entitet, pridobljenih z iskanji, krmarjenjem
ali grafi. Uporabna je zlasti za iskanje z navzkrižnim vnosom. Ko kliknete element v košarici, se pod
košarico, in sicer v vizitki, prikažejo nekatere osnovne podrobnosti o tej entiteti.

14.4.1 Omogoči košarico
Košarico lahko omogočite s potrditvijo možnosti Košarica v meniju Okna.

154

ARACHNE – Uporabniški priročnik
Košarica je privzeto prikazana v skrčeni obliki na desnem robu v prostoru programa. Odprete jo tako,
da kliknete zavihek. Če želite, da ostane odprta, preprosto kliknite gumb Pripni v njeni naslovni
vrstici.

Opomba: funkcija za košarico je morda onemogočena v nekaterih različicah odjemalca ali za nekatere
uporabniške profile.

14.4.2 Pošiljanje elementov v košarico
Elemente lahko pošljete v košarico na dva načina:



v priročnem meniju z levo tipko miške kliknete možnost „Dodaj v košarico“;
preprosto povlecite in spustite elemente s preglednic v košarico. Opozorilo: za izvedbo postopka
povleci in spusti morate izbrati glavo vrste (upoštevajte, da tega postopka ni mogoče izvesti na
nadzornih ploščah ali majhnih nadzornih ploščah).
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Košarico lahko naložite, pripnete, shranite ali spraznite (v formatu .bsk). Število elementov,
shranjenih v košarici, je prikazano na spodnji desni strani okna. Za učinkovitejši pogled je košarica
neposredno razvrščena glede na vrsto entitete.
Upoštevajte, da je v košarici lahko več vrst entitet, v njej pa ne more biti relacij. Z dodajanjem relacije
bodo dodane izvorne in ciljne entitete.

14.4.3 Možnosti košarice
Filtriranje
Ker je lahko v košarici veliko različnih vrst entitet, bodo možnosti „Filter je omogočen“ prikazale
samo želeno vrsto entitete.

Nalaganje, shranjevanje in združevanje košaric

Program zagotavlja tudi naslednje možnosti:





shranjevanje košarice s povezavo Shrani;
nalaganje košarice s povezavo Naloži – trenutna vsebina bo odstranjena;
pripenjanje košarice s povezavo Pripni – trenutna vsebina se ohrani in doda se nova;
praznjenje trenutne košarice s povezavo Sprazni.
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14.5 Krmar
S krmarjem lahko uporabnik vizualno prikaže različne relacije med različnimi vrstami entitet
(podjetje, oseba in skupina) na enem samem zaslonu (ki je zaradi treh vrst entitet ločen na tri dele).
Cilj krmarja je popoln pregled nad razmerji v okolici določene entitete.
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Če želite odpreti okno s krmarjem, uporabite priročni meni podjetja, osebe ali skupine, in z levo tipko
miške kliknite možnost „Krmar“.

Zaslon za krmarjenje pa lahko odprete tudi v glavnem meniju z Entitete -> Krmar.

Na tem (praznem) zaslonu morate povleči in spustiti entiteto v pravo območje, tj. povleči podjetje in
ga spustiti v preglednico „Podjetja“.
Če dvokliknete katero koli entiteto na zaslonu za krmarjenje, bodo preglednice (Skupine, Podjetja,
Osebe) dopolnjene z ustreznimi, povezanimi elementi.
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14.6 Sistem licenc
Uporabniki programa Arachne imajo neomejen dostop do notranjih podatkov:






vseh podatkov, ki so bili preneseni za operativni program v orodju Arachne;
vseh ocen kazalnikov tveganja (na podlagi notranjih in zunanjih podatkov);
podrobnih informacij (prikaz na ravni z več podrobnostmi/pojavni elementi) o kazalnikih
tveganja na podlagi notranjih podatkov;
vizualnih prikazov na podlagi notranjih podatkov (pogled okolice);
sistema za upravljanje zadev.

Za dostop do zunanjih podatkov (podatkov o podjetju, pogledov hierarhije in afinitet, podrobnosti o
seznamih politično izpostavljenih oseb, seznamov sankcij, negativnih medijev itd.) pa velja sistem
licenc s strukturo sočasnih uporabnikov.
Če je licenca na voljo, bo uporabnik pridobil podatke, ki jih išče. Kadar je izvedeno dejanje, za
katerega je zahtevana licenca, licenca pa ni na voljo, se prikaže pojavno sporočilo.

Licenca, ki jo uporablja uporabnik, se samodejno sprosti, če uporabnik ne uporabi dostopa do
zunanjih podatkov v naslednjih petih minutah. Upoštevajte, da se sprosti samo licenca in da je
uporabnik še vedno povezan s programom Arachne.

14.7 Funkcija „opozori me“
S funkcijo „opozori me“ lahko Arachne pošlje uporabniku elektronsko sporočilo z obvestilom o
pomembnih spremembah v zvezi s kazalniki za operativni program, ki ga spremlja. Uporabnik lahko
upravlja to funkcijo v nastavitvah za parametre v programu Arachne (glejte poglavje Error! Reference
source not found.). Elektronsko sporočilo bo vsebovalo samo standardno besedilo, ki bo obvestilo
uporabnika o novih prenosih podatkov, pomembnih spremembah v zvezi z opredeljenimi tveganji za
projekte ali naročila v njegovih programih, tj.:
 v Arachne so bile prenesene nove podatkovne datoteke;
 za vsaj 1 projekt se je skupna ocena povečala za več kot 5 točk;
 za vsaj 1 projekt se je skupna ocena zmanjšala za več kot 5 točk;
 za vsaj 1 naročilo se je skupna ocena povečala za več kot 5 točk;
 za vsaj 1 naročilo se je skupna ocena zmanjšala za več kot 5 točk.
Opozoril ni mogoče prejemati samo za določen program ali projekt. Ta funkcija velja za vse programe
in projekte, do katerih ima uporabnik pravice dostopa. Elektronsko sporočilo bo poslano vsak teden
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(po obdelavi novih podatkovnih datotek) na elektronski naslov, ki je opredeljen v orodju za
upravljanje uporabnikov.
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15 Odpravljanje težav v programu
V program so vgrajene zmogljivosti za beleženje in sporočanje napak. Kadar pride do kritične napake,
program prikaže popolno poročilo o napaki.

Če pride do takih napak, jih sporočite z gumbom Poročilo, če pa samodejno poročanje ni na voljo ali
je neuspešno, pošljite poročilo o napaki po elektronski pošti. Vsebino poročila lahko kopirate in jo
prilepite v elektronsko sporočilo ali drug dokument z gumbom za odložišče ( ).
Če želite razvijalcem pomagati pri opredeljevanju in odpravljanju težave, lahko pošljete tudi dnevnike
programa. Upoštevajte, da je zadnji dnevnik samodejno pripet v elektronsko sporočilo s poročilom,
če uporabite gumb Poročilo. Če želite poiskati in poslati dnevnike, izvedite te preproste korake:




v sistemu Windows odprite Raziskovalca;
v naslovno vrstico vnesite naslednje: %APPDATA%\Vadis s.a\GET Client
application\Arachne\Logs. S tem bi morali odpreti mapo z dnevniki programa.
Dnevniki so ustvarjeni vsak dan in poimenovani s trenutnim datumom. Če želite najti zadnji
dnevnik, preprosto poiščite datoteko z imenom Log-<llll>-<mm>-<dd>.log, pri čemer je „l“
leto, „m“ mesec in „d“ dan, ki ustrezna današnjem datumu.
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16 Dodatki
16.1 Glosar
Afiniteta

Poslovno razmerje med dvema upraviteljema/lastnikoma istega podjetja
(neposredna afiniteta) ali dvema različnima podjetjema, ki sta pravno povezana
(posredna afiniteta).

Pogled afinitet

Graf, na katerem so predstavljene vse neposredne in posredne afinitete za zadevno
osebo.

Združena
podjetja

Podjetja, ki jih ima v lasti samo en delničar. Imenujejo se združena, ker so prikazana
skupaj z delničarjem v enem vozlišču na grafu.

Košarica

Orodje, ki omogoča shranjevanje iskanj o podjetjih, osebah in skupinah.

Upravičenec

Relacija
Upravičenec
povezuje
projekte
in
podjetja.
Med projektom in podjetjem, ki je upravičeno do njega, mora obstajati vsaj eno
razmerje.
Pravzaprav ne gre samo za povezavo z upravičencem, ampak za katero koli vrsto
povezave med projekti in podjetji:
 upravičenec (1 na projekt);
 izvajalci in podizvajalci;
 partnerji;
 člani konzorcija.

Vizitka

Okno z osnovnimi informacijami o izbrani entiteti.

ID BvD

Edinstveni identifikator ali koda podjetja za katero koli podjetje. BvD je kratica za
Bureau van Dijk.

Velikost BvD

Velikost podjetja glede na opredelitev Bureau van Dijk (povezana s prihodki,
številom zaposlenih in bilančno vsoto podjetja).

Upravljanje
zadev

Upravljanje zadev je orodje za pomoč uporabniku pri upravljanju ustreznega
spremljanja projektov ali naročil, ki zahtevajo dodaten pregled.

Oznaka EK

Oznaka, ki označuje, da je podjetje povezano s projekti Evropske komisije.

Grozd

– Nabor podjetij, ki so povezana med sabo in v okolici najožje skupine močno
povezanih podjetij.
– Postopno je sestavljena iz najožje skupine vseh povezanih podjetij z več kot 50odstotno udeležbo, nato iz močno povezanih podjetij z več kot 25-odstotno
udeležbo in nato iz drugih podjetij, v katerih ima ta skupina največji vpliv.
– Grozd posameznega podjetja pomeni, da ga imajo njegovi delničarji v skupni lasti.
– Zgradba grozda zajema investicijske in neinvesticijske skupine. Algoritem za grozd
se uporabi za ti dve populaciji. Presek teh dveh populacij vključuje neinvesticijska
podjetja, ki jih ima v lasti eno investicijsko podjetje ali več teh podjetij.
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Podjetja

Entiteta Podjetje združuje informacije, ki temeljijo na podatkih Evropske komisije
(informacijah o upravičencu, izvajalcu in podizvajalcu) in javnih podatkih (finančnih
podatkih in ocenah). Podjetja so povezana s projekti v okviru relacije Upravičenec. Z
naročili so povezana v okviru relacije Izvajalec.
Poleg tega so podjetja med seboj povezana v okviru relacije Pravna povezava, s
skupinami so povezana v okviru relacije Članstvo, z osebami pa v okviru relacije
Zasebno. Te tri relacije temeljijo na javnih podatkih.

Kraj podjetja

Lokalno mesto podjetja.

Naročilo

Entiteta Naročilo predstavlja naročilo, ki ga podpiše podjetje (upravičenec ali
izvajalec) za zadevni projekt. Naročilo je povezano s projektom v okviru relacije
Projekt/naročilo in s podjetjem v okviru relacije Izvajalec.

Kontrolna
točka

Kontrolna točka je na vrhu najožje skupine in ima vsaj eno stopnjo udeležbe, višjo
od 50 %, v primerjavi z drugim podjetjem v isti najožji skupini. V isti najožji skupini je
mogoče opredeliti več kontrolnih točk. Po drugi strani pa je skupina morda
sestavljena samo iz šibkih povezav in nima kontrolne točke (tj. najožjega kroga ni).

Nadzorna
plošča

Na nadzorni plošči so povzete ključne informacije za projekte, upravičence, naročila
in izvajalce na strnjen, vizualen in interaktiven način. Njen cilj je usmeriti pozornost
uporabnika na kazalnike visokega tveganja.

Dobiček pred
obrestmi,
davki in
amortizacijo
EU Login

Dobiček podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo, ki kaže njegovo trenutno
operativno donosnost, tj. koliko dobička zasluži s trenutnimi sredstvi in posli v zvezi
z izdelki, ki jih proizvaja in prodaja.

Entiteta

Projekt, naročilo, podjetje, oseba ali skupina.

Skupina

Entiteta Skupina predstavlja nabor podjetij, ki so močno povezana v okviru relacije
Pravna povezava. Skupine so povezane s podjetji v okviru relacije Članstvo in med
seboj v okviru relacije Pravna povezava skupine.

Ime skupine
ali
predstavnik
skupine

Predstavnik skupine je lahko končni lastnik skupine, če ga skupina ima, ali
najvplivnejše podjetje na najvišji ravni, ki je bilo izbrano za predstavljanje skupine.
Kadar končni lastnik ni del normalne skupine (v tem primeru je končni lastnik
običajno v investicijski skupini) ali skupina nima končnega lastnika, je to
najvplivnejše podjetje na najvišji ravni tisto, ki ima največje število neposrednih in
posrednih podrejenih podjetij z močnimi povezavami (stopnjo udeležbe, višjo od
25 %) znotraj skupine.

Ker program Arachne temelji na arhitekturi odjemalec–strežnik, je za povezavo s
strežnikom potrebno preverjanje pristnosti uporabnika. Privzeto preverjanje
pristnosti uporabnika se izvede s standardno storitvijo preverjanja pristnosti
EU Login, ki se uporablja v Evropski komisiji.
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Pravna
povezava
skupine
Pokaži
hierarhijo

Relacija Pravna povezava skupine povezuje skupine z združevanjem pravnih povezav
med podjetji v teh skupinah.

Interaktivno
poročilo

Poročilo s podrobnimi informacijami o kateri koli entiteti.

Investicijska
podjetja

Podjetje se imenuje investicijsko podjetje, če ima eno od naslednjih značilnosti:
1. koda dejavnosti podjetja je:
– 65: finančno posredništvo, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov;
– 66: zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega
zavarovanja;
– 67: pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu;
2. razvrščeno je v eno od naslednjih vrst podjetja:
– banke;
– finančna podjetja;
– vzajemni in pokojninski skladi/skrbniške družbe/skladi/fiduciarji;
– javni organi/države/vlade.

Vizualni prikaz notranje strukture skupine podjetij.

Investicijsko podjetje na najvišji ravni je investicijsko podjetje, ki med svojimi
delničarji nima podjetja ali pa so njegovi delničarji samo investicijska podjetja na
najvišji ravni.
Investicijska
skupina

Investicijska mreža je sestavljena iz vseh pravnih povezav, ki imajo delničarja, in
sicer investicijsko podjetje na najvišji ravni. Investicijska skupina je sestavljena iz te
investicijske mreže. Zaradi povezljivosti so lahko v investicijski skupini vsa podjetja,
ki so investicijska podjetja na najvišji ravni, razen odvisna podjetja na najnižji ravni,
ki so neinvesticijska podjetja. Mogoče je torej, da podjetje pripada investicijski in
normalni skupini: to je neposredno odvisno podjetje investicijskega podjetja na
najvišji ravni.

Pravna
povezava

Relacija Pravna povezava povezuje podjetja in predstavlja lastništvo enega podjetja
nad drugim. To povezavo določa stopnja udeležbe (v odstotkih).

Niveliranje

Opredelitev ravni (ali pomembnosti) podjetja znotraj skupine, ki se začne s končnim
lastnikom (raven 0): podjetja (manjšinski delničarji) nad končnim lastnikom imajo
raven nad 0, odvisna podjetja pa pod 0.

Zemljevid
skupin

Zemljevid skupin je zemljevid mreže med seboj povezanih grozdov podjetij.

Članstvo

Relacija Članstvo povezuje podjetja z njihovimi skupinami. Eno podjetje je lahko
povezano z eno skupino ali dvema skupinama ali pa ni povezano z nobeno skupino.
V primeru dveh skupin je ena skupina standardna skupina, druga pa investicijska
skupina.
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Oznaka NACE

Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (v francoščini:
Nomenclature des Activités économiques dans la Communauté Européenne),
običajno okrajšana v NACE, je evropski sistem za klasifikacijo industrijskih
standardov, ki je sestavljen iz 6-mestne kode.

Krmar

S krmarjem lahko uporabnik vizualno prikaže različne relacije med različnimi vrstami
entitet (podjetje, oseba in skupina) na enem samem zaslonu (ki je zaradi treh vrst
entitet ločen na tri dele). Cilj krmarja je popoln pregled nad razmerji v okolici
določene entitete.

Zbirka
podatkov
Orbis

Zbirka podatkov z javno dostopnimi informacijami o podjetjih in njihovih članih
odbora:
o splošne informacije (naslov, telefon, spletna stran itd.);
o finančne informacije iz objavljenih bilanc stanja;
o informacije o lastništvu med podjetji;
o razmerja v zvezi z lastništvom in funkcijami med podjetji in posamezniki.

Graf Pot

Najkrajša pot med dvema zadevnima entitetama, ki se lahko ročno obogati z
dodatnimi entitetami in relacijami.

Stopnja
udeležbe

Odstotek, ki ga ima v lasti delničar v odvisnem podjetju. Obstajata dve vrsti stopenj
udeležbe: „neposredna“, ki opisuje neposredno povezano udeležbo, in „skupna“, ki
je vsota neposredne udeležbe delničarja v odvisnem podjetju in udeležbe, ki je
posredno v lasti delničarja v takem podjetju.

Oseba

Entiteta Oseba predstavlja posameznike ali korporacije. Osebe so povezane s
projekti v okviru relacije Vključenost.
Povezane so tudi s podjetji v okviru relacije Zasebno in med seboj v okviru relacije
Afiniteta.

Primarna
država

Država, ki je najbolj zastopana v skupini.

Primarni
sektor

Sektor dejavnosti, ki je najbolj zastopan v skupini.

Primarno
število
podjetij
Primarno
število držav

Število podjetij v skupini.

Zasebna
povezava

Relacija Zasebno povezuje osebe s podjetji; povezavo določa vloga ali položaj osebe
v podjetju.

Količnik
stopnje

Povprečne stopnje udeležbe, ki jih ima lahko skupina A kot delničarska skupina v
drugi skupini B. To je vsota vseh stopenj udeležb vseh delničarjev skupine A v

Število držav v skupini.
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udeležbe

odvisnih podjetjih skupine B, deljena s številom podjetij v skupini B.

Relacije

Upravičenec, vključenost, odhodek, izvajalec in podizvajalec, povezave, članstvo ali
afiniteta.

Povezana
podjetja

Iskanje, ki zajame katero koli skupino; vsa podjetja, ki pripadajo skupini.

Povezane
skupine

Iskanje, ki zajame katero koli podjetje; informacije o skupini, ki ji pripada.

Delničar

Oseba ali podjetje, ki ima v odvisnem podjetju stopnjo udeležbe.

Najožja
skupina

V najožji skupini so samo podjetja, ki so povezana s stopnjo udeležbe, višjo od 50 %.

Močna
skupina

V močni skupini so podjetja, ki so povezana s stopnjo udeležbe ali vsoto udeležb
podjetij iz najožje skupine, višjo od 25 %.

Odvisno
podjetje

Podjetje, ki je v neki meri v lasti osebe ali drugega podjetja.

Okno
povzetka

Okno, v katerem lahko uporabnik izračuna statistiko o naboru entitet.

Podokno
opravil

Podokno opravil je na levi strani zaslona programa in vsebuje več funkcionalnih
razdelkov.

Končni lastnik

Opredeljuje podjetje z največjim vplivom znotraj skupine, pri čemer velja naslednji
prednosti vrstni red:
– je na vrhu močnega grozda;
– ima največje število podrejenih podjetij (neposrednih ali posrednih);
– ima najvišjo vsoto stopenj udeležb v neposrednih odvisnih podjetjih;
– je največje po velikosti (glede na podatke Bureau van Dijk);
– ima največji lastniški kapital.

Teža

Moč razmerja med dvema skupinama, ki je opredeljeno kot povprečje dveh
količnikov stopenj udeležbe med njima.

Pozdravno
okno

Pozdravno okno je nekakšna odskočna deska, ki povezanemu uporabniku zagotovi
neposreden prikaz različnih vrst informacij. Te informacije zajemajo upravljanje
zadev, statistiko o kazalnikih tveganja in različne nadzorne plošče, uporabljene v
programu.
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16.2 Napovedni kazalniki Vadis (VPI)
16.2.1 Ocena tveganja stečaja VPI
Ocena tveganja stečaja VPI je napovedni kazalnik, ki kaže nagnjenost k stečaju, tj. verjetnost, da bo
podjetje v naslednjih 12 do 18 mesecih šlo v stečaj. Napovedi kazalnika Nagnjenost k stečaju VPI
temeljijo na modelih z globalnim dosegom, nato pa so lokalizirane.
Najboljši model za vsak razdelek v velikosti države je izbran izmed velikega števila modelov, ki so
izdelani za ta razdelek in navzkrižno preverjeni v populaciji. Vsi modeli so izdelani na podlagi
dejanskih stečajev, ki so se zgodili v preteklih letih. Najboljši modeli so nadalje preskušeni in
preverjeni na podlagi opredeljenih stečajev v obdobju pred tistim, ki je bil uporabljen za izdelavo
modela.
Ocenjevanje je na voljo za podjetja v približno 60 državah, v katerih so na voljo informacije o
podjetjih. Za izračun ocene morajo biti na voljo zadostni (pretekli) finančni podatki o podjetju in
podjetjih v njegovi primerljivi skupini subjektov. Pridobi se ocena tveganja v vsaki državi za vse
segmente velikosti. Razpon te ocene je od 1 do 20, pri čemer 20 pomeni prvih 5 % najbolj
izpostavljenih podjetij v državi. Lokalna ocena tveganja je opredeljena tudi s šestimi razredi (A, B, C,
D, E in F), pri čemer je F razred z največjo nagnjenostjo k stečaju v naslednjih 12 do 18 mesecih. V
naslednji preglednici so navedene različne kategorije z oceno ujemanja:
Kategorija Ocena

Razlaga

A

1–5

Podjetje sodi v spodnjih 25 % podjetij v svoji državi z najnižjim tveganjem
za stečaj v naslednjih 18 mesecih.

B

6–11

Podjetje sodi v drugo najnižjo skupino podjetij v svoji državi z nizkim
tveganjem za stečaj v naslednjih 18 mesecih.

C

12–14

Podjetje sodi v tretjo najnižjo skupino podjetij v svoji državi s sorazmerno
nizkim tveganjem za stečaj v naslednjih 18 mesecih, vendar je tveganje
večje kot pri tistih z oceno B.

D

15–17

Podjetje sodi v skupino podjetij v svoji državi s srednjim tveganjem za
stečaj v naslednjih 18 mesecih.

E

18–19

Podjetje sodi v skupino nestabilnih podjetij v svoji državi z visokim
tveganjem za stečaj v naslednjih 18 mesecih.

F

20

Podjetje sodi v prvih 5 % podjetij v svoji državi z najvišjim tveganjem za
stečaj v naslednjih 18 mesecih.

„Ni rezultata VPI“ kaže, da ni na voljo zadostnih (preteklih) finančnih podatkov za napoved
napovednih kazalnikov VPI.

16.2.2 Nagnjenost k prodaji (P2B) VPI
Rezultat prodaje (ang. VPI P2B Sold, „Propensity to be Sold“) napoveduje nagnjenost podjetja, da bo
prodano ali da ga bo kupilo drugo podjetje.

16.2.3 Najmanjša ocenjena vrednost transakcije VPI
Najmanjša ocenjena vrednost transakcije (ang. VPI EDV min, „Minimum Estimated Deal Value“) je
napoved za najnižji razpon finančne vrednosti, ki bi ga imelo podjetje, če bi bilo v tem trenutku
prodano.
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16.2.4 Največja ocenjena vrednost transakcije VPI
Največja ocenjena vrednost transakcije (ang. VPI EDV max, „Maximum Estimated Deal Value“) je
napoved za najvišji razpon finančne vrednosti, ki bi ga imelo podjetje, če bi bilo v tem trenutku
prodano.

16.3 Informacije o kazalnikih tveganja v programu ARACHNE
16.3.1 Vrste kazalnikov tveganja
V orodju Arachne so tri glavne vrste kazalnikov tveganja:
-

Preverjanja na podlagi absolutne vrednosti
Kazalniki tveganja v tej kategoriji so izračunani s primerjavo vrednosti za določeno
spremenljivko z absolutnimi vrednostmi, ki so bile opredeljene v fazi zasnove
programa
Arachne.
Projektu z več kot tremi partnerji konzorcija bo na primer dodeljena nižja ocena za ta
kazalnik tveganja kot projektu z več kot desetimi partnerji konzorcija.

-

Preverjanja razmerij
Kazalniki tveganja v tej kategoriji so pridobljeni z izračunom razmerja med
vrednostmi, povezanimi s projektom, in primerjavo rezultatov tega izračuna z
drugimi entitetami v njegovi skupini primerljivih subjektov. Za različne primerjave se
bo morda uporabila druga skupina primerljivih subjektov. Izračuna se lahko na
primer razmerje med potnimi stroški in skupnimi stroški projekta, to pa se nato
primerja za vse projekte v operativnem programu „A“. Ocena se dodeli v skladu s
statističnim odstopanjem od srednje vrednosti vseh izračunanih razmerij v tej skupini
primerljivih subjektov. Nižje kot je odstopanje od srednje vrednosti, višja bo
pridobljena ocena.

-

Preverjanja za elemente z oznakami ali brez oznak
S kazalniki tveganja v tej kategoriji se pridobi ocena 0 ali 10, glede na to, ali je
določena spremenljivka prisotna ali ne.
Naročilo s spremenljivko spremembe naročila „resnično“ bo na primer imelo
oceno 10, naročilo s spremenljivko „neresnično“ (brez spremembe) pa bo imelo
oceno 0.

Upoštevajte, da je te različne vrste kazalnikov tveganja mogoče kombinirati. Pogosto je na primer
uporabljena kombinacija preverjanja razmerja in absolutne vrednosti.

16.3.2 Združevanje kazalnikov tveganja
V spodnji preglednici je pregled tega, kako so individualni kazalniki tveganja združeni v ocene
kategorij tveganja in kako so te ocene združene v skupno oceno tveganja.
Javna naročila

Ocena do 50 se izračuna na podlagi povprečja 3 individualnih kazalnikov
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Upravljanje naročil

Upravičenost

Uspešnost

Koncentracija

Racionalnost

Ugled in goljufije

Skupno

tveganja z najvišjimi ocenami.
Ocena kategorije tveganja = (vsota 3 tveganj z najvišjimi ocenami / 30) *
50
Ocena do 50 se izračuna na podlagi povprečja 5 individualnih kazalnikov
tveganja z najvišjimi ocenami.
Imenovalec = vsota najvišjih ocen za izračunana tveganja za 5 najvišjih
ocen, ki znaša najmanj 30
Ocena kategorije tveganja = (vsota 5 tveganj z najvišjimi ocenami /
imenovalec) * 50
Ocena do 50 se izračuna na podlagi povprečja 5 individualnih kazalnikov
tveganja z najvišjimi ocenami.
Imenovalec = vsota najvišjih ocen za izračunana tveganja za 5 najvišjih
ocen, ki znaša najmanj 30
Ocena kategorije tveganja = (vsota 5 tveganj z najvišjimi ocenami /
imenovalec) * 50
Ocena do 50 se izračuna na podlagi povprečja vseh individualnih
kazalnikov tveganja.
Imenovalec = vsota najvišjih ocen za izračunana tveganja (brez najmanjše
vrednosti)
Ocena kategorije tveganja = (vsota izračunanih tveganj / imenovalec) * 50
Ocena do 50 se izračuna na podlagi povprečja 5 individualnih kazalnikov
tveganja z najvišjimi ocenami.
Imenovalec = vsota najvišjih ocen za izračunana tveganja za 5 najvišjih
ocen, ki znaša najmanj 30
Ocena kategorije tveganja = (vsota 5 tveganj z najvišjimi ocenami /
imenovalec) * 50
Ocena do 50 se izračuna na podlagi povprečja 5 individualnih kazalnikov
tveganja z najvišjimi ocenami.
Imenovalec = vsota najvišjih ocen za izračunana tveganja za 5 najvišjih
ocen, ki znaša najmanj 30
Ocena kategorije tveganja = (vsota 5 tveganj z najvišjimi ocenami /
imenovalec) * 50
Ocena do 50 se izračuna na podlagi povprečja 10 individualnih kazalnikov
tveganja z najvišjimi ocenami, pri čemer se upošteva teža individualnih
kazalnikov, da se opredeli 10 najvišjih ocen tveganja (npr. 6 od 10 je višje
kot 7 od 20 in nižje kot 4 od 5).
Imenovalec = vsota najvišjih ocen za izračunana tveganja za 10 najvišjih
ocen
Ocena kategorije tveganja = (vsota 10 tveganj z najvišjimi ocenami /
imenovalec) * 50
Skupna ocena je povprečje ocen zgoraj navedenih kategorij.

Ocena tveganja za upravičenca je tehtano povprečje ocen tveganja za njegove projekte.
Ocena tveganja za izvajalca je tehtano povprečje ocen tveganja za njegova naročila.
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