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1. Konfiguracja:

Przed  rozpoczęciem pracy  w programie  Kalipso  należy  dokonać  konfiguracji
Systemu Dziedzinowego Helios oraz samej aplikacji Kalipso. 

a) w Heliosie w zakładce Dane – Dane JOPS poprzez edycję danych instytucji
ustawić Metodę przeprowadzania wywiadu na MSD podając równocześnie ilość
terminali mobilnych:

Po poprawnym wprowadzeniu, należy zatwierdzić dane przy pomocy przycisku
OK. Istotne aby podczas dokonywania modyfikacji, na komputerze pełniącym
role serwera dla Empati uruchomiona była aplikacja transmisja – komunikatów.
Edycja danych okna Instytucji wywołuje usługę aktualizacji danych CSIZS.

b) w pliku konfiguracyjnym programu Kalipso (KalipsoConfiguration.xml)  

 zapis  localhost  należy  zastąpić  adresem  IP komputera  na  którym
znajduje  się  zainstalowany  pakiet  programów  Empatia.  Wprowadzony
port  musi  być  zgodny  z  portem  ustawionym  w  Empatia  -  obsługa
terminali mobilnych. Istotne jest również, aby w pliku konfiguracyjnym
pole <TerminalId> zaczynać od słowa Kalipso. W wypadku wystąpienia
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błędu podczas synchronizacji/przesyłu danych wywiadu należy sprawdzić
poprawność ścieżki do usługi webservice.

Poniżej znajduje się przykładowy zapis pliku konfiguracyjnego (na niebiesko
zaznaczona  jest  ścieżka  zapisu  bazy  danych  aplikacji  Kalipso)
KalipsoConfiguration.xml  :

Zapis pliku konfiguracyjnego aplikacji Empatia - obsługa terminali mobilnych:

Uwaga: Podczas  synchronizacji/przesyłu  danych  wywiadu  z  terminala
mobilnego do programu Helios musi być włączona aplikacja Empatia - obsługa
terminali mobilnych na komputerze serwerowym. 
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2. Autoryzacja Użytkownika:

Uruchamianie  aplikacji  Kalipso  odbywa  się  przy  pomocy  użytkowników
założonych w aplikacji Empatia – administracja. Aplikacja ta zainstalowana jest
na komputerze pełniącym role serwera dla Empati. Istotne aby użytkownicy
wprowadzeni  w  tej  aplikacji  nie  mieli  zaznaczonej  pozycji  „użytkownik
nieaktywny“. 

 

Uwaga:  Po założeniu nowego użytkownika można testowo dokonać logowania
przy  pomocy  jego  danych  do  aplikacji  Empatia  –  administracja,  celem
sprawdzenia czy konto działa poprawnie. 

Wprowadzony użytkownik powinien mieć ustawiony swój Login i Hasło (login
powinien być unikatowy): 

oraz nadane prawa:
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Podczas logowania do aplikacji Kalipso należy podać dane konta założonego w
aplikacji  Empatia  –  administracja.  Podczas  pierwszego  logowania  bardzo
ważne,  aby właściwie wprowadzić  login  i  hasło  – po uruchomieniu aplikacji
będzie on wymagał autoryzacji. 

Po wprowadzeniu danych logowania i wybraniu przycisku „Zaloguj“ pojawi się
informacja dotycząca wspomnianej autoryzacji:

Zatwierdzenie komunikatu wywoła główne okno programu Kalipso. 
Aby dokończyć autoryzację należy wybrać (Helios – Pobierz listę wywiadów):

Kolejne uruchamianie aplikacji będzie odbywać się tylko przez podanie loginu i
hasła, bez potrzeby wykonywania kolejnych kroków. 
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Autoryzacja  użytkownika  logującego  się  do  aplikacji  Kalipso  odbywa  się
poprzez pobranie listy wywiadów. Autoryzację należy wykonać po pierwszym
logowaniu  do  Kalipso  nowego  użytkownika.  Wspomniana  autoryzacja  może
zostać wykonana na dwa sposoby: 

a) Po przez pobranie wcześniej zleconego wywiadu tj. w programie Helios dla
użytkownika którego chcemy autoryzować, zakładamy zlecenie wywiadu – przy
pobraniu zlecenia na terminal od razu zostanie wykonana autoryzacja.

b)  Po  przez  pobranie  pustego  wywiadu,  wysłanego  z  Helios  przy  pomocy
dedykowanej do tego celu funkcji. Funkcja znajduje się w Helios w zakładce
Empatia - „Autoryzacja użytkownika terminala”: 

Po wybraniu tej opcji, należy zaznaczyć konkretnego użytkownika i zatwierdzić
przyciskiem „wybierz” aby zlecić  do przesłania  pusty wywiad autoryzacyjny.
Taki wywiad będzie służył tylko do celów potwierdzenia danych użytkownika. 

 

Uwaga: Proszę odebrany w Kalipso pusty wywiad usunąć – tego wywiadu nie
wypełniamy. 
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3. Przesłanie wywiadu środowiskowego z OTM do (SD) Helios z 
założonym zleceniem:  

W celu  założenia  zlecenia  wywiadu należy  w programie Helios,  w głównym
oknie Rodziny, odszukać wybraną do przeprowadzenia wywiadu rodzinę i  na
zakładce „wywiady" założyć zlecenie:

  

Założone zlecenie pojawi się na liście wywiadów:

Aby pobrać zlecenie wywiadu do aplikacji Kalipso, należy wybrać w głównym
menu tej aplikacji zakładkę  Helios – Pobierz listę wywiadów.
Poprawne  pobranie  wywiadu  zakończy  komunikat  informujący  o  liczbie
pobranych zleceń:
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Uwaga: Jeżeli próba pobrania zlecenia, zakończy się komunikatem błędu należy
sprawdzić  czy  uruchomiona  jest  aplikacja   Empatia  -  obsługa  terminali
mobilnych:

Pobrane zlecenie wywiadu, będzie widoczne w oknie Start – Otwórz wywiad:

Do  wprowadzenia  danych  z   wywiadu  należy  wybrać  przycisk  „Otwórz“  i
wypełnić  odpowiednio  poszczególne karty  wywiadu.  Po otwarciu  wywiadu w
jego  dolnej  części  będą  widoczne  informacje,  dotyczące  użytkownika  oraz
rodziny dla której wywiad jest rejestrowany:

Podczas pracy z wywiadem, użytkownik ma możliwość wykonać operacje: 

● - podpisu, 
● - zapisania,
● - zamknięcia wywiadu.
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a)  podpisania wywiadu:

Wybierając przycisk „Podpisz” na ekranie pojawi się informacja dotycząca 
podpisu wywiadu. Operacja podpisu jest nieodwracalna: 

Po wybraniu przycisku „Tak” pojawi się podpis wywiadu z wygenerowanym 
kluczem (sumą kontrolną) wywiadu:

Po wybraniu przycisku „Nie” z powrotem jesteśmy przekierowani do okna 
wywiadu.
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b) zapisania wywiadu

Po wybraniu przycisku „Zapisz” wywiad zostaje zapisany w bazie danych co 
potwierdza pojawienie się komunikatu: 

Po wybraniu przycisku „Ok” nadal jesteśmy w oknie z otwartym wywiadem,
natomiast  po  zamknięciu  okna  z  wywiadem  jest  on  widoczny  na  opisanej
wcześniej liście wywiadów. 

Aplikacja Kalipso została przygotowana tak, aby w możliwie prosty i wygodny
sposób  rejestrować  poszczególne  strony  wywiadu.  Poszczególne  strony  i
zakładki zgodne są z rozporządzeniem MRPiPS w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Poniżej, pokazano przykładowe strony części I wywiadu.
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Po wypełnieniu wywiadu, oraz wygenerowaniu klucza podpisu, wywiad można
przesłać do SD Helios. Aby wykonać tą operację, użytkownik wybiera zakładkę
Helios – Wyślij wywiad:
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Aby wywiad został wysłany, należy na liście podświetlić odpowiednią pozycję i
wybrać przycisk „Wyślij” w prawym dolnym rogu okna programu:

Jeżeli  na  Liście  znajduje  się  większa  ilość  wywiadów  istnieje  możliwość
skorzystania z funkcji „Filtr”, tak by ograniczyć liczbę wyświetlanych pozycji.
Lista  ograniczy  się  zgodnie  ze  znakami  wprowadzanymi  w  pole  „Filtr”.
Wprowadzone znaki można skasować przy pomocy przycisku „Wyczyść”
 

Uwaga: Przed  wykonaniem  operacji  wysłania,  wywiad  należy  podpisać,  tj.
wygenerować  klucz  podpisu.  Klucz  powinien  zostać  zapisany  na
przygotowanym  Oświadczeniu.  Program  Helios  umożliwia  wydrukowanie
takiego  dokumentu  z  pozycji  okna  z  rodzinami  lub  z  zakładki  pomoc  –
dokumentacja:

13



„KALIPSO – wywiady środowiskowe”

Uwaga:  Do  otwarcia  druku  oświadczenia  musi  być  na  komputerze
zainstalowane narzędzie do otwierania plików *.pdf. Powinno być ono również
ustawione  jako  domyślna  aplikacja  do  otwierania  plików  *.pdf  w  samym
systemie operacyjnym. W przeciwnym razie druk może się nie wyświetlić. 

W celu odebrania w SD Helios wysłanego z Kalipso wywiadu należy wejść, w
głównym  oknie  programu  w  zakładkę  Rodziny  i  odszukać  wybraną  do
przeprowadzenia  wywiadu  rodzinę.  Następnie  należy  otworzyć  założone
wcześniej zlecenie wywiadu:

Po otwarciu wywiadu, będzie możliwość wykonać odebranie danych:
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Wypełnione  w  Kalipso  dane  zostaną  uzupełnione  w  SD  Helios  wraz  z
wygenerowaniem  raportu  z  tej  operacji.  Wygenerowany  w  Kalipso  klucz
podpisu a także raport z przesłania będzie możliwy do podglądu na zakładce
„Informacje i  uwagi“: 

Wygenerowany raport będzie można również wydrukować:
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4.Przesłanie wywiadu środowiskowego z OTM do (SD) Helios bez
zlecenia: 

Aplikacja Kalipso umożliwia również drugą metodę przesłania wywiadu tj. bez
wcześniej  założonego  zlecenia.  Aby  rozpocząć  pracę  z  nowym  wywiadem
należy wybrać: 

a następnie część wywiadu która będzie realizowana: 

Kolejne kroki dotyczące obsługi wybranej części wywiadu będą analogiczne, jak
w  wypadku  wywiadu  ze  wcześniejszym  zleceniem.  Należy  wypełnić
odpowiednie karty  wywiadu,  następnie wygenerować klucz podpisu i  wysłać
wywiad do SD Helios. 
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W  programie  Helios  odebrane  z  Kalipso  wywiady  widoczne  są  na  liście
wywiadów:
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Po  odebraniu  wywiadu  założonego  jako  nowy  wywiad  w  Kalipso  tj.  bez
wcześniejszego  zlecenia,  istotne  jest  wykonanie  połączenia  z  pustym
wywiadem założonym w SD Helios. Taka operacja jest potrzebna, aby połączyć
tzw. ID wywiadu z aplikacji Kalipso z ID aplikacji Helios. Dopiero po wykonaniu
tej czynności będzie można odebrać dane wywiadu elektronicznego. 

Do  wykonania  połączenia,  należy  w  oknie  „Wywiady  Środowiskowe  OTM“
zaznaczyć odpowiedni wywiad i wybrać przycisk „Połącz z wywiadem“:

Połączenie  wykonuje  się  wybierając  z  Listy  Wywiadów,  założony  wcześniej
pusty wywiad tj. nowy wywiad w oknie z rodzinami bez wypełniania danych.
Istotne, aby był to pusty wywiad zakładany przy pomocy funkcji białej kartki –
nowego wywiadu ( nie chodzi o zlecenie wywiadu ):

Po wybraniu przycisku „Połącz z wywiadem“ wskazujecie Państwo wspomniany
wcześniej pusty wywiad. Jeżeli na otwartej liście widoczna jest większa ilość
wywiadów, jest możliwość skorzystać z zakładki Kryteria Wyszukiwania w celu
odszukania  interesującego  nas  wywiadu  (ewentualna  zmiana  parametrów,
wymaga odświeżenia okna - „Odśwież“). 
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Połączenie wywiadu zostanie zakończone po wybraniu przycisku „Wybierz“ oraz
zatwierdzeniu komunikatu ostrzeżenia:

Uwaga: Zgodnie  z  komunikatem  operacja  połączenia  jest  operacją
nieodwracalną. 

Po  wykonaniu  połączenia  dane  odbiera  się  w podobny sposób,  jak  opisano
wcześniej w wypadku wywiadów ze zleceniem. Należy wejść, w głównym oknie
programu  w  zakładkę  Rodziny  i  odszukać  wybraną  do  przeprowadzenia
wywiadu  rodzinę.  Następnie  trzeba  otworzyć  założony  wcześniej  wywiad  i
wybrać opcję: 

W opisanym wyżej oknie – Dane – Lista – Wywiadów Środowiskowych OTM
widoczne  są  wszystkie  wywiady  przeprowadzane  w  formie  elektronicznej.
Widoczne na liście wypłat wywiady oznaczone są wg statusu:

● - zlecony do OTM (po założeniu zlecenia);
● - odebrany przez OTM (po odebraniu przez Kalipso);
● - odebrany z OTM (po odebraniu wywiadu w Helios);
● - wczytany (po wczytaniu danych).
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5. Realizacja wywiadu bez zlecenia dla nowej rodziny:

Aplikacje Kalipso oraz SD Helios  umożliwiają również,  realizację wywiadu w
sytuacji gdy, w programie Helios nie są jeszcze założone poszczególne osoby ze
składu rodziny. Czynności wykonywane przy realizacji takiego wywiadu będą,
analogiczne jak opisywane we wcześniejszych pkt. Podczas odbioru wywiadu
użytkownik będzie musiał wykonać jednak dodatkowe czynności: 

Po wybraniu opcji odebrania wywiadu środowiskowego:

program Helios wyświetli komunikat informujący o braku danych osoby:

Potwierdzenie  komunikatu  otworzy  okno  Danych  Osobowych  i  umożliwi
założenie nowej osoby (wybranie przycisku białej kartki): 
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Uwaga: Jeżeli w składzie rodzinny będzie więcej osób, po wybraniu przycisku
Ok, pojawi się okno do wprowadzenia danych kolejnego członka rodziny. 

Podczas  uzupełniania  poszczególnych  osób  ze  składu  rodziny,  program
wyświetli również okno dotyczące ustalenia roli w rodzinie: 

Zatwierdzenie danych spowoduje dodanie osób do okna wywiadu oraz do okna
rodziny. Dane wywiadu zostaną uzupełnione. 
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