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Plan 
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1. O co chodzi w tym seminarium

2. Charakterystyka systemu Redmine
- wymagania i motywacja
- co to jest, do czego może służyć, w czym może pomóc
- co to jest projekt, zagadnienie (issue), workflow

3. Struktura wydziałowego systemu Redmine
- użytkownicy, grupy, role, kontrola dostępu

4. Organizacja projektu na przykładzie prac Komisji ds. Nagród
- grupy w projekcie, przypisane role
- workflow

5. Interaktywny pokaz systemu

6. Q&A



Motywacja, zmiany, rozwój, aktywna nauka, feedback...
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> Próbujemy stworzyć nową jakość w załatwianiu spraw na Wydziale
> Mnóstwo “nierozwiązywalnych” problemów

> Wdrażamy jasne i dobrze określone procedury 

> Tworzymy strukturę do zarządzania i współpracy zadaniami/projektami ...

> Chcemy zminimalizować nakład pracy potrzebny do zrealizowania celu

> Potrzebujemy wyrozumiałości, współpracy i trochę czasu
> Wszyscy się uczymy i System ewoluuje
> Zaangażowania (brak bocznych dróg i kanałów)
> Feedbacku od/do użytkowników 

> Otrzymamy
> Oszczędność czasu (docelowo)
> Przejrzystość i klarowność oraz jasne zasady
> Możliwość kontroli, optymalizacji, identyfikacji słabych punktów
> Jeden system potrzebny do załatwienia większości spraw



Zamiast wprowadzenia...
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> System ma nas łączyć i ułatwiać pracę 
> Zaangażowanie wszystkich pracowników i grup
> Te schematy pracy są sprawdzone i wdrożone np. w CERN
> Nie bójmy się i nie odrzucajmy nowości



Redmine, wymagania organizacyjne (w ludzkim kontekście) 
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> Zarządzanie na poziomie Wydziału, Katedry, Zespołu (dowolnej grupy ludzi)
> Kontrola
> Komunikacja 
> Wyłączność - brak bypasów (mail, telefon)



Redmine, wymagania organizacyjne (w ludzkim kontekście) 
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> Zarządzanie na poziomie Wydziału, Katedry, Zespołu (dowolnej grupy ludzi)
> Kontrola
> Komunikacja 
> Wyłączność - brak bypasów (mail, telefon)

> Wydajniejsze procedowanie spraw
> sprawy dotyczące grup pracowników lub studentów (np. wnioski o nagrody…)
> co znaczy wydajniej?

> z perspektywy Władz
> z perspektywy strony obsługującej
> … z perspektywy klienta



Redmine, wymagania organizacyjne (w ludzkim kontekście) 
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> Zarządzanie na poziomie Wydziału, Katedry, Zespołu (dowolnej grupy ludzi)
> Kontrola
> Komunikacja 
> Wyłączność - brak bypasów (mail, telefon)

> Wydajniejsze procedowanie spraw
> sprawy dotyczące grup pracowników lub studentów (np. wnioski o nagrody…)
> co znaczy wydajniej?

> z perspektywy Władz
> z perspektywy strony obsługującej
> … z perspektywy klienta

Warunek konieczny: przeniesienie kluczowych dyskusji ustnych/mailowych
> informacje i zasoby merytoryczne zostają przeniesione do wspólnej przestrzeni 
   w ramach projektu w systemie Redmine.



Redmine, charakterystyka systemu (z perspektywy klienta)
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> Czytelne zasady kto / co
> Organizacja pracy gdzie / jak 

> Organizacja treści → hierarchiczna struktura projektów
> zagadnienie (issue/ticket), wiki, komunikat

> System powiadomień mailowych

> Definiowalny interfejs użytkownika 

> zagadnienia - główny sposób zarządzania zadaniami w projekcie
> istotną cechą zagadnienia jest przypisany opiekun, tzw. Assignee / Associate 

Polityka kontroli dostępu (zakres widzialności) 
w zależności od grupy i roli użytkownika.}



https://ticket.fis.agh.edu.pl/
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Korzystamy z kont z systemu FENIKS

@fis.agh.edu.pl

Redmine, charakterystyka systemu (z perspektywy klienta)

pokaz interaktywny...
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https://ticket.fis.agh.edu.pl/

Redmine, charakterystyka systemu (z perspektywy klienta)

Role w ramach projektu

Agent 
- rozdzielanie zagadnień do opiekunów

Associate 
- opiekun zagadnienia

Klient
- dodawanie i edycja własnych zagadnień
- obserwowanie zagadnień dodawanych 
przez inne osoby
- aktywna dyskusja w ramach zagadnienia
(własnego lub obserwowanego)

pokaz interaktywny… user: new-usr(test), BM, BR



Strategia przetwarzania zagadnienia:
Client ↔  Associate (Agent)
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● Zagadnienie tworzone przez Klienta jest automatycznie przypisywane do 
osoby odpowiedzialnej za jego przetwarzanie - jest to gwarantowane

● Klient kontaktuje się tylko i wyłącznie z osobą odpowiedzialną w danym 
momencie za dane zagadnienia w ramach dyskusji w tymże zagadnieniu

● Klient jest automatycznie powiadamiany o aktywności w danym 
zagadnieniu (np. zmianie statusu, nowa notatka/komentarz) poprzez email

● Jeśli ktokolwiek potrzebuje uzyskać informacje od osoby zaangażowanej 
w dane zagadnienie taguje użytkownika w polu Opisu lub Notatki
> do tej osoby zostanie wówczas wysłane powiadomienie email

Redmine, charakterystyka systemu (z perspektywy klienta)
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...automatyczne wysłanie maila  z powiadomieniem

Redmine, charakterystyka systemu (z perspektywy klienta)

https://ticket.fis.agh.edu.pl/

tagowanie/wzmianki

pokaz interaktywny...



13

Redmine, charakterystyka systemu (z perspektywy klienta)

vs.
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Przykład: praca Komisji ds. Nagród KW/RD ‘2021
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Wiki na przykładzie Komisji ds. Nagród KW/RD ‘2021

https://ticket.fis.agh.edu.pl/projects/kn-rd-edycja-2021/wiki
https://ticket.fis.agh.edu.pl/projects/komisja-ds-nagrod-kw/wiki

pokaz interaktywny...

https://ticket.fis.agh.edu.pl/projects/kn-rd-edycja-2021/wiki
https://ticket.fis.agh.edu.pl/projects/komisja-ds-nagrod-kw/wiki
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Przykład: praca Komisji ds. Nagród KW/RD ‘2021

pokaz interaktywny...

https://ticket.fis.agh.edu.pl/projects/kn-rd-edycja-2021/wiki
https://ticket.fis.agh.edu.pl/projects/komisja-ds-nagrod-kw/wiki

https://ticket.fis.agh.edu.pl/projects/kn-rd-edycja-2021/wiki
https://ticket.fis.agh.edu.pl/projects/komisja-ds-nagrod-kw/wiki
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Komunikaty - informacje grupowe/projektowe bez maila

pokaz interaktywny...



18

Podsumowanie i Q&A

> Wydziałowy System Redmine zarządzania projektami realizuje strategię 
rozwoju Wydziału zdefiniowaną przez Dziekana

> http://fis.agh.edu.pl/doc/pl/seminarium/2020_BS.pdf

> Ewolucja (rewolucja) w sposobie pracy, myślenia, organizacji, zarządzaniu

> Definiowanie jasnych procedur oraz odpowiedzialnych za nie osób

> Ujednolicony przepływ informacji wraz z rolą obserwatora (np. Dziekan)

> Możliwość sprawdzenia historii zagadnienia/sprawy/projektu

> Nowa jakość!!!

> i wiele więcej...

Q&A

http://fis.agh.edu.pl/doc/pl/seminarium/2020_BS.pdf

