Szanowni Państwo
Niniejszy plik zawiera podsumowania i najważniejsze informacje z przebiegu prac redakcyjnych w
poszczególnych elementach 1-szego poziomu Menu.
Układ pliku jest chronologiczny, im starsza widomość tym jest niżej.
Pozdrawiam
Jacek Jamroż

2008 01 09 - Prace Redakcyjne
Poniżej aktualne elementy Menu po opieką Redaktorów.

Członkowie

Małgorzata Kalinowska (MK)
przy wsparciu Marcin Okuniewski
(MO)

malgorzata.kalinowska@kir.com.pl
marcin.okuniewski@hestia.pl

1. Menedżerowie Ryzyka
2. Co oferujemy
3. Przyłącz się
4. Nasze projekty
5. Ja (Mój profil)
6. Forum

silnik dla bazy członków
opis
opis
opis
silnik nakładka do bazy członków i forum
silnik

Zarządzanie ryzykiem

Wojciech Machowiak

1. Koncepcje
2. ERM
3. Standardy ZR
4. Metody i techniki
5. Publikacje
6. Kursy i szkolenia
7. Słownik

opis
opis
opis
opis
opis
opis
opis

Stowarzyszenie

Rafał Rudnicki

1. O nas
2. Historia
3. Dokumenty
4. Linki
5. Władze
6. Projekty
6. Sponsoring

opis
opis
opis
opis
opis
opis
opis

Wydarzenia

Rafał Rudnicki

1. Zapowiedzi
2. Sprawozdania
3. Informacje z FERMA
4. Pisali o nas

silnik
silnik
opis
opis

Jacek Jamroż

(WM)

wmachowiak@wsl.com.pl

(RR)

rafal.rudnicki@raben-group.com

(RR)

rafal.rudnicki@raben-group.com
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2007 12 12 - Prace Redakcyjne
Podsumowanie stanu prac.
Przyjęliśmy założenie, iż drugi poziom Menu jest zawsze widoczny i dla zalogowanych i dla
niezalogowanych. Różnicę będą dopiero widoczne na trzecim (ostatnim) poziomie.
Redaktorzy będą proszeni (po konsultacjach z JJ) o przekazywanie treści swojego elementu Menu
bezpośrednio do MP poprzez Extranet projektu w MP. Treść może mieć postać tekstu bądź silnika czyli
złożonej funkcjonalności. W przypadku silnika Redaktor przekazuje do MP wymagania, funkcje jakie ma
spełniać ten mechanizm i odpracowuje szczegóły jego działania z MP.
To że nie ma jakieś treści w danym elemencie Menu to nie znaczy że nie można nawiązywać (linkować)
do innych elementów Menu. Np. już wiemy że „Członkostwo” podlinkuje pewne tematy z Polrisku czy
Wydarzeń.
Co dalej od lutego 2008?
Po uruchomieniu witryny potrzebujemy Administratora strony. Administrator wraz z Redaktorami będzie
zarządzał stroną publikował treści i dokonywał niezbędnych zmian poprzez narzędzie internetowe CMS.
Poprzez CMS będzie również możliwość składowania plików na serwerze wynajętym przez Polrisk.
Obecnie, zapewne dalej również, nasza witryna będzie na serwerze MP. Powinniśmy tylko zwiększyć
ilość dostępnego dla nas miejsca na dysku.

Poniżej ramowe zawartości poszczególnych elementów Menu.
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Członkostwo
Małgorzata Kalinowska (MK)
przy wsparciu Marcin Okuniewski
(MO)

malgorzata.kalinowska@kir.com.pl
marcin.okuniewski@hestia.pl

Ten element Menu opisuje ludzi w Polrisku oraz działania w stowarzyszeniu ale z perspektywy
człowieka a nie organizacji.
Stąd rozważania Redaktora czy nie zmienić nazwy na „Członkowie”.
Będą tu informacje o członkach Polrisku i ich aktywności, o członkostwie oraz możliwościach
komunikowania się z i pomiędzy członkami.
Nie będzie tu opisów stowarzyszenia ani informacji bezpośrednio opisującej działalność stowarzyszenia.
Nie będzie tu również wiedzy o zarządzaniu ryzykiem ani prezentacji bieżących i przeszłych wydarzeń.

Oto wstępny plan Menu 2-giego poziomu dla elementu Menu 1-szego poziomu „Członkostwo”:
1. Menedżerowie Ryzyka
2. Co oferujemy
3. Przyłącz się
4. Nasze projekty
5. Ja (Mój profil)
6. Forum
Elementy 1-4 Menu 2-giego poziomu to są opisy. Elementy 5 i 6 to są silniki.

Risk Management

Wojciech Machowiak

(WM)

wmachowiak@wsl.com.pl

Ten element Menu pokazuje Polrisku jako źródło wiedzy i wsparcia w zakresie zarządzania ryzykiem.
Redaktor rozważa czy nie zmienić nazwy na „Zarządzanie ryzykiem”.
Będą tu informacje - zasoby wiedzy Polrisku - źródło wiedzy i informacji n/t zarządzania ryzykiem.
Wiedzy – zarówno podstawowej, definicyjnej i słownikowej, jak i zaawansowanej, o standardach i innych
regulacjach prawnych w zakresie ZR, metodach i technikach stosowanych w procesach ZR, nowych
koncepcjach i trendach. Informacji – o wydawnictwach, nowych książkach i publikacjach, stronach
internetowych itp.
Nie będzie tu opisów stowarzyszenia ani informacji bezpośrednio opisującej działalność stowarzyszenia.
Nie będzie tu również opisów ludzi, spraw członkowskich, komunikacji ani prezentacji bieżących i
przeszłych wydarzeń.

Oto wstępny plan Menu 2-giego poziomu dla elementu Menu 1-szego poziomu „Risk Management”:
1. Zarządzanie ryzykiem
2. ERM
3. Standardy ZR
4. Metody i techniki
5. Publikacje
6. Słownik
7. Strony internetowe
Wszystkie powyższe elementy Menu 2-giego poziomu to są opisy.
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Polrisk

Rafał Rudnicki

(RR)

rafal.rudnicki@raben-group.com

Ten element Menu opisuje Polrisk jako Stowarzyszenie.
Będą tu wszelkie podstawowe informacje o Polrisku: historia, stan na dziś, podejmowane aktywności a
także bezpośrednio otoczenie biznesowe stowarzyszenia.
Nie będzie tu wiedzy o zarządzaniu ryzykiem ani prezentacji bieżących wydarzeń.
Nie będzie tu również opisów ludzi, spraw członkowskich, komunikacji ani prezentacji bieżących i
przeszłych wydarzeń.
Oto wstępny plan Menu 2-giego poziomu dla elementu Menu 1-szego poziomu „Polrisk”:
1. O nas
2. Historia stowarzyszenia
3. Dokumenty
4. Linki
5. Projekty
6. Sponsoring
Wszystkie powyższe elementy Menu 2-giego poziomu to są opisy.

Wydarzenia

Rafał Rudnicki

(RR)

rafal.rudnicki@raben-group.com

Ten element Menu prezentuje przeszłe i bieżące wydarzenia w życiu Polrisku.
Będą tu informacje wszelkie informacje umożliwiające zorientowanie się co się wydarzyło w Polrisku a
także co jest w planach stowarzyszenia. Czyli lista rekomendowanych event’ów i relacji z tych
wydarzeń.
Nie będzie tu opisów stowarzyszenia ani informacji bezpośrednio opisującej działalność stowarzyszenia.
Nie będzie tu również wiedzy o zarządzaniu ryzykiem, opisów ludzi, spraw członkowskich, komunikacji.
Oto wstępny plan Menu 2-giego poziomu dla elementu Menu 1-szego poziomu „Wydarzenia”:
1. Zapowiedzi
2. Sprawozdania
3. Dla Mediów
4. Informacje z FERMA
Elementy 1-2 Menu 2-giego poziomu to są silniki. Elementy 3 i 4 to są opisy.
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2007 12 11 - Prace Redakcyjne
Chciałbym bardzo podziękować za odzew na moją prośbę i zaangażowanie.
Następujące osoby podjęły się funkcji Redaktorów poszczególnych elementów Menu:
Członkostwo
przy wsparciu
Polrisk
Wydarzenia
Risk Management

Małgorzata Kalinowska
Marcin Okuniewski
Rafał Rudnicki
Rafał Rudnicki
Wojciech Machowiak

Koordynacja projektu Jacek Jamroż

(MK)
(MO)
(RR)
(RR)
(WM)

malgorzata.kalinowska@kir.com.pl
marcin.okuniewski@hestia.pl
rafal.rudnicki@raben-group.com
rafal.rudnicki@raben-group.com
wmachowiak@wsl.com.pl

(JJ)

jjamroz@oditk.com.pl

Wszystkie wyżej wymienione osoby są również użytkownikami Extranetu projektu w MP.
Ponadto WM wstępnie zadeklarował pełnie funkcji Redaktora swojego elementu Menu również po
zakończeniu projektu; czyli kontynuacji prac rozwojowych w okresie funkcjonowania witryny.
Jak widać są wśród nas osoby wpierające, co bardzo owocnie wpływa na prowadzone prace. Jeśli ktoś
z Państwa chce się dołączyć - zapraszamy. Proszę o kontakt do mnie (JJ) bądź bezpośrednio do
wybranego Redaktora.
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