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Generowanie pliku eksportu bez 
obcokrajowców. 

 

Od wersji 7.0.1 Pol-on wymaga podania dla cudzoziemców informacji dotyczącej podstawy statusu 

studiowania. Do momentu zebrania przez system tych informacji plik eksportu zawierający niepełne 

dane obcokrajowców nie zostanie zaakceptowany przez Pol-on. Aby zapewnić aktualność danych 

obywateli polskich należy wygenerować plik, który nie zawiera studentów nie będących Polakami. Ten 

dokument pokazuje krok po kroku, jak to zrobić. 

 

I Wyczyszczenie znaczników R. 

 

W oknie Praca z systemem POL-on przechodzimy do zakładki Zaznaczanie toków do eksportu. Należy 

wyczyścić wszystkie filtry: 

 wybrać wydział (1), 

 ustawić znacznik R na TAK (2) ,  

 statusy na wszystkie (3)  

 kliknąć odśwież (4).  

Jeśli w oknie pojawią się jakieś rekordy klikamy: 

 Popraw (5),  

 następnie odznaczamy wszystkie toki R (6).  

 Zatwierdzamy przyciskiem Zapisz (7).  
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II Przygotowanie tak jak do automatycznego eksportu. 

 

Należy: 

 ustawić znacznik R na dowolny (1),  

 zaznaczyć Znacznik A na TAK (2),   

 odświeżamy dane 

 klikamy kolejno: 

o Popraw (3),  

o toki mające pomoc materialną PM (4),  

o zaznaczamy toki czynne A (5),  

o oraz toki nieczynne A i O (6).  

 Zatwierdzamy przyciskiem Zapisz (7).  
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III Wyfiltrowanie i ręczny eksport Polaków. 

Należy zmienić filtr na:  Polacy (1),  a następnie odświeżyć okno (2).  

Następnie klikamy kolejno: 

 Popraw (3),  

 w grupie na podstawie filtra zaznaczone R (4)  

 na koniec Zapisz (5).  

 

IV Generowanie plików XML i ZIP. 

Przechodzimy do zakładki Obsługa plików XML i ZIP. W grupie Generacja plików XML zaznaczamy dla studentów 

(1) i rodzaj ręczny (2). Ustawiamy odpowiedni wydział (3) i klikamy w przycisk Generuj Plik dla (4). Na liście 

powyżej pojawi się nowy wpis. Plik został wygenerowany, można go pobrać za pomocą przycisku Plik XML do 

eksportu. 

 

Pozostała obróbka pliów przychodzących z POL-on, oraz powiadomień nie ulega zmianie. 
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