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Rezumat 
In urma definirii cerintelor functionale, a structurilor si a parametrilor posibili de clasificare si realizarea 
designului bazei de date, activitati care au constituit subiectul primelor doua etape, s-a trecut la dezvoltatrea 
modelului experimental pentru “Platforma colaborativa pentru managementul informatiilor si promovarea 
competentelor, facilitatilor si resurselor organizatiilor din Romania cu activitate in domeniul spatial”- Etapa 
III - Elaborarea modelului experimental. 
 
In etapa de dezvoltare a modelului experimental s-a configurat spatiul colaborativ, s-au incarcat date de test 
si s-au demonstrat operabilitatea prototipului de portal - platforma colaborativa. 
 

 

 Introducere 
Pe baza cerintelor si criteriilor definite in etapele anterioarea, in cadrul etapei a treia a proiectului “Platforma 
colaborativa pentru managementul informatiilor si promovarea competentelor, facilitatilor si resurselor 
organizatiilor din Romania cu activitate in domeniul spatial” s-a trecut la elaborarea modelului experimental.  
 
Au fost derulate urmatoarele activitati: 
- in urma specificatiilor stabilite in analiza din etapa anterioara, s-a trecut la configurarea spatiului colaborativ 
- in vederea testarii functionalitatilor dezvoltate in cadrul portalului, au fost incarcate date de test 
- s-a trecut la demonstrarea operabilitatii prototipului. 
 
In cadrul acestui document sunt descrise functionalitatile dezvoltate si modul de operare a prototipului, 
precum si interfata grafica disponibila utilizatorului. Pentru usurinta parcurgerii documentului, au fost 
introduse capturi de ecran din portalul RO-SPACE. 
 

1.1 Implementarea functionalitatilor privind autentificarea utilizatorilor 
Accesul la Portal al utilizatorilor se realizeaza prin introducerea unui nume de utilizator si o parola in fereastra 
de autentificare a aplicatiei: 

 

 Implementarea functionalitatilor privind inregistrarea unui utilizator nou 

Daca un utilizator nu este inregistrat in sistem (nu are un nume de utilizator), acesta se va loga in aplicatie 
accesand link-ul Sign in as „guest” (Conectare ca Vizitator) din fereastra de autentificare. 
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Aplicatia ofera un ecran de inregistrare a vizitatorului: 

 

La inregistrarea unui utilizator nou, se completaza in aplicatie informatiile: 
- Nume utilizator 
- Nume si prenume 
- Adresa de email (la aceasta adresa utilizatorul va primi un link de validare) 
- Parola si confirmarea parolei 
- Un cod de confirmare 
- Acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare 
 
Descrierea actiunilor din activitatea Inregistrare utilizator nou 

Buton\Actiune Descriere 

Trimite Valideaza datele introduse si trimite un link de confirmare catre adresa aleasa de 
utilizator. Dupa validare utilizatorul va trebui activat de catre Administrator 

 

Detalii de implementare: 
Dupa inregistrare utilizatorul primeste un e-mail cu un link de validare la adresa furnizata in timpul 
inregistrarii. Link-ul trebuie accesat pentru a se putea loga in aplicatie. 
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 Implementarea functionalitatilor privind validarea vizitatorului de catre Administrator 

In momentul in care un user a fost validat prin accesarea link-ului primit prin email, administratorul va fi 
notificat pentru activarea utilizatorul. 
 

Activarea se va efectua in procesul ARCHIBUS Administrator – User and Security (Administrator ARCHIBUS – 
Utilizatori si Securitate) accesand activitatea Activate Users (Activare utilizatori): 

 

Descrierea actiunilor din activitatea Activate Users (Activare Utilizatori) 

Buton\Actiune Descriere 

Show Arata utilizatorii care satisfac conditiile de filtrare. Se pot exclude utilizatorii dintr-
un anumit rol sau arata numai utilizatorii nou inregistrati in sistem (Show Guest 
User Account) 

Clear Elimina restrictiile din consola de filtrare si arata toti utilizatorii din sistem 

Activate 
Selected 

Activeaza toti utilizatorii selectati. Dupa activare utilizatorii vor fi notificati. 

Reject Selected Dechise o fereastra de dialog pentru introducerea motivului respingerii si apoi 
notifica utilizatorii in cauza. Utilizatorii respinsi vor fi stersi din aplicatie 
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Buton\Actiune Descriere 

Activate/Reject Similar cu Activate/Reject Selected  cu mentiunea ca numai inregistrarea curenta 
va fi procesata 

 

 Implementarea functionalitatilor privind autentificarea unui utilizator inregistrat  

Dupa ce Administratorul aplicatiei activeaza un cont al unui utilizator, acesta se poate loga in aplicatie folosind 
credentialele introduse la inregistrare.  
Dupa autentificare, ARCHIBUS Web Central va oferi acces la procese si activitati in functie de rolul 
utilizatorului autentificat in aplicatie prin Navigatorul de Procese.  

 

 

Utilizatorii vor putea sa-si configureze preferintele referitoare la limba folosita in aplicatie, schema de culori, 
schimbarea adresei de email sau a parolei. Pentru aceasta, in partea dreapta a ecranului, unde va fi afisat 
numele utilizatorului, se va accesa din meniu articolul My Profile (Profilul meu).  

 

 

Descrierea actiunilor din activitatea My Profile (Profilul meu) 
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Buton\Actiune Descriere 

Save Salvarea modificarile efectuate 

Change 
Password 

Afiseaza o fereastra de introducere a unei noi parole.  

Close Inchide fereastra My Profile (Profilul meu) 
 
 

 Implementarea functionalitatilor privind definirea datelor de 
initializare ale aplicatiei 

Administratorul aplicatiei are acces la o serie de activitati pentru definirea utilizatorilor, rolurilor, 
comunitatilor si proiectelor.  
 

2.1 Implementarea functionalitatilor privind procesul de administrare 
In acest proces Administratorul configureaza userii si rolurile din aplicatie precum si alte activitati specifice 
administrarii aplicatiei. 

 Implementarea functionalitatilor privind definirea rolurilor 

In aplicatie au fost definite trei tipuri de roluri: 

- Administrator 

- Vizitator 

- Utilizator 
 
Pentru definirea unui rol, in procesul ARCHIBUS Administrator – User and Security (Administrator ARCHIBUS 
– Utilizatori si Securitate) se accesaza activitatea Add or Edit User Roles (Adaugare sau editare roluri): 
 

 

In procesul de definire a unui rol s-au completat atributele: 

• Role Name: nume rol 

• Role Title: o descriere a rolului (optional) 

• Licence Level: modul de licentiere folosit. Se va pastra valoarea Activity ACP – modul de licentiere 
pentru utilizatori concurenti. 

 

Descrierea actiunilor din activitatea de definire roluri 

Buton\Actiune Descriere 

Add New Adaugarea unui nou rol 

Refresh Actualizarea (reimprospatarea) informatiilor 

Save Salvarea inregistrarii 
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Buton\Actiune Descriere 

Delete Stergerea inregistrarii  

Cancel Renuntarea la editarea/adaugarea inregistrarii curente 

SQL Security Nu va fi folosit (este referitor la autentificarea la baza de date)  
 

 Implementarea functionalitatilor privind definirea utilizatorilor 

Pentru definirea unui utilizator (fara inregistrarea prealabila a acestuia), in procesul ARCHIBUS Administrator 
– User and Security (Administrator ARCHIBUS – Utilizatori si Securitate) se va accesa activitatea Add or Edit 
Users (Adaugare sau editare utilizatori): 

 

Se vor completa atributele: 
- User Name: numele utilizatorului  
- Role Name: rolul utilizatorului (una din valorile Vizitator, Utilizator, Administrator) 
- User Password: parola utilizatorului.  
 

Descrierea actiunilor din activitatea de definire utilizatori 

Buton\Actiune Descriere 

Add New User Adaugarea unui nou utilizator 

Save Salvarea inregistrarii 

Delete Stergerea inregistrarii  

Cancel Renuntarea la editarea/adaugarea inregistrarii curente 

Change 
Password 

Permite administratorului aplicatiei schimbarea parolei unui utilizator   

Reset Reseteaza la zero numarul de autentificari nereusite in cazul in care este activata 
optiunea de blocare a contului unui utilizator dupa un numar de incercari nereusite 
de autentificare 

 

2.2 Implementarea functionalitatilor privind procesul de Background Data 
In acest proces s-au configurat nomenclatoarele folosite in cadrul portalului. 
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 Implementarea functionalitatilor privind definirea comunitatilor  

Comunitatile de participanti au fost definite accesand activitatea Define Comunities (Definire Comunitati). 

 

Atributele necesare la inregistrarea unei comunitati sunt: 
- Codul Comunitatii 
- Comunitatea Participantului 
- Status – poate fi ales din lista predefinita: ACTIVE, PENDING, INACTIVE. Vor fi disponibile spre selectie 

numai cele cu status = ACTIVE. Vizibil numai pentru Administrator. 
- Last Updated – va fi completat automat de catre sistem cu data ultimei actualizari. Vizibil numai pentru 

Administrator. 
- Who Updated – va fi completat automat de catre sistem cu utilizatorul care a actualizat ultima oara 

informatia. Vizibil numai pentru Administrator. 
 

Descrierea actiunilor din activitatea de definire comunitati 

Buton\Actiune Descriere 

Add New Adaugarea unei noi comunitati 

Save Salvarea inregistrarii 

Delete Stergerea inregistrarii  

 
Detalii de implementare: 
Au fost definite, conform cerintelor stabilite in faza de design, trei comunitati pe baza tipurilor de activitati 
desfasurate, si anume: 
- Academic/Universitar 
- Cercetare 
- Industrie 
 

 Implementarea functionalitatilor privind definirea codurilor CAEN 

In aceasta activitate au fost definite codurile CAEN. 
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Atributele folosite la inregistrarea unui cod CAEN sunt: 
- Codul CAEN 
- Descrierea codului CAEN 
- Status – lista predefinita: ACTIVE,INACTIVE. Numai cele in status ACTIVE sunt disponibile la selectie. Vizibil 

numai pentru Administrator.  
 

Descrierea actiunilor din activitatea de definire coduri CAEN 

Buton\Actiune Descriere 

Add New Adaugarea unei noi comunitati 

Save Salvarea inregistrarii 

Delete Stergerea inregistrarii  
 

 Implementarea functionalitatilor privind lista coduri UNESCO 

In aceasta activitate a fost implementata in platforma lista codurilor UNESCO. 
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Atributele folosite la inregistrarea unui cod UNESCO sunt: 
- Codul UNESCO 
- Descrierea codului UNESCO 
- Status - lista predefinita: ACTIVE,INACTIVE. Numai cele in status ACTIVE sunt disponibile la selectie. Vizibil 

numai pentru Administrator.  
 

Descrierea actiunilor din activitatea de definire coduri UNESCO 

Buton\Actiune Descriere 

Add New Adaugarea unei noi comunitati 

Save Salvarea inregistrarii 

Delete Stergerea inregistrarii  
 
 

 Implementarea functionalitatilor privind definirea domeniilor ESA   

In aceasta activitate au fost definite codurile ESA, avand ca referinta ESA Technology Tree. 
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Domeniile ESA vor fi structurate pe 3 niveluri: domenii, subdomenii si grupuri 
 
Pentru fiecare nivel s-au definit: 
- Denumirea domeniului/subdomeniului/grupului tehnologic 
- Status – lista predefinita: ACTIVE;INACTIVE. Numai cele in status ACTIVE sunt disponibile la selectie. Vizibil 

numai pentru Administrator.   
 

Descrierea actiunilor din activitatea de definire a domeniilor ESA 

Buton\Actiune Descriere 

Add New Permite adaugarea domeniilor/subdomeniilor/grupurilor tehnologice. La 
actionarea butonului va fi afisat meniul de selectie a nivelului care se doreste a fi 
adaugat  

Save Salvarea inregistrarii 

Delete Stergerea inregistrarii  
 

 Implementarea functionalitatilor privind definirea organizatiilor 

Participantii se pot inscrie folosind activitatea Define Organization (Definire Organizatie). 
Rolul Vizitator va trimite datele la validare catre administratorul aplicatiei dupa completarea datelor necesare. 
Validarea datelor va schimba automat rolul acestuia in  Utilizator. 
 
La accesarea activitatii Define Organization, aplicatia va prezenta organizatiile definite in sistem si va oferi 
posibilitatea introducerii unei noi organizatii. 
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Descrierea actiunilor din activitatea de definire a organizatiilor 

Buton\Actiune Descriere 

Inactivate 
Selected 

Schimba statusul organizatiilor selectate in Inactive. Acestea nu vor mai fi 
disponibile pentru selectie. Actiunea este disponibila numai pentru rolul 
Administrator   

Approve 
Selected 

Schimba statusul organizatiilor selectate in Active. Actiunea este disponibila numai 
pentru rolul Administrator. Utilizatorul organizatiei va fi actualizat de la Vizitator la 
Utilizator.   

Edit Deschide intr-o noua fereastra datele referitoare la organizatia selectata pentru 
editare. Numai utilizatorul organizatiei sau Administratorul aplicatiei vor avea acces 
la aceasta actiune 

Add New Permite definirea unei noi organizatii. Deschide intr-o noua fereastra formul de 
introducere Date Generale. Actiunea va fi disponibila numai daca utilizatorii nu au 
definit nici o organizatie. Pentru Administrator va fi disponibila tot timpul. 

Eveniment 
OnClick pe o 
inregistare 

Deschide pentru vizualizare datele referitoare la organizatia selectata  

 
Detalii de implementare 
La definirea unie noi organizatii se vor completa informatii in mai multe sectiuni, informatii privind: 
- Date generale 
- Date de contact 
- Activitati 
- Facilitati 
- Acreditari 
- Proiecte 
- Date despre drepturi de proprietate intelectuala 
- Documente 
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 Sectiunea General Data (Date Generale) 
La selectarea unei organizatii (evenimentul OnClick) aplicatia va deschide formularul de introducere a 
datelor General Data (Date Generale): 
 

 
 

 

Descrierea actiunilor din activitatea de introducere a datelor generale 

Buton\Actiune Descriere 

Submit for 
Approval 

Trimite spre aprobare datele definite de utilizatorii rolului Vizitator. 
Administratorul aplicatiei va fi notificat. 

Save Salveaza informatiile introduse 

 
Dupa introducerea datelor generale, utilizatorul va accesa celelalte sectiuni pentru completarea 
informatiilor referitoare la organizatie. 
 
 

 Sectiunea Contact Data (Date de Contact) 
Pentru fiecare organizatie se vor nominaliza persoanele de contact (o persoana de contact si un 
reprezentant legal): 
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Descrierea actiunilor din sectiunea de introducere a persoanelor de contact 

Buton\Actiune Descriere 

Save Salveaza informatiile introduse 
 

Detalii de implementare: 
Valori posibile pentru Status: Pending, Active, Inactive. 
Campul Last Updated va fi actualizat la fiecare salvare cu valoarea utilizatorului care salveaza inregistrarea.  
 
 

 Sectiunea Activities (Activitati) 
In aceasta sectiune se vor defini codurile CAEN, UNESCO si domeniile ESA. Aplicatia va permite selectarea 
unuia sau mai multor elemente din nomenclatoarele corespunzatoare. 
 

 
 

Descrierea actiunilor din sectiunea de introducere a activitatilor 

Buton\Actiune Descriere 

Save Salveaza informatiile introduse 
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 Sectiunea Facilities (Facilitati) 

 
 
 

Descrierea actiunilor din sectiunea de introducere a facilitatilor 

Buton\Actiune Descriere 

Add New Deschide fereastra de definire a unei noi facilitati 

Edit Deschide fereastra de editate a facilitatii selectate 

Delete Sterge inregistrarea selectata 
 
 

 Sectiunea Accreditations (Acreditari) 
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Descrierea actiunilor din sectiunea de introducere a facilitatilor 

Buton\Actiune Descriere 

Add New Deschide fereastra de definire a unei noi acreditari 

Edit Deschide fereastra de editate a acreditarii selectate 

Delete Sterge inregistrarea selectata 
 
 

 Sectiunea Projects (Proiecte) 

 
 
 

Descrierea actiunilor din sectiunea de introducere a proiectelor 

Buton\Actiune Descriere 

Add New Deschide fereastra de definire a unui nou proiect 

Edit Deschide fereastra de editate a proiectului selectat 

Delete Sterge inregistrarea selectata 
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 Sectiunea Intelectual Property (Proprietate Intelectuala) 

 
 

Descrierea actiunilor din sectiunea de introducere a drepturilor de proprietate intelectuale 

Buton\Actiune Descriere 

Add New Deschide fereastra de definire a unei noi proprietati intelectuale 

Edit Deschide fereastra de editate a unei proprietati intelectuale 

Delete Sterge inregistrarea selectata 
 
 

 Implementarea functionalitatilor privind administrarea proiectelor 

3.1 Implementarea functionalitatilor privind Procesul Proiecte 

 Definirea si administrarea proiectelor 

Proiectele noi pot fi introduse in sistem numai de catre un utilizator cu rol de Administrator. O data introduse 
si activate, participantii din diferitele comunitati inregistrati in sistem vor putea, dupa logare, sa le vizualizeze 
si sa aplice la acestea. Statusul corespunzator activarii este Open.  
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Descrierea actiunilor din sectiunea de proiecte active 

Buton\Actiune Descriere 

Add New Deschide fereastra de definire a unui nou proiect. Actiune disponibila numai pentru 
Administrator 

Archive Permite arhivarea manuala a proiectului. Statusul va deveni Closed. Actiune 
disponibila numai pentru Administrator 

Filter Permite cautarea proiectelor utilizand campurile din fereastra de filtrare  

Search 
Potential 
Participants 

Permite selectarea criteriilor pentru cautarea potentialilor participanti. Rezultatele 
vor fi afisate intr-o noua fereastra ce va permite notificarea acestora. Actiune 
disponibila numai pentru Administrator.  

Details Deschide fereastra ce prezinta datele proiectului 

 

 Actualizarea datelor unui proiect si aplicarea unui participant la un proiect 
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Descrierea actiunilor din datele generale ale proiectului (Project Data) 

Buton\Actiune Descriere 

Save Salveaza datele proiectului. Actiune disponibila numai pentru un Adminstrator 

Add ESA 
Domain 

Adaugarea domeniilor ESA la proiect. Va deschide fereastra Add ESA Domain to 
Project . Actiune disponibila numai pentru un Adminstrator 

Remove ESA 
Domain 

Stergerea domeniilor ESA de pe proiect.  Actiune disponibila numai pentru un 
Adminstrator 

 

 Implementarea functionalitatilor privind activitatea de identificare a potentialilor 

participanti 

Algoritmul de matching se face luand in considerare urmatoarele campuri legate de proiect si participanti 
Campuri Proiect ce intra in algortimul de matching: 
- ESA Technology Tree 
- Project Keywords 
Campuri Participanti ce intra in algoritm de matching: 
- ESA Technology Tree 
- General Details Keywords 
- Intellectual Property Description 
- Facilities Keywords 
- Accreditation Description 
- Company Projects Description 

 

Actiunea Search Potential Participants din sectiunea de proiecte active (Active Projects) afiseaza criteriile care 
folosite pentru identificarea potentialilor participanti. Acestia vor fi afisati intr-o lista continand detalii despre 
numele organizatiei, comunitatea, daca au mai fost notificati pentru a participa la proiectul selectat si au 
considerat utile notificarile informative. 
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Descrierea actiunilor din activitatea de identificare a potentialior participanti (Potential Participants) 

Buton\Actiune Descriere 

Notify Selected Notifica potentialii candidati  despre existenta unor proiecte noi la care acestia ar 
putea aplica.  

 
Notificarea trimisa pe e-mail ca urmare a procesului de matching va consta intr-un mesaj ce va contine o 
scurta descriere si o trimitere printr-o legatura catre portalul RO-SPACE, pentru o pagina de rezultate: 
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Descrierea actiunilor din sectiunea Proposed Projects: 

Buton\Actiune Descriere 

Details  Deschide fereatrsa cu datele proiectului  

 
Detalii de implementare: 
Valoarea campului  Notified  va fi setata cu valoarea Yes pentru compania notificata. Linkul catre portal, odata 
accesat va actualiza campul Interested cu Yes pentru participantul respectiv. In momentul in care participantul 
consulta datele proiectului accesat prin link, dupa un interval de timp stabilit printr-un parametru (10 secunde 
de la deschiderea ferestrei de consultare a datelor proiectului)  va fi afisata o fereastra de confirmare  pentru 
a permite participantilor sa spuna daca notificarile informative legate de proiecte au fost utile sau nu pentru 
activitatea pe care o desfasoara. Daca participantul considera utila notificarea atunci se va actuliaza valoarea 
campului Notification Useful cu valoarea Yes.    
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 Raport Matching Proiecte 

Administratorul aplicatiei are acces la un raport in care vizualizeaza date despre cautarile de matching 
anterioare. 
Rezultatele pot fi filtrate in functie de data cautarii:  
 

 



 
 

Platformă colaborativă pentru managementul informațiilor și promovarea competențelor, 
facilităților și resurselor organizațiilor din România cu activitate în domeniul spațial (RO-SPACE) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

PN-II-PT-PCCA-2013-4-1900 Contract nr 308/2014 Page 24 of 24 
 

 

Descrierea actiunilor din Matching Report:  

Buton\Actiune Descriere 

Show Arata rezultatele cautarilor in intervalul de timp selectat in consola de filtrare   

Clear Elimina restrictia intervalului de timp si arata toate rezultatele cautarilor 

XLS Exporta in xls rezultatele cautarilor 
 
 
 


