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Czy wiesz, że ….  

 

W programie jurXpert dostępna jest możliwość 

przeszukiwania pełnotekstowego dokumentów z 

uwzględnieniem kryteriów z szukania spraw.  

Wyszukiwanie pełnotekstowe pozwala na przeszukiwanie 

dokumentów pod kątem wskazanych wyrazów i fraz, z 

uwzględnieniem zakresu bliskości, zarówno w treści 

dokumentu jak i jego tytule.  
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Jak to działa? 
 

Dostęp do modułu DMS z poziomu wyszukiwania spraw w jurXpert 
 

 

Aby uruchomić moduł DMS z poziomu wyszukiwania spraw należy z paska 

szybkiego uruchamiania jurXpert wybrać ikonę  Szukaj akt. Wybór 

ikony spowoduje wyświetlenie poniższego okna, w którym należy 

zdefiniować kryteria wyszukiwania. Po wyszukaniu, zaznaczamy sprawy, 

które chcemy przeszukać. Zaznaczać możemy sprawy od-do korzystając z 

przycisku SHIFT na klawiaturze lub pojedynczo korzystając z przycisku 

CTRL na klawiaturze. 

W naszym przypadku kryterium wyszukiwania jest klient ACP IT Solutions 

Polska Sp. z o.o., a sprawami, których dokumenty chcemy przeszukać jest 

pierwsze siedem spraw z listy. 
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Następnie należy wybrać zakładkę Szukanie pełnotekstowe 

 w oknie szukania spraw. Wybór tej opcji 

spowoduje wyświetlenie zakładki, gdzie dostępne będzie pełnotekstowe 

przeszukiwanie dokumentów.  

Zaznaczenie opcji  pozwoli zawęzić 

zakres wyszukiwania dokumentów, które zostały przypisane do 

uprzednio wybranych spraw. W praktyce powyższa funkcja pozwala na 

istotne ograniczenie ilości przeszukiwanych dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

Poniżej opisane są poszczególne funkcjonalności dostępne w module DMS 

 

  

w tym polu użytkownik wpisuję słowo bądź słowa, po których może wyszukać dany dokument 

 

 wybierając to pole program wyszuka dokumenty, w których znajdują się słowa wskazane w polu Wyszukiwanie. Będą to dokumenty, w 

których znajduje się jakiekolwiek wskazane słowo. 

 wybierając to pole program wyszuka dokumenty, w których znajdują się wszystkie słowa wskazane w polu Wyszukiwanie. Otrzymamy 

wynik, gdzie widoczne będą dokumenty, w których znajdują się wszystkie wpisane wcześniej słowa. 

 wybierając to pole użytkownik może określić zakres bliskości słów, dla którego chce rozpocząć wyszukiwanie dokumentów. Program 

wyszuka dokumenty, w których słowa wskazane w wyszukiwaniu znajdują się w odpowiednim zakresie bliskości wskazanym w polu (tutaj 

wskazano zakres bliskości 2 słowa). Wynikiem wyszukiwania będą dokumenty, w których wpisane słowa znajdują się w bliskości 2 słów. Wyszukiwanie to służy 

do odnajdywania logicznych stwierdzeń w treści dokumentu. 

 wyszukiwanie dokumentów po autorze dokumentu. 

 wyszukiwanie dokumentów po osobie, która jako ostatnia zmieniła dokument. 

 w tych polach użytkownik może określić zakres dat, w których dany dokument został zmieniony. Program będzie 

wyszukiwał dokumenty, w których nastąpiły zmiany w wyżej określonym interwale czasu. 

 opcja ta pozwala określić, jaka ilość dokumentów ma zostać wyświetlona jednorazowo na liście 

wyszukiwania. 
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 - FILTRUJ – opcja ta pozwala na filtrowanie wyświetlonych danych; 

 - POKAŻ WYNIK – opcja ta wskazuje słowo lub frazę z wyszukiwania w konkretnym pojedynczym wyszukanym dokumencie; 

 - OTWÓRZ DOKUMENT - wybranie tej ikony pozwala na otwarcie interesującego nas wyszukanego dokumentu; 

 - WYCZYŚĆ KRYTERIA – wybranie tej ikony pozwala na wyczyszczenie kryteriów wyszukiwania określonych przez użytkownika; 

 - OTWÓRZ AKTA – wybranie tej ikony pozwala na otwarcie akt powiązanych z dokumentem. (akcja ta zadział tylko w przypadku, jeśli dany dokument 

będzie powiązany z aktami); 

 - ZAMKNIJ OKNO – zamyka moduł wyszukiwania pełno tekstowego DMS; 

 - SZUKAJ – wybranie tej ikony rozpoczyna wyszukiwanie według określonych wcześniej przez użytkownika kryteriów wyszukiwania; 

 - SIATKA JURXPERT – pozwala na manipulację kolumnami w wynikach wyszukiwania w jurXpert oraz zbudowanie odpowiedniej struktury raportu dla 

danego użytkownika. 

 


