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LOGOWANIE 

UserStory: 

Jako użytkownik systemu 

Chcę zalogować się do aplikacji obsługującej drukarnię 

Aby zrealizować zamówienia 

 

Kryteria akceptacji: 

� możliwość zalogowania się do systemu (wyświetlenie pól: Login; Password) 

� przejście do okna głównego aplikacji w przypadku wpisania poprawnych danych 

� wyświetlenie okna logowania oraz komunikatu informacyjnego (patrz: Ad. 1) w 

przypadku wpisania błędnego hasła (maksymalnie 3 próby) 

� wyświetlenie okna logowania oraz komunikatu informacyjnego (patrz: Ad. 2) w 

przypadku wpisania błędnego loginu lub braku odpowiednich uprawnień  

� wyświetlenie komunikatu informacyjnego (patrz: Ad. 3) w przypadku przekroczenia 

limitu logowań 

 

Ad. 1 

Podano błędny login lub hasło. Spróbuj jeszcze raz. 

Ad. 2 

Wybrany użytkownik nie istnieje lub nie posiadasz odpowiednich uprawnień. Skontaktuj się z 

Administratorem systemu w celu wyjaśnienia sprawy. 

Ad. 3 

Przekroczono limit nieudanych logowań dla użytkownika [UserName]. Skontaktuj się z 

Administratorem systemu w celu odblokowania konta. 

 

BDD – przykład 

 

Scenariusz 1: 

Zakładając, że loguję się do systemu PtintWallpepers 

Jeżeli wpiszę poprawny login i hasło 

Wtedy zostanę przeniesiony do strony głównej aplikacji 

 

Scenariusz 2: 

Zakładając, że loguję się do systemu PtintWallpepers 

Jeżeli wpiszę błędny login, lub 

Jeżeli wpiszę poprawny login, ale nie posiadam odpowiednich uprawnień 

Wtedy wyświetlony zostanie komunikat [Ad. 2] 
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Scenariusz 3: 

Zakładając, że loguję się do systemu PtintWallpepers 

Jeżeli wpiszę poprawny login i błędne hasło 

Wtedy wyświetlony zostanie komunikat [Ad. 1] pod warunkiem, że nie przekroczyłem limitu 

logowań 

Wtedy wyświetlony zostanie komunikat [Ad. 3] pod warunkiem, że przekroczyłem limit 

nieudanych logowań 

 

WYDRUK ZLECEŃ 

UserStory: 

Jako koordynator prac drukarni 

Chcę wydrukować listy zleceń 

Aby przekazań zlecenia do realizacji pracownikom drukarni 

 

Kryteria akceptacji: 

� utworzenie zakładki zlecenia 

� możliwość wyszukiwania zleceń (po dacie {Pola tekstowe: Od; Do + Kalendarz), 

Sklepie {pole tekstowe z funkcją AutoComplete}, Typie produktu {ComboBox}, 

Statusie {ComboBox}, Typie realizacji {RadioButton}) 

o podpowiadanie sklepów pasujących do wprowadzanej frazy po wpisaniu 

min 3 znaków {fukcja AutoComplete} 

o przy wprowadzaniu zakresu dat możliwość wpisania daty „z ręki” lub wyboru z 

kalendarza 

� wyświetlenie listy zleceń 

o stronnicowanie listy zleceń 

� możliwość wyboru ilości zleceń wyświetlanych na stronie (10, 20, 50, 

100) 

o kolumny w tabeli: ID zlecenia / Sklep / Data / Status / Produkt / Typ realizacji / 

Akcja 

o możliwość podglądu szczegółów danego zlecenia: przycisk Szczegóły w 

kolumnie akcja 

� możliwość zaznaczenia wszystkich zleceń na stronie {checkbox} 

� możliwość wydruku wszystkich wyfiltrowanych zleceń. Button: Drukuj wszystkie 

� możliwość hurtowego wydruku zaznaczonych zleceń. Button: Drukuj zaznaczone 

� zmiana statusu zlecenia (Nowe > W kolejce) po jego wydruku 

� zapis akcji zmiany statusu do historii 

 

MAKIETY W ZAŁĄCZNIKU 
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Kolejne story dla tej aplikacji: 

WYŚWIETLENIE SZCZEGÓŁÓW ZLECENIA 

ZMIANY STATUSÓW ZLECEŃ 

WYDRUK LIST PRZEWOZOWYCH 

 

Story dla Panelu administracyjnego: 

DODAWANIE KONT I NADAWANIE UPRAWNIEŃ 

ZAKŁADANIE I EDYCJA PRODUKTÓW 

 

Story i dokumentacja dla API REST 


