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OPIS ZADANIA 

W ramach zadania, prosimy o przygotowanie prezentacji w poniższym zakresie: 

Założenia 

Masz za zadanie wdrożenie optymalnego i integrującego, wymianę informacji,  modelu udziałów plikowych w 

ponad 300-osobowej firmie. Firma potrzebuje zintegrować trzy oddzielne, różnie zorganizowane udziały w 

jedno spójne rozwiązanie.  Firma ma oddziały w różnych miejscach oddalonych od siebie geograficznie. 

Tworzona struktura i model uprawnień dla udziałów plikowych: 

• powinny uwzględnić hierarchiczność firmy, gdzie dostęp mają mieć ściśle określone grupy, 

• struktura katalogów i model uprawnień powinien być ustandaryzowany, 

• z drugiej strony struktura i model uprawnień powinien pracownikom dawać sposobność na szybką wymianę 

informacji pomiędzy osobami z różnych działów i stanowisk, przy jak najmniejszej ingerencji administratora 

w konfigurację udziałów 

• trzeba także uwzględnić corss-over’owość i dość dużą dynamikę w zmianie struktury organizacyjnej firmy, w 

której pracownicy z różnych działów, na różnych szczeblach pracują nad wieloma projektami, problemami, 

• struktura i model uprawnień powinien być tak skonstruowane, aby administrator udziałów miał jak najmniej 

zmian do wprowadzania, przy jak największej przejrzystości uprawnień, kontroli uprawnień i możliwości 

raportowania uprawnień, 

• trzeba brać po uwagę różne potrzeby, nie tylko użytkowników, ale także administracyjne (systemowe). 

Opis zadania 

Biuro Informatyki zajmuje się utrzymaniem i administracją IT oraz prowadzeniem projektów lub wdrażaniem 

rozwiązań informatycznych dla potrzeb ORLEN Paliwa. 
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Zadania: 

• zaproponuj podejście do rozwiązania problemu i przedstaw przykładowy plan wykonania, 

• przedstaw strukturę katalogową, 

• przedstaw model uprawnień w strukturze katalogowej, 

• przedstaw sposób administracji udziałami plikowymi (procedura zmiany, itp.) 

• uargumentuj optymalność zaproponowanego rozwiązania. 

 

Opis zadania 
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 Przygotuj rozwiązanie zadania w formie pliku PPT, na maksymalnie 6 slajdach (do 5 MB), 

przy czym 1 slajd to prezentacja własnej osoby 

 W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę e-mail: 

rekrutacja.orlenpaliwa@orlen.pl 

 Czekamy na Twoją prezentację do 21 kwietnia 2019.  

 Autorów najlepszych rozwiązań zaprosimy do zaprezentowania materiału podczas 

spotkania. Do zobaczenia! 

 

Informacje techniczne dla kandydata 
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