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PIWNICZKA CELLARIO  – OPIS FUNKCJONALNO ŚCI 
 
 
 
A. PULPIT – PODSUMOWANIE KOLEKCJI 
 
 

 
 
 
Jest to pierwszy ekran, który ładuje się nam po zalogowaniu do Piwniczki CELLARIO. Możemy tu zobaczyć 
podsumowanie naszej kolekcji.  
 
W tej sekcji prezentujemy dane (wykresy oraz tabele) z winami z Mojej kolekcji. Możliwe jest oglądanie 
zarówno  danych bieżących jaki i historycznych. Kolekcja jest przedstawiana według wartości zgromadzonego 
wina oraz według ilości butelek w kolekcji. Mam następujące możliwości: 
 

1. Dane historyczne: 

− możemy obejrzeć Moją kolekcję w ujęciu wartościowym i ilościowy 

− dostępne są wykresu za następujące okresy czasu: 

� ostatni miesiąc, 

� ostatni rok, 

� ostatnie trzy lata, 

� ostatnie pięć lat. 

2. Dane bieżące: 

− kraj pochodzenia wina – tabelaryczne zestawienie win z poszczególnych krajów, 

− kolor wina – wykres z winami według koloru wina. 

 
Wybranie w danych bieżących jednego z zestawień (tabelarycznego lub wykresu kołowego) prowadzi do 
wyświetlenia listy win zgodnie z wybranym zestawieniem. 
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B. MOJA KOLEKCJA – MOJE WINA 
 
 

 
 
 
W tej część systemu dodajemy wina do naszej kolekcji. Wina z Mojej kolekcji pojawiają się na zestawieniach 
i wykresach w Pulpicie, gdzie możemy obejrzeć generalne dane. Tutaj mamy przeglądać dane szczegółowe 
o poszczególnych winach. Na liście win z kolekcji widzimy: 
 

1. całą wartość Moje kolekcji, 

2. ilości określonych win oraz łączną wartość poszczególnych pozycji. 

 
Listę w Mojej kolekcji możemy filtrować i sortować w różnych układach: 
 

− po nazwie 

− po kolorze 

− po smaku 

− po roczniku produkcji  

− po ocenie ekspertów 

− po kraju i regionie pochodzenia 

− po producencie 

− po ilości 

− po wartości 

 
W szczegółach wina z kolekcji widzimy – poza podstawowymi danymi o winie - kiedy wino zostało kupione, 
w jakiej cenie i w jakiej ilości. Tutaj możemy pobrać wino do wypicia. Wtedy trafia ono do Dzienniczka 
piwnicznego. 
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C. DZIENNICZEK PIWNICZNY – WINA WYPITE PRZEZ MNIE 
 
 

 
 
 
Do Dzienniczka Piwnicznego trafiają wina przez nas wypite. Tutaj mamy całą historię tego, co wypiliśmy 
z Mojej kolekcji. W jednym miejscu mamy całą wiedzę historyczną o zdegustowanych przez nas winach. 
Poza standardowymi informacjami związanymi z winem mamy tutaj jeszcze możliwość dodawania: 
 

1. Naszej własnej oceny,  

2. Naszej własnej opinii (opisy, recenzji).  

 
Na podstawie tych danych możemy potem świadomie podejmować decyzję o zakupie kolejnych win do Mojej 
kolekcji. 
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D. LISTA WIN – MODEROWANA PRZEZ CELLARIO 
 
 

 
 
 
Tutaj znajduje się kompletna baza win stworzona przez CELLARIO i uzupełniania systematycznie przez 
Użytkowników systemu. 
 

1. Lista win, które nadają się do długiego przechowywania. 

2. Lista win może być filtrowana i sortowana według następujących kryteriów: 

− nazwy 

− koloru 

− smaku 

− rocznika 

− oceny 

− kraju i regionu pochodzenia 

− producenta 

3. W szczegółach win możemy obejrzeć bardzo szczegółową informację o winach wraz ze zdjęciem 

butelki. 

4. Każde wino zawiera odnośnik do ogólnoświatowej bazy win w serwisie www.wine-searcher.com. 

5. Wina możemy w prosty sposób duplikować i tworzyć w ten sposób to samo wino, ale z innego 

rocznika. 

6. Możemy tworzyć własną bazę win, która po akceptacji przez Administratora systemu może trafić do 

wspólnej bazy dla wszystkich Użytkowników systemu. 
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E. USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 
 
 

 
 
 
W tej części systemu mamy następujące możliwości: 
 

1. Zmiana hasła dostępu do systemu. 

2. Zmiana danych osobowych podanych podczas rejestracji w systemie. 

3. Usuwanie konta – rezygnacja z korzystania z systemu Piwniczka CELLARIO . 

 
 
 


