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Opis zmian w serwisie szukio: lista fragmentów, "izba zwaOpis zmian w serwisie szukio: lista fragmentów, "izba zważyyła" i inne liczne usprawnieniaa" i inne liczne usprawnienia

podglpodglądu. Usprawnienia szyfrowania, sugestie i funkcjonalnodu. Usprawnienia szyfrowania, sugestie i funkcjonalności udostci udostępniania.pniania.

Poniżej lista najważniejszych zmian funkcjonalności serwisu:

PodglPodglądd

Sekcje dokumentuSekcje dokumentu

Każdy dokument podzielony jest na sekcje: W przypadku wyroków Krajowej Izby Odwoławczej jest to:

1. Sentencja (niebieski pasek),
2. Uzasadnienie (żółty pasek),
3. Izba zważyła (czerwony pasek).

W uzasadnieniu przytaczane są argumenty stron, z którymi Izba niekoniecznie się zgadza. W sekcji "Izba zważyła" /

"Sąd Najwyższy zważył" znajduje się zdanie wyrażone przez sąd, czyli faktyczne rozstrzygnięcie sporu.

W przypadku innych orzeczeń sekcja zawierająca zdanie sądu oznaczona jest odpowiednio do oznaczenia sądu.



Przykład w wyroku SN:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2016-01-14, IV CSK 223/15

Widok nowy (domyWidok nowy (domyślny)lny)

Widok nowy (domyślny) zawiera dwie kolumny: Pełną treść dokumentu oraz listę pasujących fragmentów.

Przeglądając fragmenty można szybciej ocenić czy dokument zawiera interesujące informacje. Nawigacja w tym trybie

jest bardzo wygodna, ponieważ pozwala mieć pogląd na cały dokument.

Sprawdź jak działa nowy widok

Widok klasycznyWidok klasyczny



Widok klasyczny (jedna kolumna) nawiązuje do klasycznej wersji podglądu szukio.

Dokument prezentowany jest w jednej kolumnie i pozwala na przewijanie oraz skanowanie wzrokiem w poszukiwaniu

interesujących fragmentów.

Sprawdź jak działa widok klasyczny.

Wyszukiwanie w dokumencieWyszukiwanie w dokumencie

Pole do zmiany frazy znajduje się po prawej stronie. Zmiana frazy jest przydatna w przypadku, gdy chcemy odszukać
inne frazy lub słówa.

Popularne frazy dla danego dokumentuPopularne frazy dla danego dokumentu



Frazy popularne dla danego wyroku zostały umieszczone w podglądzie przy wyszukiwarce - po najechaniu na numer

przy frazie.

MetrykaMetryka



W metryce znajdziemy informację:

Dokumenty powołane w danym orzeczeniu i orzeczenia, które powołują się na dany dokument. Statystyki

wyszukiwania (popularne frazy) z możliwością wyszukiwania ich w aktualnym dokumencie po kliknięciu. Informacje o

notatkach o ile takie zostały zapisane.

Wygodniejsze opisywanie dokumentówWygodniejsze opisywanie dokumentów



Opcja dodaj notatkę pozwala zapisać informację o dokumencie. Zapisana kategoria i podkategoria będzie widoczna w

wynikach wyszukiwania. Informacja o kategorii i podkategorii pozwoli szybko rozpoznać odnaleziony wyrok.

UdostUdostępnianie zaznaczonego fragmentu dokumentupnianie zaznaczonego fragmentu dokumentu



Zaznaczając fragment tekstu i wybierając [gwiazdka] -> Udostępnij otrzymamy możliwość skopiowania treści wraz

nagłówkami, opisem i linkiem do tego fragmentu w serwisie,

Wyrok SWyrok Sądu Najwydu Najwyższego z dnia 2016-01-14, IV CSK 223/15szego z dnia 2016-01-14, IV CSK 223/15

"Wina dłużnika sama przez się nie wyłącza możliwości obniżenia kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c.

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II CSK 318/10, niepubl.). Zmniejszenie zastrzeżonej

kary umownej może uwzględniać łączne stosowanie obu wskazanych w art. 484 § 2 k.c. podstaw

miarkowania, gdy kara umowna, po zmniejszeniu jej z powodu wykonania zobowiązania w znacznej części,

nadal pozostaje rażąco wygórowana (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2014 r., IV CSK 416/13,

niepubl.). "

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2016-01-14, IV CSK 223/15

#rażąco



UstawieniaUstawienia

Zmiana wielu parametrów podglądu jest prosta dzięki szybko dostępnym ustawieniom:

Źródródło dokumentuo dokumentu

W podglądzie dokumentu na widocznym miejscu oraz w metryce umieszczono informacje:

źródło dokumentu (adres url),
datę pozyskania informacji.

Informacja jest niezwykle istotna, gdyż można pobrać oryginał o ile jest dostępny u źródła.

W przypadku opinii prawnych UZP umieszczona jest także informacja " niedostępny" jeżeli dokumentu nie można

więcej pobrać z serwisu UZP.



WyszukiwanieWyszukiwanie

Sugestia popularnych fraz podczas wpisywaniaSugestia popularnych fraz podczas wpisywania

Podczas wpisywania frazy w wyszukiwarce program proponuje listę pasujących fraz.

TytuTytuł dokumentu ma wi dokumentu ma większe znaczenie w wyszukiwaniuksze znaczenie w wyszukiwaniu

Po podaniu sygnatury dokument o podanym dokumencie będzie powyżej dokumentów zawierających bardzo wiele

wystapień w treści. Po wpisaniu rażąco niska cena, na pierwszym miejscu będą wyświetlać się opinie prawne o takim

tytule lub zbliżonym

TechniczneTechniczne

Szyfrowanie poSzyfrowanie połączenia za pomocczenia za pomocą SSL SSL



Wprowadzono szyfronie SSL komunikacji z serwisem SzuKIO. Bezpieczne połączenie pozwala korzystać z serwisu z

zachowaniem wysokiego poziomu prywatności.

UwagiUwagi

Zapraszamy do zgłaszania uwag. Dzięki Wam nasz serwis się rozwija. Bardzo cenimy krytyczne uwagi, ponieważ one

pozwalają nam prawidłowo ocenić wyniki naszej pracy i dostosować je do Waszych oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu szukio@szukio.pl lub poprzez live chat.


