PRODUKTOVÝ LIST

Pre koho
je služba určená

Služba Digitálna kancelária pre OBECNÝ ÚRAD je riešenie pre samosprávu.
Ponúka kvalitný komplexný informačný
systém, ktorý má obecný úrad k dispozícii
ako službu cez internet.

Služba Digitálna kancelária pre REGISTRATÚRU je riešenie univerzálne použiteľné pre štátny a verejný sektor, prívátne
a ďalšie organizácie. Poskytuje prostredie
pre komplexný výkon správy registratúry
a súvisiace spracovávanie dokumentov.

Digitálna kancelária
Legislatívne a technologické požiadavky v oblasti elektronizácie samospráv nútia obce a mestá investovať nemalé prostriedky do informačných systémov prevádzkovaných na obecných
a mestských úradoch (tzv. BackOffice úradu) a zabezpečovať čoraz erudovanejšie personálne zabezpečenie na ich prevádzku.
Spoločnosť SWAN, a.s., dáva ako prvé v SR a doposiaľ jediné riešenie pre BackOffice úradu k okamžitej dispozícii ako službu. Táto
služba je už od decembra 2012 využívaná k plnej spokojnosti
a v dennej praxi samospráv pod názvom Digitálna kancelária
IIS MIS. Služba je ihneď k dispozícii ako cloudové riešenie, čo prináša pre samosprávu významné zníženie finančných nákladov
potrebných k získaniu a prevádzke BackOffice úradu.

Hlavné výhody

· Všetky legislatívne zmeny sú vykonané automaticky produ·
·
·
·

centom riešenia, pod dohľadom a kontrolou špecialistov producenta systému IIS MIS.
P
 ri poskytnutí Digitálnej kancelárie je vykonaná konfigurácia
systému pre potreby úradu, migrácia dát z pôvodného používaného informačného systému, autorizácia pracovníkov a školenie.
Služba Digitálna kancelária IIS MIS je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Prevádzku riešenia spojenú spolu so všetkými jeho výhodami
zabezpečujú špecialisti producenta softvéru Digitálnej kancelárie spoločnosti A.V.I.S. - International Software Distribution &
Servis, s.r.o. v dátovom centre Perpetuus prostredníctvom spoločnosti SWAN, a.s.
K dispozícii je hot-line podpora prevádzky služby (otázky, konzultácie, on-line komunikácia a podobne).

Digitálna kancelária IIS MIS pre OBECNÝ ÚRAD
Agendy, ktoré služba štandardne ponúkne pre Váš úrad
Informácie

·
·
·
·
·
·
·

IIS MIS

Registre osôb, kontaktov, adries
Elektronická registratúra
Správa registratúry
Manažérske prehľady
Kalendáre a Plánovač
Spracovanie čiarových kódov
Odkazy

Dane a poplatky

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Agendy

·
·
·
·
·
·

IIS MIS

Daň z nehnuteľností
Daň za psy
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za užívanie verejného priestranstva
Miestne dane
Komunálny odpad
Prenájom nehnuteľností
Došlé doručenky
Došlé platby, Rozpis VAKUP, Homebanking
IIS MIS

Kataster nehnuteľností
Časti obce, Ulice, Súpisné čísla
Obyvatelia, Voľby
Podnikatelia a prevádzky
Povoľovacie procesy
Priestupky

Kancelársky balík

·
·

Open Offic

Writer (ako Word)
Calc (ako Excel)
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Službu prevádzkuje spoločnosť A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o., v spolupráci so spoločnosťou SWAN, a.s., v dátovom centre Pepetuus.
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Registratúra pre verejnú správu,
firmy a organizácie ako cloudové riešenie

Digitálna kancelária IIS MIS pre REGISTRATÚRU
Služba štandardne ponúkne pre Vašu organizáciu agendy
Registratúra

Systém IIS MIS zabezpečuje komplexnú podporu riešenia činností informačného systému pre automatizovaný systém správy registratúry
na evidenciu, vybavovanie, obeh, označovanie, vyraďovanie a uschovávanie dokumentov (registratúrne záznamy a spisy) organizácie, pri
rešpektovaní platných legislatívnych noriem.

Hlavné výhody

tarostlivosť o všetky inštalácie, aktualizácie, správnu a bezchybnú
· Sprevádzku
softvéru, zálohovanie dát na seba prevezmú špecialisti
producenta informačného systému IIS MIS spoločnosti A.V.I.S. International Software Distribution & Servis, s.r.o. v Dátovom centre
Perpetuus.

loudové riešenie rešpektuje legislatívne normy upravujúce archív· Cnictvo
a správu registratúry.
· Softvér je certifikovaný posudkom Odboru archívov a registratúr
Ministerstva vnútra SR.
prostredie pre komplexný výkon správy registratúry
· Paoskytuje
súvisiace spracovávanie dokumentov vrátane podpory procesov
pre podateľne/výpravne, registratúrne stredisko, archív.

a riadi dokumenty počas celého ich životného cyklu
· Svpravuje
organizácii.
okumenty sa ukladajú do centrálneho úložiska dát. Cloud riešenie
· Dmôžu
zákazníci používať od najjednoduchšej formy ako elektronickú
knihu pošty až po komplexnú správu registratúry s premietnutím
tokov záznamov a dokumentov a hierarchickej organizačnej štruktúry
veľkých organizácií v celom potrebnom rozsahu.

IIS MIS

· Registre osôb, kontaktov, adries
· Elektronická registratúra
· Správa registratúry
· Kalendáre a Plánovač
· Spracovanie čiarových kódov
· Odkazy

Elektronická registratúra

IIS MIS

· Spisy a Denníky záznamov
· Integrovaná tvorba dokumentov
· Sledovanie záznamov
· Hromadné spracovanie
· Postúpiť na vyjadrenie...
· Zakladače, dynamické zakladače
· Kategorizácia záznamov
· Zamykanie záznamov
· Elektronické podania
· Elektronické formuláre

Integrovaná tvorba dokumentov

· dokumenty, šablóny, etalóny
· import skenovaných dokumentov
· import / export
· karty údajov, atribúty
· čiarové kódy (tlač a rozpoznávanie)
· hromadné spracovanie a tlač
· zamykanie, auditovanie, obnova...
· MS Office, Open Office

Kancelársky balík

· Word, Writer
· Excel, Calc

IIS MIS

MS Office, Open Office
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