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OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIE TECHNIKA IT DLA
PRACOWNIKÓW USC I GMINNYCH WYDZIAŁÓW
INFORMATYKI W ZAKOPANEM

W dniach 23-25 listopada 2016 r. w Zakopanem odbyło się szkolenie dla
kierowników oraz pracowników urzędów stanu cywilnego, wydziałów
spraw obywatelskich oraz wydziałów informatyki urzędów miast i gmin
organizowane przez firmę TECHNIKA IT S.A.

Panorama Tatr - widok z Gubałówki

Tematyka szkolenia obejmowała głównie zagadnienia migracji masowej aktów stanu
cywilnego zarejestrowanych w aplikacjach firmy Technika IT do centralnego rejestru
stanu cywilnego przy wykorzystaniu usług sieciowych Systemu Rejestru
Państwowych.
Podczas pierwszego dnia szkolenia omówiono proces koncepcji masowej migracji
aktów do Rejestru Stanu Cywilnego oraz sposób przygotowanie USC do masowej
migracji aktów stanu cywilnego.
Omawiając proces masowej migracji skupiono się głównie na czynności „mapowania”
ksiąg w ŹRÓDLE - będącej pierwszym etapem procesu masowej migracji aktów
obejmującym kolejno:

Technika IT S.A.
ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice, tel. 32 338 38 70
e-mail: n.penar-bialy@technikait.com.pl
www.technikait.com.pl

1/4

BIULETYN INFORMACYJNY

nr. 2/2017. Data emisji: 17.01.2017

Etap 1. Ustalenie reguł mapowania ksiąg.
−

dla użytkowników PB_USC jest nowa wersja aplikacji EXPORT_USC: Nowa
zakładka „Mapowanie ksiąg”,

−

dla użytkowników AA_USC jest nowa wersja aplikacji: Nowa funkcja
„Mapowanie ksiąg”.

Etap 2. Migracja aktu (lub zbioru aktów) z AW do RSC (gdzie trafia jako
projekt aktu).
−

dla użytkowników PB_USC jest nowa wersja aplikacji EXPORT_USC: Nowe
zakładki „Masowa migracja” i „Kolejka masowej migracji”,

−

dla użytkowników AA_USC jest nowa wersja aplikacji EXPORT_USC: Nowe
funkcje „Masowa migracja” i „Kolejka masowej migracji”

Etap 3. Weryfikacja i zatwierdzanie projektu aktu (lub projektów) w
ŹRÓDLE,
Etap 4. Odnotowanie nowego oznaczenia aktu w ŹRÓDLE w skorowidzu
AW.

Schemat idei „mapowania” ksiąg

Technika IT na bieżąco aktualizuje aplikacje PB_USC i AA_USC, zapewniając
użytkownikom oszczędność czasu, pewność działania i bezpieczeństwo przez
udostępnienie usług sieciowych (web services zamiast plików XML na nośnikach),
które eliminują uciążliwe czynności, takie jak:
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- monitorowanie, w którym miejscu i pod jaką nazwą zapisał się przenoszony
plik,
- wyszukiwanie zapisanego pliku w ŹRÓDLE,
- skuteczne kasowanie wyszukanych i wykorzystanych plików (ochrona danych
osobowych),
- wyszukiwanie w ŹRÓDLE właściwej księgi dla kolejnego przenoszonego aktu.
Aktualizacje są dostępne w ramach podpisanej umowy.

Drugi dzień szkolenia upłynął na prezentacji nowego oprogramowania
oferowanego przez TECHNIKĘ IT do elektronicznego zarządzania dokumentacjątEZD przez podmioty publiczne stosujące instrukcję kancelaryjną i jednolity
rzeczowy wykaz akt (JRWA).
Jedną z wielu zalet proponowanego oprogramowania jest pomoc przy rozliczaniu
zadań realizowanych w USC – oprogramowanie wspiera bowiem ewidencję
napływających do USC i tworzonych w USC dokumentów, załatwianych spraw oraz
dokumentowanie wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników USC.
Kolejnymi zaletami aplikacji tEZD są następująco:
−

możliwość wsparcia zarówno „tradycyjnego systemu zarządzania
dokumentacją” (papier), jak i „systemu mieszanego” (wyjątki dla
wskazanych symboli klasyfikacyjnych).

−

wsparcie prowadzenia Archiwum USC,

−

zapewnienie ścisłej ewidencji wszystkich czynności kancelaryjnych
wykonywanych przez poszczególnych pracowników USC ( w zakresie zadań
zleconych),

−

umożliwienie ręcznej ewidencji czynności kancelaryjnych wykonywanych
w systemie zleceń aplikacji ŹRÓDŁO,

−

umożliwienie zasilania rejestrów kancelaryjnych przez inne aplikacje.

Niewątpliwą zaletą systemu jest przejrzysty i czytelny interface. System umożliwia
także wykorzystanie własnych zestawień statystycznych z bazy EZD tworzonych
w EXEL-u.
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Firma TECHNIKA IT oferuje wdrożenie oprogramowania tEZD z różnymi opcjami.
Więcej na temat tEZD można znaleźć TUTAJ
Ostatnim punktem szkolenia było omówienie efektywnego przenoszenia aktów
stanu cywilnego do centralnego Rejestru Stanu Cywilnego przy użyciu najnowszych
wersji oprogramowania EKSPORT_USC oraz AA_USC wspierających migrację
masową aktów stanu cywilnego.

Krupówki

W przerwach między wykładami uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych
konsultacji na wybrane przez siebie tematy albo podziwiać tatrzańskie widoki
podczas spacerów, do których zachęcała wspaniała pogoda. Wieczorem nie
zabrakło uroczystej kolacji połączonej z zabawą taneczną dla 80 osób które
przybyły do Zakopanego z 40 miast i gmin w najodleglejszych zakątkach Polski.

REDAKCJA
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