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ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE DLA
JST FIRMY TECHNIKA IT

W Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki
poinformowały (Serwis samorządowy PAP z dn. 05.07.2016r.), że
w listopadzie 2016 r. udostępnią masowy migrator danych, dzięki
któremu przenoszenie rekordów z lokalny baz do systemu centralnego
będzie szybsze. Dzięki nowemu narzędziu, gminy będą mogły
wprowadzić akty bezpośrednio do ŹRÓDŁA, a nie za pośrednictwem
pojedynczych plików jak ma to miejsce dotychczas. Masowa migracja
nie będzie blokowała bieżącej pracy na komputerze. COI zaprosiło do
współpracy firmę Technika IT, która ma ponad dwudziestoletnie
doświadczenie w informatyzacji USC.
- W latach 1990-2015 oferowaliśmy gminom oprogramowanie do obsługi

rejestracji stanu cywilnego oraz ewidencji ludności. Nasze oprogramowanie
dostarczyliśmy do ok. 1300 USC, w tym prawie wszystkich miast powyżej 100 tys.
mieszkańców oraz do 130 wydziałów ewidencji ludności. Szacujemy, że
w przeddzień uruchomienia aplikacji ŹRÓDŁO w marcu 2015 r. w naszych
systemach rejestrowano ponad 80 proc. zdarzeń stanu cywilnego - urodzenia,
małżeństwa, zgony – podkreśla w wywiadzie dla serwisu Samorządowego PAP
Władysław Penar, Prezes TECHNIKA IT S.A.

Od marca 2015 r. TECHNIKA IT zapewnia użytkownikom swojego oprogramowania
wsparcie
w
zakresie
przenoszenia
aktów
stanu
cywilnego
z lokalnych zasobów USC do centralnego rejestru stanu cywilnego oraz
prowadzenia Rejestrów Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców,
włącznie z obsługą subskrypcji danych z rejestru PESEL. Przygotowywana jest
również wersja oprogramowania PB_USC i AA_USC obsługującego drukowanie
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odpisów a.s.c. z lokalnej bazy danych usc na nowych formularzach (z których
korzysta aplikacja ŹRÓDŁO) zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP w dniu
30.07.2016 ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu
cywilnego. Więcej informacji o nowych wersjach aplikacji PB_USC
i AA_USC można znaleźć w Biuletynie informacyjnym |USC z dnia 17.08.2016,
którego subskrypcję
można zamówić http://www.technikait.com.pl/info
Należy jednak pamiętać, iż wiele spraw załatwianych w urzędzie stanu cywilnego
wiąże się z prowadzeniem rozległej korespondencji. Ewidencjonowanie
i przechowywanie związanych z tym dokumentów powinno być zgodne
z przepisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i jednocześnie z przepisami
wynikającymi z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dlatego w ramach nowej wersji aplikacji dla USC powstał podsystem
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) wdrożony w kilkunastu
urzędach stanu cywilnego.
W naszej ofercie znajduje się
również autonomiczna wersja
systemu
EZD,
która
z powodzeniem może być
wykorzystywana
przez
cały
urząd gminy. System EZD
w
założeniu
będzie
tani
i prosty w użyciu oraz skalowany
do wielkości urzędu. Dla małych
urzędów gminnych oferowana
jest
wersja
mikro
EZD
realizująca operacje podstawowe
na rejestrach kancelaryjnych, a
dla większych urzędów miejskich
i gminnych przygotowywana jest
wersja przeglądarkowa Web
EZD, która oprócz realizacji
operacji
podstawowych,
komunikuje się przez usługi sieciowe Web z aplikacjami dziedzinowymi, z pocztą
elektroniczną oraz ewidencjonuje opłaty pocztowe, udostępnia akta sprawy,
generuje „paczki archiwalne” dla Archiwum Państwowego z e-dokumentami
a także generuje liczne zestawienia – m. in.: analizy terminowości załatwiania
spraw, statystyki oraz wykazy pism wszczynających sprawę itp.
Pełny wywiad z Prezesem TECHNIKA IT można przeczytać TUTAJ
Redakcja
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