Kraków 16.10.2018 r.

Oferta współpracy w zakresie korzystania z Cyfrowego Repozytorium Dokumentów w roku 2019
dla obszaru obsługi Świadczeń oraz Pomocy Społecznej

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność przedstawić ofertę współpracy w zakresie korzystania z Cyfrowego Repozytorium Dokumentów (CRD) w roku
2019. CRD jest zintegrowane z Oprogramowaniem do Obsługi Świadczeń, w tym z aplikacjami: Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne, Stypendia oraz Systemem POMOST
Std, w tym z aplikacjami: Pomoc Społeczna, Wsparcie Rodziny, Piecza Zastępcza, Zespoły Interdyscyplinarne, Karta Polaka.
Cyfrowe Repozytorium Dokumentów - główne funkcjonalności
automatyczne przesyłanie z systemów SR/FA/SW/DMDE/ST informacji o wnioskach (wraz z załącznikami, m.in.
weryfikacjami w Emp@tii), odwołaniach, decyzjach (wraz z wydrukami), upomnieniach i tytułach wykonawczych oraz
korespondencji (wraz z wydrukiem i załączonymi plikami) i grupowanie ich w teczki klientów;
automatyczne przesyłanie z Systemu Pomost STD-PS/WR/PZ/ZI/KP informacji o wnioskach (wraz z załącznikami),
weryfikacjach w Emp@tii wywiadach (m.in. wywiady OTM), odwołaniach, decyzjach (wraz z wydrukami) oraz grupowanie
ich w teczki rodzin, a także przesyłanie pozostałej dokumentacji znajdującej się w teczce rodziny wraz z ich wydrukami.
możliwość zasilenia wszystkimi lub wybranymi danymi wprowadzonymi wcześniej do systemów dziedzinowych;
możliwość skanowania dodatkowych załączników i dołączania ich do istniejących dokumentów;
zarządzanie teczkami w tym ich statusami, wypożyczeniem jak również informacjami o miejscu przechowywania
(pomieszczenie/półka/regał);
szeroki wachlarz konfiguracji pozwalający dostosować proces tworzenia teczek i przesłania dokumentów wedle potrzeb,
m.in. dzięki integracji z Active Directory umożliwiającej logowanie bez wpisywania loginu i hasła na podstawie logowania do
domeny oraz poprzez możliwość zaimportowania użytkowników zarejestrowanych w Active Directory do CRD. Konfiguracja
ta umożliwia precyzyjne wydzielenie dostępu do określonych grup teczek dla danego pracownika/grupy pracowników;
prowadzenie automatycznego rejestru dostępu do danych.
Korzyści z wdrożenia Cyfrowego Repozytorium Dokumentów
automatyzacja procesu zarządzania teczkami klientów oraz teczkami rodzin w Jednostce;
możliwość szybkiego ustalenia miejsca przechowywania teczki;
minimalny narzut pracy dla pracowników (przesyłanie danych „w tle”);
ułatwienie i przyspieszenie dostępu do dokumentów;
szybkie wyszukiwanie informacji w dokumentach;
dostęp do dokumentów niezależnie od lokalizacji;
gromadzenie w jednym miejscu danych pochodzących z różnych systemów dziedzinowych;
łatwy dostęp do dokumentów, które były składane w poprzednich okresach zasiłkowych/w innych sprawach, co powoduje,
iż jednostka nie jest zmuszona do żądania ponownego dostarczenia dokumentu przez Klienta.
Rodzaje instalacji Cyfrowego Repozytorium Dokumentów
Chcąc jak najlepiej dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb oferujemy zakup licencji CRD na:
komunikację tylko z jednym systemem dziedzinowym (Oprogramowaniem do obsługi SR/FA/SW/DM/DE/ST lub Systemem
Pomost Std -PS/WR/PZ/KP/ZI),
komunikację z wszystkimi obsługiwanymi systemami dziedzinowymi (Oprogramowaniem do obsługi SR/FA/SW/DM/DE/ST
i Systemem Pomost Std -PS/WR/PZ/KP/ZI),
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Koszt licencji aplikacji CRD wraz z utrzymaniem i dostawą kolejnych uaktualnień w roku 2019

Licencja na Oprogramowanie Cyfrowe Repozytorium (CRD) na rok 2019

Maksymalna ilość
dokumentów
przesyłanych
automatycznie
do CRD *

koszt PLN netto

koszt PLN brutto

10 000

400,00

20 000

Obsługa Świadczeń lub POMOST Std

Obsługa Świadczeń i POMOST Std
(licencja pakietowa)
koszt PLN netto

koszt PLN brutto

492,00

640,00

787,20

640,00

787,20

1 024,00

1 259,52

40 000

1 024,00

1 259,52

1 536,00

1 889,28

60 000

1 536,00

1 889,28

2 496,00

3 070,08

(zawiera 23% VAT)

(zawiera 23% VAT)

*Systemy dziedzinowe zintegrowane z CRD posiadają funkcjonalność umożliwiającą oszacowania ilości tworzonych dokumentów w skali roku.
W tym celu w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń na oknie „Lista osób” należy z menu „Operacje” wybrać pozycję „Masowe wysyłanie
dokumentów do Cyfrowego Repozytorium Dokumentów”. Po wskazaniu zakresu czasowego i zaznaczeniu opcji „Tylko policz ilość
dokumentów i osób” pojawi się komunikat o ilości dokumentów. W celu zamówienia odpowiedniej licencji CRD w roku 2019 należy przeliczyć ilość
dokumentów z okresu od 01.01.2018r do 31.12.2018r.Analogicznie należy postąpić w przypadku Systemu POMOST Std - na oknie „Lista rodzin”
należy z menu „Czynności” wybrać pozycję „Masowe wysyłanie dokumentów do Cyfrowego Repozytorium Dokumentów”. Po wskazaniu
zakresu czasowego i zaznaczeniu opcji „Tylko policz ilość dokumentów i rodzin” pojawi się komunikat o ilości dokumentów.

Istnieje możliwość zakupu licencji z nieograniczoną ilością dokumentów przesyłanych do CRD lub ilością powyżej 60 000.
Jednostki zainteresowane takim zakupem proszone są o kontakt pod adresem: uslugi.zs@sygnity.pl

Korzystanie z CRD bez ponoszenia dodatkowych opłat
Chcąc umożliwić Państwu zapoznanie się z naszym produktem, mamy przyjemność poinformować, że udostępniliśmy możliwość
skorzystania w roku 2019 z Cyfrowego Repozytorium Dokumentów bez ponoszenia dodatkowych opłat, w zakresie zasilenia
CRD danymi archiwalnymi, tj. danymi zarejestrowanymi w systemach dziedzinowych przed dniem 01.01.2018r. W celu skorzystania
z naszego rozwiązania na powyższych zasadach prosimy o przesłanie prośby o udostępnienie danych niezbędnych do uruchomienia
systemu CRD na adres uslugi.zs@sygnity.pl wraz z informacją o nazwie i danych adresowych Jednostki, osobie kontaktowej oraz
systemach dziedzinowych, z którymi ma współpracować CRD.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami tel. 504 142 126; 508 021 932. Więcej informacji znajdą Państwo również na
naszej stronie www.public.sygnity.pl w zakładce Zabezpieczenie Społeczne -> Cyfrowe Repozytorium Dokumentów.
Oferta obowiązuje do 30 listopada 2019r.
Zapraszamy do współpracy!

Z wyrazami szacunku,

Dorota Beksińska
Dyrektor Sprzedaży Sygnity S.A.

Budujemy sukces naszych Klientów

