Zabrze, styczeń 2019r.

Usługa ograniczenia wielkości bazy danych
Podsystemu Obiegu Dokumentów eDOK.

Adresaci oferty: Urzędy Administracji Publicznej korzystające z Podsystemu Obiegu Dokumentów
eDOK.

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze pojawiające się problemy z bieżącą obsługą baz danych eDOK o bardzo dużych
rozmiarach oferujemy Państwu realizację przez Sygnity SA usługi ograniczenia wielkości bazy danych
Podsystemu Obiegu Dokumentów eDOK. Usługa ta polega na uruchomieniu mechanizmu
pozwalającego na zmianę miejsca przechowywania plików załączników pism w aplikacji eDOK.
Załączniki przechowywane będą w określonym katalogu na dysku twardym.

KORZYŚCI
• Zmniejszenie wielkości bazy danych
maksymalnie o 99%.
• Błyskawiczne tworzenie kopii bazy danych.
• Proste i szybkie tworzenie kopii katalogu
z załącznikami.
ZALETY:
•
•
•
•

Wszystkie załączniki dalej pozostają widoczne z poziomu aplikacji eDOK.
Odczyt plików bezpośrednio z systemu plików jest zawsze szybszy od odczytu z bazy danych.
Możliwość łatwego przeniesienia katalogu załączników na inny dysk poprzez wskazanie
w module administratora nowego miejsca przechowywania plików.
Proste tworzenie kopii katalogu załączników poprzez skopiowanie folderu z zawartością.
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OPIS USŁUGI:
•

•

•

Klient określa:
o miejsce składowania załączników,
o stopień zmniejszenia rozmiaru bazy danych przez zdefiniowanie okresu czasu,
z którego załączniki zostaną wyciągnięte poza bazę danych np. od roku 2010 do końca
2016 lub całość. Istnieje również możliwość włączenia ciągłego zapisywania
załączników poza bazą danych np. co 1 min od czasu dodania załącznika.
Wykonujący usługę:
o konfiguruje i instaluje usługę odpowiadającą za umieszczanie załączników poza bazą
danych,
o uruchamia proces przenoszący pliki załączników z bazy danych na wskazane miejsce
składowania na dysku,
o uruchamia mechanizmy porządkujące bazę danych po procesie przenoszenia plików,
o tworzy skrypt, który ma celu tworzenie kopii zapasowej katalogu załączników
i konfiguruje jego uruchomienie w harmonogramie zadań w systemie,
o tworzy skrypt wykonujący kopie zapasowe bazy danych systemu eDOK z określeniem
liczby wykonywanych kopii w pętli np. po wykonaniu 10 kopii bazy każda kolejna
będzie nadpisywać ostatnią najstarszą kopię.
Dodatkowo, w ramach usługi udostępnione zostanie narzędzie administracyjne - panel do
zarządzania bazą danych, pobieraniem plików z ftp i instalacją aplikacji eDOK.
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CZAS I MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:
Usługa jest wykonywana w trybie zdalnym. Dokładna data realizacji usługi zostanie ustalona
bezpośrednio z Zamawiającym.
CENA:
Dla urzędów posiadających wersję 8.0 aplikacji eDOK: 1 350,00 zł netto, tj. 1 660,50 zł brutto.
Dla urzędów z wersją aplikacji eDOK starszą niż 8.0 (nie niższą niż wersja 2.0): 3 000,00 zł netto,
tj. 3690,00 zł brutto - usługa obejmuje także wykonanie aktualizacji eDOK do wersji 9.0.
KONTAKT:
W przypadku pytań merytorycznych i organizacyjnych dotyczących realizacji oferty proszę o kontakt
z Dawidem Gruszczyńskim, tel. 505-802-393, e-mail: dgruszczynski@sygnity.pl, natomiast
w kwestiach handlowych z Przemysławem Stawiarz, tel. 603-138-525, e-mail: pstawiarz@sygnity.pl.
Oferta ważna do 31.12.2019r.
Z poważaniem

Przemysław Stawiarz
Menedżer Sprzedaży
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