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Katowice, 17 stycznia 2019 r.

SABAZ - modul archiwum zakNadowo i modulteczek bezrobotnych -

nowoczesne aachiwum w urzedzie pracy

Szanowni Pafistwo,

Pracownicy Paistwa uzedu doskonale zdaje sobie sprawe z jakim nakladem pracy wiaze sie
zazqdzanie i konirola dokument6w os6b bezrobotnych. Setki przetwazanych dokument6w
wplywajqcych do urzQdu ale r6wnie2 wylwaeanych iwysylanych bezposrednio z uzedu. W celu
usprawnienia pracy pragniemy zainteresowad Panstlva naszym rozwiEzaniem sluzacym do
wspomagania zazEdzania aktami zgromadzonymi w archiwum w postaci papierowej i elektronicznej -
systemem SAgAz.

System SABM - modul elektronicznego archiwum zakladowego i modul obsiugi teczek bezrcbotnych
uwzglednia wymagania pzepis6w p€wnych w zakresie gromadzenia i zabezpieczania akt w postaci
elektrcnicznej oraz ptzekazy$ania ich do Archiwum Paistwowego w postaci paczki archiwalnej.
Napisany jest w nowoczesnej afchitektutze co daje mo2liwo56 udostepnienia zasob6w archiwum do
wgladu zainteresowanym osobom za pomoce peegl4darki intemetowej z dowolnej lokalizacji. System
gwarantuje mozliwosd pobierania danych z system6w dziedzino]/lrch ofaz system6w elektfonicznego
obiegu dokument6w.

Decydujqc siQ na kozystanie z rozwiAzania SABAZ zapewnimy Pahstwu:

1. beztefminowa licencje na uzytkowanie systemu SABM v.1.5 - modul archiwum zakladowego
imodut teczek bezfobotnych dla okreslonej liczby uzytkownik6w na uzytek wlasny i do obslugi
wlasnych baz danych,

2. seMis techniczny Swiadczony w okrcsie 12 miesiecy i obejmujqcy udzielanie konsultacji
telefonicznych oraz mail-owych wzakrcsie uzytkowania systemu SABAZ polegajacych na:

. rozwiqzylvaniu problem6w zwiqzanych z obslugai konfigurowaniem systemu SABAZ,

. rozwiazywaniu problem6w zwi+anych z technicznymi aspektami dzialania systemu SABAZ
(konfiguracja serwera bazy danych PostgresQL, seNera aplikacyjnego JBOSS,
konfiguracja systemu operacyjnego serwera na kt6rym zajnstalowany jest system SABM
oraz kontiguracja uzqdzei koniecznych do kozystania z systemu SABAZ),

. rozwiqzylvani! ewentlainych problem6w zwi4zanych z instalaciq i akfuralizacia systemu
SABAz

W ramach Swiadczonego serwisu technicznego zapewniamy Paistwu udostepnian:e
aktualizacji i nowych wersjisystemu SABAZ.

3. uslugi wdro2eniowe obejmuj4ce:

. instalacie systemu SABAZ,

. parametryzacje i konfiguracje systemu SABM,

. szkolenla:
- administratora (w zakresie administracji i konfigurowania systemu SABAZ),
- archiwisty (w zakresie archiwizowania dokument6w i akt sysiemu SABAZ),

uzytkownik6w (w zakfesie praktycznego wykozystania systemu SABAZ),

. konsultacje lub indywidualne szkolenia pzyslanowiskowe.
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Zalety i korzysci wynikajqce z posiadania systemu SABM - modul afchiwum zakladowego i modul
ro.7al? h67r^h^rnu^h

1. zaeqdzanie zasohami archiwalnymi w postaci papierowej i elektronicznej,
2. szybki dostep do akt z dowolnego miejsca w urzedzie, nawet z wielu odleglych jego lokalizacj',

3. automaiyczne przejmowanie danych z systemu obiegu dokument6w,

4- automatyczne przejmowanie danych o bezrobotnych z systemu Syriuszstd,

5. sprawny dostep i nadz6r nad aktami bezrobotnych,

6. kompleksowe digitalizowanie izabezpieczanie akt pEed ryzykiem utraty,

7. zwiekszenie bezpieczefistwa dostepu do informacji,

8. obni2enie kosztdw peechow!4rvania i udostepniania akt,

9. automatyzacja czynnoSci wykonylvanych w archiwum zakladov/ym,

10. pelna zgodnosd z aktualnym stanem prawnym dotyczqcym instRrkcji kancelaryjnej i prowadzenia
archiw6w zakladowych.

W pzypadku zainteresowania powyzszE informacja lub w pzypadku pytai z Paistwa strony prosimy
o kontakt z naszym konsultantem pod numerem telefonu 3213589269 lub e-maill
Peron.A@zetokatowice.pl.

Niniejsza informacja cenowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

14 000,00 PLN
SeMjs techniczny systemu TABAZ

14000,00 PLN

itoia dnj pzewiManych na uslLsi wdrozeniwe

Z powa2aniem,
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