ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE
DLA ADMINISTRACJI

FIRMA

OPROGRAMOWANIE

Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM działana rynku informatycz
nym od 1990 roku. Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramo
wania przeznaczonego dla administracji samorządowej – urzędów
gmin, powiatów oraz podmiotów im podległych i z nimi współ
pracujących. Główny zakres naszych kompetencji to programy
finansowo – księgowe i ewidencyj
ne, wykorzystujące lokalne rejestry
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danych. Wysoko wykwalifikowany,
stały zespół pracuje nad rozwojem
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produktów poprzez wprowadza
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nie nowych aplikacji i rozszerzanie
istniejących funkcjonalności, jak
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również dostosowywanie oprogra
PODATKI WIN
mowania do zmieniających się prze
JGU WIN
pisów. Jesteśmy w stałym kontak
cie z klientami - oprogramowanie
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objęte jest gwarancją serwisową za
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pewniającą stałe wsparcie technicz
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ne w siedzibie użytkownika, a także
gorącą linię telefoniczną i zdalną
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pomoc internetową. Współpracuje
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z nami blisko trzydzieści firm z całe
go kraju, oferujących szybką i kom
OPLOK
petentną pomoc użytkownikom ze
swojego rejonu.

Proces tworzenia i rozwoju aplikacji wspieramy wieloletnim do
świadczeniem stałej współpracy z klientami. Oprogramowanie
projektujemy przy pomocy nowoczesnych narzędzi CASE. Do ich
przygotowania wykorzystujemy pakiet Embarcadero C++ Builder,
udostępniający programiście pełne środowisko do tworzenia apli
kacji i jednocześnie zapewniający
ich wysoką wydajność po stronie
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użytkownika. Aplikacje w pełni wy
korzystują możliwości środowiska
graficznego systemów Windows.
Umożliwiamy wykorzystanie In
ternetu poprzez udostępnianie in
formacji gromadzonych w bazach
danych poprzez sieć. Aplikacje opie
rają się na nowoczesnej i wydajnej
bazie danych SQL Firebird, dostęp
nej na zasadzie Open Source, z moż
liwością pracy w środowiskach
Windows i Linux.

KLIENCI I WDROŻENIA
Jesteśmy liderem na rynku oprogramowania dla samorządów.
W roku 2014 nasze oprogramowanie jest wykorzystywane w kilkuset jednostkach samorządowych – od niewielkich gmin, po
przez miasta, starostwa powiatowe, aż do dzielnic Warszawy
i dużych miast (system podatkowy – niemal 800 wdrożeń).
Ponadto, w grupie instytucji podległych samorządom są liczne
szkoły i zespoły oświaty,
zakłady komunalne, ośrod
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ki pomocy społecznej czy
ośrodki kultury. Łącznie
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nasze aplikacje wykorzy
ŁÓDZKIE
stywane są w ponad 11 tys.
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stanowisk pracy.
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WSPARCIE INTERNETOWE
Wsparcie techniczne przez internet jest szczególnym rodzajem
pomocy udostępnianym naszym klientom. Użytkownicy posiada
jący na swoim stanowisku pracy bezpośredni dostęp do internetu
mogą korzystać z bezpośredniego wsparcia - nasi specjaliści mogą
zdalnie przejąć kontrolę nad ich komputerem. Odbywa się to przez
szyfrowane połączenie internetowe inicjalizowane przez opera
tora. Dzięki temu, zupełnie
bezpłatnie i natychmiasto
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wo, w krótkim czasie i bez
odchodzenia od własnego
stanowiska pracy użytkow
nik uzyskuje wskazówki
dotyczące wyjaśnienia pro
blemów, nowych funkcjonal
ności aplikacji i sposobów
użytkowania oprogramowa
nia. Istnieje także możliwość
przeprowadzenia krótkiego
szkolenia i zaktualizowania
aplikacji. Wsparcie interne
towe realizowane jest przy
wykorzystaniu uznanych na
świecie technologii TeamViewer
i NTR.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE Z KSIĘGOWOŚCIĄ
Program podatkowy umożliwia ewidencjonowanie nieruchomo
ści i rozliczanie podatników i przedmiotów opodatkowania. Sze
reg funkcji programu generuje zestawienia i pozwala szczegółowo
i precyzyjnie dokumentować proces naliczania podatków. Funkcje
dodatkowe, jak np. archiwum wystawionych decyzji czy funkcja
przygotowania decyzji o dopłatach do paliwa rolniczego, to tylko
niektóre uzupełniające możliwości programu. Odrębna wersja po
zwala na rozliczanie z podatków lokalnych osób prawnych, umoż
liwiając rejestrowanie deklaracji podatkowych wraz z korektami.
System wymiaru podatków od środków transportowych prze
znaczony jest do dokonywania wymiaru podatku zarówno dla po
jedynczych aut, jak też podmiotów, posiadających więcej pojaz
dów – np. firm leasingowych.
System ewidencji i naliczania opłat lokalnych opracowano na po
trzeby naliczania należności oraz prowadzenia ewidencji płatników
opłat lokalnych, takich jak: podatek za posiadanie psów, opłata
targowa, administracyjna, klimatyczna, mandaty, itp. Program
umożliwia prowadzenie rejestru różnych zobowiązań w jednej ba
zie danych.
System ewidencji i naliczania opłat z tytułu dzierżawy i najmu
przeznaczony jest do prowadzenia kartoteki umów dzierżawy oraz
naliczania opłat z nich wynikających. Program pozwala nie tylko
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na samo zarejestrowanie umowy, ale również umożliwia przygo
towanie, wydrukowanie według wzorów używanych w urzędzie
i uaktywnienie po podpisaniu przez dzierżawcę.
System ewidencji i naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego przeznaczony jest do prowadzenia kartoteki użytkowników
wieczystych. Program umożliwia zarejestrowanie umowy (zwykle
aktu notarialnego), z której wynika obowiązek wnoszenia opłat
rocznych z wyżej wymienionego tytułu (w pierwszym roku także
pierwszej opłaty).
System ewidencji opłat lokalnych pozwala na ewidencję i nali
czanie opłat za wywóz śmieci, dzięki elastycznej konfiguracji pro
gramu możliwe jest obliczanie opłaty od osoby, od pojemnika, od
powierzchni działki, od zużycia wody, itp.
Programy odpowiadające za wymiar i naliczanie opłat są zintegro
wane z systemem Księgowość Zobowiązań. W ten sposób rozlicza
ne są wszystkie należne do uregulowania podatki i opłaty z poziomu
jednej aplikacji. Dodatkowo można wykonać cały szereg zestawień
obrazujący przeszły i bieżący stan rozliczeń, monitorować i windy
kować należności. Program może być zintegrowany z systemem
Księgowość Budżetowa, co pozwala na bezbłędny i automatycz
ny przepływ danych księgowych.

ePODATKI I PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE
Usługa ePodatki umożliwia osobom fizycznym i prawnym możli
wość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty
należnych podatków i opłat lokalnych, zaległości oraz odsetek.
Po zalogowaniu się do systemu podatnik ma dostęp do komple
tu informacji o wszystkich swoich
nieruchomościach z terenu gminy,
a także danych dotyczących dzier
żaw i użytkowania wieczystego. Po
wybraniu jednej z nich, otrzymuje
informację o sposobie naliczenia
podatku lub opłaty, o wysokości
poszczególnych rat i terminie ich
płatności, a także o istniejących
zaległościach i należnych odset
kach. Informacje są pobierane bez
pośrednio z bazy danych urzędu,
są identyczne z tymi, którymi dys
ponują urzędnicy.
Możliwe jest też skorzystanie
z PayByNet – usługi pozwalającej
na uregulowanie wybranych należ
ności poprzez system bankowości

elektronicznej – wystarczy wybrać kwoty w usłudze ePodatki, za
logować się na stronie banku i potwierdzić przelew PIN-em lub ha
słem.
Zastosowane technologie (algorytm szyfrujący RSA) zapewniają
bezpieczeństwo i poufność przesyła
nych danych.
Korzystanie z usługi jest dla podatnika
bezpłatne – wypełnia on odpowiedni
formularz internetowy, na podstawie
którego urzędnik decyduje o przyzna
niu uprawnień do przeglądania danych
i ich zakresie, a następnie drogą ma
ilową zaprasza podatnika do odebra
nia haseł, koniecznych do korzystania
z usługi ePodatki oraz weryfikacji jego
tożsamości. Od tej pory nie ma wię
cej konieczności odwiedzania urzędu
w celu ustalenia wymiaru podatków
i opłat lub należności, pozostałych do
opłacenia – wystarczy komputer z do
stępem do internetu!

POWIADOMIENIA

SZABLON
KOMUNIKATU

Powiadomienia to nowa aplikacja, która pozwala współpracują
cym z nią programom na wysyłanie płatnikom podatków i opłat
wiadomości SMS z informacjami, dotyczącymi szczegółowego
stanu ich kont.

SYSTEM DZIEDZINOWY
np. KSZOB

Można więc wysłać np. przypomnienie o terminie płatności po
datku, informację o wysokości należnej opłaty za odbiór odpa
dów lub spersonalizowane zawiadomienie o stanie zaległości
w opłatach wraz z odsetkami na bieżący dzień. Możliwe jest
oczywiście także przesyłanie dowolnych informacji, związanych
z życiem gminy lub pracą urzędu.

POWIADOMIENIA

BRAMKA SMS

• Wybór adresatów powiadomień wg danych z bazy osobowej
• Predefiniowane szablony wiadomości
• Automatyczne personalizowanie wiadomości w oparciu o in
formacje wymiarowe i księgowe
• Dowolne redagowanie treści powiadomienia
• Kontrola wysyłki – możliwe wcześniejsze przeglądanie i weryfi
kacja przygotowanych powiadomień
• Integracja z aplikacjami dziedzinowymi INFO-SYSTEM

UMOWY-FAKTURY
Moduł jest uzupełnieniem systemu Księgowości Budżetowej.
Po zainstalowaniu na komputerach poszczególnych wydzia
łów urzędu, pozwala na szybkie rejestrowanie i zaangażowanie
umów oraz faktur zakupu właściwych dla każdego wydziału, co
znacznie przyspiesza obieg dokumentów oraz pracę wydziału fi
nansowego.
Wydziały merytoryczne mogą śledzić na bieżąco realizację swo
ich umów od strony finansowej oraz wykonanie planu, zaś wy
dział księgowości znacznie szybciej otrzymuje informacje księ
gowe niezbędne do sprawozdawczości i kontroli.

DANE
WYMIAROWE

ODBIORCA

Rejestrowanie wniosków na wydatki bieżące przez komórkę
organizacyjną urzędu

Wydział 1
+
moduł
Umowy FV

Wydział 2
+
moduł
Umowy FV

Wniosek

Faktura
Umowa

Skarbnik

Księgowość

Skarbnik może
zaakceptować lub odrzucać
takie wnioski. Akceptacja
wniosku powoduje
zaangażowanie środków na
wydatki wydziału

Integracja z systemem
księgowości budżetowej
umożliwia pełny i
natychmiastowy przepływ
danych oraz ich analizę na
stanowiskach księgowych

Na podstawie danych wprowadzonych w wydziałach meryto
rycznych tworzone są automatyczne dokumenty księgowe we
dług wcześniej zdefiniowanych schematów.
Po podpisaniu umowy wydział merytoryczny może natychmiast
powiadomić o tym fakcie wydział finansowy rejestrując umowę
oraz automatycznie zaangażować ją na koncie 998.
Zarejestrowanie faktury w każdym z wydziałów powoduje na
tychmiastowe poinformowanie o tym fakcie księgowość oraz
automatyczne wygenerowanie dokumentu księgującego faktury
zakupów na kontach kosztów, a w przypadku faktur wydatków
bieżących – również na koncie zaangażowania.
Wygenerowane dokumenty podlegają weryfikacji przez osobę
odpowiedzialną w dziale księgowości.
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WIZJA
wieloletnie prognozy finansowe
BUDŻET
system
księgowości
budżetowej
i planowania

UMOWY FV
rejestrowanie
i kontrola umów
i faktur

ŚRODKI TRWAŁE
ewidencja
wyposażenia
i środków
trwałych

REJESTR VAT
rejestr zakupu
i sprzedaży
VAT

MATERIAŁY
ewidencja
materiałów

KASA
obsługa
kasy
urzędu

SPRAWOZDANIA
przygotowywanie
danych do
RIO

PŁACE
system
kadrowopłacowy

LOKALNE DANE
EWIDENCYJNE

EWIDENCJA
GRUNTÓW
KATASTER - GIS

DODATKI
obsługa
dodatków
mieszkaniowych

EWIDENCJA
LUDNOŚCI

ZEZWOLENIA
ewidencja
zezwoleń
na handel
alkoholem

LOKALNA
BAZA
DANYCH
OSOBOWYCH

POWIADOMIENIA
komunikacja SMS

EGZEKUCJE

PODATKI
wymiar
podatków
od osób
fizycznych

OPSKARB
opłaty
skarbowe

UPK
uniwersalny
program
księgujący

KSZOB
księgowość
zobowiązań

PRZELEWY
moduł
wydruku
przelewów

JGU
wymiar
podatków
od osób
prawnych

WODA
system
rozliczania
opłat za wodę
i ścieki

DZIERŻAWY
ewidencja
i wymiar
opłat
za dzierżawy

UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE
ewidencja
i wymiar opłat
z tytułu użytkowania
wieczystego

OPLOK
wymiar
opłat
lokalnych
(np. śmieci)
CZYNSZE
naliczanie opłat
z tytułu
czynszu

AUTA
wymiar
podatku
od środków
transportowych

ePODATKI
dostęp przez internet do informacji podatkowej
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