
Branża: Administracja

System IRF 3.0 

Administracja*
a procesy i organizacja pracy w dziale


Cel dotacji: wprowadzenie technologii cyfrowej w Administracji


Dla kogo: wszystkie gminy**


Start: 18 października  


Koniec składania wniosków: 16 listopada (I runda)   

*Dotacja “Cyfrowa Gmina” i “Laboratoria Przyszłości”


**Pomagamy przy składaniu wniosków

100% dofinansowania
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‣

‣

‣

‣

‣

 ‣

‣

 Automatyczne rozczytywanie dokumentów


 Technologia analizy treści


 Cyfrowe archiwum — dostęp do dokumentacji zawsze i wszędzie


 Prosty i błyskawiczny system wyszukiwania


 Organizacja pracy procesami,  etapami i delegowaniem


     Integracja z ePUAP:  
        pobieranie wiadomości w jednolitym systemie

      Indywidualne szkolenia 

        dopasowane do obowiązków pracownika 


Główne atuty IRF 3.0 to:
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„czyste biurka”


‣

‣ 

‣

‣

 Brak nadzoru nad dokumentacją papierową 


Zagubione dokumenty


 Przetrzymywanie „na biurku”


  Przedawnione sprawy  

‣

‣

‣

‣

 Ewidencja korespondencji lub spraw przychodzących i 
wychodzących z przypomnieniami. 


 Elektroniczny, prosty obieg dokumentów/spraw z 
przypomnieniami w systemie oraz drogą mailową. 


 Podgląd dokumentu w dowolnym miejscu i czasie.  

 Brak konieczności nadzoru nad dokumentacją papierową. 

Problem rozwiązanie

Osiągnięcie :
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Wyszukiwanie konkretnego dokumentu 
nawet 5x szybciej

‣

‣

‣

 Długi czas przeszukiwania papierowego 
archiwum


 Trudność wyszukania dokumentu  
   po temacie/frazach 


 Przetrzymywanie Przeszukiwanie fizycznych 
teczek lub segregatorów


Dotyczy sytuacji, kiedy np. nie znamy  
numeru sprawy ale wiemy, że dokument  
miał dotyczyć miejscowości albo nazwiska. 

‣

‣

 Po rozczytaniu dokumentów papierowych przez OCR, 
można wyszukać wszystkie dokumenty zawierające 
intersującą frazę np. nazwisko. 


 Możliwość szybkiego znalezienia żądanego dokumentu, 
sprawdzenia jego numeru i w razie potrzeby odnalezienia 
szybciej w teczce fizycznego dokumentu.

Problem rozwiązanie

Osiągnięcie :



Branża: Administracja

Przyśpieszenie zamykania spraw  
o ponad 60%


‣

‣ 

 Żmudne przepisywanie 
  dokumentów w razie pomyłki


Brak wersji edytowalnej 
   dokumentu


‣ Tekst lub tabele z pliku formatu .pdf można 

rozczytać za pomocą silnika OCR, edytować 

 i z powrotem zapisać np. do pliku w formacie 

.pdf.

Problem rozwiązanie

Osiągnięcie :
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‣ Złożone, nieczytelne 

   oprogramowania dedykowane 

   instytucjom państwowym


‣ Bardzo prosty interfejs, pozwalający szybko 

wdrożyć pracowników niezależnie od wieku czy 

stopnia zaawansowania technicznego.

Problem rozwiązanie

Osiągnięcie : Bariera technologiczna znika z prostym 
rozwiązaniem.
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‣

‣

 Brak dostępu i możliwości dla pracy zdalnej w 
   większości oprogramowań dla instytucji 
   państwowych 


 Rozwiązanie desktopowe, zamiast webowego


‣

‣

 Rozwiązanie webowe. 

  Dostęp 24/7 z dowolnego miejsca.

Problem rozwiązanie

Osiągnięcie : Ograniczenie fizycznego przemieszczania się 
pracowników między: oddziałami, budynkami, 
pokojami itd.  
Możliwość pracy zdalnej w razie lockdownów. 
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‣ Tanie ale przestarzałe technologie lub  
   nowocześniejsze ale drogie rozwiązania 
   techniczne  

 (Powyżej progu możliwości szybkiego zakupu)

‣

‣

‣

 Nowoczesne i stabilne technologie


 Elastycznie dopasowane moduły.


 System można z czasem rozszerzać o     
   dopasowane funkcje.

Problem rozwiązanie

Osiągnięcie : Optymalny stosunek ceny do jakości.  
Możliwość dopasowania modułow i 
funkcjonalności do potrzeb.
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W sprawie kontaktu  
zapraszamy na naszą stronę: 

abisoft.xyz

Osoba do kontaktu:


Łukasz Gwóźdź 
+48 609 497 301

Kontakt


