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Az
EPER,
E-KATA,
E-IKTAT,
KATAWIN fejlesztőjeként, szakértői
támogatóként
köszönjük
eddigi
bizalmukat és a továbbiakban is
számíthatnak munkánkra.
Az ASP pályázat részfeladatai
1.

Ajánlatok bekérése, szerződéskötés
Feltétlenül kérjenek tőlünk is ajánlatot! Ajánlat bekérő minta letöltése: www.eszoft.hu,
asp@eszoft.hu, 06-70-250-2139. Javasoljuk, hogy döntési szempontként ne a legalacsonyabb,
hanem összességében a legkedvezőbb ajánlatot írják az ajánlatkérésbe.

Abban segítünk, amire Önnek szüksége van, legyen az bármelyik részfeladat, vagy akár az
ASP pályázat teljes megvalósítása.
A pályázat elszámolhatóságának feltétele a tökéletes kivitelezés és precíz dokumentáció. Erre
garancia az E-Szoftverfejlesztő Kft. teljes körű információbiztonsági (ISO 27001) és
minőségirányítási (ISO 9001) minősítése valamint 25 éves önkormányzati tapasztalata.

2.

Hardver beszerzés
Javasoljuk, hogy a helyi szállítótól szerezze be eszközeit. Ne feledje, aki eddig segített, ezután
is csak arra számíthat.

3.

Szabályzatok és elektronikus ügyintézés
A nyár folyamán több határidős bejelentést kell megtennie az EÜF felé, melyek
kapcsolódnak az ASP pályázathoz. Honlapunkon ingyenes mintákkal, sablonokkal segítjük
ebben, emellett vállaljuk a pályázatban meghatározott szabályzatok és elektronikus
ügyintézés teljes kidolgozását is.

4.

ASP migrációs tapasztalatok

A migrációs feladat első 1/6 részének végrehajtásán részünkről 12 könyvelő és 3 programozó

fél évig dolgozott A legtöbb problémát a migráció feladatának értelmezése jelentette. A
migráció nem tudja kijavítani a könyvelést, eltüntetni a hibás számlákat, selejtezni az
iratokat, felmérni a katasztert. A „rossz migráció” mögött rossz könyvelés van. További
tapasztalatok a www.eszoft.hu honlap önkormányzati ASP menüpontjában olvashatók.
5.

Teszt migráció nyáron
Az önkormányzatok többsége az általunk fejlesztett gazdálkodási, iratkezelő, kataszteri
szakrendszerekről tér át az ASP-re.

Előkészítés nélkül lehetetlen lesz a migrációt időben végrehajtani. 2018-ben el kell
végezni az önkormányzatok második felének a gazdálkodás migrációját, valamint minden
önkormányzatnak az iratkezelő és kataszter migrációját. A legkritikusabb az iratkezelő,
januárban, egy hónap alatt 3,000 iratkezelő migrációt kellene végrehajtani különböző
programokból - azaz 3 percenként egyet. Ez megvalósíthatatlan alapos előkészítés nélkül.
Nyáron-ősszel elvégzünk egy teszt migrációt minden rendszerre, melynek során
azonosítjuk és megoldjuk a problémákat, hogy januárban "csak" a kipróbált programot kelljen
futtatni. Így van esély a tesztelt településeken a migráció időben történő végrehajtására.
A nem tesztelt településeken jelentős csúszásra kell számítani.
6.

Őrült ötlet: ASP iratkezelés kézi előzményezéssel

Az új iratkezelési és e-ügyintézési modulokat tartalmazó önkormányzati ASP lényege, hogy
minden ügyintéző a saját iratait kezeli, iktatja - lehető legnagyobb részben elektronikusan.
Migráció nélkül nem kerülnek be az ASP-be a korábbi iratok!
Két lehetőség marad az előzmények keresésére:
a. Minden gépre feltelepítik a régi programot. Az ügyintézők megtanulják a régit és az újat
is párhuzamosan használni - és persze fizetik a régi program sok licences díját. Az iktató
programokban általában alkalmazott SQL 2005 támogatását tavaly véglegesen megszüntette
a Microsoft. Így a régi iktató programok használata kockázatos és ellentétes lesz az
Informatikai Biztonsági Szabályzattal.
b. Kézzel keresi meg minden ügyintéző (egymást kerülgetve) a központi irattárban, hogy
vajon a beérkezett iratnak van-e előzménye. Az ügyintézőket és különösen a jegyzőt súlyosan
le fogja terhelni ez a megoldás.
Bízza ránk az iratkezelő migrációját bármilyen programot is használ! Mi az elmúlt
években ezer iktató adatbázist migráltunk 50 féle programból.
Ne kockáztasson! Mi értünk hozzá, van sikeres ASP migrációs referenciánk, mindig
megbízható partnerei voltunk Önöknek és a jövőben is számíthatnak ránk.
Bízza meg az E-Szoftverfejlesztő Kft.-t az ASP pályázat feladatainak megoldásával!

Részvételünkkel az ASP indulási költségei a pályázati kereteken belül maradnak. Biztosan
tökéletes lesz a migráció, szabályosak a dokumentációk, elszámolhatóak a költségek.

A pályázatra vonatkozó megrendelést, árajánlat kérést, partneri vagy fővállalkozói
kapcsolatfelvételt az asp@eszoft.hu címre kérjük küldeni (telefon: 06-70-250-2139).
Keressék helyi képviselőinket!
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