Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony / Úr!

Az EPER,
E-KATA,
E-IKTAT,
KATAWIN fejlesztőjeként, szakértői
támogatóként
köszönjük
eddigi
bizalmukat és a továbbiakban is
számíthatnak munkánkra.
Már csak 3 hónap az ASP 2018.01.01-i
bevezetéséig!

1. Ajánlatok bekérése, szerződéskötés
Abban segítünk, amire Önnek szüksége van, legyen az bármelyik részfeladat, vagy akár az
ASP pályázat teljes megvalósítása.
Az E-Szoftverfejlesztő Kft. a teljes pályázat, vagy bármely feladatrész teljesítését vállalja az
önkormányzat igényeinek megfelelően (e-ügyintézés, szabályzatok, migráció, tesztelés).
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.

2. Iratkezelő migráció
Az E-Szoftverfejlesztő Kft. a DMS One Zrt. és NISZ Zrt. által tanúsított migrációs
eljárással rendelkezik. Tanúsítvány: www.eszoft.hu/migracios_tanusitvany.pdf

Az E-IKTAT programunk minden fajta iratkezelőből képes az adatokat programozottan
importálni, és azokat automatikusan feltölteni az ASP betöltő rendszere számára. (DMS One
Professional, Kontroller, eWiniktat, Coriolis, Kimera, Wikt Magó, Webiktat, Irma, Colibri, és még
50 szoftver sokféle változata.)
Migráltasson velünk pályázati pénzből, és takarítsa meg az éves követési díjakat!
E-IKTAT program éves követése migrációs partnereink számára ingyenes, így az
általunk más programból történő migráció esetén sem kell fizetni 2018-tól. Májustól a helyi
nyilvántartásokban védeni (titkosítani vagy törölni) kell a személyes adatokat (GDPR törvény). Az
E-IKTAT a helyi titkosításról a rajta keresztül migrált adatok esetén is gondoskodik.
A migráció közvetlen program-program kapcsolattal történik, kézi beavatkozás nélkül.

3. IVK - ingatlanvagyon kataszteri migráció
Az E-Szoftverfejlesztő Kft. rendelkezik automatikus migrációs eljárással. Az ASP betöltő
véglegesítését követően megkezdjük a próba migrációkat az iratkezelő szoftverhez hasonlóan.
A migrációs eljárás elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, adattisztítást a hivatal munkatársainak
terhelése nélkül.

4. Gazdálkodási rendszer
A gazdálkodási rendszer migrációja több lépcsős, időigényes folyamat. Decemberben partnerek,
törzsadatok, január-februárban éven áthúzódó szerződések, számlák, márciusban nyitó, áprilisban
tárgyi eszközök.

A közpénzek védelme érdekében erősen ellenőrizni kell az áttérés hitelességét.

Például a KGR-ben leadott 12. havi főkönyvi XML-ből automatikusan számítható a nyitó, azaz
összevethető a leadott nyitó főkönyvi kivonattal, így a Kincstárban listázhatók az eltéréseket
mutató könyvelések.
Ugyanilyen módon ellenőrizhető a mérleg - tárgyi eszköz - főkönyvi kivonat megfelelőség is.
A tesztelés-élesítésnek emellett ki kell térni a régi rendszer évzárásának, záró kötelezettségek,
követelések, és az ASP megfelelő nyitó adatainak egyezőség vizsgálatára is.

+1 Amire kevesen gondolnak
Sok és sokrétű feladatok várnak minden egyes önkormányzatra - és ezt 3,000 önkormányzattal
kell felszorozni. 3 hónapra havi 1000, munkanaponként több, mint 50 önkormányzat - akkor,
ha most, azonnal kezdjük.
ASP
pályázati
szerződésre
megbízásra
vonatkozó
ajánlatkéréssel
keressék helyi
képviselőnket vagy pályázati tanácsadónkat (Sári Brigitta, 06-70-250-2139, asp@eszoft.hu).
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