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I. Przedmiot oferty
Przedmiotem oferty jest dostawa aplikacji SI SYRIUSZ - "Świadczenia rodzinne - Familia"
autorstwa ZETO KATOWICE Sp. z o.o..
Aplikacja Familia wspomaga pracę urzędów miast i gmin oraz ośrodków pomocy społecznej
i pomocy rodzinie w zakresie zadań związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń
rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

II. Zakres funkcjonalny aplikacji
Zakres funkcjonalny aplikacji "Świadczenia rodzinne - Familia" obejmuje:
− rejestrację wnioskodawców i obsługę wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i
zaliczek alimentacyjnych,
aplikacja przygotowuje automatycznie ostatnią część wniosków o przyznanie
świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, wypełnianą przez podmiot
realizujący świadczenia, wykonując niezbędne obliczenia w oparciu o dane
wprowadzone z tych wniosków. Umożliwia jej wydruk.

Zatem zwalnia

pracownika załatwiającego wniosek z ręcznego wypełnienia tej części
wniosku
− ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych na podstawie
wprowadzonych wniosków,
aplikacja automatycznie ustala prawo do świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych,

umożliwiając

jednocześnie

"ręczne"

wprowadzenie

uprawnień (np. w przypadku, gdy decyzja pracownika rozpatrującego
wniosek będzie inna niż ustalona automatycznie)
aplikacja

umożliwia

również wprowadzanie

decyzji

zmieniających

pierwotnie ustaloną decyzję
− wydruk odpowiedniej decyzji przyznającej lub odmownej,
treść decyzji jest zgodna z wzorem określonym przez użytkownika aplikacji.
Standardowe wzorce decyzji dostarczane są przez autora aplikacji wraz
z wersją instalacyjną aplikacji oraz z jej kolejnymi uaktualnieniami. Wzorce
decyzji mogą być modyfikowane z poziomu aplikacji za pomocą lokalnego
edytora tekstów. Treść decyzji przed wydrukiem może być jeszcze
modyfikowana przez użytkownika aplikacji
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− naliczanie świadczeń do wypłaty i przygotowanie dokumentacji wypłatowej,
aplikacja umożliwia przygotowanie dokumentacji wypłatowej dostosowanej
do

różnej

organizacji

wypłat

świadczeń

rodzinnych

i

zaliczek

alimentacyjnych. Miejscem wypłaty może być bank, poczta, urząd gminny
(z ewentualną dokładnością do okienka kasowego). Dokumentacja wypłatowa
została podzielona na części dotyczące wypłat realizowanych w różnych
okresach czasu (np. różnych dniach). Wypłata może być dokonywana
poprzez listy wypłat, przelewy w formie elektronicznej lub papierowej oraz
przekazy pocztowe.
− rozliczenia naliczonych świadczeń,
aplikacja

umożliwia

grupowe

rozliczanie

świadczeń,

a

następnie

indywidualne. Umożliwia również uzyskanie podsumowań kwot i liczby
wypłaconych świadczeń w rozbiciu na poszczególne ich rodzaje, zgodnie
z podziałem wymaganym w sprawozdawczości. Dla każdej podsumy kwot dla
danego rodzaju świadczenia można uzyskać wykaz osób, którym lub na które
to świadczenie zostało wypłacone
− generowanie zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych dla
określonych rodzajów świadczeń rodzinnych oraz generowanie miesięcznych
raportów rozliczeniowych dla ZUS; generowanie plików do programu PŁATNIK,
− sprawozdawczość, w tym generowanie sprawozdania kwartalnego w postaci
elektronicznej

(format

XML), oddzielnie świadczeń

rodzinnych

i zaliczek

alimentacyjnych,
− generowanie raportów z możliwością określania ich zawartości i kryterium wyboru
informacji. Możliwość edycji tych raportów.
ZETO KATOWICE zapewnia migrację danych osobowych z innych systemów do aplikacji
"Świadczenia rodzinne - Familia".

III. Informacje technologiczne o aplikacji
Architektura aplikacji: klient-serwer
Baza danych: InterBase wer.6.0
Łączność z serwerem bazy danych: poprzez TCP/IP
Dodatkowe licencje: aplikacja nie wymaga dodatkowych licencji.
Współpraca z innymi programami: aplikacja współpracuje z programem PŁATNIK.
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Współpraca z innymi programami będzie możliwa po zaimplementowaniu jej w aplikacji.

IV. Wymagania sprzętowe
Stacja robocza: min. PENTIUM 133 MHz, RAM 64 Mb, WINDOWS 95 lub wyższy
Serwer bazy danych: min. PENTIUM 166 MHz, RAM 64 Mb, WINDOWS 95 lub wyższy;
zalecany PENTIUM IV, Windows NT/2000/XP; szczególnie w przypadku dużej liczby
stanowisk i dużej bazy danych.
Drukarki: aplikacja umożliwia wykonywanie wydruków na drukarkach igłowych,
atramentowych i laserowych.

V. Homologacja
Posiadamy świadectwo homologacji o numerze 8/1.01/SR/G/2005 wydane przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w dniu 31 października 2005r (poprzednie świadectwo
homologacji o numerze 2/SR/G/2004 zostało wydane 13 lipca 2004).

VI. Terminy dostawy aplikacji
Wersję demonstracyjną można otrzymać po złożeniu zamówienia. Wersja demonstracyjna
umożliwi zapoznanie się z aplikacją przyszłych jej użytkowników. Umożliwi również ich
przeszkolenie w zakresie użytkowania aplikacji.
Wersja użytkowa dystrybuowana jest na podstawie zamówienia, w terminie do 3 dni
roboczych od złożenia zamówienia.

VII. Inne usługi
W razie potrzeby możemy zapewnić:
−

szkolenia w zakresie użytkowania aplikacji, w siedzibie naszej firmy

−

instalację oprogramowania.

VIII. Cennik
Aplikacja udostępniana jest łącznie z dokumentacją (na nośniku CD ROM), na podstawie
pisemnego zamówienia, oraz łącznie z licencją na określoną w zamówieniu liczbę stanowisk.
Opłata roczna za serwis aplikacji (za rok kalendarzowy) zależna jest od liczby stanowisk
i wynosi 825,- zł – za jedno stanowisko (z podatkiem VAT 22% 1.006,50 zł).
W sprawie wysokości opłaty przy większej liczbie stanowisk prosimy kontaktować się
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z osobami wskazanymi w rozdziale IX.
Serwis obejmuje:
► licencję na użytkowanie aplikacji,
► uaktualnienia aplikacji wynikające ze zmian przepisów i wymagań homologacyjnych,
► konsultacje telefoniczne w sprawach dotyczących użytkowania aplikacji,
w szczególności w sprawach nietypowych.
Pierwsza opłata za serwis aplikacji obejmuje również jej udostępnienie, a jej wysokość
obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy użytkowania aplikacji w pierwszym roku
kalendarzowym.
Aplikacja udostępniana jest w ramach dwustronnej umowy, której tekst dostarczany jest na
życzenie użytkownika.

IX. Kontakt w sprawie aplikacji
W sprawie aplikacji prosimy kontaktować się z:
Panem Markiem Włodarczykiem lub Panią Aliną Ślimak:
e-mail: syriusz@zetokatowice.pl
tel.: (0-32) 3589275 lub 3589175

X. Informacja o firmie
Firma Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach (ZETO Katowice)
działa na rynku informatycznym od ponad 35-ciu lat. W 1992 roku firma zmieniła status
prawny z przedsiębiorstwa państwowego na spółkę z o.o.
Kapitał firmy wynosi 264.500 złotych (PLN).
Firma zatrudnia ok. 150 osób w tym ponad 50 analityków, projektantów i programistów.
Główne kierunki działalności firmy, to:
•

analiza potrzeb klientów

•

projektowanie, programowanie systemów informatycznych i ich wdrażanie

•

szkolenia użytkowników

•

eksploatacja dużych systemów informatycznych opartych o duże bazy danych, do
których dostęp realizowany jest w trybie teletransmisji

•

serwis sprzętu klientów

•

projektowanie i wykonywanie instalacji zasilających, instalacji

okablowania

strukturalnego.
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Ważniejsze projekty zrealizowane w ostatnich latach:
Uznanie, które zdobyliśmy wśród naszych Klientów zawdzięczamy wielu udanym
wdrożeniom i z powodzeniem funkcjonującym systemom. Podejmujemy trudne wyzwania
i realizujemy je z sukcesem. Świadczą o tym osiągnięcia, które chcemy Państwu
zaprezentować.
Niektóre projekty zrealizowane przez nas w ostatnich latach:
•

Projekt dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, który obejmował:
− Opracowanie systemu informatycznego “RENTIER”, wspomagającego przyznawanie,
obliczanie, ewidencję i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych.
− Opracowanie systemu informatycznego “MANAGER”, wspomagającego zarządzanie
obiegiem dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych.
− Przeszkolenie ok. 2500 pracowników oddziałów ZUS.
− Wdrożenie systemów “RENTIER” i “MANAGER”. Systemy użytkowane są przez 27
oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wspomagają obsługę i wypłatę około
3,8 mln świadczeń emerytalno-rentowych.
− Zapewnienie

możliwości

użytkowania

systemów

“RENTIER”

i “MANAGER” dla kilku Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w oparciu o zasoby ZETO Katowice Spółka z o.o..
− Realizację wydruków masowych przez ZETO Katowice Spółka z o.o.
w ilości 9,1 mln stron rocznie dla obsługiwanych oddziałów ZUS.
•

Projekt dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, który
obejmował:
− Opracowanie systemu informatycznego “RENTIER - 6”, wspomagającego ewidencję,
obliczanie i wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego
rolników.
− Opracowanie systemu informatycznego “MANAGER”, wspomagającego zarządzanie
obiegiem dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych.
− Przeszkolenie pracowników oddziałów KRUS.
− Wdrożenie systemów “RENTIER - 6” i “MANAGER” w 23 oddziałach regionalnych
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
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− Zapewnienie

możliwości

użytkowania

systemów

“RENTIER”

i “MANAGER” dla kilku oddziałów KRUS w oparciu o zasoby ZETO Katowice
Spółka z o.o.,
− Realizację przez ZETO Katowice Spółka z o.o. wydruków dla obsługiwanych
oddziałów KRUS.
•

Opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji ubezpieczonych i rozliczania składek na
ubezpieczenie społeczne

rolników dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w Warszawie, z przeznaczeniem dla wszystkich oddziałów regionalnych i placówek
terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (271 placówek i oddziałów).
•

Opracowanie

i wdrożenie systemu obsługi bezrobotnych i pośrednictwa pracy

RUBIKOM+ w urzędach pracy. Aktualnie system użytkowany jest w czterech
województwach, w ponad 20 Powiatowych Urzędach Pracy i ich filiach.
•

Opracowanie i wdrożenie pakietu systemów do obsługi Urzędów Administracji
Samorządowej w zakresie rejestracji pojazdów, kierowców, rozliczeń podatków
lokalnych, ewidencji podmiotów gospodarczych oraz ewidencji budynków, wniosków
mieszkaniowych.

•

Opracowanie projektu systemu wspomagającego tworzenie i gromadzenie aktów
prawnych dla Urzędu Rady Ministrów.
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