Gliwice, 2019-05-14

Oprogramowanie
PB_EWID

Aplikacja Wspierająca
dla wydziałów ewidencji ludności.

Oprogramowanie PB_EWID:
Oprogramowanie PB_EWID wspiera prowadzenie gminnego rejestru mieszkańców
oraz umożliwia tworzenie spisów i zestawień bazujących na danych z ww.
rejestrów.
Oprogramowanie PB_EWID m.in. zgodne jest poniższymi aktami prawnymi:
 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1382 z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 684
z późniejszymi zmianami),

Oprogramowanie PB_EWID spełnia wymagania techniczne Ministerstwa Cyfryzacji
w zakresie komunikacji z usługami sieciowymi Systemu Rejestrów Państwowych
(subskrypcja inicjalna oraz przyrostowa danych z rejestru PESEL).
Oprogramowanie PB_EWID dostarczane jest wraz z komponentem (oddzielny
moduł) PB_EWID_SRP odpowiedzialnym za pobieranie danych z SRP przy
wykorzystaniu usług sieciowych SRP (subskrypcji przyrostowej oraz inicjalnej).
Dane z rejestru PESEL pobierane są do bazy danych systemu PB_EWID.
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Wymagania techniczne:
Oprogramowanie PB_EWID zostało zaprojektowane w architekturze klient-serwer.
Oprogramowanie

klienckie

(aplikacja

uruchamiana

przez

użytkowników)

instalowane jest na stacjach roboczych.
Wymagania serwerowe (baza danych):
 System operacyjny Windows Server 2008 lub nowszy.
 Obsługiwane systemy baz danych: Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy.
 Wydzielony serwer bazy danych: zalecany.
 Komunikacja z Systemem Rejestrów Państwowych: zgodnie z
wymaganiami Ministra Cyfryzacji.
Wymagania dot. stacji roboczych:
 Komputer klasy PC.

Usługa wdrożenia oprogramowania PB_EWID:
Usługa wdrożenia oprogramowania obejmuje:
 zasilenie bazy danych systemu PB_EWID danymi z rejestru PESEL (dla kodu
TERYT gminy) przy wykorzystaniu usługi sieciowej SRP (subskrypcja
inicjalna).
 instalację oraz konfigurację oprogramowania PB_EWID oraz komponentu
PB_EWID_SRP w środowisku produkcyjnym zamawiającego wraz
z konfiguracją połączenia z usługami PESEL Systemu Rejestrów
Państwowych (po stronie systemu PB_EWID),
 przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego z obsługi dostarczonego
oprogramowania dla wyznaczonych przez zamawiającego pracowników
urzędu.
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Wizualizacje:

Interfejs użytkownika aplikacji PB_EWID.

Przykładowe zestawienie (wydruk).
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Przykładowe zestawienie (wydruk).
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TECHNIKA IT Sp. z o.o.
ul. Toszecka 2
44-102 Gliwice
NIP: 631-259-22-84
REGON: 241235653
KRS: 0000737518

Sekretariat

Sprzedaż
oprogramowania

sekretariat@technikait.com.pl

oprogramowanie@technikait.com.pl

32 338 38 70

32 338 38 58

32 338 38 71

32 338 38 71
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