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Przedsiębiorstwo Informatyki „Etob-Res” Sp. z o.o. Rzeszów: 
 
• Ponad 20 - letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania 
 
• Ponad 40 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 

 
• Kilkaset firm  i instytucji pracujących na oprogramowaniu autorstwa „ETOB-RES” 

 
• Kilka tysięcy licencjonowanych użytkowników 
 
Tworzony przez nas system wdrażany jest w firmach: 

• Komunalnych 
• Energetyki cieplnej 
• Spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych 
• Budżetowych 
• Produkcyjno - usługowych 



 
 

 
 

 
 

 

autoryzacje producentów 

branży informatycznej 



Boguchwała -  Gospodarka Komunalna GO-KOM 
Brzeźnica - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Dydnia - Zakład Gospodarki Komunalnej 
Gorzyce – Gminny Zakład Komunalny 
Harasiuki - Zakład Usług Komunalnych 
Jarocin - Gminny Zakład Komunalny 
Jarosław - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Korczyna - Gminny Zakład Komunalny 
Łańcut - Łańcucki Zakład Komunalny 
Markowa – Zakład Gospodarki Komunalnej 
Nowa Dęba – Energetyka Wisłosan 
Ostrów - Zakład Usług Komunalnych 
Paszczyna - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami 
Pysznica - Gminny Zakład Komunalny 
Ropczyce - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
Rzeszów - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sędziszów Młp. – PGKiM  
Wiązownica - Zakład Gospodarki Komunalnej 
Zarszyn - Zakład Gospodarki Komunalnej 
Żołynia – Zakład Komunalny 
Żurawica – Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny 

Spółdzielnia Mieszkaniowe „Nowe Miasto” w Rzeszowie 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zodiak” w Rzeszowie 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Rzeszowie 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Rzeszowie 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Przemyślu 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Krośnie 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Naftowiec” w Sanoku 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesku 
PGKiM w Jarosławiu 
PGM w Sanoku 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta 
WSSE w Rzeszowie  
Krajowe Biuro Wyborcze 
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 



 

Annopol - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Ćmielów - Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej 

Daleszyce - Zakład Usług Komunalnych 

Dwikozy - Zakład Gospodarki Komunalnej 

Frampol - Zakład Gospodarki Komunalnej 

Grójec - Zakład Gospodarki Komunalnej 

Janów Lubelski - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Lipsko - Zakład Gospodarki Komunalnej 

Pleśna - Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sandomierz – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Świdnica - Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Świdwin – Miejska Energetyka Cieplna 

Wiązowna - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Witnica - Miejskie Zakłady Komunalne 

Wodzisław - Zakład Usług Komunalnych 

Ząbki - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 



Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. 

oferuje: 

KOMPLEKSOWE 
ROZWIĄZANIA 

INFORMATYCZNE  
DLA FIRM I INSTYTUCJI 

PAKIET USŁUG: 
WDROŻENIE, INTEGRACJA, KONFIGURACJA 

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE 
PLATFORMY SPRZĘTOWO - SYSTEMOWEJ 

PAKIET USŁUG POWDROŻENIOWYCH: 
OPIEKA TYPU MAINTENANCE ORAZ SERWIS 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA 



ponad 
20 lat 

doświadczeń 
w informatyce 

ponad 
40 – tu 

kompetentnych 
pracowników 

kilka tysięcy 
zadowolonych 
użytkowników 
z całej Polski 

umowa ISV 
o współpracy  
z Microsoft  

wsparcie 
producentów 

Cisco, HP, 
Microsoft   

własny, 
sprawdzony 
produkt oraz 
pakiet usług   

Zintegrowany System Informatyczny 
klasy ERP dla branży WOD-KAN 



Radioodczyty 

Mapa Cyfrowa 

iBOK 

Zbyt Mediów 

Obieg Spraw 

Kadry i Płace 

Ewidencja Majątku 

Logistyka 

Finanse i Księgowość 

Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP dla branży WOD-KAN 

Zbyt Ciepła Lokale 

Elementy controllingu Księgowość budżetowa 



Radioodczyty 

Mapa Cyfrowa 

iBOK 

Zbyt Mediów 

Obieg Spraw 

Kadry i Płace 

Ewidencja Majątku 

Logistyka 

Finanse i Księgowość 

Baza danych 
SQL DANE 

KLIENT / OPERATOR 

Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP dla branży WOD-KAN 



Dla branży WOD-KAN 

Najważniejsze cechy: 
1. Wysoka skalowalność zarówno pod względem wielkości 

przedsiębiorstwa, liczby obsługiwanych klientów jak  
i formy działalności firmy (spółka, zakład budżetowy, itp.) 

2. Możliwość pełnej integracji z zewnętrznymi systemami 
odczytu i prezentacji danych elastycznie dopasowana do 
ich źródeł (np. sposób odczytu zużycia wody, technologii 
przesyłania danych itp.) 

3. Możliwość tworzenia rozwiązań opartych o model 
społeczeństwa informacyjnego w obrębie obszaru 
działalności przedsiębiorstwa (np. dwukierunkowa 
komunikacja on-line z klientami za pomocą Internetu) 



Radioodczyty 

Mapa Cyfrowa 

iBOK 

Zbyt Mediów 

Obieg Spraw 

Kadry i Płace 

Ewidencja Majątku 

Logistyka 

Finanse i Księgowość 

Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP dla branży WOD-KAN 



Kasa, Banki – dowolna ilość  

Rejestry VAT – automatyczne tworzenie 

Sprawozdania podstawowe – bilans, RZiS 

Zakup w koszty – przeglądanie cen zakupu 

Sprzedaż pozostała – faktury, paragony fiskalne 

Księga główna, wydruki – aktualny wynik on-line 

Rejestracja dokumentów – dowolna ilość okresów 

Rozrachunki, windykacja należności – różne zapłaty 

Generator sprawozdań dodatkowych – definiowanie 

Automaty rozliczające – rozdzielniki i kalkulacje kosztów 

Windykacja rozszerzona, sprawy sądowe – wnioski do BIG 



Kluczowe atrybuty 
 

1. Współpraca z bankami (HomeBanking) umożliwiająca 

automatyczne księgowanie płatności masowych (z pliku).  

2. Elastyczne naliczanie odsetek wg różnych kryteriów np. od 

zapłaconych faktur, od przeterminowanych i niezapłaconych itp. 

oraz automatyczne ich księgowanie. 

3. Uproszczenie rozliczeń inkasenckich – po wczytaniu z systemu 

inkasenckiego faktury ustawione są jako „zapłacone” a należności 

przyjmowane od inkasenta jako suma wpłat. 

 





Magazynowanie – zarządzanie stanami 

Zakupy – automatyczne rozliczanie i dekretacja 

Sprzedaż – ogólnosystemowe kartoteki kontrahentów i indeksowa 

Fakturowanie cykliczne – przenoszenie pozycji z umowy do faktury 

Obsługa przetargów, zamówień i umów – automatyczna numeracja 

przetargów, umieszczenie dokumentacji (np. umowy) w systemie 

Planowanie i rozliczanie prac budowlano - remontowych – 

monitorowanie i analizowanie kosztów przedsięwzięcia/budowy, 

współpraca z zewnętrznymi programami kosztorysowymi (np. Rodos). 



Kluczowe atrybuty 
 

1. Dowolna liczba prowadzonych magazynów – od „biurowego” 

z materiałami biurowymi po magazyny złomu, materiałów 

budowalnych, części zamiennych itp.. 

2. Możliwość dokonania w magazynie rezerwacji danego towaru 

pod określoną inwestycję, projekt, naprawę itp..  

3. Obsługa sprzedaży pozostałej (poza sprzedażą mediów), w tym 

sprzedaży środków trwałych, usług dodatkowych, złomu itp.. 

 





Ewidencja środków trwałych, środków niskocennych – wyposażenia 

oraz odzieży roboczej – amortyzacja, inwentaryzacja, wydruki 

 



Kluczowe atrybuty 
 

1. Możliwość automatycznego naliczania podatku od nieruchomości 

wraz z emisją właściwej deklaracji podatkowej 

2. Rejestrowanie ST wraz ze składnikami - szczegółowymi opisami 

technicznymi wraz  z możliwością wyszukiwania wg. tych 

składników w całej bazie zasobów oraz współpraca z GIS 

3. Obsługa systemu dystrybucji odzieży roboczej – tworzenie listy 

potrzeb, bazy rozmiarów i przydziałów itp. 

 





Kartoteki kadrowe – podstawowe i dodatkowe 

Pisma Kadrowe – dowolne definiowanie 

Płace – modyfikowalny przez użytkownika algorytm płacowy 

Raporty i zestawienia – deklaracje ZUS, deklaracje podatkowe 

Obsługa PKZP, ZFM – automatyczne potrącanie składek i spłat 

Rejestracja Czasu Pracy – współpraca z systemami RCP 

Sprawozdania dodatkowe - GUS  

 



Kluczowe atrybuty 
 

1. Możliwość pracy w systemie ciągłym 24h, czterobrygadowym np. 

dla ekip remontowych, dyżurnych, itp. 

2. Rozliczanie kosztów pracy na konkretne zlecenia np. naprawa, 

remont, usuwanie awarii, itp.. 

3. Naliczanie dodatków do płac – „szkodliwe”, dyżury nocne, dyżury 

domowe, godziny nadliczbowe. 

 





Obieg dokumentów – możliwość tworzenia scenariuszy obiegu. 

Kontrola realizacji – weryfikacja realizacji spraw. 

Komunikator wewnętrzny – system informowania o dokumentach. 



Kluczowe atrybuty 
 

1. Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami (MS Office) pozwalająca 

na tworzenie szablonów dokumentów o ściśle zdefiniowanym i 

przygotowanym wyglądzie.  

2. Zaawansowane możliwości hierarchizacji spraw w obiegu. 

3. Dostęp do oryginałów dokumentów zapisanych w bazie danych 

np. jako skan oryginalnych dokumentów. 
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Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP dla branży WOD-KAN 



Płatności Masowe 

e-Faktury   e-Archiwum 

Urządzenia Przenośne 

Przedsięwzięcia 

Wnioski Taryfowe 

Gospodarka licznikowa 

Fakturowanie 

Trasy i Listy Odczytowe 

Struktura Sieci 

Ewidencja Umów 

Zbyt mediów 

Radioodczyty 

Mapa Cyfrowa 

iBOK 

Kompletny, spójny, zintegrowany system 

informatyczny dostosowany do specyfiki 

branży, obejmujący swoim zakresem 

wszystkie obszary działalności typowego 

przedsiębiorstwa usług komunalnych, 

ułatwiający gromadzenie, przetwarzanie, 

udostępnianie i analizę danych. 



Płatności Masowe 
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Urządzenia Przenośne 

Przedsięwzięcia 

Wnioski Taryfowe 

Gospodarka licznikowa 

Fakturowanie 

Trasy i Listy Odczytowe 

Struktura Sieci 

Ewidencja Umów 

Zbyt mediów 

Radioodczyty 

Mapa Cyfrowa 

iBOK 



Ewidencja umów 
charakterystyka 
 

• Rejestracja umów z odbiorcami. 

• Integracja z edytorami tekstu w zakresie tworzenia szablonów 

umów i edytowania ich treści. 

• Możliwość operowania statusami umowy (przygotowana, wysłana, 

itp.) 

• Powiązanie umowy z odbiorcą, punktem poboru i rodzajem 

rozliczanego medium. 

• Historyczne przechowywanie informacji o umowach i aneksach. 

• Automatyczne wpisywanie numeru umowy na fakturze sprzedaży. 



Ewidencja umów 
kluczowe atrybuty 
 
Kartoteka umów umożliwia m.in: 
 

• Rozdzielenie dat zawarcia umowy z datami obowiązywania Od–Do.  

• Powiązanie umowy z plikami Word’a. 

• Przechowywanie wielu plików załączników – skany, wideo, pliki 

tekstowe itp. aneksy do umów.  

• Powiązanie umów z siecią odbioru. 
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Struktura Sieci 
charakterystyka 
 
 

• Elastyczny opis struktury sieci odbioru mediów, możliwość 

definiowania dla jednego kontrahenta wielu punktów poboru 

z wieloma licznikami. 

• Definiowanie mieszanej struktury odliczników: ryczałtów jako 

podliczników i odwrotnie, brak ograniczeń na ilość podliczników, 

punkty wielolicznikowe oraz odliczniki do nich. 

• Tworzenie punktów poboru na podstawie zdefiniowanych 

szablonów rozliczeń. 



Struktura Sieci 
charakterystyka (c.d.) 
 

• Możliwość prowadzenia rozliczeń sezonowych. 

• Okresowe rozliczanie punktów poboru z zapamiętaniem 

ewentualnych wymian liczników w terminie spoza okresu 

rozliczeniowego. 

• Automatyczne uwzględnianie przy rozliczaniu: zamontowania, 

wymontowania, wymiany czy uszkodzenia licznika, zmiany taryfy 

czy zmiany cen, przejścia z rozliczenia licznikowego na ryczałt.  

• Przechowywanie historii zmian danych mogących wpłynąć na 

rozliczanie. 



Struktura Sieci 
kluczowe atrybuty 
 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Zapis historyczny powiązań pomiędzy punktami rozliczeniowymi .  

• Możliwość predefiniowania szablonów rozliczeń. 

• Możliwość dowolnego opisu obiektów (miejsc poboru). 

• Zastosowanie skomplikowanych sposobów rozliczeń podliczników 

z uwzględnieniem różnych grup taryfowych. 
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Trasy i Listy Odczytowe 
charakterystyka 
 

• Tworzenie tras i harmonogramów oraz list odczytowych. 

• Rejestracja odczytów prowadzona standardowo lub za pomocą 

przenośnych urządzeń (np. komputerów PSION). 

• Ewidencja odczytów na komputerach przenośnych z kontrolą 

spodziewanego odczytu. 

• Możliwość poprawy wykonanego odczytu wraz z ponownym 

wydrukiem faktury. 

• Możliwość prowadzenia pełnego raportu kasowego przez 

inkasenta z możliwością zapłat za faktury wcześniej wystawione. 



Trasy i Listy Odczytowe 
kluczowe atrybuty 
 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Rozdzielenie tras odczytowych od harmonogramu odczytów i list 

odczytowych, co umożliwia efektywne zarządzanie listami 

 oraz projektowanie tras odczytowych. 
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Fakturowanie 
charakterystyka 
 
 

• Generowanie faktur, korekt do nich. 

• Możliwość konfigurowania wizualizacji faktury do pliku RTF. 

• Numeracja faktur w układzie rocznym lub miesięcznym 

• Możliwość wieloczłonowego sposobu numeracji faktur. 

• Możliwość wystawiania faktur uwzględniających dopłaty gminy. 

• Definiowanie przez użytkownika dowolnych składników taryf – 

stałych i zmiennych (np. opłata abonamentowa, za odczyt itp.) 



Fakturowanie 
charakterystyka (c.d.) 
 

• Możliwość naliczania dowolnej ilości opłat dla punktu poboru i dla 

odbiorcy. 

• Indywidualne ceny tego samego medium dla różnych odbiorców 

w ujęciu historycznym. 

• Automatyczne rozliczenie skutków zmiany ceny w trakcie okresu 

rozliczeniowego bez konieczności wykonania odczytu. 

• Rozliczanie zużycia wg stanu licznika z uwzględnieniem ryczałtów, 

średnich zużyć, podziału, zużyć według dowolnych kryteriów, itp. 



Fakturowanie 
charakterystyka (c.d.) 
 
 

• Naliczanie zużyć średnich oraz szacunkowych. 

• Analiza odchyleń wskazań liczników od średnich zużyć z zadanych 

okresów. 

• Automatyczne rozliczanie przedpłat i nadpłat. 

• Dołączanie do faktur informacji o zaległościach płatniczych  

i nadpłatach. 

• Poprawa zużycia w naliczeniach zafakturowanych wywołuje 

rejestrację korekty dokumentu sprzedaży. 



Fakturowanie 
charakterystyka (c.d.) 
 
 

• Analiza kompletności odczytów i fakturowania. 

• Generowanie na jednej fakturze wszystkich usług dotyczących 

określonego odbiorcy, możliwość definiowania łącznego 

fakturowania punktów poboru. 

• Możliwość rozliczania zaliczkowego odbiorcy. 

• Możliwość wystawiania wielu faktur dla jednego odbiorcy. 

• Automatyczna dekretacja dokumentów. 



Fakturowanie 
kluczowe atrybuty 
 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Dowolne grupowanie rozliczeń w faktury. 

• Kontrolę wartości faktury. 

• Automatyczne naliczanie ryczałtów. 
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Gospodarka Licznikowa 
charakterystyka 
 
 

• Ewidencja techniczna liczników własnych i powierzonych. 

• Historyczne przechowywanie informacji o montażach, naprawach 

i legalizacjach liczników (kontrola terminów legalizacji). 

• Informacja o miejscu instalacji wodomierza. 

• Prowadzenie historii wodomierzy. 



Gospodarka Licznikowa 
kluczowe atrybuty 
 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Zapisanie w słownikach i klasyfikacja informacji o producentach, 

czynnościach oraz kolejności ich wykonywania.  
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Wnioski Taryfowe 
charakterystyka 
 

• Automaty przeksięgowujące koszty. 

• Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów (tabela C). 

• Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup 

odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf ( tabela D) 

• Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf 

(tabela E). 

• Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzenie ścieków (tabela H) 



Wnioski Taryfowe 
Charakterystyka (c.d.) 
 
 

• Możliwość przesłania wniosku taryfowego do programu MS Excel 

(tabele: C,D,E,H). 

• Wydruk wniosku taryfowego (Tabele: C,D,E,H). 



Wnioski Taryfowe 
kluczowe atrybuty 
 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Powiązanie obiektów ( miejsc poboru ) z grupami taryfowymi daje 

możliwość dekretacji sprzedaży z podziałem na grupy, 

wykorzystywane w wypełnieniu wniosku taryfowego. 

• Zapisanie w zasobach historycznych przydziałów obiektów do grup 

taryfowych. 
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Przedsięwzięcia 
charakterystyka 
 
 

• Powiązanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych ze 

strukturą sieci poprzez grupy obiektów. 

• Rejestracja kosztów na przedsięwzięcia. 

• Dekretacja sprzedaży z podziałem na przedsięwzięcia. 



Przedsięwzięcia 
kluczowe atrybuty 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Zmiany w czasie definicji powiązania obiektu z przedsięwzięciem. 

• Powiązanie obiektu z wieloma przedsięwzięciami równocześnie. 

• Powiązanie przedsięwzięcia z wieloma obiektami. 
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Urządzenia Przenośne 
charakterystyka 
 
 

• Obsługa tras odczytowych. 

• Rejestracja odczytów. 

• Kontrola spodziewanego odczytu. 

• Wystawianie i wydruk faktur. 

• Możliwość dołączenia do wydruku faktury informacji  

o niezapłaconych należnościach, odsetkach, nadpłatach. 

• Rejestracja wpłat dokonanych u inkasenta. 

• Import notatek z komputera przenośnego. 



Urządzenia przenośne 
kluczowe atrybuty 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Analiza struktury podliczników. 

• Jednoczesne fakturowanie wielu miejsc poboru kontrahenta. 

• Komunikacja z systemami radioodczytów 

• fakturowania na urządzeniach z systemem Windows Mobile 6.x.  
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e-Faktury, e-Archiwum 
charakterystyka 
 

• Zdefiniowanie formatu faktury przez formularze zewnętrzne. 

• Możliwość zapisania faktury sprzedaży w formacie pdf. 

• Wysłanie faktury do Odbiorcy z użyciem cyfrowego podpisu 

kwalifikowanego, którego dostawcą jest KIR. 

• Przechowywanie kopii faktur sprzedaży w formie elektronicznej. 

• Podgląd zawartości dokumentu. 

• Szybkie wyszukiwanie i sortowanie dokumentów. 

• Wydruk dokumentu: duplikatu lub kopii. 

• Zarządzanie uprawnieniami użytkowników. 



e-Faktury, e-Archiwum 
kluczowe atrybuty 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Przechowywanie oświadczeń dotyczących e-faktur. 

• Obsługa podpisu cyfrowego.  

• Rozdzielenie baz systemu Komadres i bazy e-Archiwum dzięki 

czemu obsługa e-Archiwum nie wpływa na wydajność systemu. 
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Płatności Masowe 
charakterystyka 
 

• Możliwość nadruku kodów kreskowych na: fakturach sprzedaży, 

poleceniach zapłaty, przelewach bankowych. 

• Rejestracja zapłat przy pomocy kodów kreskowych w kasie oraz 

w raporcie bankowym. 

• Możliwość wystawiania faktur z uwzględnieniem rozliczeń 

masowych (kont wirtualnych) z dowolnym bankiem. 

• Rejestracja wpłat bankowych z uwzględnieniem płatności 

masowych. 

• Obsługa formatów KTR oraz MPS 



Płatności Masowe 
kluczowe atrybuty 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Dynamiczne generowanie kont wirtualnych (z wyliczeniem LK 

włącznie).  

• Import wpłat z homebankingu, identyfikacja kontrahentów. 

• Zróżnicowanie definicyjne kodów rozliczeń masowych u różnych 

klientów.  

• Przyjęcie otwartej definicji kodu poprzez stosowanie 

mnemoników. 
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iBOK 
charakterystyka  
 

Użytkownik serwisu ma możliwość: 

• Przeglądania własnych rozrachunków - możliwość obejrzenia 

szczegółów dokumentów, pozycji, wartości, ewentualnych odsetek 

czy nadpłat oraz podglądu każdego, własnego naliczenia 

zarejestrowanego w systemie. 

• Zarządzania danymi teleadresowymi swojego konta. 

• Przeglądania wprowadzonych stanów liczników, zgłoszenia nowego 

odczytu. 



iBOK 
charakterystyka (c.d.)  
 

Użytkownik serwisu ma możliwość (c.d): 

• Pobierania odpowiednich formularzy i dokumentów oraz 

aktualnych informacji udostępnianych przez zakład komunalny. 

• Zgłoszenie awarii, reklamacji lub wniosku z możliwością wybrania 

kategorii, które jest przesyłane do podsystemu obiegu spraw. 

• Przeglądania informacji na temat zawartych umów. 

• Odczytywania komunikatów od zakładu komunalnego. 



iBOK 
charakterystyka (c.d.)  
 

Administrator serwisu ma możliwość: 

• Zarządzania zawartością strony (treść wysyłanych automatycznie 

e-maili, regulamin, pomoc, itp.) oraz komunikatami. 

• Konfigurowania danych wymaganych do rejestracji użytkownika. 

• Konfigurowania maksymalnych odchyleń wprowadzanych przez 

użytkowników odczytów licznikowych. 

• Zarządzania tytułami dostępnych dokumentów rozrachunkowych. 

• Zarządzania formularzami i dokumentami publikowanymi na 

stronie aplikacji. 



iBOK 
kluczowe atrybuty 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Łatwy i ciągły dostęp do podstawowych informacji odnośnie relacji 

pomiędzy klientem a dostawcą usług poprzez Internet. 
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Analiza danych / raporty DX 
charakterystyka 
 
 

• Szybkie tworzenie raportów o dowolnej konfiguracji danych. 

• Analiza danych przy pomocy narzędzi o szerokim zastosowaniu. 

• Dowolny wybór okresu podlegającego raportowi / analizie. 

• Przeglądanie danych za pomocą tabeli przestawnej lub zwykłej.  

• Tworzenia wydruków graficznych za pomocą zestawień. 



Analiza danych / raporty DX 
Kluczowe atrybuty 
 
System umożliwia m.in: 
 

• Efektywne i proste funkcje zmiany wyglądu i układu danych 

umożliwiające dostosowanie programu do potrzeb poszczególnych 

użytkowników. 



Raporty DX dostępne są w każdym podsystemie przy różnych  wydrukach.  

Raporty DX 





Podsumowanie 
 
System informatyczny w firmie branży WOD-KAN powinien być: 
 

• Kompleksowy, obejmujący wszystkie obszary aktywności. 

• Spójny, pod względem sposobu obsługi oraz serwisowania. 

• Zintegrowany, eliminujący zbędne powtarzanie czynności. 

• Skalowalny, umożliwiający rozbudowę zarówno o wprowadzane 

nowe obszary jak i funkcjonalności. 

• Otwarty do integracji z systemami zewnętrznymi. 

• Dostępny on-line w wybranym zakresie dla użytkowników 

zewnętrznych – klientów. 



Dziękuję za uwagę !!! 
 

Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. 
35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5 

 

Tel. 17 860 37 00    /    Fax 17 860 37 12 
etobres@etobres.pl 

 
www.etobres.pl 


