SY S T E M W S P OMAGANIA P RAC Y N O TAR I U S ZY

Elektroniczne
księgi notarialne

Edytor aktów
i czynności notarialnych

Integracja z systemami
eAdministracji

Sprawozdania,
analizy i raporty

www.notaris.pl

PAKIE T N O TAR I S - P R O G R AM D L A NOTARIUS ZA
PAK I E T N OTA RIS = (NO TARIS O F F ICE + NOTARIS EDYTOR)
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NOTARIS

klienci

Oprogramowanie Notaris to system kompleksowej obsługi kancelarii notarialnych.
Notarisa sprzedajemy w formie rocznej opłaty licencyjnej - w formie licencji na
użytkowanie połączonej z serwisem aplikacji oraz gwarantowanymi aktualizacjami.
Zaletą takiej formy licencji jest stosunkowo niska cena zakupu pierwszej licencji jak
również fakt, iż przyznawana jest ona w jednej cenie dla całej kancelarii - to znaczy,
że koszt oprogramowania jest zawsze jeden bez znaczenia na jakiej ilości
komputerów zostanie ono zainstalowane.
Oprogramowanie jest dostosowane do obowiązku raportowania przez notariusza
transakcji do GIIF - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zgodnie z Ustawą
z dnia 16 listopada 2000 r. (z późniejszymi zm.) o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł.

Z ALETY PROGRAMU

jedna licencja „na kancelarię”
– program można zainstalować
na dowolnej liczbie komputerów
pracujących w danej kancelarii

automatyczne przenoszenie
danych z dokumentów do ksiąg,
rejestrów i zestawień notarialnych

automatyczna archiwizacja
czynności i narzędzia do szybkiego
przeszukiwania archiwum

dokumentacja i filmy
szkoleniowe

możliwość łatwego filtrowania
i wyszukiwania informacji

optymalizacja czasu pracy
pracowników kancelarii

przejrzysta, łatwa
i intuicyjna obsługa

bezkonfliktowe korzystanie
z zasobów bazy danych przez
wielu użytkowników jednocześnie

unikalny, specialistyczny
program Notaris Edytor służący
do przygotowywania dokumentów

integracja z elektronicznymi
systemami eAdministracji państwa
GIIF, eKW, ePodatki

szybkie, bezproblemowe
wdrożenie z możliwością
bezpłatnej asysty

zdalna pomoc,
pomoc telefoniczna
i pomoc poprzez e-mail

bezpłatne aktualizacje
w cenie oprogramowania

niewielkie wymagania
sprzętowe

praca w sieci
komputerowej

F U N KCJ O N AL NO ŚCI NO TAR IS O FFICE

A,P

Edytor aktów
i czynności
notarialnych

Księgi
notarialne

Skorowidz nazwisk
osób i czynności
notarialnych

Sprawozdania
i eDeklaracje

Elektroniczne
wnioski eKW
i raporty do sądów

Sprawozdania do
ministerstwa
sprawiedliwości

Kalkulator
notariusza

Bazy danych (pkd,
kodów pocztowych,
sądów, …)

Faktury

Kasa

Przelewy

Rejestr GIIF

Archiwizator czynności
w tym aktów
notarialnych

Notaris www
- strona kancelarii
notarialnej

ePoświadczenia
- odpisy, wyciągi,
kopie

Zaawansowany
podpis
elektroniczny

Przedstawione funkcjonalności pokazują jedynie zarys możliwości aplikacji.
Oprogramowanie Notaris to zaawansowane narzędzia wspierające pracę każdej
nowoczesnej firmy. Umożliwiają sprawne i bezpiecznego prowadzenie ksiąg
notarialnych, porządkują obieg spraw i dokumentów przyczyniają się do zwiększenia
efektywności pracy notariusza i jego pracowników. Notaris to połączenie wieloletniej
tradycji i doświadczenia pracy naszej firmy z notariuszami z innowacyjnym
i nowoczesnym podejściem do informatyzacji firmy - notariatu.

O FE R TA NOTARIS OF F ICE

RODZAJ LICENCJI

PRODUKTY

Pakiet
Pakiet
złoty
platynowy
800 zł /rok 1500 zł / rok

Notaris Office (Repertorium, Skorowidz, Archiwum, Klienci,
Faktury, Kasa, GIIF, Zestawienia i raporty, e-Deklaracje,
eKW, Kalkulator opłat, Notaris Edytor dodatek do MS Word)
Nowość! Notaris Edytor Plus (dodatek do MS Word
umożliwiający składanie wniosków eKW oraz ePoświadczeń
- elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu
lub kopii z okazanym dokumentem) Notaris Edytor Plus
może współpracować z innymi systemami wspierania
pracy notariusza
Dostęp do infolinii telefonicznej - wsparcie techniczne
w godz. 8.00 - 16.00

Dostęp do infolinii telefonicznej - wsparcie merytoryczne
w godz. 8.00 - 20.00

Ilość stanowisk komputerowych

do 2

powyżej 2

P R OM OCJA D LA NO WYCH NO TARIUSZY - 499 ZŁ

Jeśli jesteś nowym notariuszem możesz skorzystać z promocji, w ramach której
za pierwszy rok zapłacisz 499 zł a za kolejne odpowiednio do wybranej licencji 800
lub 1500 zł. Umowa promocyjna zawierana jest na 3 lata.

F U N KCJ O N AL NO ŚCI NO TAR IS E DY TOR

Edycja wszystkich
dostępnych formatów
danych

Szybkie formatowanie
schematu dokumentu

Edycja i wymiana aktów Szybkie generowanie,
ze środowiskiem
edytowanie i wysyłanie
zewnętrznym
wniosku do eSądu

Edytor wniosków
wieczystoksięgowych

Podpisywanie każdego
dokumentu
- ePoświadczenie

Weryfikacja
zaawansowanego
podpisu
elektronicznego

Zgodność schematu
dokumentu ze strukturą
danych wniosków eKW

Dostarczana przez nas dokumentacja, materiały szkoleniowe oraz wsparcie
serwisowe i merytoryczne ułatwiają proces szybkiego uruchomienia i wdrożenia
programu.

O FER TA N O TAR IS E DYT O R

PRODUKTY

Licencja
499 zł / rok

Nowość! Notaris Edytor Plus (dodatek do MS Word
umożliwiający składanie wniosków eKW oraz ePoświadczeń
- elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu
lub kopii z okazanym dokumentem) Notaris Edytor Plus
może współpracować z innymi systemami wspierania
pracy notariusza

Dostęp do infolinii - wsparcie techniczne w godz. 8.00 - 16.00

Ilość stanowisk komputerowych

1

O NAS

Działamy od 1991 roku. Wiemy że każdego dnia jako przedsiębiorca podejmujesz
nowe wyzwania, dlatego zamierzamy znacząco przyśpieszyć i ułatwić realizację
twoich założeń. Kwestionując obecne na rynku status quo, korzystając z najnowszej,
dostępnej dla Ciebie technologii, opracowaliśmy narzędzia wspierające obsługę
Twojej firmy i twoich Klientów w Internecie.
Połączyliśmy swoją wiedzę i doświadczenie, aby stworzyć nowy wymiar prostego
systemu wspierania pracy firmy . Dotychczasowe rozwiązania, z których sami
korzystaliśmy, nie spełniały naszych oczekiwań.
Testowaliśmy różne modele, poddawaliśmy je próbie w realnych sytuacjach biznesowych. W końcu, ciągle nie usatysfakcjonowani, rozpoczęliśmy prace nad autorskim
rozwiązaniem, powołując do życia projekt NOTARIS. Stosujemy z pasją nowe technologie, ponieważ są skuteczne, uniwersalne w swym zastosowaniu, a przede wszystkim czynią nasze rozwiązania najbardziej innowacyjnymi i dopasowanymi do potrzeb
klienta produktami na polskim rynku.

ul. Grójecka 194 m.19
02-390 Warszawa
+48 22 867 80 00
www.softcream.pl
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