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Báiaszék váÍos Ön}omány7átá

Bozsolik Róbeí jég/zö Úr

InfÓmáció és ó$jánlal

Teiefonon maid sznélyes.n folytaton megbesllésiinkre hivatkonakiildam
llnék eá a levelel' melyben mog1áláljt u igén ]nfomációkat' Temékeiítk€l több
GYoP_s p]ílyázátbfu h Észt v.tti!*, valamiDt löbb jélentós szloái sze eret,
{'nlomályzal aj]áolasát és e]vi lino$lását éLvezűk. Hossá tlivo& a}fu €gyedi'
tesrÍt szabott megold]ásokkal is rendelkezésükÉ tudunk 6l]ni'

Elektronikus Közevüési Rendse. íö ösz.t vői

Konf@nda és j.8yzókóo}aezó szofive. .end9ér
Mvnonnor szoftv€r (op.ionális' nem Ésre @ ajánlatnak)
Elektrcnikus Dönléslámo8ato srcftvü Rendsa (oPciofuilis. nem Éve

A7 elehrcniks kóz9'LléJ 9aft\ er rcndsal (a'bl ftjbb s?olgallátÁ5i'

l8yüfuúkódés a lcBeltgj.dtebb ope'dciós Éldverel (windoss XP)
Elytjttnú&ödé3 u Eletmni*Ú f|ö ésláno8{ó R.ndszftl (EDIR)
Á2 $'és !&.í íomúfumú hangmyaga mp3 fomátumba konv.ri]á]n ,í' a m& rcaisnd
b.lé*si p.ítor Gozz{szóIó n ve' napnmdi pon! saveí9i.Edmény' slb.) f.lh6aílds'v.l.
mel}ct 9gítsagév.] nP]_s l.játszó lisb késztlhd (opcioná]is)

Tects sabh'ló k*lőf.l0Lt, levo..ó .Inót.lóúi. eeyedilcg konfisÚálh'tó ronilorlép
vnAw.tc: 

'7 
s7Ms7 vtrinn jdóko.láb! ke7€láY

Hálóanos szdcrklitr alká]maá3lénl üÉ@ll.ih.ló
T.ts2óleE.s sáhú f.lhaszná]ó .lótti. *y€dL képmyóL]ulcl b.á]liÉ!j l.h.lósé8
E$.d' belep.s ponbl! meEegffyl b_/Jráljul lel-do+c.
HÚgay.gÓk *Ileszlósg
Ülés a]attj Mlóalc bas'n}áshalsllis
Bizlo!íai dáBobt Lé9iÉs a húls)agól
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Elektroíikus Dilntéstámoqaló szofiv* Réídszer (osionális):

Az Etekfonikus Dön1éslámogató gonvÚ R.ídszer" u ónkobányati
bivá!]ok, illetvé úlis iítézmények, szmeÉtek muntéjál hivatort elósegitei' Áz
ónkományati képviseló_Eíúlelek, kÓzg/űIésk és @k bizoltságaj' }t]ÚiÍt a
dsíségviselói által hozott egyedi és nom ív sl'1usok (rcndele! határc4l utAilás
s!b.) éltikésíésbo' lyilvántaÍtásíbaq a kiszaloü felad.tok végrchajLásá.ak
nyomon köv€tésébe, e aokrcl 6!ré'ó jel&iések öszeÁllíLísában. a jóváh.siási
folyamat keelésébm, fuvábbá t nyíI infofuáliók publiká]ís]íbe ad teÚes kirú
m€goldást' Áz EDIR P.ográm mindáen lúl, hogy egy áÍ folFnatbd leheti'ségel
t rcmt á t€glületi dóítések !ögzítésérc és azok végrchajt.ágiÍól lörtént jelslés.k
dónréshoe elé terjesáéséb.n, M fujJ ]ehetóséga teÍeml a réstüleli ülsék
dóntesteB€zd€inek elók sátésére' emell€ft táno8atjá a dinmikN honjapoh illetve

Po.tólok publikls adáokkal történó eLIátá!á!

s.oLÍEnceú4fé]hivó szoftve.rends2er:

A? ol@|ánynodai ú8yléIhivó rcndsEÍ ninden' a jélenle8 elé.héó
szolglá]tatással Mdllk€zik. Mi!Én á MdsreÍ teljeseb szoftver€s kial.kitlisú,
pontosm e o1loúáíyzaL igenyel s2enrl a'dI'lhalo' A2 Ü8yinle7ói pultol kér lel.
vhúlis (szoftver.s) kialakitásúat leb€tlek. bi'ngésá alapú vás' szeNerkli€ns
aÍchiÍektúnijú' a t€lePítés félÉtelez e8y jól múkaidó gámíbgéPes bálózátot. A
sDftve.es ne8jélenités m8yon sok íóle iíforÍnáció meáéleníüséÍé alkalmd' aká! á
Pol8iáÍnestüi Hivalalbír€i. Rss hircsabmád ry adás, D\'D film is m.gjeLonhel. g,

úg/félhívlfuko. eEe ,,Úsik' fel az Ügyfel.ket infomáló felira!. Tér'nészáesén osÍoÍ
infÓmáció megielenÍÉs is beállíhaló a sbftveÍbeÓ'

RefeÍe'ciáink a Globom* Kft' honlaDiáról érhaók €l:

A Í.nn9zoííf.rébd3'erekár'aiséCu:JE900o0 Ft- ÁÍá. 4óó8ooo F!
m.ly összeg részléÍezvé a mellékel iíbl]ázatban találha1ó'

Kéídlís, ésre!étel eselén. kéleú kercse! ne8, a lehetó ]egPontosabb
igényf.lméÉs é3 fojlesaési cél meBhal{roása é.dékéb€n'
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'csonka Lás 21ó
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