Pakiety Notaris Office
Oprogramowanie Notaris to system kompleksowej obsługi kancelarii notarialnych, w skład którego
wchodzą moduły aplikacji: Notaris Office - lokalna aplikacja wspierające pracę biura kancelarii, Notaris
Edytor, lokalny edytor dokumentów oparty o aplikację MS Word, zawierający wiele funkcji ułatwiających
edycję aktów, wyposażony w techniczne schematy czynności oraz umożliwiający komunikację - wymianę
informacji z księgami notarialnymi i środowiskiem zewnętrznym. Aplikacja Notaris Edytor występuje w wersji
podstawowej oraz w wersji Plus (dodatki eKW, ePoświadczenia, obsługa podpisu elektronicznego)
Rodzaj licencji
Produkty

Pakiet złoty
800 zł / rok

Pakiet
platynowy
1500 zł / rok

do 2

powyżej 2

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 - wsparcie techniczne w godz. 8.00 - 16.00
Dostęp do infolinii - wsparcie merytoryczne w godz. 8.00 - 20.00
Ilość stanowisk komputerowych

Promocja dla nowych Notariuszy - 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.

Zamówienia i informacje
www.notaris.pl
Wymagania sprzętowe i programowe: MS Windows Win7/Win8.1/Win10 w wersji 32 oraz 64 bitowej, dostęp do Internetu,
zaawansowany podpis elektroniczny, dla aplikacji Notaris Edytor wymagany MS Word 2003/2010/2015/2016 lub wyższy,
Na życzenie Klienta wykonujemy instalację oprogramowania, szkolimy personel kancelarii w pełnym zakresie
pracy z aplikacją, jak również prowadzimy szkolenia w zakresie organizacji pracy personelu biura. W zakresie
szkolenia i wdrażania systemów wspomagania pracy kancelarii notarialnych mamy na rynku polskim
największe doświadczenia - szkolimy i wdrażamy systemy dla kancelarii notarialnych od 1992 roku.

SoftCream Software Sp. z o.o.
ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa
www. softcream.pl
tel. 22 867-80-00 lub 655-610-781

Notaris Edytor

Notaris Edytor - tworzenie i udostępnianie dokumentów w sposób
bezpieczny i komfortowy w twojej Kancelarii
Atuty oprogramowania Notaris Edytor
• lokalny edytor dokumentów oparty o aplikację MS Word obsługujący wszystkie dostępne formaty danych
DOC, DOCX, XML, RTF, TXT, PDF
• wbudowany zestaw narzędzi służących do szybkiego formatowania schematu dokumentu w
celu spójnej i uniwersalnej komunikacji z księgami notarialnymi i środowiskiem zewnętrznym ( XML
forma )
• wbudowany edytor wniosków wieczystoksięgowych, który posiada pełną zgodność schematu
dokumentu ze strukturą danych wniosków eKW co umożliwia szybkie generowanie, edytowanie i
wysyłanie wniosku do eSądu w oparciu o aktywny dokument
• wbudowana funkcjonalność podpisywania każdego dokumentu - ePoświadczenie, która umożliwia
wykonanie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.
W przyszłości umożliwi to podpisywanie innych dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
• zaawansowane narzędzia posiadające funkcje ułatwiające edycję aktów - czynności - dokumentów,
wyposażone w techniczne schematy czynności oraz umożliwiające komunikację - wymianę informacji z
księgami notarialnymi i środowiskiem zewnętrznym
Licencja
499 zł /rok

Produkty
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
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Ilość stanowisk komputerowych

Zamówienia i informacje
www.notaris.pl
Wymagania sprzętowe i programowe: MS Windows Win7/Win8.1/Win10 w wersji 32 oraz 64 bitowej, dostęp do
Internetu, zaawansowany podpis elektroniczny, dla aplikacji Notaris Edytor wymagany MS Word 2003/2010/2015/2016
lub wyższy,
Na życzenie Klienta wykonujemy instalację oprogramowania, szkolimy personel kancelarii w pełnym
zakresie pracy z aplikacją, jak również prowadzimy szkolenia w zakresie organizacji pracy personelu biura.
W zakresie szkolenia i wdrażania systemów wspomagania pracy kancelarii notarialnych mamy na rynku
polskim największe doświadczenia - szkolimy i wdrażamy systemy dla kancelarii notarialnych od 1992 roku.

SoftCream Software Sp. z o.o.
ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa
www. softcream.pl
tel. 22 867-80-00 lub 655-610-781

