Rozwiązania
informatyczne
ułatwiające wdrożenie
założeń ustawy 2.0
NOWOCZESNA UCZELNIA
EFEKTYWNA PRACA
WYGODNE STUDIOWANIE
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KONSEKWENCJE NOWELIZACJI

REORGANIZACJA:
‣ struktury uczelni
‣ administracja
‣ procesy

NOWY PORZĄDEK
PRAWNY UCZELNI

ZARZĄDZENIE
BAZĄ DOKUMENTÓW

PROCEDOWANIE
hurtowe wygenerowanie wypełnionych (np. danymi osobowymi i/lub
podmiotów) formularzy „do podpisu” dla pracowników, współpracowników,
studentów oraz organizacji i firm współpracujących

PRZYJĘCIE NOWYCH I AKTUALIZACJA
WIELU WEWNĄTRZUCZELNIANYCH REGULACJI,
np. regulamin wynagradzania, regulamin przyznawania nagród i premii, regulamin
okresowej oceny nauczycieli, regulamin studiów, polityka bezpieczeństwa, polityka
przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
spełnienie obowiązku informacyjnego wobec wszystkich zainteresowanych,
tak aby nie tylko wiedzieli o zmianie, ale także mieli odpowiednio dużo czasu na
przygotowanie się i dostosowanie

DOSTOSOWANIE DOKUMENTACJI
stworzenie (często „ad hoc”) nowych lub aktualizacja dotychczasowych wzorów
dokumentów:
‣ umowy pracownicze
‣ oświadczenia/potwierdzenia tzw.
‣ umowy ze studentami
„zapoznania się z …”,
‣ zgody
‣ wnioski o…
‣ aneksy do umów
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RYZYKA DLA BEZPIECZEŃSTWA

utrata
wizerunku
wydłużenie
i paraliż
kluczowych
procesów

ryzyko
finansowe
zwiększony
wysiłek
organizacyjny

wzrost
nakładów
pracy

odpowiedzialność
prawna

Wraz ze wzrostem obciążenia
wzrasta ryzyko dla bezpieczeństwa

brak
przejrzystości

nieład
organizacyjny

bezpieczeństwo

bezpieczeństwo

4

RYZYKA DLA BEZPIECZEŃSTWA
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ROZWIĄZANIE DLA UCZELNI 2.0

Elastyczny system generowania
i archiwizacji dokumentów

Wspólne rozwiązanie
dla władz uczelni, administracji,
pracowników i studentów

Proste wdrożenie
i obsługa

Dopasowanie do rozwiązań
funkcjonujących już na uczelni

Możliwość szybkiego
dostosowania do zmieniającego się
otoczenia lub wymogów

Minimalizacja nakładów
finansowych w razie konieczności
modyfikacji po etapie wdrożenia

Wspieranie automatyzacji
obsługiwanych procesów

Wysokie standardy
bezpieczeństwa
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CZYM JEST LEX BAZA DOKUMENTÓW?

LEX Baza Dokumentów

LEX Baza Dokumentów to nowoczesne i łatwe
w obsłudze oprogramowanie, dzięki któremu
użytkownik tworzy uporządkowaną bazę
wewnętrznych dokumentów prawnych m.in.
▸procedur,
▸regulaminów,
▸umów,
▸pełnomocnictw.

LEX Documento

W ten sposób organizacja zyskuje kontrolę
nad dokumentacją, co ułatwia
jej codzienne funkcjonowanie.
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LEX BAZA DOKUMENTÓW –
PEŁNA KONTROLA NAD DOKUMENTACJĄ WEWNĘTRZNĄ

- łatwe i szybkie wyszukiwanie
np. według haseł tematycznych
oraz zaawansowanej wyszukiwarki.
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aktualności dokumentów - alertowanie o zmianach prawnych,
relacje pomiędzy dokumentami i aktami prawnymi.

- nadawanie wybranym osobom
uprawnień do określonych
dokumentów oraz przegląd pełnej
historii zmian.

Integracja z Systemem LEX
- dzięki wykorzystaniu szablonów
istniejących w systemie LEX, szybkie
tworzenie i sprawdzanie
poprawności wielu typów
dokumentów: wniosków, umów,
formularzy oraz pozwów.

LEX Documento

Bieżący status

LEX Baza Dokumentów

Repozytorium dokumentów

Bezpieczeństwo
i poufność danych
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LEX Baza Dokumentów
na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego
https://baw.uni.lodz.pl
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CZYM JEST LEX DOCUMENTO?

LEX Baza Dokumentów

LEX Documento to narzędzie
on-line zintegrowane z LEX, dzięki
któremu można szybko
tworzyć, automatycznie uzupełnić
i sprawdzić poprawność wielu
typów dokumentów, od wniosków
po umowy, formularze czy pozwy,
w oparciu o przygotowane szablony.

LEX Documento

LEX Documento nie trzeba
instalować na komputerze.
Program jest dostępny on-line
a dzięki integracji można przejść
do niego z każdego programu LEX.
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LEX DOCUMENTO –
OSZCZĘDNOŚĆ NAWET 60% CZASU NA TWORZENIE DOKUMENTÓW

Automatyczne pobieranie
danych instytucji publicznych
- na bazie adresu kontrahenta
„podpowiedź” właściwego: urzędu
skarbowego, sądu, ZUS-u czy innego
urzędu państwowego.
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Walidacja wpisywanych danych
- informacja o błędnie
wpisanych danych (np. PESEL,
NIP, REGON czy nr konta
bankowego itp.)

Paczki dokumentów
- tworzenie zestawów powiązanych ze sobą
umów, załączników, oświadczeń, pełnomocnictw
itp. Raz wpisane dane wstawiane są
automatycznie do kilku dokumentów.

Integracja z Systemem LEX - dzięki wykorzystaniu szablonów istniejących
w systemie LEX, szybkie tworzenie i sprawdzanie poprawności wielu typów
dokumentów: wniosków, umów, formularzy oraz pozwów.
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LEX Documento

LEX
Kartoteka - raz wpisane dane (np. dane teleadresowe zleceniobiorcy, kontrahenta,
pracownika) można automatycznie „zaciągać” przy tworzeniu kolejnych dokumentów.

LEX Baza Dokumentów

Automatyczne pobieranie
danych przedsiębiorców
- klienta/kontrahenta prosto
z GUS, po wpisaniu NIP lub
REGON.
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Dziękuję
za uwagę

Tomasz Doliński
Trener
Wolters Kluwer Polska
tel.: +48 694 495 801
e-mail: tomasz.dolinski@wolterskluwer.com
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