KOMORNIK SQL / KANCELARIA KOMORNIKA
Kompleksowe narzędzia wspomagające pracę nowoczesnej i wydajnej Kancelarii komorniczej

Widoczne od jakiegoś czasu sygnały zmian
na rynku usług komorniczych są już dla
wszystkich oczywiste i pozostaje tylko
kwestią czasu kiedy Twoja Kancelaria
zostanie postawiona przed koniecznością
dostosowania się.
Zmieniające się przepisy, wzmożona konkurencja, zmiana
rynku „sprzedającego” w rynek „kupującego” zdeterminują
w najbliższej przyszłości sposób w jaki usługi komornicze będą
realizowane i dostarczane Klientom. Nie mamy wątpliwości, że
Kancelarie komornicze stale będą poszukiwały nowoczesnych
i efektywnych kosztowo rozwiązań, które skoncentrowane
na merytorycznym aspekcie spraw pozwolą realizować je
elastycznie i mobilnie.
SYSTEM ZARZĄDZANIA SPRAWAMI
Rozwiązania Komornik SQL oraz Kancelaria Komornika to
systemy informatyczne kompleksowo odzwierciedlające skom-
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plikowane procesy prawne zachodzące w Kancelariach komorniczych.
SZYBKOŚĆ POZYSKIWANIA INFORMACJI
Integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi instytucji
udostępniających dane na potrzeby postępowania egzekucyjnego realizowana jest przy użyciu najnowocześniejszych technologii wymiany danych.
ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM
PRAWNYM
Nasze oprogramowanie jest stale dostosowywane do aktualnego stanu prawnego. Wszystkie wprowadzone modyfikacje są
niezwłocznie udostępniane przy użyciu portalu internetowego
Currenda – Centrum Aktualizacji Oprogramowania.
REDUKCJA KOSZTÓW
Optymalizacja procesów prawnych, konfiguracja szablonów,
integracja z centralnymi bazami danych, automatyzacja przygotowywania korespondencji oraz wiele innych funkcjonalności
skoncentrowanych jest na ciągłą redukcję kosztów obsługi
spraw w Kancelariach komorniczych.

KOMORNIK SQL
Opracowany dla środowiska Microsoft Windows system
Komornik SQL jest aplikacją spełniającą najbardziej złożone
wymagania komorników sądowych w zakresie wspomagania pracy Kancelarii komorniczej. Dzięki kompleksowemu
odzwierciedleniu tradycyjnego postępowania egzekucyjnego
użytkownicy aplikacji otrzymują potężne narzędzie, zaskakujące
ogromem dostępnych w nim funkcji. Podział aplikacji na wiele
modułów klasycznie odwzorowuje różnorodne prace wykonywane przez pracowników kancelarii. W systemie oddano do
dyspozycji użytkowników następujące elementy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repertoria Kms, Km, Kmp, Kmn
Pisma – interpretacja oraz szablonowanie
Terminarze i dojazdy
Konfiguracja
Książka Nadawcza
Księgowanie oraz Plany Podziału KPIR i Faktury VAT
Almanach banków, sądów, Kancelarii komorniczych oraz
kodów pocztowych
Płace dla Komorników
Dziennik KMO
Moduł Notebook
Moduł Archiwum
Współpraca z systemami zewnętrznych instytucji (CEPIK,
ZUS, CPD)
Moduł Automatycznego Skanowania (OCR)

Program obsługuje bezpieczne podpisy elektroniczne oraz
współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, klientami poczty
elektronicznej, a z zewnętrznymi systemami IT komunikuje się
za pomocą dokumentów XML oraz usług sieciowych. Wykorzystanie technologii OCR wraz z odpowiednimi skanerami
dokumentów umożliwia wprowadzenie automatycznego przyporządkowywania korespondencji wpływającej do kancelarii
komorniczej. Program Komornik SQL jest tym czego potrzebuje nowoczesny Komornik sądowy.

KANCELARIA KOMORNIKA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez
Klientów, stale rozwijamy możliwości i funkcjonalności
programu Kancelaria Komornika. W dobie komputeryzacji
instytucji państwowych oraz informatyzacji procesów pozyskiwania informacji dostosowujemy program do możliwooeci
jakie dają nam różne instytucje zewnętrzne. Działania te
mają na celu przyspieszenie pracy oraz procesu pozyskiwania
danych niezbędnych do prowadzenia egzekucji komorniczej
jak i obniżenia kosztów uzyskiwania takich informacji. Kierując
się doświadczeniem oraz mając na uwadze wszelkie sugestie
i spostrzeżenia Klientów staramy się dostosować i rozwijać
program zgodnie z oczekiwaniami rynku. W chwili obecnej
naszym priorytetem jest pełna automatyzacja obsługi zapytań
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrum Personalizacji Dokumentów.
Głównymi modułami dostępnymi w programie Kancelaria
Komornika są:
• Repertoria KM, KMP, KMS, KMN, KMO
• Skorowidze (dłużnicy, wierzyciele, itd.)
• Wielostanowiskowa księgowość
• Pisma, koperty/zwrotki, Książka nadawcza
• Zestawienia czynności i skanów
• Zapytania do CEPiK, ZUS-PUE, CPD MSWiA, KIR
OGNIVO
• Prowadzenie spraw przekazanych z e-Sądu
• Wysyłanie wiadomooeci e-mail
• Wystawianie licytacji na portalu www.licytacje.komornik.pl
• Wystawianie faktur VAT
• Generacja i wysyłka statystyk do KRK i MS
• Kody kreskowe
• Dane banków, sądów, kody pocztowe
• Historia spraw
• Rozbudowana konfiguracja i moduł uprawnień
• Współpraca z wierzycielami masowymi
• Moduł Automatycznego Skanowania (OCR)

W celu uzyskanie bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt mailowy na adres
komornik.sql@currenda.pl lub kancelaria.komornika@currenda.pl

Currenda – wspieramy profesjonalistów
i wychodzimy naprzeciw przyszłym potrzebom
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Na Polskim rynku jedynie Currenda zdobyła wieloletnie doświadczenie i posiada odpowiedni potencjał aby dostarczać ciągle
aktualizowane, nowoczesne i efektywne kosztowo rozwiązania
wspierające rozwój Twojej Kancelarii. Ciągle rozwijając swoje
kompetencje i wiedzę merytoryczną z zakresu postępowania
egzekucyjnego oraz nowoczesnych technologii informacyjnych Currenda stała się idealnym partnerem do współpracy
w obsłudze Kancelarii komorniczych. Publikacja książek
i czasopism dotyczących prawa cywilnego, usługi i rozwiązania
informatyczne dla Kancelarii komorniczych w naturalny sposób
ukierunkowała nas na kompleksową obsługę podmiotów
prawnych i profesjonalistów w zawodach prawniczych.

