®
PRYWATNA
CHMURA
KOMORNIKA
Kancelaria nowej generacji

W celu spełnienia oczekiwań
naszych Klientów w zakresie ciągłego
unowocześniania i obniżania kosztów
funkcjonowania Kancelarii komorniczych
opracowaliśmy rozwiązanie sprzętowo
systemowe nowej generacji.
UNIWERSALNY SERWER DOSTOSOWANY DO
KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
Rozwiązania „Prywatna Chmura Komornika®” zostało
opracowane przez specjalistów Currendy na bazie pamięci
masowej firmy Synology w celu uproszczenia i obniżenia
kosztów zarządzania zasobami cyfrowymi Kancelarii komorniczej. Zestaw pakietów darmowych aplikacji systemowych z
wartością dodaną usprawnia codzienną działalność Kancelarii,
wzbogaca elastyczne opcje administracyjne, jak również chroni
serwer oraz cenne dane.

SERWER WWW
Udostępnij własną witrynę zaledwie w kilka minut! Program
Web Station posiada wbudowaną obsługę języka PHP i baz
danych. Gdy potrzebujesz stworzyć blog, portfolio, czy witrynę
internetową swojej Kancelarii, możesz do tego wykorzystać
serwer PCK i szereg przygotowanych przez specjalistów
Currendy szablonów stron internetowych. Możesz również
uruchomić prywatny Portal Dostępowy swojej Kancelarii
i bezpiecznie udostępniać wybrane informacje stronom
postępowania.
SERWER POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Aplikacja Mail Station umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pomocą własnej domeny poczty e-mail.
Skorzystaj z wielu dostępnych opcji, aby dopasować sposób,
w jaki wiadomości e-mail są obsługiwane w Twojej Kancelarii.

KANCELARIA KOMORNIKA I KOMORNIK SQL
NA NOWEJ DARMOWEJ BAZIE DANYCH
Teraz kluczowe aplikacje do prowadzenia spraw
Kancelarii komorniczej zostały dostosowane technologicznie do korzystania z wysokowydajnej, darmowej
bazy danych PostgreSQL. Pozwala to na znaczne
obniżenie kosztów utrzymania systemów oraz elastyczne zarządzanie ciągle zwiększającymi się cyfrowymi
zasobami Kancelarii.
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OBSŁUGA APLIKACJI KOMORNICZYCH
I NIE TYLKO
Zamiast używać zewnętrznych i często kosztownych
serwerów i aplikacji, w celu korzystania z szerokiej
gamy usług można wykorzystać serwer PCK. Usługi
są łatwe w konfiguracji a całkowicie darmowe oprogramowanie bazodanowe i systemowe pozwala
znacznie obniżyć koszty oraz zapewnia maksymalną
kontrolę nad danymi.
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WIELOZADANIOWY SERWER
Aplikacje, które wcześniej potrzebowały dedykowanych
serwerów, teraz zostały zintegrowane w ramach jednego
serwera PCK. Jest to ekonomiczny serwer typu all-in-one
zarówno dla nowych Kancelarii, jak i tych które pragną
udoskonalać, upraszczać i unowocześniać swoją infrastrukturę.

SERWER WYDRUKU I SKANOWANIA
Wystarczy podłączyć drukarkę i skaner do serwera PCK i już
można drukować, skanować i przesyłać faksy przy pomocy
dowolnego komputera w sieci. Oszczędzaj pieniądze i znacząco
zwiększaj efektywność swojej Kancelarii.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH KANCELARII
Kopie zapasowe danych pomagają wyeliminować możliwość
utraty danych. Odpowiednio duża pojemność serwerów PCK
sprawia, że są one odpowiednim miejscem do przechowywania kopii zapasowych danych znajdujących się na dowolnym
urządzeniu. Oprogramowanie systemowe DSM oferuje różne
opcje wykonywania kopii zapasowych w celu zabezpieczenia
i ochrony danych. Kopie zapasowe komputerów osobistych,
kopie zapasowe serwerów czy Time Backup, to tylko niektóre z wielu możliwości Prywatnej Chmury Komornika w tym
zakresie.
USŁUGI W CHMURZE
Zaletą stworzenia własnej chmury jest większa prywatność
i dostępność ważnych danych. Currenda przygotowała pakiet
usług wspomagających tworzenie i utrzymanie prywatnej
chmury dla Komornika i jego Kancelarii. Niezależnie od tego,
czy jesteś w domu, w biurze, czy w podróży służbowej, możesz
mieć pewność, że twoje pliki są zsynchronizowane na wszystkich urządzeniach. W przypadku każdego pliku zapisywanego
w publicznej chmurze, można skorzystać z usługi Cloud Sync,
aby zachować jego kopie na serwerze PCK.
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT KANCELARII
W przypadku tak wszechstronnego rozwiązania jak serwer
PCK i szczególnie ze względu na to, że został on zaprojek-

towany do współdzielenia przez wielu użytkowników, wydajny
interfejs zarządzania jest niezbędny do utrzymania systemu
w odpowiednim stanie. Oprogramowanie DSM pomaga
dokładnie skonfigurować, utrzymywać i monitorować serwer
PCK bez pomocy administratora IT. Korzystanie z usług
Centralnego Zarządzania Currendy (CZC) można w znaczący
sposób uprościć codzienne życie, automatyzując wszystkie
żmudne zadania związane z zarządzeniem IT, a rutynowe prace
związane z konserwacją i utrzymaniem wykonywane są inteligentnie i automatycznie.
STACJA MONITORINGU
Stacja monitoringu to oparta na www aplikacja do zarządzania
kamerami IP w celu monitorowania środowiska domowego
lub biurowego Kancelarii. Dzięki stacji monitoringu można
oglądać i nagrywać wideo z podglądem na żywo, konfigurować
zaplanowane nagrywanie, odtwarzać nagrane zdarzenia
w przeglądarce internetowej lub urządzeniu mobilnym w celu
zdalnego monitorowania. Powiadomienia mogą być również
wysyłane za każdym razem, gdy wystąpią ważne zdarzenia.
OBSŁUGA URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH
Dzięki darmowym aplikacjom na smartfony i tablety Twoje pliki
robocze i dokumenty oraz kolekcje multimedialne są zawsze
blisko Ciebie. Możesz w dowolnym momencie współdzielić
z pracownikami Kancelarii ważne dokumenty a w czasie
wolnym dzielić się wspomnieniami z wakacji z rodziną i przyjaciółmi. Aplikacja QuickConnect jest najprostszym sposobem
na połączenie się z serwerem PCK z każdego miejsca na
świecie! Obecnie obsługuje ona już wszystkie mobilne aplikacje
Synology, niezależnie od używanego sytemu operacyjnego —
iOS, Android lub Windows Phone.

W celu uzyskanie bardziej szczegółowych informacji prosimy
o bezpośredni kontakt mailowy na adres pck@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.

