CURRENDA PLATFORMA INTEGRACYJNA
Zintegrowany Obraz S¹du

Automatyzacja statystyk
Zintegrowane raportowanie
Spójnoœæ, integralnoœæ i bezpieczna
wspó³praca systemów

tycznym, sprzyjaj¹c tym samym ujednoliceniu procesów
raportowania. Takie podejœcie pozwala na wyeliminowanie
koniecznoœci rêcznego wprowadzania danych pochodz¹cych
z ró¿nych Ÿróde³, a w konsekwencji wp³ywa na podniesienie
jakoœci pracy Wydzia³ów.

SZYBKIE I TRAFNE DECYZJE
Us³ugi analityczne (CUA - Currenda Us³ugi Analityczne)
pozwalaj¹ na swobodny dostêp do zintegrowanych danych
S¹du oraz skuteczny pomiar efektywnoœci procesów
orzeczniczych. Us³ugi analityczne CUA wspieraj¹ Prezesa
i Dyrektora S¹du oraz Przewodnicz¹cych Wydzia³ów
w codziennej analizie efektywnoœci i wydajnoœci oraz
u³atwiaj¹ szybkie podejmowanie trafnych decyzji operacyjnych. Dziêki szerokim mo¿liwoœciom oceny efektywnego
czasu pracy, analizie czynnoœci pracowników oraz innym
elementom pozwalaj¹cym na pomiar wydajnoœci, us³ugi
analityczne CUA wspieraj¹ procesy podnoszenia skutecznoœci
dzia³ania S¹du i oceny tempa osi¹gania celów strategicznych.

PRECYZYJNY NADZÓR
DOSTÊPNE I WIARYGODNE STATYSTYKI
Us³ugi statystyczne (CUS - Currenda Us³ugi
Statystyczne) automatyzuj¹ proces przygotowania danych
niezbêdnych do budowy sprawozdañ statystycznych.
Skutecznie zmniejszaj¹ pracoch³onnoœæ przygotowania
sprawozdañ, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie ich dok³adnoœæ
i wiarygodnoœæ. Us³ugi statystyczne CUS umo¿liwiaj¹
skuteczne zasilenie systemu AS SAP w dane statystyczne
z rozproszonych systemów s¹dowych. Stosuj¹c us³ugi
statystyczne CUS skutecznie wspieramy realizacjê strategii
ujednolicenia i standaryzacji systemów s¹dowych.

OBNI¯ENIE PRACOCH£ONNOŒCI
Us³ugi statystyczne CUS dostêpne za poœrednictwem
rozwi¹zania (CPI - Currenda Platforma Integracyjna)
umo¿liwiaj¹ obni¿enie pracoch³onnoœci przygotowania
statystyk i raportów na potrzeby Wydzia³u, S¹du
i Ministerstwa. Rozwi¹zanie CPI pozwala na gromadzenie,
przechowywanie, przetwarzanie i udostêpnianie wszystkich
koniecznych danych w jednym systemie informa-
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Us³ugi analityczne CUA dostarczaj¹ dowolne, wymagane
informacje dotycz¹ce procesów orzeczniczych S¹du.
Pozwalaj¹ na realizacjê celów zarz¹dczych w sposób skuteczny,
oszczêdny i terminowy. Wspieraj¹ kontrolê procesów
s¹dowych i pozwalaj¹ na monitorowanie oraz ocenê skutków
ich dostosowywania do zmieniaj¹cych siê warunków
funkcjonowania orzecznictwa.

DOSTÊP DO SZCZEGÓ£ÓW SPRAW
Currenda Platforma Integracyjna CPI, u³atwia realizacjê
strategii szerszej dostêpnoœci i interoperacyjnoœci. Umo¿liwia
elastyczny dostêp do danych gromadzonych w trakcie trwania
procesów orzeczniczych. Dziêki zastosowaniu nowatorskiej
architektury, wyszukiwanie, analizowanie i porównywanie
szczegó³ów spraw staje siê szybkie, intuicyjne oraz przyjazne
dla u¿ytkownika. U¿ycie zaawansowanych metod klasyfikacji
i strukturalizacji danych umo¿liwia elastyczne dostosowywanie zakresu udostêpnianej informacji do konkretnego
odbiorcy, bez wzglêdu na to, czy jest to pracownik S¹du,
instytucja zewnêtrzna czy strona postêpowania.

NOWOCZESNE NARZÊDZIA ANALITYCZNE

BEZPIECZNA WSPÓ£PRACA SYSTEMÓW

Dziêki platformie integracyjnej CPI oraz realizowanym
za jej poœrednictwem us³ugom analitycznym CUA
informacje zawarte w bazach wydzia³owych s¹ integrowane
i prezentowane w nowoczesnej i przyjaznej dla u¿ytkownika
formie. System pozwala na dostosowywanie sposobu
prezentacji informacji do potrzeb u¿ytkownika. Zmiana
sposobu prezentacji oraz zakresu danych przebiega w sposób
intuicyjny,
pozwalaj¹cy w pe³ni zaspokoiæ ró¿norodne
potrzeby interesariuszy. Us³ugi analityczne CUA umo¿liwiaj¹
ró¿ne sposoby raportowania: dynamiczne, interaktywne
kokpity pozwalaj¹ce na samodzielny wybór zakresu
i szczegó³owoœci danych oraz statyczne statystyki
automatyzuj¹ce cykliczne dostarczanie informacji.

Platforma integracyjna CPI umo¿liwia kreowanie us³ug
dostêpowych (CUD - Currenda Us³ugi Dostêpowe)
zapewniaj¹c pozosta³ym systemom s¹dowym dostêp do
danych gromadzonych przez systemy wydzia³owe lub do
zintegrowanych jednolitych danych o sprawach. Us³ugi
dostêpowe CUD obni¿aj¹ tym samym koszty i czas wdra¿ania
elementów infrastruktury informatycznej wykorzystuj¹cych te
dane. Dziêki zastosowaniu jednego, spójnego Ÿród³a danych
wspó³praca z innymi systemami informatycznymi S¹du staje siê
bezpieczna i niezawodna.

UNIWERSALNE RÓD£O INFORMACJI

Currenda Platforma Integracyjna CPI wspiera procesy
ujednolicania i automatyzacji wymiany informacji zarówno
w ramach wielu instancji S¹dów, jak i w procesie komunikacji
zewnêtrznej. Sprzyja Dostêpnoœci wymaganych informacji,
a w przysz³oœci u³atwi uruchomienie wspólnej infrastruktury
dla podmiotów systemu sprawiedliwoœci. Currenda Platforma
Integracyjna CPI stanowi nieocenion¹ pomoc podczas
upraszczania, ujednolicania i dostosowywania systemów IT
do zmian wynikaj¹cych ze stosowania dobrych praktyk
wdra¿anych przez S¹dy.

Platforma Integracyjna CPI umo¿liwia kreowanie us³ug
informacyjnych (CUI - Currenda Us³ugi Informacyjne)
zapewniaj¹c w ten sposób pe³ny dostêp do danych gromadzonych przez systemy wydzia³owe. Jest zaprojektowana
w taki sposób, aby mo¿liwe by³o pod³¹czanie dowolnego
systemu prezentuj¹cego istotne dla S¹du informacje. Pozwala
równie¿ na bezpoœrednie wprowadzanie dowolnych danych.

OPTYMALNY ROZWÓJ SYSTEMÓW
S¥DOWYCH

W celu uzyskania szczegó³owych informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: cpi@currenda.pl

Currenda - wspieramy Profesjonalistów i wychodzimy
naprzeciw przysz³ym potrzebom
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Na Polskim rynku jedynie Currenda zdoby³a kilkunastoletnie
doœwiadczenie i posiada odpowiedni potencja³, aby dostarczaæ
ci¹gle aktualizowane, nowoczesne i efektywne kosztowo
rozwi¹zania wspieraj¹ce rozwój Systemu S¹downictwa.
Ci¹gle rozwijaj¹c swoje kompetencje i wiedzê merytoryczn¹
oraz stosuj¹c nowoczesne technologie, Currenda sta³a siê
idealnym partnerem dla S¹dów. Zaufa³o nam tysi¹ce klientów
reprezentuj¹cych profesjonalne zawody prawnicze, instytucje
administracji publicznej oraz przedsiêbiorstwa z wielu
bran¿. Z naszych rozwi¹zañ do zarz¹dzania sprawami
i procesami, korzysta codziennie ponad 35 tys. profesjonalistów
w polskim systemie s¹downiczym. Dostarczamy zaawansowane rozwi¹zania informatyczne, us³ugi integracyjne
i innowacyjne produkty wspieraj¹ce skuteczn¹ realizacjê
procesu egzekucji s¹dowej i administracyjnej. Bierzemy
czynny udzia³ w rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego
realizuj¹c ciekawe, ambitne i kluczowe dla wymiaru
sprawiedliwoœci projekty informatyczne.

