OCHRONA ZABYTKÓW
COMARCH ERGO
Ewidencja i rejestr zabytków

OCHRONA ZABYTKÓW
Prowadzenie
ewidencji
zabytków
odgrywa
kluczową rolę w poszerzaniu i usystematyzowaniu
wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego kraju.
Tworzenie ewidencji zabytków jest działaniem
ciągłym.
Umożliwia
prowadzenie
planowej
polityki i działalności konserwatorskiej w zakresie:
wpisów do ewidencji zabytków, opracowywania
planów
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
wydawania
decyzji
inwestycyjnych.

Ewidencja i rejestry
Platforma Comarch ERGO umożliwia prowadzenie
ewidencji i rejestru zabytków nieruchomych oraz
archeologicznych. System pozwala na szczegółowe
opisanie substancji zabytkowej, eksponując walory
kulturowe każdego z obiektów wprowadzonych do
rejestru. Ułatwia również opracowanie gminnego
programu opieki nad zabytkami.
System pozwala
dotyczących:

na

przechowywanie

danych

nn lokalizacji zabytków
nn kart

ewidencyjnych i adresowych zabytków
nieruchomych,

nn dokumentacji fotograficznej i źródłowej
nn dokumentacji związanej z insepekcją zabytku

Integracja z rejestrem EGiB
Comarch ERGO pozwala na określenie zakresów
przestrzennych zabytków na podstawie danych
z rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB).
Zapewnia
również
odniesienie
przestrzenne
zabytków do danych adresowych zawartych
w Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów.

Zestawienia i wydruki
Comarch ERGO umożliwia prezentowanie danych
z ewidencji i rejestrów w postaci interaktywnych
i w pełni konfugurowalnych raportów. Użytkownik
ma możiiwość tworzenia rapotów według dowolnie
wybranych kryteriów, jak również swobodnego ich
przeszukiwania, sortowania i grupowania. Dzięki
temu użytkownik w prosty sposób przygotuje
zestawienia dla wskazanych obiektów na mapie,
w wybranym zakresie informacji.

System pozwala na gromadzenie oraz edycję
atrybutów wymaganych dla obiektów zabytkowych
nieruchomych oraz archeologicznych np.: nazwa
zabytku, rodzaj zabytku, datowanie, opis otoczenia.
Dostęp do atrybutów zabytków zapewniają
standardowe, spójne formularze, które są podzielone
tematycznie.

Karty zabytku nieruchomego
Platforma Comarch ERGO umożlwia rejestrowanie,
przechowywanie, edytowanie oraz drukowanie kart
ewidencyjnych i adresowych zabytku nieruchomego
wraz z załącznikami, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Standardowe raporty dostępne są w postaci:
karty ewidencyjnej zabytku wpisanego do
rejestru, karty ewidencyjnej zabytku wpisanego
do rejestru z załącznikami, karty ewidencyjnej
zabytku niewpisanego do rejestru, załącznika do
karty ewidencyjnej oraz karty adresowej zabytku
nieruchomego. Do karty ewidencyjnej oraz adresowej
użytkownik może załączać zdjęcia i dokumenty.
Comarch ERGO umożliwia wizualizację obiektów
wprowadzonych do rejestrów na tle map np.
ewidencyjnej lub ortofotomapy, gdzie dostępne są
narzędzia do pozyskiwania i wyświetlania danych,
dokonywania pomiarów odległości i powierzchni
oraz generowania wydruków.
Standardowa kompozycja map składa się z warstw:
nn ewidencji gruntów i budynków
nn ewidencji miejscowości, ulic i adresów
nn zabytków, przedstawionych według rodzaju.

Geoportal publiczny
Comarch ERGO umożliwia uruchomienie jednego
Geoportalu, prezentującego dane publiczne zawarte
w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez
miasto i gminy. Możliwość udostępnienia rejestru
zabytków w Geoportalu to duży walor turystyczny
oraz edukacyjny.
Dane są na bieżąco aktualizowane przez instytucje
dzięki czemu obywatele i przedsiębiorcy mają łatwy
dostęp do wiarygodnych i precyzyjnych informacji.

KONTAKT
Siedziba główna Comarch
al. Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków

SOCIAL MINING

COMARCH
BEACON

BLOCKCHAIN

AUGMENTED
REALITY

MACHINE LEARNING

Tel.

+48 12 64 61 000

Fax

+48 12 64 61 100

BIG DATA

DEEP LEARNING

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

O COMARCH
Comarch jest globalnym producentem i dostawcą rozwiązań informatycznych. Firma została założona w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku
jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych
sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji
publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy
światowych marek w ponad 60 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi, Vodafone,
T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN czy MTS, BNP Paribas Fortis, Alior Bank SA (Carlo Tassara Group), Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des
Alpes, BRE Bank, BZ WBK (Grupa Santander), CitiFinancial (Citigroup), Delta Lloyd Life, Deutsche Bank PBC, ING Insurance.
Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk,
EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2016 r. była to
kwota 169 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 5400 ekspertów w 90 biurach w 31 krajach na świecie.
Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39 a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65–406.
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