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JAK URUCHOMIĆ APLIKACJĘ GEO-INFO 6 I.KERG
W przeglądarce internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Opera należy wpisać
właściwy dla Ośrodka Dokumentacji udostępniającego usługę zgłaszania prac geodezyjnych
przez Internet adres dostępu do programu Geo-Info 6 i.Kerg.

W górnym pasku narzędziowym otwartego okna przeglądarki znajduje się ikona: ‘KERG’.

Po kliknięciu na ikonę lewym klawiszem myszy pojawi się okno logowania do systemu
zgłaszania prac geodezyjnych; należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło.

Do góry
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JAK ZGŁOSIĆ PRACĘ GEODEZYJNĄ
W prawym dolnym narożniku zakładki: ‘Zgłoszone prace geodezyjne’ głównego okna
dialogowego programu: Geo-Info 6 i.Kerg, pod listą zgłoszonych prac geodezyjnych znajduje
się przycisk: ‘Nowa’.

Po uruchomieniu przycisku pojawia się okno dialogowe, w którym należy podać informacje
o zgłaszanej pracy geodezyjnej.
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Przy uzupełnianiu danych o pracy geodezyjnej należy zwrócić uwagę na pola, przy których
znajduje się znak ( ) - są to pola obligatoryjne, ich pominięcie uniemożliwi zgłoszenie pracy
w Ośrodku Dokumentacji.
Na początku należy uzupełnić pola zakładki: ‘Wykonawca’:
o Działający w imieniu podmiotu wykonawcy prac
Pole: Numer w ks. robót wykonawcy jest polem tekstowym, w którym można wpisać
w/w numer (jest to pole nieobowiązkowe).
Dane w polu ‘Działający w imieniu podmiotu wykonawcy prac’ wypełniane są poprzez
wybór odpowiedniej pozycji.
Funkcje osób, które należy podać w oknie wynikają z formularza: ‘Zgłoszenie pracy
geodezyjnej’.
Na liście wyboru: ‘Działający w imieniu podmiotu wykonawcy prac’ znajdują się
zarejestrowani w Ośrodku Dokumentacji pracownicy firmy, którzy posiadają uprawnienia
zawodowe. Dodatkowo zakres uprawnień jest podawany w nawiasie obok nazwiska osoby.
Można wybrać odpowiednie pozycje z okna dialogowego.
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Wybór osób o pozostałych funkcjach formularza wymaga naciśnięcia przycisku:
. Po
naciśnięciu przycisku pojawia się okno dialogowe: ‘Wybierz Osoby’, w którym należy dokonać
wyboru osób poprzez:
- zaznaczenie ich na liście w oknie: ‘Osoby do wyboru’
- naciśnięcie przycisku: Dodaj >> (wybrane osoby zostaną przeniesione do okna: ‘Osoby
wybrane’)
- naciśnięcie przycisku: OK

Osoby pojawią się oknie zakładki: ‘Wykonawca’ przy funkcji „Działający w imieniu
podmiotu wykonawcy prac”.
Pozostałe pola zakładki: ‘Wykonawca’ są nieedytowalne, uzupełniane automatycznie na
podstawie danych zarejestrowanych w Ośrodku Dokumentacji. Są to dane: nazwa, adres, NIP,
REGON oraz e-mail podmiotu zgłaszającego pracę. Przy rejestracji pracy należy zwrócić uwagę
na aktualność tych informacji.
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Po uzupełnieniu danych zakładki: ‘Wykonawca’ należy przejść do okna zakładki:
‘Zgłoszenie’. W zakładce: ‘Zgłoszenie’ polami obowiązkowymi są:
o Rodzaj prac
o Cele prac do wyboru
o Przewidywany Termin Zakończenia.
‘Rodzaj prac’ jest możliwy do wyboru za pomocą rozwijalnej listy.
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W celu wyszukania wartości w polu: ‘Cele prac do wyboru’ można skorzystać z pola:
<szukaj: ctrl-f>. Wyszukanie ciągu znaków następuje po polu ‘Nazwa’ i po polu ‘Opis’.

Po odnalezieniu pozycji z celem wykonywanej pracy należy zaznaczyć ją i przenieść do pola:
‘Wybrane cele prac’ przy użyciu przycisku: ‘Dodaj’. Użycie przycisku ‘Usuń’ przeniesie
zaznaczoną pozycję z powrotem do okna: ‘Cele prac do wyboru’.

‘Przewidywany Termin Zakończenia’ uzupełniany jest poprzez rozwinięcie kontrolki
kalendarza przy użyciu przycisku: (
geodezyjnej.

) i wybór przewidywanego terminu zakończenia pracy
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W sytuacji, gdy niezbędne jest przekazanie szczególnych informacji dotyczących pracy
geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji, należy umieścić je w polu ‘Uwagi’ zakładki
‘Zgłoszenie’. Wpisanie uwag nie wyklucza automatycznej rejestracji pracy geodezyjnej.

Po uzupełnieniu danych zakładki: ‘Zgłoszenie’ należy przejść do okna zakładki: ‘Położenie’.
W zakładce: ‘Położenie’ polami obowiązkowymi są:
o
o
o
o
o

Sposób określenia położenia
Charakter obiektu
Położenie
Oznaczenie obiektu
Zasięg pracy

Obligatoryjne atrybuty do uzupełnienia jak ‘Sposób określenia położenia’ oraz ‘Charakter
obiektu’ ma charakter rozwijalnej listy, gdzie do wyboru jest tylko jedna wartość.
Spośród dostępnych wartości w ‘Sposobie określenia położenia’ możliwe do wyboru są:



Jednostki podziału terytorialnego
Godło mapy
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Jednostki podziału kraju stosowane w EGiB (jednostki ewid., obręby ewid., działki
ewid.)
Obszar określony na załączniku graficznym
Współrzędne poligonu
Współrzędne centroidu

Określając ‘Charakter obiektu’ spośród dostępnych wybrać można:




Punktowy
Liniowy
Powierzchniowy

Następne atrybuty wypełniane są jako tekst dowolny, który Wykonawca wpisuje ręcznie.

W polu ‘Położenie’ należy podać dane określające położenie obiektu. Pole: ‘Nazwa
obiektu’ jest nieobowiązkowe, zawiera informacje o nazwie obiektu. W polu ‘Oznaczenie
obiektu’ wpisywane są dane dotyczące oznaczenia obiektów położonych na terenie
zgłoszenia, a także dodatkowe informacje.
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‘Zasięg pracy’ określany jest w oknie podglądu mapy po uruchomieniu przycisku:
‘Wskaż obszar’ lub bezpośrednio w oknie zakładki: ‘Położenie’ po uruchomieniu przycisku:
‘Plik z punktami…’.
Jak wskazać obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Jak zlokalizować obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Wybór przycisku: ‘Plik z punktami…’ daje możliwość wskazania zasięgu pracy poprzez
dołączenie jego geometrii (wierzchołków) zapisanej w postaci przygotowanego wcześniej
pliku tekstowego. Przygotowując plik tekstowy z wierzchołkami zasięgu pracy należy pamiętać
o zachowaniu kliku podstawowych zasad:
- w pliku powinny znajdować się wyłącznie współrzędne X Y wierzchołków zapisane
w kolejności wynikającej z geometrii zasięgu pracy
- dopuszczalne separatory współrzędnych to znaki: TAB, SPACJA, ŚREDNIK
- dopuszczalne separatory miejsc dziesiętnych współrzędnych to: KROPKA, PRZECINEK.
Przykład poprawnie zbudowanego pliku ze współrzędnymi zasięgu pracy:

W oknie zakładki ‘Położenie’ istnieje również możliwość określenia obiektów wybierając
spośród dostępnych jednostek: działki, obręby jednostki ewidencyjne. Lista zawierająca
Identyfikator oraz powierzchnię służy do uściślenia, dla których obiektów mają zostać
przygotowane materiały zawierające dane opisowe Zasobu Ośrodka Dokumentacji, czyli
wypisy z rejestru gruntów oraz wypisy z kartoteki budynków. Po prawej stronie jest możliwość
załadowania przypisanych budynków do jednostek ewidencyjnych w celu przygotowania
materiałów prawnych.
Copyright © 2014 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości,
jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

Przed wyborem obiektów do listy należy określić zasięg pracy geodezyjnej. Po
zdefiniowaniu zasięgu pracy, w oknie zakładki: ‘Położenie’. Wybór działek przedmiotowych
oraz umieszczenie ich w oknie zatytułowanym ‘Obiekty’’ możliwy jest poprzez zastosowanie
przycisku ‘Z zasięgu’. Zastosowanie tego klawisza funkcyjnego spowoduje, że zostaną
wygenerowane identyfikatory działek odpowiadającym wyznaczonemu wcześniej zasięgowi.
Przycisk: ‘Usuń’ eliminuje działkę z wyboru. W przypadku pominięcia działki podczas
określania zasięgu możliwe jest jej dodanie poprzez klawisz funkcyjny ‘Dodaj’. Po wskazaniu
działki przedmiotowej fakultatywne jest dodanie identyfikatorów budynku w celu
przygotowania materiałów prawnych. Lista identyfikatorów budynków jest powiązana z listą
działek określonych w zasięgu pracy geodezyjnej.
W sytuacji, gdy materiał: ‘Wypis z kartoteki budynków’ nie ma być przygotowany dla
budynków usytuowanych na wybranych działkach, zbędne budynki należy usunąć z listy
poprzez zaznaczenie pozycji na liście i użycie przycisku: ‘Usuń’. Istnieje możliwość
przywrócenia budynków do wyboru przy użyciu przycisku: ‘Dodaj’.

Po uzupełnieniu danych zakładki: ‘Położenie’ należy przejść do okna zakładki: ‘Materiały’.
W zakładce ‘Materiały’ znajduje się pełen wykaz materiałów. Część materiałów na liście
jest sugerowana (istnieje możliwość pominięcia przez wykonawcę danych materiałów),
pozostałe mają charakter fakultatywny. Należy dokładnie przejrzeć listę materiałów i
zaznaczyć te, które mają zostać przygotowane dodatkowo. Wybór materiału dodatkowego
możliwy jest poprzez zaznaczenie przełącznika
znajdującego się przy wybranej pozycji.
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W sytuacji, gdy na liście ‘Wykaz materiałów’ znajdują się materiały dotyczące osnowy
geodezyjnej, należy wskazać obszar wyboru punktów osnowy (zarówno dla osnowy
geodezyjnej poziomej, jak i wysokościowej). Możliwe jest ustalenie bufora określającego
zasięg, z którego następuje wybór punktów osnowy. Służy do tego przełącznik funkcyjny
określający wielkość minimalny obszar to 500 metrów, natomiast największy obszar
przewiduje zaznaczenie punktów osnowy z 5000 metrów. Wybór osnowy możliwy jest poprzez
użycie przycisku: ‘Wskaż’ znajdującego się odpowiednio w oknie: ‘Pozioma osnowa
geodezyjna’ lub ‘Pionowa osnowa geodezyjna’.
Jak wskazać obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Jak zlokalizować obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Po zakończeniu wyboru obszaru punktów osnowy geodezyjnej w polu: ‘Liczba wybranych
punktów’, osobno dla osnowy poziomej i wysokościowej, pojawia się automatycznie ilość
punktów danego rodzaju znalezionych w zaznaczonym obszarze.
Po uzupełnieniu danych zakładki: ‘Materiały’ można dodatkowo wypełnić informację
o liczbie numerów obiektów, które mają zostać zarezerwowane w ramach zgłaszanej pracy nie jest to obowiązkowe, lub przystąpić do wysłania zgłoszenia pracy geodezyjnej.
Jak zarezerwować numery obiektów
Wysłanie zgłoszenia pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji odbywa się poprzez
naciśnięcie przycisku ‘Wyślij’ znajdującego się w prawym dolnym narożniku okna
z informacjami o nowej pracy.

Po naciśnięciu przycisku ‘Wyślij’ następuje kontrola poprawności wypełnionych danych. W
sytuacji, gdy dane o pracy są poprawne (kontrola nie wykryje nieprawidłowości), pojawia się
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okno z podsumowaniem uzupełnionych informacji. W oknie należy jeszcze raz zweryfikować
wszystkie informacje i zatwierdzić zgłoszenie pracy w Ośrodku Dokumentacji poprzez
naciśnięcie przycisku ‘Wyślij’.

Po zatwierdzeniu praca geodezyjna zostaje zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji
uzyskując numer KERG. Pojawia się komunikat:
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Dodatkowo na adres e-mail podmiotu zgłaszającego pracę trafia informacja o przyjęciu
zgłoszenia i nadaniu mu numeru KERG. Praca geodezyjna pojawia się na liście zgłoszonych
prac.
Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych

Do góry
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JAK OBEJRZEĆ INFORMACJE O ZAREJESTROWANYCH PRACACH GEODEZYJNYCH
Lista zgłoszonych prac geodezyjnych znajduje się w głównym oknie dialogowym systemu
Geo-Info 6 i.Kerg, w zakładce: ‘Zgłoszone prace geodezyjne’ i jest dostępna tuż po
zalogowaniu.
Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Na liście zgłoszonych prac widoczne są te prace, które są w trakcie obsługi (nie zostały
zakończone) i mają nadany numer KERG. W oknie można odczytać podstawowe informacje
o zgłoszonych pracach:
o
o
o
o
o
o
o

numer KERG zgłoszenia
imię i nazwisko osoby działającej w imieniu podmiotu wykonawcy prac
etap obsługi, w którym praca aktualnie się znajduje
położenie nieruchomości
oznaczenie nieruchomości
data rejestracji pracy
planowana data zakończenia pracy.

Prace posortowane są po dacie rejestracji, przy czym praca zarejestrowana jako ostatnia
pojawia się u góry listy.
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Przeglądanie szczegółów dotyczących zarejestrowanej pracy możliwe jest poprzez
dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na wybranej pozycji, lub poprzez zaznaczenie
pozycji i naciśnięcie przycisku ‘OK’ znajdującego się w prawym dolnym narożniku okna.
Po naciśnięciu przycisku ‘OK’ na wybranej pozycji pojawia się okno dialogowe w wszystkimi
informacjami o zgłoszonej pracy.
Górę okna stanowi podsumowanie podstawowych informacji o pracy. U dołu okna,
przechodząc kursorem myszy między zakładkami: Wykonawca, Zgłoszenie, Położenie można
odczytać szczegółowe informacje, które zostały podane w trakcie rejestracji.
Warto zwrócić uwagę na informacje zawarte w zakładce: ‘Rejestracja’. Są to informacje,
które wiążą się z przyjęciem zgłoszenia w Ośrodku Dokumentacji:
o numer ewidencyjny zgłoszenia (KERG) – nadany przy rejestracji
o numer zamówienia – przypisany przez osobę przyjmującą zgłoszenie
o data rejestracji – dzień, w którym zgłoszenie zostało wysłane do Ośrodka
Dokumentacji
o imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie.

Do góry
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JAK ZAREZERWOWAĆ NUMERY OBIEKTÓW
System Geo-Info 6 i.Kerg daje możliwość automatycznej rezerwacji numerów działek,
budynków i punktów granicznych. Rezerwacja numerów obiektów możliwa jest zarówno
w trakcie zgłaszania pracy geodezyjnej, jak i w dowolnym momencie trwania obsługi
zarejestrowanej pracy.
Aby wykonać rezerwację w trakcie zgłaszania pracy geodezyjnej należy:
o zalogować się do systemu Geo-Info 6 i.Kerg
Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
o otworzyć okno zgłoszenia nowej pracy geodezyjnej
o uzupełnić wszystkie informacje o zgłaszanej pracy nie wysyłając zgłoszenia
Jak zgłosić pracę geodezyjną
o przejść na zakładkę: ‘Rezerwacja’
o uzupełnić dane o liczbie zarezerwowanych numerów obiektów określonego typu
o nacisnąć przycisk: ‘Wyślij’ znajdujący się u dołu otwartego okna dialogowego

Aby wykonać rezerwację po zgłoszeniu pracy geodezyjnej należy:
o zalogować się do systemu Geo-Info 6 i.Kerg
Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
o otworzyć okno przeglądania danych o wybranej pracy geodezyjnej
Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
o przejść na zakładkę: ‘Rezerwacja’
o uzupełnić dane o liczbie zarezerwowanych numerów obiektów określonego typu
o nacisnąć przycisk: ‘Rezerwuj numery’ znajdujący się u dołu okna dialogowego
zakładki ‘Rezerwacja’.
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Uzupełnienie danych o liczbie nowych numerów obiektów odbywa się poprzez dwukrotne
kliknięcie lewym klawiszem myszy w polu oznaczonym jako: ‘Liczba…’, wpisanie odpowiedniej
wartości i zatwierdzenie przyciskiem ‘Enter’.
Liczbę nowych numerów działek należy podać w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.
W przypadku podziałów należy uzupełnić pole: ‘Liczba działek po podziale’ dla identyfikatora
działki, która ma podlegać podziałowi. W przypadku scalenia/połączenia należy podać wartość
dla pola: ‘Liczba działek po scaleniu/połączeniu’ dla odpowiedniego Obrębu, lub Arkusza
ewidencyjnego.
Pole: ‘Liczba nowych budynków’ należy uzupełnić przy identyfikatorze działki, na której
nowy budynek powinien się znajdować.
‘Liczbę nowych punktów’ należy podać z rozróżnieniem na rodzaj rezerwowanych
numerów punktów – do wyboru: punkty graniczne działek, obrębu, gminy, powiatu,
województwa, państwa.
Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych numerach
Do góry
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JAK POZYSKAĆ INFORMACJE O ZAREZERWOWANYCH NUMERACH
Informacje o zarezerwowanych numerach obiektów znajdują się w zakładce:
‘Zarezerwowane numery’ okna dialogowego zarejestrowanej pracy geodezyjnej.
Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
W oknie zakładki: ‘Zarezerwowane numery’ widoczne są zarezerwowane dla pracy
geodezyjnej numery działek i budynków w postaci Identyfikatorów G5 (wskazanie na
Jednostkę ewidencyjną, Obręb, Arkusz ewidencyjny) oraz zarezerwowane przedziały
numerów punktów granicznych określonego rodzaju wraz z Systematyką.

Po naciśnięciu przycisku: ‘Wydruk rezerwacji’ uruchamia się raport z zarezerwowanymi dla
wybranej pracy geodezyjnej numerami obiektów. Raport można wydrukować, lub zapisać na
dysku. Jak zarezerwować numery obiektów

Copyright © 2014 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości,
jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

Do góry
Copyright © 2014 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości,
jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

JAK POBRAĆ ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ
Dostęp do dokumentu ‘Zgłoszenie pracy geodezyjnej’ możliwy jest po zalogowaniu do
systemu Geo-Info 6 i.Kerg i uruchomieniu okna dialogowego z informacjami o zarejestrowanej
pracy.
Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
U dołu okna otwartej pracy geodezyjnej znajduje się przycisk: ‘Wydruk Zgłoszenia’.

Po uruchomieniu przycisku na ekranie monitora pojawia się wypełniony formularz:
‘Zgłoszenie pracy geodezyjnej’. Można go zapisać na dysku, lub wydrukować.
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JAK POBRAĆ ODPOWIEDŹ NA ZGŁOSZENIE
Dostęp do dokumentu ‘Odpowiedź na zgłoszenie’ możliwy jest po zalogowaniu do systemu
Geo-Info 6 i.Kerg i uruchomieniu okna dialogowego z informacjami o zarejestrowanej pracy.
Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
U dołu okna otwartej pracy znajduje się przycisk: ‘Wydruk Odpowiedzi’.

Po uruchomieniu przycisku na ekranie monitora pojawia się wypełniony formularz:
‘Odpowiedź na zgłoszenie’. Można go zapisać na dysku, lub wydrukować.
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JAK POBRAĆ PRZYGOTOWANE MATERIAŁY
Dostęp do przygotowanych materiałów możliwy jest po zalogowaniu do systemu Geo-Info
6 i.Kerg i uruchomieniu okna dialogowego z informacjami o zarejestrowanej pracy.
Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
W oknie informacji o zarejestrowanej pracy geodezyjnej znajduje się zakładka: ‘Pliki’.
Zgodnie z nową Ustawą z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji użytkownik przed
pobraniem materiałów musi za nie zapłacić.

Zakładka Pliki zawiera tabelę: ‘Materiały do pobrania’, która przedstawia podstawowe dane
o wszystkich materiałach, które zostaną przygotowane po dokonaniu płatności.
Kolumny zakładki ‘Pliki’:
o
o
o

Status
Nazwa
Opis
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o
o

Rodzaj dokumentu
Rozmiar
o Data
o Cena

‘Status’ materiału przekazuje informację o tym, czy materiał został: zapłacony, oczekuje na
zapłatę, przygotowany do odbioru, w jakiej formie można go odebrać oraz czy został już
pobrany. Po rejestracji zgłoszenia pracy geodezyjnej wszystkie materiały uzyskują status:
‘Gotowy do zapłaty’.
Do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej przekazane zostają wszystkie informacje uzupełnione
w trakcie zgłoszenia pracy. Po dokonaniu płatności wygenerowane materiały uzyskują status:
‘Gotowy do pobrania’. Dodatkowo na wskazany przy rejestracji klienta adres e-mail przesłana
zostaje informacje o tym, że materiały są przygotowane do pobrania. Materiały, które
wymagają pracy ręcznej (zeskanowane mapy, dodatkowe materiały przygotowywane wg
ustaleń Zamawiającego, itd.), po przygotowaniu mogą uzyskać następujący status: ‘Gotowy
do pobrania’, ‘Gotowy do wysłania’, ‘Wysłany pocztą’ lub ‘Gotowy do odbioru w ośrodku’
w zależności od formy wydania materiału. Forma przekazywania takich materiałów może być
uzgodniona w korespondencji z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej.
Płatność za materiały
Pierwsza płatność za materiały zgodnie z rozporządzeniem wynosi 30 zł, nawet gdy kwota za
wskazane materiały jest mniejsza od 30 zł.
W przypadku, gdy kwota za materiały jest większa od 30 zł lub jest to kolejna zapłata, wówczas
wykonawca płaci zgodnie z wyliczonymi wartościami.
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Po zaznaczeniu wybranych materiałów i uruchomieniu klawisza funkcyjnego ‘Zapłać’ pojawia
się komunikat o łącznej kwocie do zapłaty oraz sposobie płatności za materiały.
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W widocznym przykładzie Wykonawca wybrał część przygotowanych materiałów, których
wartość wynosi 30 PLN.
Dostępne są trzy możliwości uiszczenia opłaty:
1. Płatność elektroniczna
2. Płatność przelewem
3. Płatność w kasie urzędu
Użycie hiper łącza ‘Przejdź do płatności’ automatycznie przekierowuje na stronę internetową
płatności z jaką dany ODGiK podpisał umowę. W tym przykładzie jest to PayByNet.

Aktywacja strony internetowej z płatnościami powoduje zmianę statusu wybranych
materiałów na ‘Oczekujący na zapłatę’. Do momentu potwierdzenia płatności nie są aktywne
klawisze funkcyjne: ‘Pobierz Niepobrane’ oraz ‘Pobierz Zaznaczone’.
Wybierając „Płatność przelewem” pojawia się informacja o potwierdzeniu zamówienia oraz
o danych, które trzeba użyć do wykonania przelewu.
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Następnie materiały otrzymują status „Oczekujący za zapłatę” w przypadku dokonania
płatności za pomocą przelewu bankowego. Wykonawca wybierając płatności internetowe
otrzymuje materiały niezwłocznie po dokonaniu zapłaty. Materiały w tym przypadku zmieniają
status na „Gotowy do pobrania”.
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Materiały przygotowane do pobrania
W sytuacji, gdy informacja o realizacji płatności zostanie przesłana do ODGiK materiały na
liście zmieniają status ‘Gotowy do pobrania’. Status ‘Gotowy do pobrania’ jest wyróżniony
kolorem zielonym.

Copyright © 2014 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości,
jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

Uruchomienie klawisza funkcyjnego ‘Pobierz Zaznaczone’ aktywuje okno dialogowe, którego
funkcjonalność umożliwia zapisanie wybranych materiałów na dysku użytkownika.

Materiał zapisany na dysku użytkownika zmienia swój status na ‘Pobrany’.
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Sposób naliczania opłat
Użytkownik może zapłacić jednorazowo za wszystkie wskazane przez niego materiały lub
płacić etapami kolejno dobierając potrzebne materiały.
W przypadku, gdy proces płatności przebiega etapami kolejne należności są naliczane zgodnie
z wartością każdego materiału – nie jest już pobierana minimalna kwota 30 PLN.
Przeglądanie szkiców
Wystawione do zgłoszenia Szkice polowe można przeglądać w celu weryfikacji. W czasie
przeglądania pliki rastrowe mają zmodyfikowaną rozdzielczość. Dopiero po dokonaniu
płatności za zaznaczone Szkice polowe uzyskują pełną rozdzielczość.
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Klawisz funkcyjny oznaczony

wykorzystuje się do podglądu materiałów.
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Na podstawie wyznaczonego zasięgu w przedmiotowym zgłoszeniu zostaje przygotowany
zestaw szkiców. Podgląd szkiców umożliwia wybór materiałów do zapłacenia. Po upewnieniu
się co do prawidłowości zaznaczonych pozycji z listy materiałów do pobrania, należy przejść
do płatności.

Jak komunikować się z Ośrodkiem Dokumentacji w ramach zgłoszonej pracy
‘Nazwa’ i ‘Opis’ materiału informują o tym, jakiego rodzaju materiał został, bądź zostanie
przygotowany w ramach danej pracy. W chwili, gdy materiał zostaje umieszczony na serwerze,
pole: ‘Nazwa’ zastępowane jest nazwą spakowanego pliku.
‘Rozmiar’ materiału informuje o wielkości wygenerowanego pliku, rozmiar podany jest
w jednostce [kB].
‘Data’ przekazuje informacje o aktualności materiału, jest to data i godzina przygotowania
materiału.
Aby pobrać przygotowane materiały należy dokonać płatności, następnie uruchomić
przycisk: ‘Pobierz niepobrane’ znajdujący się u dołu okna zakładki: ‘Pliki’. Po naciśnięciu
przycisku otworzy się okno ‘Zapisywanie’. W oknie należy wskazać ścieżkę, w której mają
zostać zapisane pobierane materiały. Po zapisaniu plików na dysku, materiały, dla których pliki
zostały zapisane uzyskują status: ‘Pobrany’, przycisk: ‘Pobierz niepobrane’ staje się
nieaktywny.
Istnieje możliwość pobrania wybranych materiałów poprzez zaznaczenie odpowiednich
pozycji i naciśnięcie przycisku: ‘Pobierz zaznaczone’. Przycisk aktywny jest tylko dla
materiałów o statusie: ‘Gotowy do pobrania’, lub ‘Pobrany’.
Pobrane pliki o rozszerzeniach GIV, TNG_GI, DXF, TXT można obejrzeć w darmowej
przeglądarce: Geo-Info 6 Delta.
Do góry
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JAK WYWOŁAĆ PONOWNE PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW W TRAKCIE TRWANIA PRACY
W sytuacji, gdy przygotowane materiały stają się nieaktualne, a praca geodezyjna nadal trwa,
istnieje możliwość ich ponownego wygenerowania.
Wywołanie ponownego przygotowania materiałów w trakcie trwania pracy jest możliwe poprzez:

o zalogowanie się do systemu Geo-Info 6 i.Kerg
Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
o otworzenie okna dialogowego zarejestrowanej pracy geodezyjnej
Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
o przejście na zakładkę: ‘Materiały’
o naciśnięcie przycisku: ‘Przygotuj ponownie’
Przed naciśnięciem przycisku: ‘Przygotuj ponownie’ należy upewnić się, czy wybrane
w trakcie zgłaszania pracy materiały fakultatywne są wystarczające do realizacji opracowania;
na tym etapie system również daje możliwość wskazanie pozycji dodatkowych, które nie
zostały wybrane przy zgłaszaniu pracy w Ośrodku Dokumentacji. Wskazanie materiałów
dodatkowych odbywa się w taki sam sposób, jak przy zgłaszaniu pracy, czyli poprzez włączenie
przełącznika umiejscowionego przy materiale.
Jeżeli przy zgłaszaniu pracy geodezyjnej został wskazany obszar przygotowania materiałów
dotyczących Osnowy geodezyjnej i okazał się on niewystarczający, przed ponownym
przygotowaniem materiałów można wskazać dodatkowe punkty Osnowy geodezyjnej, dla
których mają zostać przygotowane materiały. Punkty zostaną dodane do zbioru punktów
dotychczasowych i zostaną dla nich przygotowane materiały.

Do góry
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JAK POBRAĆ PROTOKÓŁ KONTROLI
Dostęp do dokumentu ‘Protokół kontroli’ możliwy jest po zalogowaniu do systemu GeoInfo 6 i.Kerg i uruchomieniu okna dialogowego z informacjami o zarejestrowanej pracy.
Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
U dołu okna otwartej pracy znajduje się przycisk: ‘Protokół kontroli’. Przycisk jest aktywny,
jeżeli protokół został utworzony w ODGiK.

Po uruchomieniu przycisku na ekranie monitora pojawia się wypełniony formularz:
‘Protokół kontroli’. Można go zapisać na dysku, lub wydrukować.

Do góry
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JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z OŚRODKIEM DOKUMENTACJI W RAMACH ZGŁOSZONEJ PRACY
Przesłanie do Ośrodka Dokumentacji ważnych uwag, próśb, pytań, które pojawiają się
w trakcie obsługi pracy geodezyjnej możliwe jest poprzez:
o zalogowanie się do systemu Geo-Info 6 i.Kerg
Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
o otworzenie okna dialogowego zarejestrowanej pracy geodezyjnej
Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
o wpisanie uwagi do znajdującego się w górnej części okna przeglądanej pracy
geodezyjnej pola: ‘Komentarz Wykonawcy’

o opcjonalnie: załączenie pliku poprzez naciśnięcie przycisku: ‘Dołącz plik’, wskazanie
lokalizacji pliku i naciśnięcie w pojawiającym się oknie przycisku: ‘Załącz’ (po
pomyślnym wykonaniu czynności nazwa pliku pojawi się w oknie przy przycisku:
‘Dołącz plik’)
o naciśnięcie przycisku ‘Wyślij’ znajdującego się u dołu pola: ‘Komentarz
Wykonawcy’
Po wysłaniu uwagi do Ośrodka Dokumentacji pojawi się ona na liście ‘Historia komentarzy’
łącznie z informacją, kiedy uwaga została wysłana oraz z plikiem załącznika.
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Komentarz można przeczytać po otworzeniu go poprzez dwukrotne kliknięcie lewym
klawiszem myszy na jego treści. Treść pojawi się w oknie: ‘Komentarz’ łącznie z informacją
o dodanym pliku.
W sytuacji, gdy z Ośrodka Dokumentacji wpłynie uwaga (opcjonalnie z załączonym plikiem),
automatycznie na adres e-mail podmiotu zgłaszającego pracę zostaje wysłana poczta z treścią
wpisanej uwagi. Uwaga pojawi się również po otworzeniu okna pracy geodezyjnej u góry listy:
‘Historia komentarzy’.
Załącznik dodany do komentarza można pobrać poprzez naciśnięcie przycisku: ‘Pobierz’,
który znajduje się w zakładce: ‘Załącznik’, lub poprzez otworzenie okna: ‘Komentarz’
i naciśnięcie przycisku: ‘Zapisz’ znajdującego się przy nazwie załączonego pliku.

Komentarze wpływające z Ośrodka Dokumentacji oznaczone są na liście kolorem żółtym.
Do góry
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JAK ZLOKALIZOWAĆ OBSZAR ZGŁASZANEJ PRACY LUB OSNOWY GEODEZYJNEJ
Zgłoszenie pracy geodezyjnej wymaga wskazania zasięgu pracy/osnowy geodezyjnej. Przed
wskazaniem zasięgu należy zlokalizować obszar wykonywanej pracy na mapie. Lokalizacja
obszaru pracy odbywa się w oknie aplikacji: Geo-Info 6 i.Net.
Okno aplikacji Geo-Info 6 i.Net uruchamiane jest przed zalogowaniem do systemu
zgłaszania prac geodezyjnych Geo-Info 6 i.Kerg. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Aby uzyskać dostęp do podglądu mapy, w oknie aplikacji Geo-Info 6 i.Net należy wybrać
jednostkę administracyjną (Gminę lub Powiat), na terenie której zgłaszana praca się znajduje
poprzez rozwinięcie listy <wybierz zasób> i zaznaczenie wybranej pozycji.

W oknie przeglądarki pojawi się mapa z widokiem jednostek administracyjnych oraz lista
warstw udostępniona użytkownikom anonimowym.
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W celu przeglądania obiektów udostępnionych Jednostkom Wykonawstwa Geodezyjnego,
do których użytkownicy anonimowi nie mają prawa dostępu (np. Osnowy geodezyjnej,
Klasoużytków) należy zalogować się do przeglądarki poprzez użycie przycisku: zaloguj/wyloguj
umiejscowionego w prawym narożniku górnego paska informacyjnego.

W oknie przeglądarki można przystąpić do wyszukiwania interesującego obszaru:
o wizualnie, poprzez przybliżanie obszaru przy użyciu rolki na myszce lub zestawu
ikon, znajdujących się u góry okna przeglądarki na pasku: Skalowanie:

o przy użyciu narzędzia służącego do szybkiego wyszukiwania obiektów dostępnego
po naciśnięciu ikony:
Po uruchomieniu okna wyszukiwania, należy podać parametry szukanego obiektu
i nacisnąć przycisk: OK.

Copyright © 2014 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości,
jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

Po zatwierdzeniu wyboru, odnaleziony obiekt pojawia się w oknie zakładki ‘Obiekty’
aplikacji Geo-Info 6 i.Net.

Dwukrotne kliknięcie na odnalezioną pozycję przybliża obraz na wybrany obiekt.
Więcej informacji na temat wyszukiwania obiektów, lokalizacji obszarów i innych
możliwości aplikacji Geo-Info 6 i.Net znajduje się w podręczniku użytkownika aplikacji.

Do góry
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JAK WSKAZAĆ OBSZAR ZGŁASZANEJ PRACY LUB OSNOWY GEODEZYJNEJ
Wskazanie zasięgu pracy/osnowy geodezyjnej następuje w trakcie zgłaszania pracy, po
naciśnięciu przycisku: ‘Wskaż obszar’ odpowiednio w oknie zakładki: ‘Położenie’ (zasięg pracy
geodezyjnej) lub ‘Materiały’ (zasięg przygotowania materiałów dotyczących osnowy
geodezyjnej).
Jak zgłosić pracę geodezyjną

Po naciśnięciu przycisku: ‘Wskaż obszar>>’ widok przenosi się do okna mapy. Należy
zlokalizować obszar pracy, a następnie wskazać odpowiednio zasięg pracy lub obszar
wyszukiwania punktów osnowy geodezyjnej.
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Posługując się dostępną opcją „wskaż pojedyncze obiekty” wykonawca może bezpośrednio
wybrać jedną lub kilka działek jeśli tego dotyczy praca geodezyjna.

Na przedstawionym przykładzie wybrano działkę z numerem 34. Została ona zaznaczona
kolorem pomarańczowym. W celu potwierdzenia wyboru, należy posłużyć się klawiszem
oznaczonym zielonym symbolem zaakceptowania.
W przypadku gdy Wykonawca chce zaznaczyć kilka działek, kursorem wskazuje na pola
wewnętrzne działek, gdy pożądane działki zostaną zaznaczone kolorem pomarańczowym
akceptowanie wygląda analogicznie do zaznaczania pojedynczego obiektu.
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Wybiera dostępną opcję, np. „wskaż obszar o kształcie wieloboku” zaznacza wierzchołki
wieloboku, przy czym zamykając obszar prawym klawiszem myszy. Pojawia się podświetlony
na kolor pomarańczowy wielobok. Akceptacja analogicznie do poprzednich.

Po zaakceptowaniu wykonawca powraca do okna wprowadzania zamówienia.
Następnie wykonawca uzupełnia pola poniżej i wybiera z dostępnych obiektów, np. „działki”.
Wykorzystując klawisz funkcyjny „Z Zasięgu”. Pojawiają się identyfikatory działek z
zaznaczonego obszaru podczas „wskazywania obszaru>>”.
Okno to służy do wskazania przedmiotowych działek, na które Wykonawca może otrzymać
dokumenty prawne (wypisy) oraz wskazuje działki niezbędne w przypadku rezerwacji
numerów działek po podziale.
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W przypadku gdy Użytkownik zaznaczył działki, które swoim zasięgiem nie wchodzą w obszar
pracy prawnej, może je swobodnie usunąć z zasięgu korzystając z klawisza Usuń. W tym celu
zaznacza działkę, która nie jest potrzebna do przeprowadzenia pracy geodezyjnej,
podświetlając ją i Użytkownik przyciska klawisz „Usuń”.

Oprócz pobrania działek ze wskazanego obszaru, jest możliwość wyszukania filtrem działek
przedmiotowych. Używa w tym celu przycisku funkcyjnego „Dodaj”, gdzie Operator wpisuje
kryteria wyszukiwania.
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Włączając przycisk funkcyjny ‘Dodaj’ pojawia się okno, w którym Wykonawca wpisuje kryteria
dotyczące wprowadzanej działki.

Zgłaszający pracę geodezyjną w przypadku, gdy dodał kolejną działkę do pola „Obiekty”, zobligowany
jest do posłużenia się checkbox-em „Wyznacz wg wybranych obiektów”. Po włączeniu tego
przełącznika funkcyjnego zablokują się wcześniej dostępne przyciski: „Wskaż obszar>>” oraz „Plik z
punktami…”, gdyż zasięg pracy został powiązany wyłącznie z działkami, których Identyfikator widnieje
w polu „Obiekty”.
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Wykonawca może również posłużyć się dostępnym klawiszem funkcyjnym „Plik z punktami…”.
Używając tego przycisku, wykonawca dodaje plik tekstowy wraz ze współrzędnymi i to na ich
podstawie zostanie określony Zasięg pracy.
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Kolejną możliwością wskazania działek przedmiotowych jest użycie klawisza wskaż gdzie
bezpośrednio na mapie wskazuje się przedmiotowe działki.

Następnie jeśli jest to związane z daną pracą geodezyjna należy przejść do pola
zatytułowanego: „Budynki wybrane w celu przygotowania materiałów prawnych”.
W tym celu Operator posługuje się klawiszem „Załaduj”. W polu poniżej pojawiają się
identyfikatory budynków przynależnych do wskazanej podczas zasięgu działki. Określona
zostaje również ich funkcja.
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Wypełniając pole „Budynki wybrane w celu przygotowania materiałów prawnych”
otrzymujemy takie dokumenty jak: wypis z kartoteki budynku, wypis z rejestru budynku.

Jak zlokalizować obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Do wskazywania i modyfikacji zasięgu pracy służy odrębny zestaw ikon: pojawiający się
w programie po naciśnięciu przycisku: ‘Wskaż obszar’ z poziomu zakładki: ‘Położenie’:

Wskazanie obszaru wyszukiwania punktów osnowy geodezyjnej możliwe jest po
naciśnięciu jednej z trzech ikonek służących do tego celu:

Po naciśnięciu ikonki wskazanie należy wykonać klikając lewym klawiszem myszy
w obszarze mapy. Po akceptacji wskazanego obszaru następuje powrót do okna dialogowego
z informacjami o zgłaszanej pracy i kontynuacja procesu zgłaszania pracy geodezyjnej.
W przypadku wskazania obszaru wielobokiem (ikonka
obszaru następuje po naciśnięciu prawego klawisza myszy.

) akceptacja wskazanego

W dowolnym momencie pracy na mapie można powrócić do okna dialogowego
z informacjami o zgłaszanej pracy przy użyciu przycisku: Esc.
Więcej informacji na temat wskazywania obszarów i innych funkcji wykorzystywanych w
podglądzie mapy znajduje się w podręczniku użytkownika aplikacji Geo-Info 6 i.Net.
Do góry

Copyright © 2014 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości,
jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

JAK WYSŁAĆ PLIK EKSPORTU DO OŚRODKA DOKUMENTACJI
Wysłanie pliku eksportu GIV lub pliku wymiany możliwe jest poprzez:
o zalogowanie się do systemu Geo-Info 6 i.Kerg
Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
o otworzenie okna dialogowego zarejestrowanej pracy geodezyjnej
Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
o przejście na zakładkę: ‘Pliki’

o uruchomienie przycisku:
znajdującego się w części: ‘Plik wymiany/GIV do
wysłania’
o wskazanie w oknie: ‘Otwieranie’ odpowiednio pliku GIV lub pliku wymiany
i zatwierdzenie wyboru przyciskiem: ‘Otwórz’
o naciśnięcie w oknie zakładki: ‘Pliki’ przycisku: ‘Wyślij’
Do góry
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JAK ZWERYFIKOWAĆ WYSTAWIONE DOKUMENTY SPRZEDAŻY
Lista wszystkich wystawionych i nieopłaconych przez Wykonawcę dokumentów sprzedaży
znajduje się w głównym oknie aplikacji: Geo-Info 6 i.Kerg, w zakładce: ‘Wystawione
dokumenty sprzedaży’

W oknie można odczytać podstawowe informacje o w/w dokumentach sprzedaży:
o
o
o
o
o
o

numer dokumentu
typ dokumentu
kwota, na którą został wystawiony dokument w [zł]
data wystawienia dokumentu
numer Zamówienia, którego dotyczy dokument
dane płatnika dokumentu sprzedaży.

Dokumenty sprzedaży znajdujące się na liście posortowane są wg daty wystawienia, przy
czym dokument wystawiony jako ostatni pojawia się u góry listy.
Przeglądanie szczegółów dotyczących wystawionego dokumentu sprzedaży możliwe jest
poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na wybranej pozycji, lub poprzez
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zaznaczenie pozycji i naciśnięcie przycisku: ‘OK’ znajdującego się w prawym dolnym narożniku
okna.
Po naciśnięciu przycisku: ‘OK’ na wybranej pozycji pojawia się okno dialogowe: GEO-INFO 6
i.Kerg – Dokument sprzedaży zawierające wszystkie informacje o przeglądanym dokumencie.

Górę okna stanowi podsumowanie podstawowych informacji o dokumencie sprzedaży:
o
o
o
o
o
o
o
o

numer dokumentu
typ dokumentu
kwota, na którą został wystawiony dokument w [zł]
kwota odsetek naliczonych dla dokumentu nie opłaconego w terminie w [zł]
numer Zamówienia, którego dotyczy dokument
data wystawienia dokumentu
imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument
termin płatności

Poniżej w oknie znajdują się zakładki: Płatnik, Zamówienie oraz Pozycje dokumentu.
W zakładce: Płatnik można odczytać informacje:
o
o
o
o
o

nazwa Płatnika (imię i nazwisko, lub nazwa instytucji)
dane adresowe Płatnika
NIP Płatnika
REGON/PESEL Płatnika
adres e-mail Płatnika
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W zakładce: Zamówienie znajdują się szczegółowe informacje o Zamówieniu, dla którego
dokument sprzedaży został wystawiony:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

numer Zamówienia
rodzaj Zamówienia
informacja o tym, czego dotyczy Zamówienie
informacja o położeniu Zamawianych materiałów
informacja o asortymencie Zamówienia
data wpływu Zamówienia
planowana data realizacji Zamówienia
etap realizacji Zamówienia
osoba obsługująca Zamówienie

W zakładce: Pozycje dokumentu znajdują się rozpisane szczegółowo pozycje wystawianego
dokumentu sprzedaży:
o
o
o
o
o
o

informacja, czego dotyczy każda pozycja na dokumencie
ilość i jednostka
współczynnik ceny
kwota netto w [zł]
podatek VAT w [%]
kwota brutto w [zł]
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Jak wydrukować lub opłacić wystawione dokumenty sprzedaży

Do góry
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JAK WYDRUKOWAĆ LUB OPŁACIĆ WYSTAWIONE DOKUMENTY SPRZEDAŻY
Dostęp do opcji wydruku: ‘Dokumentu sprzedaży’ możliwy jest po zalogowaniu do systemu
Geo-Info 6 i.Kerg poprzez:
o otworzenie okna dialogowego: Wystawione dokumenty sprzedaży, zaznaczenie
pozycji na liście i naciśnięcie przycisku: Wydruk
lub poprzez:
o otworzenie wybranego dokumentu sprzedaży znajdującego się na liście
i naciśnięcie przycisku: Wydruk
Po naciśnięciu przycisku: Wydruk na ekranie monitora pojawi się formularz wystawionego
dokumentu sprzedaży.
Jak zweryfikować wystawione dokumenty sprzedaży
Dostęp do opcji opłaty: ‘Dokumentu sprzedaży’ jest możliwy, jeżeli Ośrodek Dokumentacji
podpisał umowę z firmą: PAYU S. A. oferującą obsługę płatności internetowych.
W celu uiszczenia opłaty za wystawiony dokument sprzedaży należy zalogować się do
aplikacji Geo-Info 6 i.Kerg, a następnie opcjonalnie:
o otworzyć okno dialogowe: Wystawione dokumenty sprzedaży, zaznaczyć pozycję
na liście i nacisnąć przycisk: Zapłać
o otworzyć wybrany dokument sprzedaży znajdujący się na liście i nacisnąć przycisk:
Zapłać
W obydwu sytuacjach po naciśnięciu przycisku: Zapłać nastąpi przekierowanie na stronę
serwisu płatniczego firmy PAYU S.A. w celu wykonania przelewu bankowego.
Dokument sprzedaży będzie widoczny na liście wystawionych dokumentów do momentu,
gdy z systemu płatniczego firmy PAYU S.A. wpłynie do Ośrodka Dokumentacji informacja
o uiszczeniu opłaty.
Jak zweryfikować wystawione dokumenty sprzedaży
Opcja wydruku i opłaty dokumentu sprzedaży jest zablokowana, jeżeli minie termin
płatności, a w Ośrodku Dokumentacji brakuje informacji o sposobie naliczania odsetek za
przekroczenie tego terminu.
Do góry
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