PISO + DOKUMENTNI
SISTEM
poveza va d o k umentnega s i s tem a s P I S O - m

Prihranek na času

Objava

izmenjava informacij med sistemi v

avtomatizirana objava podatkov v

realnem času z enkratnim vnosom

internem ali javnem PISO Spletnem

podatkov

pregledovalniku

Povezljivost

Izhodni dokumenti

povezava z večino dokumentnih

enostavna priprava dokumenta za

sistemov (ODOS PIA, Glavna pisarna

izhodno pošto iz namenskih aplikacij

VBIT, GovernmentConnect AVTENTA)

PISO

Enostaven prenos

Vloge občanov

prenos podatkov o vlagateljih, namenu

informacije z vlog občanov takoj na

in lokaciji vključno s prilogami

voljo v namenskih aplikacijah PISO
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info@realis.si

+386 1 542 71 15

Povezljivost z različnimi
področji delovanja
Z vzpostavljeno izmenjavo informacij je olajšano delo na
vseh področjih občinske uprave, povezane s prostorom.
Izmenjava podatkov je mogoča za:

PISO Dokumentni sistem
Povezava PISO + Dokumentni sistem omogoča
enostaven in hiter prenos podatkov iz dokumentnega
sistema v aplikacijo PISO za hitro pripravo končnega
dokumenta za izhodno pošto – odgovor vlagatelju,

-

komunalne prispevke

-

lokacijske informacije

-

potrdila o namenski rabi

-

predkupne pravice (izjave o sprejemu ponudbe)

-

predloge/pobude za spremembo namenske rabe

-

pritožbe NUSZ

-

pritožbe turistične takse

-

vloge za podaljšanje najemnine

-

vloge za izdajo soglasja k odmiku cest

-

gradbena dovoljenja

Področja izmenjave informacij se stalno dopolnjujejo!
PISO Lokacijska
informacija

zavezancu …

PISO Pobude

PISO Evidenca
nepremičnin

PISO Ceste

PISO Splošni katastri

PISO NUSZ

PISO REN
PISO Komunalni
prispevek

PISO Pokopališča
PISO DOF

PISO Turistična taksa

PISO LiDAR

PISO Energetsko
knjigovodstvo

Uporabniki PISO aplikacij dostopajo do vhodnih
parametrov neposredno - aplikacije imajo že predhodno

Prikaz v PISO

izpolnjena polja za generiranje LI, KP ...

Parcelna številka, KO, podatki o vlagatelju in
klasifikacija po namenu ob vnosu v dokumentni
sistem generira sloj “Dokumentni sistem” v PISO

Neomejeno število povezav!

Spletnem pregledovalniku.

Neomejeno število zadev, spisov!
Hitra vzpostavitev zahvaljujoč predhodno nastavljenim

S tem se takoj zabeležijo gradbena dovoljenja, vloge

standardom med skrbniki dokumentnega sistema in

za izdajo LI, KP, pritožbe NUSZ... obenem pa se

PISO!

začne voditi urejen arhiv!

www.piso.si
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