Załącznik nr 3
do Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miasta Krakowa,
według którego ewidencję księgową prowadzi Wydział Finansowy

WYKAZ APLIKACJI INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH EWIDENCJĘ FINANSOWO-KSIĘGOWĄ
PROWADZONĄ PRZEZ WYDZIAŁ FINANSOWY
Zbiory zapisów
księgowych
Obsługa operacji
na rachunkach
bankowych

Lp.

Nazwa aplikacji

1.

iPKO Biznes –
System bankowości
internetowej

2.

BUDŻET JB
I JST PLUS –
System
sprawozdawczości
budżetowej

Obsługa
sprawozdawczości

3.

PŁATNIK –
Obsługa
dokumentów
ubezpieczeniowych
i wymiana
informacji
z Zakładem
Ubezpieczeń
Społecznych

Obsługa dokumentów
ubezpieczeniowych
i wymiana informacji
z Zakładem
Ubezpieczeń
Społecznych

PFPRO –
płynność

Obsługa płynności
finansowej jednostki
budżetowej

4.

finansowa

Powiązania z innymi aplikacjami służącymi
do ewidencji księgowej
System bankowości elektronicznej jest platformą komunikacji Aplikacja jest zintegrowana z następującymi
Klienta z Bankiem i umożliwia zdalne korzystanie z usług aplikacjami:
bankowych poprzez Internet. System umożliwia realizację
1. WYBUD – w zakresie dokonywanych
przelewów drogą elektroniczną oraz dostęp do informacji
płatności;
bankowej o bieżących obrotach i wysokości salda na rachunkach.
Przelewy realizowane są z aplikacji WYBUD lub wystawiane 2. WPBUD – w zakresie pobierania wpłat
bezpośrednio w systemie.
System Budżet JST Plus JB stanowi rozszerzoną wersję programu Aplikacja jest zintegrowana z następującymi
Budżet JST Plus – obowiązującego w zakresie sprawozdawczości aplikacjami:
budżetowej wykonywanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
1. FK_JB – w zakresie sprawozdań budżetowych
Wersja
rozszerzona
umożliwia
rejestrację
sprawozdań
i finansowych
jednostkowych, konsolidację tych sprawozdań i przesyłanie
sprawozdania łącznego do „Budżet JST Plus”.
Aplikację Płatnik stworzono specjalnie dla płatników składek. Aplikacja jest zintegrowana z następującymi
Zapewnia ona pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych aplikacjami:
i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
1. WYBUP – w zakresie składek od umów
Program przeznaczony jest do instalowania i użytkowania przez
cywilnoprawnych i innych świadczeń,
płatników składek.
od których pobierane są składki społeczne;
Opis działania aplikacji

2. SWR – w zakresie naliczania składek ZUS
z list przesłanych z SWR oraz sporządzanie
deklaracji i przesył dokumentów do ZUS
Program składa się z aplikacji lokalnej oraz centralnej.
Aplikacja lokalna umożliwia rejestrację planowanych dochodów
i wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Krakowa
(prognozy realizacji dochodów i wydatków budżetowych)
w ujęciu kwartalnym i miesięcznym oraz prognozy dziennej
na najbliższy miesiąc.
Aplikacja centralna zbiera przesłane w formie elektronicznej dane

Aplikacja nie jest powiązana z innymi aplikacjami
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5.

WIND –
Windykacja
należności cywilnoprawnych
i publicznoprawnych

6.

InfoPunkt – Punkt
Informacyjny

Obsługa egzekucji
należności
publicznoprawnych
oraz windykacji
należności cywilnoprawnych naliczanych
przez Urząd Miasta
Krakowa
Szybkie wyszukiwanie
informacji o petentach

dotyczące dochodów i wydatków z jednostek organizacyjnych
i na tej podstawie generuje prognozę dla całego Miasta.
System wspomaga proces egzekwowania i windykacji należności Aplikacja jest zintegrowana z następującymi
oraz służy do prowadzenia rejestru dłużników. W systemie aplikacjami:
prowadzona jest ewidencja analityczna wpłat dokonanych przez
1. WPBUD w zakresie eksportu/importu tytułów
organy egzekucyjne, sądy, komorników, dłużników itp.
wykonawczych wystawionych w wymienionej
w związku z prowadzonymi działaniami egzekucyjnymi
aplikacji
i windykacyjnymi.
Punkt Informacyjny jest przeznaczony dla pracowników UM
w celu szybkiego przedstawienia petentowi operacji finansowych.
Aplikacja daje możliwość szybkiego wyszukiwania wszystkich
danych o petentach w zakresie:
1) wszystkich
należności
z
różnych
tytułów
ewidencjonowanych w aplikacjach systemu Otago
oraz zaległości na określony dzień wraz z należnymi
odsetkami;
2) wpłat zrealizowanych przez wybranego petenta na rachunki
bankowe UMK;
3) wystawionych do petenta pism.

Aplikacja jest zintegrowana z aplikacjami
systemu OTAGO (korzysta z danych zawartych
w systemie – wyświetla dane osobowe, kartoteki
wpłat, należności z naliczonymi odsetkami
i kosztami, pisma oraz decyzje itp.)
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