Tájékoztató az ASP migrációval kapcsolatosan
Tisztelt Partnerünk!

Az elmúlt hónapban az országos előadás sorozaton igyekeztünk segítséget nyújtani, hogy a
szakrendszerek változására fel tudjanak készülni. Bízunk benne, hogy az előadás segítette Önöket
következő két év megtervezésében. Közben megkezdődtek a Kincstári tanfolyamok, részben elérhetők
demó és teszt felületek, így már a gyakorlatban is tapasztalatokat szerezhettek.
Az adatok migrációja több lépésben Excel állományok előállításával történik. Ennek formátumát,
ellenőrzését és beküldési módját a Kincstár és az Idomsoft Zrt. határozza meg.
A feladattal ismerkedésként az alapadat feltöltő szűkített változata jelent meg. Érzékelhették, mit is
jelent az adattisztítás. Intézményenként a valóban használt cofog és szakfeladatok kódok kigyűjtése,
a partnerek esetén a cég, magán, intézmény megállapítása, a cím bontása a feladat egyszerűbb része.
A nehézséget az jelenti, hogy a partnereket a bizonylatokkal azonos módon kell összevonni. Előre kell
gondolkodni, ha az excelben két partnert összevonunk, akkor ezt a számlában, szerződéseken, stb.
azonos módon kell megtenni, ellenkező esetben majd a bizonylat ismeretlen partner miatt nem lesz
migrálható.
A partnerek összevonása az iratkezelőben és gazdálkodásban is gondot fog okozni, ha a közös hivatal
tagtelepülései más-más programból migrálnak, így az összevonás csak az egyes programokon belül
történik meg. A partnerek emiatt az ASP-ben összevonva duplázódni fognak.
A kataszter és önkadó adattisztítása érdekében megrendelőink számára biztosítunk egy földhivatali
egyeztető funkciót, mely háromféle módszerrel lehetővé teszi az eltérések vizsgálatát.
A Kincstár és az Idomsoft Zrt. támogatásán felül szeretnénk segítséget nyújtani az ASP
használatában is. Ezért az ASP gazdálkodási szakrendszerének szállítójával, a Ritek Zrt-vel
együttműködési megállapodást kötöttünk. Az együttműködés biztosítja számunkra a gazdálkodási
rendszer és migrációs feladatok alapos ismeretét, így képesek leszünk támogatni Önöket az ASP projekt
sikeres bevezetésében.
Az ASP csatlakozási pályázaton az ASP csatlakozási feladatok lebonyolítására a következő
fővállalkozókat ajánljuk: Ritek Zrt., IP Monitoring Szolgáltató Kft., Észak-Alföldi Regionális Energia
Ügynökség. Esetükben alvállalkozóként vállaljuk a pályázatban meghatározott adatmigrációs,
adattisztítás, élesítés, tesztelés feladatokat. Minden más fővállalkozó esetén javasoljuk, hogy kössék
ki a szerződésben, kivel kívánnak migráltatni, vagy közvetlenül tőlünk rendeljék meg a migrációt.
Az ASP gazdálkodási szakrendszer migrációja során nem szabad megfeledkezni a tárgyi eszközökről
sem. Ezek eddig jellemzően az E-KATA, KATAWIN, esetleg a Befesz, Sáfár programokban voltak. Ezek
migrálását és adattisztítását is elvégezzük megbízásuk esetén.
Üdvözlettel: Csizmazia Tibor, E-Szoftverfejlesztő Kft.

