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Urzqd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego potwierdza, Ze firma iNCO sp. z 0.0. w Wawrowie
realizowala dia Miasta uslugi przeksztalcenia do postaci cyfrowej dokumentów
stanowiqcych: dowody zmian ewidencyjnych za okres od 1945 do 2002 oraz anaiogowe
rejestry ewidencji gruntów miasta Gorzowa Wielkopoiskiego, które na potrzeby procesu
digitalizacji udostqpnil Wydzial Geodezji i Katastru.
Realizacja uslugi obejmowalq digitalizacjq 270 000 stron dokumentacji w formatach DIN
od A4 do AO i udostqpnienie plików wynikowych w formie wielostronicowych plików PDF,
a w szczególnoáci:
cykliczny odbiór/zwrot dokumentacji,
przygotowanie dokumentacji do procesu digitalizacji,
skanowanie dokumentacji na skanerach do digitalizacji masowej oraz
na skanerach do zbiorów oprawnych,
skanowanie w kolorze; rozdzielczoáé skanowania 200 dpi,
nadanie plikom indywidualnych nazw zawierajqcych metadane wyekstrahowane
z treáci dokumentów:
dia dowodów zmian: m.in.: numer °br- 0u, numer karty, nazwa °bi-0u
przylqczonego do miasta, rok znniany, numer zmiany,
dia rejestrów ewidencji gruntów: numer karty, nurner obrQbu
ewidencyjnego, nazwa obrOu wiejskiego przytqczonego do miasta, numer
tomu rejestru, rok zatokenia rejestru; zalqczniki do rejestrów: skorowidz
wlaácicieli i wladajqcych, zestawienie gruntów, operat pomiarowy, mapy
pogiqdowe i.in.
przywrócenie dokumentacji do stanu pierwotnego,
zapis plików wynikowych w formacie PDF,
systematyczne udostQpnienie danych za poárednictwem serwera SFTP oraz
przekazanie danych na dysku zewnQtrznym na zakoficzenie uslugi digitalizacji.
Uslugi byla realizowana w siedzibie firmy iNCO sp. z 0.0. w okresie od 7 kwietnia
do 30 paidziernika 2014 roku, zgodnie z warunkami umowy z dnia 7 kwietnia 2014 r.
Przedstawiciele firmy wykazali si profesjonalizmem, komunikatywnoáciq oraz szerokq
wiedzq z zakresu digitalizacji dokumentacji anaiogowej. Usluga zostala wykonana
rzeteinie oraz profesjonainie z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeinstwa
dia przetwarzanych danych zawierajqcych dane osobovve.
Z pelnym przekonaniem molemy polecie firmQ iNCO jako zaufanego eksperta
w dziedzinie digitalizacji.
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