
ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

РІШЕННЯ:�
“СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕЄСТРУ

 ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК



ОБ’ЄКТ

ОБ’ЄКТ

Договори оренди земельних ділянок

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ

•  у паперовому вигляді;
•  окремі аркуші; зшиті, розшивати не дозволяється; 
зшиті, розшивання дозволяється.
•  необхідність регулярного звернення до оригіналів,                   
    додавання/вилучення/коригування документів;
•  необхідність створення єдиного реєстру договорів з 
можливістю його використання підрозділами 
замовника, незалежно від їх місцезнаходження;



РІШЕННЯ
•  ОЦИФРУВАННЯ (переведення в електронний вигляд) оригіналів документів

•  створення ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ користування

•  надання можливості проведення АУДИТУ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ у будь-який час

•  створення РЕЄСТРУ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ для його подальшого використання як для цілей 
планування та оцінки ефективності використання землі, так і для капіталізації компанії в цілому.

РЕАЛІЗАЦІЯ (варіанти)
•  ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ – масив електронних файлів документів, розподілених по папках 

(електронна копія паперового архіву)
•  ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС – масив файлів і даних, однорідний за представленням, в 

універсальному форматі, готовий для експорту в інформаційну систему Замовника (за наявності)
•  АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА – інформаційно-пошукова система, встановлена на 

сервері Замовника, із завантаженими файлами документів та індексними данними (реквізитами 
документів)



РЕАЛІЗАЦІЯ (приклади варіантів)
ФАЙЛОВИЙ КАТАЛОГ 

ПРИКЛАД

•  Один документ (комплект документів) = один 
PDF-файл;

ЕЛЕКТРОННИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 
ДЛЯ ІМПОРТУ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМУ ЗАМОВНИКА

•  Дані по договору зведені в таблицю (набір 
записів) з посиланням на файл документу;



•  ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  у 
вигляді файлів відсканованих документів, 
зв’язанних з відповідними записами бази 
даних;

•  ПОШУК необхідної інформації за ІНДЕКСНИМИ 
ОЗНАКАМИ (реквізитами);

•  ДОДАВАННЯ, ВІДКРИТТЯ, ПЕРЕГЛЯД, 
КОРЕГУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ та ВИДАЛЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ;

•  формування СТАТИСТИЧНИХ ЗВІТІВ щодо 
функціонування системи;

•  ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ користувачів інформації, 
що зберігається в системі, у відповідності до 
наданих правил та привілеїв, аудит подій в  
системі;

•  ВЗАЄМОДІЯ з іншими автоматизованими 
інформаційними системами;

•  УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ (експорт, імпорт)

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
НА БАЗІ ФОЛІУМУ ПРИКЛАД

РЕАЛІЗАЦІЯ (приклади варіантів)



РЕЗУЛЬТАТ

•  УПОРЯДКУВАННЯ обліку і ЗБЕРІГАННЯ фонду документів - контроль актуальності;

•  Швидкий ПОШУК та ДОСТУП до інформації, скорочення часу на її обробку, аналіз та 
узагальнення;

•  ОДНОЧАСНА РОЗПОДІЛЕНА  РОБОТА з документами в електронному вигляді;

•  ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП користувачів до інформації, що міститься в документах;

•  ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ - доступ виключно на підставі наданих привілеїв і прав, гарантоване 
протоколювання всіх подій;

•  ОПТИМІЗАЦІЯ роботи віддалених підрозділів (філіалів) та ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ, пов'язаних з 
необхідністю зберігання та обробки документів;

•  ІНТЕГРАЦІЯ електронного архіву в систему електронного обігу документів Замовника.

СКАНУВАННЯ ДОГОВОРІВ СПРОЩУЄ РОБОТУ З НИМИ НА ВСІХ ЕТАПАХ: В ПРОЦЕСІ 
ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ПІСЛЯ ЗАКРИТТТЯ І ПЕРЕНЕСЕННЯ В АРХІВ



ПРО КОМПАНІЮ
ПОСЛУГИ. РІШЕННЯ. FOLIUM.



Розшивання (за 
необхідністю). 
Маркування. 

Сканування документів 
різних типів

Обробка. 
Розпізнавання 

рукописних текстів 
різної складності.

 Звіряння

Індексація. 
Створення електронного 
каталогу (бази даних) з 
можливістю пошуку за 
необхідними критеріями

Експертиза масиву. 
Розробка архітектури 

проекту.
Фінансова експертиза 	

ЕКСПЕРТИЗА СКАНУВАННЯ ОБРОБКА КАТАЛОГІЗАЦІЯ

«ЦИФРОВА КРАЇНА» - єдина компанія в Україні, що надає повний комплекс послуг 
зі створення електронних баз даних та архівів у промислових масштабах

ПОСЛУГИ
РІК ЗАСНУВАННЯ - 2008



РІШЕННЯ
ТЕХНІЧНИЙ ПАРК / ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / МОБІЛЬНІ ЦЕНТРИ ОЦИФРОВКИ

СКАНЕРИ
Парк спеціалізованих промислових сканерів для будь-яких форматів та документів різного 
типу складності.

ВЛАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Сертифіковане програмне забезпечення FOLIUM. Автоматизована технологія введення даних. 
Багаторівневий контроль якості. Сумісність із більшістю з існуючих систем електронних 
архівів та систем електронного документообігу.

ЦЕНТРИ ОЦИФРОВКИ
Сертифіковані спеціалісти ти мобільні виїзні бригади. 
Швидка організація і start-up центру оцифровки на вашому підприємстві. Система тренінгів 
та дистанційного налаштування архівів. Консультації та підбір технічного парку, допомога у 
визначенні методології роботи.



РІШЕННЯ / ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ FOLIUM 
CЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ISO/IES 25051:2006

ЦИФРОВА КРАЇНА створила та постійно удосконалює розроблене ПЗ.
Сьогодні FOLIUM  цілковито адаптований до хаотичних реалій ринку: 

КРОС-ПЛАТФОРМЕНІСТЬ WEB-ОРІЄНТОВАНІСТЬ
Сумісний з усіма існуючими 
базами даних і серверними 
платформами: Mysql, Oracle, 

Firebird, SQLight

	

Забезпечує доступ до 
інформації територіально 

розмежованих філій 
організації

	



 CREDENTIALS
ФАКТИ. ПРОЕКТИ. 



ФАКТИ

500 
експертиз
в архівах 

держпідприємств та 
установ
України

Участь у міжнародних виставках і форумах

“Інформаційне 
суспільство та влада”

“Міжнародний науковий 
конгрес з розвитку 

інформаційно-
комунікаційних 

технологій і розвитку 
інформаційного 

суспільства в Україні”

“Технології 
оцифрування 
інформації” 

(Україна-Німеччина)

Офіційне членство

“Українська асоціація 
спеціалістів 

інформаційних 
технологій” (УАСІТ)

“Асоціація підприємств 
інформацйних 
технологій 

України” (АПІТУ)

Проект “Електронна 
бібліотека ХХI” 

Державного агентства з 
питаннь науки, інновацій 
та інформатизації України

120 
проектів 

по оцифровці, у тому 
числі із залученням 
міжнародних грантів

“Цифрова Країна” має досвід 
проведення робіт, 

що пов’язані
з ДЕРЖАВНОЮ ТАЄМНИЦЕЮ



ПРОЕКТИ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
Замовники: Агрофірми, Сільськогосподарські виробничі підприємства
Тип документів: Договора оренди земельних ділянок, додатки до договорів.

ГЕОГРАФІЧНА КАРТОТЕКА ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
Замовники: Державні архіви Вінницької/ Київської /Хмельницької областей
Мета: Надання населенню послуг та доступу до географічної картотеки. 
Створення відкритої картотеки.

КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
Замовник: Державний архів Київської області 
Мета: Оцифрування описів архівних фондів і створення інформаційно-пошукової 
системи, призначеної для оперативного доступу і пошуку інформації по 
архівним фондам установи.

КАДРОВИЙ АРХІВ ШАХТОУПРАВЛІННЯ
Замовник: ПП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1»
Мета: Оцифровка кадрового архіву 1973-2012 рр. та створення електронного 
архіву на базі Folium.



ПРОЕКТИ

РЕЄСТР ДОКУМЕНТАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ПАРКУ
Замовник: Приватна авіакомпанія
Мета: Створення страхового фонду авіаційної техніки для ремонту, 
обслуговування та надання копій в інші інстанції.

АРХІВАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Замовник: ДП «Український державний центр радіочастот» 
Мета: Архівація документів постійного строку зберігання, які мають статус 
Національного архівного фонду.

ОЦИФРУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ ЇЇ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ВЕРСІЇ
Замовник: Instalaciones Inabensa S.A. (Іспанія) 
Мета: Оцифрування проектної документації та створення її електронної версії.

РЕЄСТР ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Замовник: Київський ТРЦ загальною площею 70 000 кв.м
Мета: Забезпечення цілодобового доступу до технічної документації різних 
служб для проведення ремонтних та будівельних робіт.



БУДЕМО РАДІ ВІДПОВІСТИ НА ПИТАННЯ

вул. Михайлівська, 22А, офіс 82
Київ, Україна, 01001
+38 (044) 498 20 09
www.digitalcountry.com.ua


