Informatyka w służbie Kościoła

Ecclesia Software
REFERENCJE
Parafia Ewid

Firma

Ecclesia

Software

współpracuje

z

Katolickiego

w

od

różnymi

ponad

instytucjami

lat

Kościoła



Diecezja Ewid – program ewidencji parafii,
instytucji diecezjalnych oraz osób duchownych

ponad 1400 wdrożeo w Polsce

informatycznych oraz dostarczania specjalistycznego

diecezji z analizą i rozliczaniem ich zobowiązao

i za granicą

oprogramowania komputerowego.

finansowych względem kurii

ponad 40 zgromadzeo zakonnych
(męskich i żeoskich)
Zakon Finanse i Zakon Księgowość
750 instalacji w placówkach

Misją

firmy

informatycznych,

jest

świadczenia

Dla kurii diecezjalnych

usług

Zakon Ewid

zakresie

8

tworzenie

systemów

wspomagających

zarządzanie

zgromadzeo zakonnych poprzez oferowanie tym
innowacyjnych

ułatwienie w

pozyskiwaniu i

rozwiązao

ul. Ślusarczyka 2/67,
35-510 RZESZÓW

Seminarium – program ewidencyjny alumnów

Dla innych instytucji


Caritas Księgowość – program finansowo
magazynowy dla Caritas diecezjalnych



danych pomiędzy domami zakonnymi a kuriami

Ecclesia Software s.c.

Prenumerata – program ewidencji prenumerat
gazetek i czasopism religijnych

prowincjalnymi a w przyszłości stanie się to możliwe
pomiędzy parafiami a kuriami diecezjalnymi.

N A SZ E A T UT Y
Aktualna oferta firmy obejmuje:

Dla osób duchownych i świeckich


tel. 17 863 54 44, 501 48 60 41
czynne pn-pt, 8.30-16.00



Wieloletnie doświadczenie



Silna pozycja na rynku

zawierający



Rzetelność i profesjonalizm

ciekawe artykuły, wywiady, recenzje książek,



Ścisła współpraca z Klientami

bazę zdjęd oraz wiele innych materiałów do



Możliwość dostosowania produktów

DziennikParafialny.pl

–

portal

e-mail: biuro@es.net.pl

wykorzystywania

strona: www.es.net.pl

wzbogacania treści parafialnych stron www



Łatwość obsługi

skype: es.net.pl

oraz gazetek parafialnych



Wysoka przydatność produktów

Dla parafii



Satysfakcja Klientów





Pomoc techniczna

N A G R ODY I WY R ÓŻ NI EN I A

pełnej

i pracowników seminarium

wykorzystywaniu

informacji. Już dziś jest możliwa bezpieczna wymiana

system

księgowości dla kurii diecezjalnych



informatycznych. Efektem tych działao jest znaczne

Systemy Informatyczne dla Kościoła

–

zwiększenie stopnia skomputeryzowania parafii i

instytucjom

DA N E A DR E SO WE

Księgowość

Dla seminariów duchownych

zakonnych

6 kurii diecezjalnych.

Diecezja

instytucjami kościelnymi. Naszym celem jest istotne

kilkunastu zgromadzeo

Diecezja Ewid i Diecezja Księgowość



w

pracy

duszpasterskiej,

Parafia Ewid – program wspomagający pracę

do specyficznych potrzeb

kancelarii i kompleksowe zarządzanie parafią


Parafia Serwis Internetowy – program do
Od samego

tworzenia i utrzymywania stron www


Parafia Finanse – program wspomagający
zarządzanie finansami, majątkiem parafii oraz
tworzeniem i rozliczaniem funduszy celowych

Software

początku funkcjonowania

produkty

tej

firmy

są

Ecclesia
w

opinii

użytkowników bardzo przejrzyste i funkcjonalne,
łatwe w obsłudze a przede wszystkim kapitalnie
wspomagają pracę w parafiach, w zgromadzeniach

Dla zgromadzeń zakonnych


zakonnych, w kuriach diecezjalnych i prowincjalnych.

Zakon Ewid 2 – program ewidencji danych o
członkach danej wspólnoty zakonnej



Zakon

Finanse

–

wielodostępny

Produkty firmy Ecclesia Software zostały nagrodzone
system

finansowy dla kurii i domów zakonnych


Zakon Księgowość – system pełnej księgowości
dla kurii prowincjalnych zgromadzeo zakonnych

prestiżowym wyróżnieniem Targów SacroExpo 2008
za obsługę informatyczną instytucji kościelnych.

