
40% din orașe, 1/3 din municipii și 5 primării de 
sector din București folosesc module Avansis.

Avansis este un sistem informatic integrat care are în componență 
23 de module specializate. Modulele Avansis sunt folosite de peste 
6000 de utilizatori din 400 de instituții și gestionează 25% din 
obligațiile de plată ale contribuabililor la nivel național. 

Managementul documentelor
Hartă interactivă GIS
Interfață web

Bază de date unică 
Integrări multiple
Arhitectură modulară
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Avansis.Digital este o gamă de servicii, extensie a platformei Avansis, parte 
componentă a propunerii generale Integrisoft de digitalizare a administrației 
publice în vederea creșterii calității serviciilor oferite publicului prin intermediul 
platformelor online și mobile.

Interfață online, pusă la dispoziția 
contribuabilului, care permite o serie 
de operațiuni disponibile, până 
acum, numai la ghișeu:

vizualizare patrimoniu, plăți efectuate, 
declarații depuse
depunere acte online, atașare scan 
buletin, act vânzare cumpărare, certifi-
cat moștenitor, declarații de impunere
eliberare online documente electronice: 
certificat fiscal, decizii de impunere etc.
comunicare cu utilizatorii instituției

Avansis.Portal este o soluţie digitală prin 
care orice primărie are posibilitatea de 
a-şi prezenta instituţia, activităţile, locali-
tatea și alte informații despre comunitate, 
prin intermediul website-ului oferit de 
Avansis.Portal.
Portalul joacă rolul unui canal de comuni-
care eficient între cei doi parteneri:
autoritatea publică și cetățeni.

Contribuabilul poate consulta și 
plăti integral sau parțial taxele și 
impozitele asociate rolului fiscal, 
defalcat la nivel de taxă/impozit prin 
intermediul acestei aplicații mobile.
Prin componenta de registratură, 
este afișat în timp real stadiul dosare-
lor și al documentelor depuse de 
contribuabilul autentificat, asigurând 
preluarea informațiilor din sistem și 
comunicarea cu inspectorul asignat.

digital
Extensie web/mobile pentru interacțiunea cu contribuabilul

online portal

mobile cetățean

Prin interfața mobilă se pot vizualiza 
informații în timp real, precum:

raport unificat privind informațiile 
existente despre o persoană, o adresă
tablou managerial cu valoarea indica-
torilor de performanță predefiniți, la 
nivel de instituție sau zonă funcțională
identificarea rapidă a unui document 
și a fluxurilor în care este implicat prin 
scanarea etichetei QR.

mobile instituție

Programări web servicii publice.

programări web

Extensie Bănci de Date Urbane

hartă GIS

registru agricol

Soluția facilitează gestionarea activității 
specifice departamentului de urbanism, 
acoperind evidența CU, ACD, AB, PV, 
CAE, AO cu emiterea rapoartelor statis-
tice/centralizatoare.  
Soluția permite și evidența PUG/UTR, 
PUZ, PUD. 

Avansis.Spații Verzi unifică toate datele 
aferente spațiilor verzi într-o singură 
soluție oferind o evidență organizată 
și corectă.

Permite vizualizarea într-o hartă inteli-
gentă a diverse date geospațiale legate 
de organizarea teritorială, precum 
limite administrative, străzi, drumuri, 
terenuri, clădiri, poziționarea numerelor 
administrative, rețele de utilități, ape 
(canale de irigații, râuri, lacuri), arbori și 
parcuri etc.

urbanism spații verzi 

Asigură gestionarea datelor cerute 
de registrul agricol, coroborându-le 
cu informațiile din alte sisteme. 

necropolis

Modulul vine în întâmpinarea nevoilor 
Administrațiilor Cimitirelor prin unifi-
carea sistemului informatic, având ca 
scop automatizarea și eficientizarea 
activității în locațiile existente.

patrimoniu

Modulul acoperă complet activitatea 
de management a patrimoniului. 
Oferă un mod de lucru eficient și 
suport decizional pentru manageri.

Gama de servicii și soluții software de tip BDU (Bănci de Date Urbane) este 
concepută ca răspuns rapid pentru provocări, precum furnizarea datelor 
către RENNS și RAN, dar și pentru informatizarea activității, propunând o 
bază de date actualizată pentru Cadastru, Urbanism și Registrul Agricol.

Pentru construcția acestei baze, vă punem la dispoziție servicii de creare - 
actualizare nomenclatură stradală, servicii de evaluare, pregătire, curățare și 
agregare a datelor cartografice și servicii de conversie a datelor.



taxe
Asigură acoperirea activităților de consta-
tare, impunere, încasare, executare silită 
și control ale impozitelor și taxelor 
locale.

financiar-contabil

ERP care permite gestionarea automată a 
datelor despre bugete, deschideri de 
credit, ALOP, contabilitate, mijloace 
fixe, gestiune, achiziții și plăți.  

Modulul are la bază construcția de fluxuri 
de lucru automatizate pe principiul "un 
document este introdus o singură dată," 
eliminând efort și asigurând consistența 
datelor. Astfel se asigură baza pentru o 
integrare completă și eficientă. 

contabilitate venituri

Modulul face legătura între taxe și 
impozite și contabilitate, rezolvând 
automat și integral problema contabili-
tății veniturilor. Se integrează nativ cu 
Avansis.Taxe și este compatibil cu majori-
tatea aplicațiilor financiar-contabile de 
pe piață.

Software performant pentru manage-
mentul resurselor umane și al 
salarizării destinat companiilor private 
şi instituţiilor publice. 
Soluția HRM all-in-one gestionează 
fluxurile de lucru prin automatizare și 
configurabilitate. 
Capabilitățile unice ale modulului de 
salarizare constau în posibilitatea de 
configurare completă prin variabile 
dinamice și automatizări ale formule-
lor de calcul, tipurilor de salarii, sporu-
rilor, primelor, concediilor medicale și 
de odihnă, taxelor și a gestionării aces-
tora, în condiții de maximă viteză de 
calcul: minim 1000 contracte/minut.documente

Aplicație pentru gestionarea eficientă a 
parcărilor de reședință și transformarea 
acestora în surse de venit.

parcări Oferă facilități de registratură, urmărirea 
circulației documentelor și arhivă elec-
tronică, opțional permițând definirea de 
fluxuri prestabilite pentru documente 
(inclusiv ISO), în funcție de necesitățile 
instituției și de organizarea internă.  

Permite transferul electronic al 
documentelor și al dosarelor către 
și dinspre alte instituții care pot 
recepționa și transmite documente 
online. 

broker

Este o soluție web-based cu capabilități de 
Business Intelligence dedicată manageri-
lor, dar și personalului operativ cu atribuții 
specifice acestor zone. Funcționalități:

raport rapid unificat privind informațiile 
existente despre o persoană și o adresă
tablou managerial ce permite definirea și 
afișarea în timp real a valorii indicatorilor 
de performanță la nivel de instituție sau 
zonă funcțională 
interfață pentru management și publicarea 
în portal a documentelor de interes public

manager

localitas

social

Sistemul informatic pentru activităţile 
Poliţiei Locale oferă suport informatic 
pentru planificarea operativă,  
dispecerizarea formaţiunilor de ordine 
publică şi monitorizarea resurselor.

Avansis.Social este o soluție modernă 
dedicată managementului dosarelor 
de asistență socială. 
Asigură gestionarea completă a ajutoa-
relor  și  datelor despre o  persoană  și 
familia acesteia.locuințe

Aplicația software care facilitează mana-
agementul veniturilor din contractele 
de chirii ale locuințelor ANL și a celor 
aflate în patrimoniul instituției, 
precum și din contracte de vânzare în 
rate pentru locuințe ANL.

dominio

Gestionează relația cu asociațiile 
de proprietari: evidența blocurilor, 
asociațiile înregistrate, posturile 
relevante, avizier electronic, arhivă 
electronică de documente.

Acces rapid la informație de oriunde: Avansis 
oferă într-o interfață web intuitivă facilități de 
căutare folosind criterii multiple, sortare, prelucrare 
și alte modalități de afișare a datelor.

Arhivă electronică: facilități de lucru cu documente 
(înregistrare formă electronică, regăsire, vizualizare, 
căutare etc.). De asemenea, la emiterea unor 
documente într-un anumit modul, acestea pot fi 
înregistrate automat și în registratură.

FUNCȚIONALITĂȚI AVANSATE  INTEGRATE ÎN TOATE MODULELE AVANSIS

Informațiile se introduc o singură dată 
și sunt disponibile instant pentru toate 
modulele și instituțiile conectate:

• Nomenclatoare, tabele specifice fiecărei aplicații
• Persoane, familii, venituri, dosare sociale
• Informații de sistem, nomenclatoare comune
• Istoric complet multi-client
• GIS informații de localizare geografică

Hartă interactivă – transpune datele GIS 
existente în sistem într-un format vizual.

chirii

venituri
Gamă de servicii și soluții software pentru 
administrarea și managementul facil al 
tuturor tipurilor de  venituri ale insti-
tuției. Gestionează toate veniturile prove-
nite din taxe, impozite, din gestionarea 
parcărilor de reședință și a veniturilor din 
diferite tipuri de contracte de chirii, de 
concesiuni, de locuințe sociale și ANL. 

Aplicația software care facilitează 
gestionarea diferitelor tipuri de 
contracte de chirii și concesiuni.
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Caracteristici unice

Interfața poate fi personalizată pentru utilizatorii multi-rol, înglobând cele 
mai utilizate funcții din mai multe arii ale instituției. 
Fiecare organizație este unică. Sistemul permite definirea de procese noi, 
configurarea și personalizarea celor existente.

Scalabilitate și flexibilitate
Arhitectura flexibilă a sistemului permite implementarea oricăruia dintre 
module ca aplicație de sine stătătoare cu funcționalități complete, cât și 
implementarea în grupe de aplicații alese de beneficiar. Configurarea se 
poate realiza separat pentru fiecare dintre grupările de funcționalități: 
taxe și impozite, contabilitate, resurse umane, documente, registru agricol. 
Scalabilitatea sistemului permite adăugarea altor module componente care 
beneficiază de datele deja existente.

Capacitate superioară de personalizare


