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Вих.	№	241/15	від		13					липня				2015	р.	

Щодо	 створення	 тестових	 робочих	 місць	
для	 потокової	 оцифровки	 вхідних	
документів	

Шановний	Ігорю	Миколайовичу!	

На	Ваше	прохання	до	нашої	компанії	про	надання	послуг	 із	 створення	тестової	
ділянки	 потокової	 оцифровки	 вхідних	 документів	 Адміністрації	 Президента	 України,	
впродовж	 з	 14	 по	 29	 травня,	 ПП	 «Лабораторія	 інформаційних	 технологій»	 надані	
послуги	 із	 створення	 3‐х	 таких	 тестових	 робочих	 місць	 у	 2‐х	 варіантах	 конфігурації	
кожне	 (див.	Додаток	 1)	 в	 кімнатах	№141	та	№302	Адміністрації	Президента	України.	
Функціональні	 можливості	 цих	 робочих	 місць,	 за	 Вашими	 відгуками,	 повністю	
відповідають	потребам	та	очікуванням,	які	були	перелічені	Вами	під	час	нашої	першої	
зустрічі	07	квітня	2015	року.		В	цей	період	фахівці	нашої	компанії	відповіли	на	всі	Ваші	
питання	 та	 провели	 всі	 необхідні	 консультації	 щодо	 створення	 робочої	 ділянки	
потокової	оцифровки	вхідних	документів	Адміністрації	Президента	України.	

Частина	 послуг	 надавалася	 у	 присутності	 Вас	 та	 фахівців	 Адміністрації	
Президента	України,	 які	 буди	 залучені	Вами	до	цього	процесу.	 Інша	частина	включає	
процеси	 підготовки	 устаткування	 до	 тестової	 експлуатації,	 транспортування	
устаткування,	 досягнення	 домовленостей	 з	 представництвами	 виробників	
устаткування	та	розробників	програмного	забезпечення.	

Обсяг	 послуг,	 наданих	 тільки	 на	 території	 Адміністрації	 Президента	 України	
склав	33,5	людино	/	годин	(див.	Додаток	1).	

Вказані	 послуги	 та	 консультації	 надані	 безкоштовно	 для	 Адміністрації	
Президента	 України	 на	 Ваше	 прохання,	 за	 рахунок	 власника	 ПП	 «Лабораторія	
інформаційних	 технологій»	 	 Цирульнєва	 Ю.Б.	 з	 метою	 прагнення	 внести	 свій	
громадський	 внесок	 у	 розвиток	 електронного	 документообігу	 Адміністрації	
Президента	 України	 та	 надати	 кваліфіковану	 допомогу	 персоналу	 Департаменту	
інформаційно‐комунікаційних	систем	Адміністрації	Президента	України.	

Прошу	 Вас	 надати	 офіційний	 письмовий	 Відгук	 про	 успішне,	 кваліфіковане,	
вичерпане	 та	 своєчасне	 надання	 вказаних	 послуг	 із	 створення	 тестової	 ділянки	
потокової	 оцифровки	 вхідних	 документів	 Адміністрації	 Президента	 України	 ПП	
«Лабораторія	 інформаційних	 технологій»	 з	 метою	 використання	 його	 в	 цілях	
підтвердження	досвіду	нашої	компанії.	

Додатки:	

1. Додаток	№1	«СПЕЦИФІКАЦІЯ	ПОСЛУГ	із	створення	тестової	ділянки	потокової	
оцифровки	вхідних	документів	Адміністрації	Президента	України	які	були	
надані	ПП	«Лабораторія	інформаційних	технологій»	в	період	з	07	квітня	2014	р.	
по	29	травня	2015	р.	

З	Повагою,	
Генеральний	директор		 			 	 																ЦИРУЛЬНЄВ	 Ю.Б.



 
 

Додаток	1	

СПЕЦИФІКАЦІЯ	ПОСЛУГ	
із	створення	тестової	ділянки	потокової	оцифровки	вхідних	документів	Адміністрації	Президента	України	

які	були	надані	ПП	«Лабораторія	інформаційних	технологій»	
в	період	з	07	квітня	2014	р.	по	29	травня	2015	р.	

Дата	 Послуга Трудо‐
затрати

Коментарі	

07.04.2015	 З’ясування	цілей,	задач	та	проблематики	створення	ділянки	потокової	оцифровки	вхідних	документів	в	АПУ.	Попередні	
консультації,	планування	складу	та	графіку	послуг	із	створення	тестової	ділянки	потокової	оцифровки	вхідних	документів	
АПУ.	

2	л/г	 	

14.04.2015	 Досягнення	домовленостей	з	представництвом	Epson	в	Україні	про	надання	потокового	сканеру	Epson	DS‐860	в	тестову	
експлуатацію	АПУ.	

0,5	л/г	 	

14.04.2015	 Досягнення	домовленостей	з	представництвом	ABBYY	в	Україні	про	надання	програмного	забезпечення	ABBYY	Scan	Station	
потокового	сканеру	Epson	DS‐860	в	тестову	експлуатацію	АПУ.	

0,5	л/г	 Було	утруднено	відмовою	на	наше	прохання	
надати	письмовий	Запит	від	АПУ	

19.04.2015	 Досягнення	домовленості	із	сервісним	центром	ERC	про	тестування	та	заміну	протяжних	та	роликів	потокового	сканеру	Epson	
DS‐860n	спеціально	для	тестування	сканеру	в	Адміністрації	Президента	України.	

0,5	л/г	 	

12.05.2015	 Транспортування	потокового	сканеру	Epson	DS‐860n	від	представництва	Epson	в	Україні	до	сервісного	центру	ERC,	сдача	його	
на	тестування	та	заміну	роликів.	

2	л/г		 +Витрати	на	транспорт,	30	км.	

14.05.2015	

	

Транспортування	потокового	сканеру	Epson	DS‐860n	від	сервісного	центру	ERC	до	АПУ;	 2	л/г		 +Витрати	на	транспорт,	30	км.	

Встановлення	та	налагодження	робочого	місця	№1	(каб.	141)	в	конфігурації:	потоковий	сканер	Epson	DS‐860n,	блок	
мережевого	інтерфейсу,	програмне	забезпечення	Epson	Document	Capture	Pro,	програмне	забезпечення	ABBYY	Scan	Station	у	
варіанті	роботи	1:	«Запуск	з	ABBYY	Scan	Station»	та	варіанті	роботи	2:	«Запуск	із	сканеру	Epson	DS‐860n»;	

8	л/г		 4	години	працювали	2	фахівця		

Демонстрація	роботи	робочого	місця	№1	та	консультації.	 4	л/г		 2	години	працювали	2	фахівця		

19.05.2015	 Налагодження	робочого	місця	№2	(каб.	302)	в	конфігурації:	потоково‐планшетний	сканер	Epson	DS‐7500n,	блок	мережевого	
інтерфейсу,	програмне	забезпечення	Epson	Document	Capture	Pro,	програмне	забезпечення	ABBYY	Scan	Station	у	варіанті	
роботи	1:	«Запуск	з	ABBYY	Scan	Station» та	варіанті	роботи	2: «Запуск	із	сканеру	Epson	DS‐7500n ‐ 1»;	

6	л/г	 	

Демонстрація	роботи	робочого	місця	№2	та	консультації.	 1	л/г		 	

29.05.2015	 Консультації персоналу АПУ по роботі із сканером, мережевим інтерфейсом, програмним забезпеченням, навчання 
персонал АПУ, персоналу АПУ. Навчання персоналу АПУ правильній підготовки документів до сканування. 

4	л/г	 	

29.05.2015	 Налагодження	робочого	місця	№3	(каб.	141)	в	конфігурації:	потоково‐планшетний	сканер	Epson	DS‐7500n,	блок	мережевого	
інтерфейсу,	програмне	забезпечення	Epson	Document	Capture	Pro,	програмне	забезпечення	ABBYY	Scan	Station	у	варіанті	
роботи	1:	«Запуск	з	ABBYY	Scan	Station» та	варіанті	роботи	2: «Запуск	із	сканеру	Epson	DS‐7500n ‐ 2»;	

2,5	л/г		 	

Демонстрація	роботи	робочого	місця	№2	та	консультації	 0,5	л/г		 	

ЗАГАЛОМ	 33,5	л/г	 +	Витрати	на	транспорт	та	зв’язок	

Вказані	послуги	та	консультації	надані	безкоштовно	для	Адміністрації	Президента	України,	за	рахунок	власника	ПП	«Лабораторія	інформаційних	
технологій»		Цирульнєва	Ю.Б.	з	метою	прагнення	внести	свій	громадський	внесок	у	розвиток	електронного	документообігу	Адміністрації	Президента	
України,	надати	кваліфіковану	допомогу	персоналу	Департаменту	інформаційно‐комунікаційних	систем	Адміністрації	Президента	України.	

Генеральний	директор	 	 	 	 	 	 	 Цирульнєв	Ю.Б.	

	


