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Convenții de notare
Acest ghid utilizează următoarele formatări de text și indicatoare:

Indicatoare

Semnificație
Indică o notă. Atrage atenția asupra unor informații
importante.
Indică o avertizare. Indică informații esențiale pentru a nu
dăuna funcționării sistemului sau aplicației.
Indică o interzicere. Indică informații de importanță majoră
menite să atragă atenția asupra unor acțiuni ce trebuie evitate
pentru a nu produce daune majore.
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1. Descriere generală
MATRISK MODUL CONTRACTE este destinat generării electronice a contractelor de prestări
servicii și a angajamentelor de confidențialitate aferente activității de evaluare a riscurilor la
securitatea fizică cu aplicația MATRISK . Acest modul vă ajută să vă eficientizați munca,
permițând:
 formatarea șabloanelor pentru contracte;
 editarea datelor societății prestatoare;
 editarea datelor specifice contractului;
 previzualizarea contractului;
 generarea automată și salvarea un contract pe disc;
 previzualizarea și tipărirea direct din aplicație a contractului dacă este instalat și licențiat
modulul de tipărire.

MATRISK MODUL CONTRACTE este destinat utilizării împreună cu aplicația
MATRISK versiunea v5.1 sau superioară.
MATRISK MODUL CONTRACTE poate fi achiziționat fie împreună cu pachetul
MATRISK fie de către clienții care dețin deja o licență MATRISK validă.
MATRISK MODUL CONTRACTE este livrat cu două șabloane de contract predefinite,
câte unul pentru obiectiv negrupat, respectiv pentru grupuri de obiective. Aceste
șabloane pot fi editate sau duplicate și folosite ca model pentru a cera propriile
modele de contract de prestări servicii.
Funcția de tipărire a contractelor generate cu MATRISK MODUL CONTRACTE este
disponibilă numai dacă pe calculatorul respectiv este licențiat MODULUL TIPĂRIRE
RAPOARTE.
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2. Utilizarea MATRISK MODUL CONTRACTE
MATRISK MODUL CONTRACTE este accesibil din pagina unui grup de obiective sau a unui

obiectiv negrupat, prin apăsarea butonului

2.1.

.

Pagina MATRISK MODUL CONTRACTE

După apăsarea acestui buton, va fi afișată o fereastră prin intermediul căreia se vor actualiza
/ edita datele contractului, șablonul folosit, precum și butoanele de control, ca în figura de
mai jos:
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Figura 1 Pagina MATRISK MODUL CONTRACTE pentru un grup de obiective

Câmpurile care pot fi editate sunt:


Valoarea contractului
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Moneda în care este specificată valoarea
Comentarii valoare, de exemplu, „fără TVA”, „cu TVA” sau orice alte mențiuni pe care
utilizatorul le consideră relevante
Termen de plată a facturilor
Termen de valabilitate contract
Număr de exemplare
Data încheierii contractului

Caseta Șablon de contract permite selectarea șablonului folosit pentru generarea contractului.
Șablonul de contract reprezină un șablon similar cu cel pentru generarea raportului de evaluare
asociat analizei, iar încărcarea lui în contractul curent se face prin intermediul butonului de
selecție

afișat în dreapta câmpului de editare:

Figura 2 Selectarea șablonului de contract

Dacă se apasă butonul de selecție, atunci se va afișa o fereastră cu toate șabloanele de contract
existente în baza de date, din care se va alege cel dorit:
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Figura 3 Selecția șablonului de contract

Ca și la șabloanele de raport, un șablon stocat într-un contract poate fi exportat în baza de
date prin intermediului butonului Export.
Caseta Obiective disponibile, afișată în partea dreaptă a ferestrei MATRISK MODUL
CONTRACTE numai dacă modulul este folosit în cadrul unui grup de obiective, permite
selectarea obiectivelor care aparțin grupului respectiv pe care le dorim incluse în contract;
numai obiectivele selectate vor fi listate în anexa la contract, folosindu-se în șablon variabila
„Contract grup: Listă obiective”
Pentru a facilita selecția, sunt disponibile două butoane care permite selectarea, respectiv
deselectarea tuturor obiectivelor din listă.
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2.2.

Setarea datelor societății prestatoare

Întrucât pentru completarea datelor contractului sunt necesare informații suplimentare despre
societatea licențiată (implicit, societatea prestatoare a serviciului de evaluare a riscurilor la
securitatea fizică folosind MATRISK), începând cu versiunea 5.1 în MATRISK pot fi introduse
următoarele date:










Adresă
Județ
Localitate
Nr. de telefon
CIF
Numărul Registrul Comerțului
Banca
Cod IBAN
Calitatea reprezentantului societății prestatoare (administrator / director general)

Aceste date se editează prin intermediul funcției „Societate prestatoare”, accesată cu butonul

, afișat în pagina „Administrare date” a secțiunii de setări a MATRISK. Datele
societății se vor actualiza prin intermediului următorului dialog:

Figura 4 Date societate prestatoare
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2.3.

Editarea șablonului de contract

Editarea șablonului de contract este identică cu cea a unui șablonul de raport (vezi secțiunea
6.5 Șabloane raport din manualul de utilizare MATRisk 5.1) și se petrece în aceeași fereastră.
Mai jos prezentate câteva amănunte care fac discriminarea între cele două tipuri de
șabloane:


deși sunt prezentate în aceeași fereastră, iconițele asociate lor sunt diferite, așa cum
este ilustrat în figurile de mai jos:
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Figura 5 Șabloane de contract (small icon view)

Figura 6 Șabloane de contract (large icon view)
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la crearea unui nou șablon utilizatorul este întrebat ce fel de șablon dorește să creeze:

Figura 7 Selecție tip de șablon nou



listele de cheițe (variabile) care sunt disponibile și pot fi foloste în șablon sunt, desigur,
diferite: lista cu variabilele disponibile este detaliată în secvența de mai jos:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Denumire
PAGINA NOUA
Administrator
societate
prestatoare
Contract grup: Comentarii pret
Contract grup: Data incheierii
Contract grup: Lista obiective
Contract grup: Moneda
Contract grup: Nr. exemplare
Contract grup: Termen de plata
Contract
grup:
Termen
de
valabilitate
Contract grup: Valoare
Contract ob.: Comentarii pret
Contract ob.: Data incheierii
Contract ob.: Moneda
Contract ob.: Nr. exemplare

21
22
23
24

Contract ob.: Termen de plata
Contract
ob.:
Termen
de
valabilitate
Contract ob.: Valoare
Grup de obiective
Grup de obiective : Banca
Grup de obiective : Calitate
reprez.
Grup de obiective : CIF
Grup de obiective : e-mail
Grup de obiective : IBAN
Grup de obiective : nr. reg. com

25
26

Grup de obiective : Reprezentant
Grup de obiective : Sediu social

17
18
19
20

Descriere
Adaugă o pagină nouă
Numele
administratorului
societății
evaluatoare
Text afișat referitor la valoarea contractului
Data de încheiere a contractului
Lista de obiective selectată a fi afișată
Moneda în care se valorifică contractual
Numărul de exemplare în care se întocmește
contractul
Termenul de plată pentru facturile emise
Termenul de valabilitate al contractului
Valoarea numerică a contractului
Text afișat referitor la valoarea contractului
Data de încheiere a contractului
Moneda în care se valorifică contractual
Numărul de exemplare în care se întocmește
contractul
Termenul de plată pentru facturile emise
Termenul de valabilitate al contractului
Valoarea numerică a contractului
Numele grupului de obiective
Banca grupului de obiective
Calitatea reprezentatului grupului
Codul de identificare fiscala pentru grup
E-Mail grup
IBAN grup
Numărul sub care e înregistrat la Registrul
Comețului
Reprezentant
Sediul social
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Grup de obiective : Telefon
Obiect activitate grup
Obiectiv
Obiectiv: Adresa
Obiectiv: Banca
Obiectiv: Calitate reprez.
Obiectiv: CIF
Obiectiv: Email
Obiectiv: IBAN
Obiectiv: Judet
Obiectiv: Localitate
Obiectiv: Nr. Reg.Com

39
40
41
42
43

Obiectiv: Reprezentant
Obiectiv: Telefon
Soc. prest.: Adresa
Soc. prest.: Banca
Soc. prest.: Calitate reprez.

44
45
46
47
48

Soc. prest.: CIF
Soc. prest.: IBAN
Soc. prest.: Judet
Soc. prest.: Localitate
Soc. prest.: Nr. Reg. Com

49
50

Soc. prest.: Telefon
Societatea prestatoare

2.4.

Numaăr telefon
Obiectul de actitate a grupului
Denumire obiectiv
Adresă obiectiv
Banca obiectiv
Calitatea reprezentantului
Cod identificare fiscal obiectiv
eMail obiectiv
IBAN obiectiv
Judet obiectiv
Localitate obiectiv
Numărul sub care e înregistrat la Registrul
Comețului
Numele reprezentantului obiectivului
Numele de telefon al reprezentantului
Adresa societății prestatoare
Banca societății prestatoare
Calitatea
reprezentantului
societății
prestatoare
Codul de identificare a societății prestatoare
IBAN-ul societății prestatoare
Județul societății prestatoare
Localitatea societății prestatoare
Numărul
de
înregistrare
la
Registrul
Comerțului al societății prestatoare
Numărul de telefon al societății prestatoare
Numele societății prestatoare

Previzualizarea și generarea contractului

Informațiile necesare generării unui contract de prestări servicii sunt colectate automat din:
-

setările aplicației (numele și datele de identificare ale societății prestatoare – a se
vedea paragraful anterior);
datele obiectivului sau a grupului de obiective pentru care se generează contractul;
datele specifice contractului (valoare, termen de plată etc.)

În fereastra MATRISK MODUL CONTRACTE sunt diponibile butoane care permit previzualizarea
conținutului și, respectiv, generarea contractului. La apăsarea oricăruia dintre ele se face, mai
întâi o verificare a completitudinii contractului și se afișează un mesaj de avertizare exact ca
la rapoartele obișnuite. Mai jos este un exemplu de avertizare:

Figura 8 Avertizare înainte de crearea contractului
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La apăsarea butonului „Previzualizare...”
va fi afișată o fereastră pentru
vizualizarea contractului cu informațiile disponibile la momentul respectiv. Utilizarea ferestrei
de previzualizare contract este similară cu cea al ferestrei de previzualizare raport din
structura MATRISK standard.
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Figura 9 Previzualizare contract

Pentru generarea contractului se va apăsa butonul „Generare...”
; va fi generat
și verificat conținutul contractului, apoi va fi afișată o fereastră care permite selectarea
locației în care va fi salvat fișierul asociat.
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2.5.

Tipărirea contractului
Această funcție este disponibilă numai dacă este instalat și licențiat modulul
MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE.

Următoarele două butoane permit tipărirea cu previzualizare și tipărirea rapidă a contractului,
întocmai ca la tipărirea unui raport:

Figura 10 Butoanle de tipărire

Mai jos este prezentată fereastra de previzualizare specifică tipăririi unui contract din aplicația
MATRISK:

Figura 11 Tipărire contract
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Pentru mai multe informații referitoare la tipărirea din MATRISK folosind modulul MATRISK
TIPĂRIRE RAPOARTE, vă rugăm să consultați documentația acestuia, disponibilă în
secțiunea Suport a site-ului MATRSIK, www.matrisk.ro.

Suport tehnic
Dacă în urma parcurgerii specificaţiilor şi sugestiilor cuprinse în cadrul acestui ghid nu
reuşiţi să rezolvaţi problema apărută în utilizarea aplicației MATRISK, aveţi la dispoziţie
următoarele variante:
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Telefon suport tehnic: +40 21.252.76.65



E-mail: matrisk@onestsolutions.ro

