EGISET – system realizacji
zamówień elektronicznych

Marcin Zaczyński

Zmiany w systemie zamówień I
• Nowy/tymczasowy adres: http://wyszukiwarka.ihar.edu.pl/

• Konieczność zakładania konta

• Mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia

Zmiany w systemie zamówień II
• Regulamin
Regulamin elektronicznego systemu zamówień zasobów
genowych Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów
Genowych
§1
Postanowienia wstępne
System zamówień Krajowego Centrum Roślinnych
Zasobów Genowych, dostępny pod adresami
www.egiset.ihar.edu.pl i www.wyszukiwarka.ihar.edu.pl
jest prowadzony przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w
Radzikowie, 05-870 Błonie wpisany do Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000074008, NIP 5290007029, REGON
00007948000000.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i
określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem
Umowy przekazania materiału genetycznego za
pośrednictwem systemu zamówień.
(…)

• Polityka prywatności
Polityka prywatności serwisu www.egiest.ihar.edu.pl i
www.wyszukiwarka.ihar.edu.pl.
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez odbiorców w związku z korzystaniem
przez nich z usług zamawiania Obiektów poprzez System
2. Administratorem danych osobowych zawartych w
serwisie jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie,
05-870 Błonie KRS 0000074008, NIP 5290007029,
REGON 00007948000000.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam
danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych
osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie
danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (…)

Zmiany w systemie zamówień III
• Strona zamawiania połączona ze stroną informacyjną
http://dokumentacja.ihar.edu.pl

• Nowe rodzaje umów dostępne dla Odbiorców

Propozycje rozbudowy
•
•
•
•
•
•

Integracja zamówień PROW/HOBBY z EGISET
Stworzenie bazy popularnych wyszukiwań
Przeglądanie fotografii
Sortowanie rosnąco/malejąco po cechach oceny
Widget do umieszczenia na innych stronach
Indeksy nazw uzupełnione o dodatkową informację (liczba
załączników, zdjęć, dokumentów)
• Eksport danych bezpośrednio na adres mailowy
• Odsyłacze z poziomu danych paszportowych/oceny

Dziękuję

