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1. Wstęp
Strona internetowa rciwn.pl agreguje wszystkie serwisy umożliwiające przeglądanie oraz zakup
danych rejestru cen i wartości nieruchomości pracujące w technologii firmy
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Niniejsza dokumentacja stanowi opis podstawowych czynności, jakie są najistotniejsze dla nowych
użytkowników systemu.
Zespół Geo-System Sp. z o.o. jest zawsze do Paostwa dyspozycji i w przypadku pytao lub wątpliwości,
które nie zostały opisane w niniejszej dokumentacji prosimy o kontakt:
telefon: 22 847-35-80
e-mail: serwis@punktyadresowe.pl

2. Zakładanie konta w systemie i logowanie
Z serwisu korzystad mogą jedynie osoby posiadające login i hasło. Jeśli nie masz jeszcze konta
w systemie kliknij przycisk "Wypełnij wniosek" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je założyd.
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3. Wyszukiwanie informacji
Strona rciwn.pl umożliwia wyszukiwanie informacji na trzy sposoby:




Wyszukiwanie ogólne
Po sygnaturze dokumentu
Wyszukiwanie po frazie

Opcje te widoczne są w lewym górnym rogu strony głównej, widocznej po zalogowaniu.

Interfejs strony po zalogowaniu, na czerwono zaznaczono "wyszukiwanie informacji"

3.1 Wyszukiwanie ogólne
Podstawową formą wyszukiwania w systemie jest "Wyszukiwanie ogólne", po kliknięciu pojawia się
szereg filtrów zawężających kryteria wyszukiwania.
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Rodzaj zapisu - za pomocą tego menu rozwijanego można zawęzid wyniki
dokumentów związanych z obrotem lub wyceną nieruchomości.

wyszukiwania do

Forma obrotu - tutaj zaznaczyd można czy transakcja dotyczy rynku pierwotnego , wtórnego,
sprzedaży przetargowej, sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym czy innych.
Rodzaj transakcji - sprzedaż nieruchomości, oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, dzierżawa,
zarząd, spadek, darowizna itd.
Strona kupująca - wybór podmiotu nabywającego dane prawo do nieruchomości.
Strona sprzedająca - wybór podmiotu sprzedającego dane prawo do nieruchomości.
Rodzaj nieruchomości - aby skutecznie wyszukad daną transakcję należy wybrad wszystkie możliwie
warianty zaklasyfikowania tej nieruchomości (przydatna będzie opcja "zaznacz kilka").
Udział - istnieje możliwośd wyboru udziału 1/1 udziały mniejsze traktowane są jako jedna kategoria.
Istnieje też możliwośd wyszukiwania informacji wg gmin, a także obrębów.
Zaleca się stosowanie minimalnej ilości filtrów aby zmniejszyd ryzyko pominięcia pożądanej transakcji
w wyszukiwaniu.

3.1.1 Wyszukiwanie po parametrach działki, budynku lub lokalu
Wyszukiwanie ogólne posiada również funkcję wyszukiwania za pomocą parametrów działki,
budynku lub lokalu dostępne w ukrytych menu widocznych na poniższej grafice.

Powyżej zaznaczono dodatkowe opcje wyszukiwania. Po kliknięciu otwiera się ukryte wcześniej menu.
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3.2 Wyszukiwanie po sygnaturze dokumentu
Znajomośd sygnatury dokumentu lub numeru karty daje możliwośd wyszukiwania za pomocą tych
danych w zakładce "Wyszukiwanie po sygnaturze dokumentu".

3.3 Wyszukiwanie po frazie
Wyszukiwanie po frazie zawartej np. w uwagach do aktu notarialnego, operatu szacunkowego czy
innego dokumentu dostępne jest w zakładce "Wyszukiwanie po frazie" w panelu po lewej stronie.

Wyszukiwanie po frazie

3.4 Wyniki wyszukiwania
Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i kliknięciu przycisku "szukaj", u dołu strony wyświetlone
zostaną wyniki wyszukiwania.
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Po wyświetleniu wyników wyszukiwania istnieje możliwośd dodania interesujących nas dokumentów
do koszyka. Jego zawartośd zobaczyd można w panelu po lewej stronie.

Przycisk "przegląd" (w zaznaczonym na czerwono prostokącie) wyświetla widoczny z prawej strony
"przegląd wybranych kart" (prostokąt zielony)
Przycisk "zakup" (w zaznaczonym na czerwono prostokącie) powoduje przejście do podsumowania i
płatności.
Przycisk "podgląd" obok nazwy dokumentu pozwala na wgląd w dokument (cena pozostaje ukryta).

4. Wyszukiwania archiwalne
Istnieje możliwośd wglądu w zakupy dokonane przez rzeczoznawcę, opłacenie transakcji przy pomocy
transakcji elektronicznych, pobranie dokumentu obliczenia opłaty ProForma oraz usunięcie danej
pozycji listy.

5. Zarządzanie kontem
Zarządzanie kontem daje możliwośd zmiany hasła. Aby to uczynid wystarczy kliknąd "Zmieo hasło" na
dole panelu po lewej stronie i wypełnid pola wyświetlone po kliknięciu. Do zmiany hasła na nowe
konieczne jest podanie dotychczasowego hasła.
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