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Co to jest e-awizo

System e-awizo umożliwia otrzymywanie potwierdzenia doręczeń 

poczty elektronicznej. Jest to usługa elektroniczna udostępniająca 

nadawcy listu elektronicznego informację o czasie odebrania 

wiadomości. 

W ramach e-usługi oferuje się informację przesyłaną e-mailem na 

adres pocztowy zarejestrowany w systemie, w której zostanie 

zamieszczony dokładny czas odebrania wiadomości. Pomimo tego, że 

większość programów pocztowych posiada opcję prośby 

o potwierdzenie zwrotne informujące o przeczytaniu wiadomości, 

najczęściej adresat listu ignoruje taką prośbę i nadawca nie wie czy 

i kiedy jego list został przeczytany.

System e-awizo zapewnia nadawcę o tym, kiedy jego list został 

przeczytany. Odbiorca bowiem, żeby przeczytać list, musi 

potwierdzić ten fakt na serwerze e-awizo. Nadawca i odbiorca 

używają przy tym własnych serwerów i programów pocztowych. 

Od nadawcy nie wymaga się posiadania kwalifikowanego podpisu 

cyfrowego. Do przygotowania potwierdzanej poczty oraz do jej 

odczytania nadawcy i odbiorcy używają programu e-awizo.

Podczas użytkowania systemu e-awizo, wiadomość nie „wychodzi” 

poza komputer użytkownika. System e-awizo do potwierdzenia 

wiadomości generuje jednokierunkowy skrót wiadomości i skrót ten 

jest użyty w procesie potwierdzania odbioru.
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Jak działa e-awizo

System e-awizo bazuje na współczesnych algorytmach 

kryptograficznych. Algorytmy te gwarantują wysoki poziom 

bezpieczeństwa przesyłanych wiadomości.

Do przygotowywania oraz do przeczytania wiadomości                    
        

z potwierdzeniem odbioru użytkownik używa programu e-awizo. Jest 

to niewielka aplikacja, którą można nieodpłatnie pobrać z adresu 

http://www.e-awizo.pl/pobierz.php.  Po pobraniu i zainstalowaniu 

programu e-awizo należy go uruchomić.

Przygotowywanie wiadomości

Nadawca wiadomości posiada konto w usłudze e-awizo.                    
    

Po uruchomieniu programu należy zalogować się używając swojego 

adresu e-mail oraz hasła.

Przygotowanie przesyłki odbywa się w kilku etapach.                    
        

Po przygotowaniu tekstu przesyłki, dołączeniu załączników, 

określeniu tematu listu program oblicza unikatowy skrót wiadomości. 

Następnie odbywa się pierwsza faza komunikacji z serwerem 

e-awizo, w trakcie której wygenerowany uprzednio skrót 

rejestrowany jest w bazie danych serwera. Serwer przydziela numer 

wiadomości i te dane przesyłane są do programu e-awizo.                   

W  kolejnym kroku program zabezpiecza wiadomość tworząc plik          

z rozszerzeniem .eAwizo, zawierający przesyłkę. 
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Po wygenerowaniu pliku następuje druga faza komunikacji                   
  

z serwerem e-awizo, w trakcie której przesyłka zostaje zatwierdzona 

jako gotowa do wysyłki. Wtedy następuje pomniejszenie stanu konta 

użytkownika o odpowiednią liczbą wygenerowanych przesyłek. 

Schemat komunikacji z serwerem e-awizo podczas przygotowywania 

przesyłki  przedstawiono na rys. 1. 

Rys. 1. Schemat komunikacji z serwerem e-awizo podczas przygotowywania przesyłki
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Odbieranie wiadomości

W celu przeczytania wiadomości, którą odebrano pocztą 

elektroniczną zawierającą załącznik w postaci pliku z rozszerzeniem 

.eAwizo niezbędne jest pobranie programu e-awizo.

Program e-awizo nie wymaga żadnych dodatkowych czynności 

związanych z  rejestrowaniem się w usłudze. Wystarczy pobrać             

i zainstalować program, a  następnie uruchomić go i otworzyć 

załączony do otrzymanej poczty plik załącznika z  rozszerzeniem 

.eAwizo.

Podczas odbierania wiadomości program e-awizo komunikuje się          

z serwerem e-awizo tylko raz. Podczas komunikacji program wysyła 

na serwer identyfikator przesyłki. Serwer rejestruje czas 

przeczytania przesyłki, a następnie wysyła do programu e-awizo 

dane potrzebne do wyświetlenia treści wiadomości na ekranie. 

Program, po otrzymaniu tych danych dekomponuje wiadomość 

zapisaną w pliku .eAwizo i ją wyświetla. Jednocześnie serwer wysyła 

do nadawcy wiadomości zarejestrowany czas odbioru przesyłki. 

Schemat blokowy komunikacji z serwerem e-awizo podczas 

odbierania wiadomości przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Schemat blokowy komunikacji z serwerem e-awizo podczas odbierania wiadomości
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Do korzystania z usługi e-awizo udostępniana jest aplikacja e-awizo. 

Jest to niewielki darmowy program, który można zainstalować            

w  systemie MS Windows. Program można pobierać ze strony 

http://www.e-awizo.pl/pobierz.php.

Odbiór wiadomości w programie e-awizo

Odbieranie wiadomości w programie e-awizo jest łatwe i nie wymaga 

żadnych dodatkowych kroków związanych z logowaniem się lub 

rejestracją w systemie e-awizo. Wystarczy pobrać i zainstalować 

program e-awizo. 

Program e-awizo automatycznie kojarzy rozszerzenie plików 

.eAwizo, które przychodzą pocztą elektroniczną. Teraz wystarczy 

otworzyć otrzymaną mailem wiadomość w postaci pliku .eAwizo, aby 

ją przeczytać. 

Aplikacja e-awizo

Rys. 3. Aplikacja e-awizo
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Tworzenie wiadomości 

za pomocą programu e-awizo

Wysyłanie wiadomości z potwierdzeniem odbioru za pomocą 

programu e-awizo jest łatwe. 

Po zalogowaniu się do systemu e-awizo wystarczy kliknąć na przycisk 

Nowa wiadomość, uzupełnić treść wiadomości, jej tytuł oraz 

ewentualnie dodać załączniki do wiadomości, a następnie kliknąć na 

przycisk Zarejestruj. 
Program automatycznie nawiąże połączenie z 

serwerem e-awizo i przygotuje plik wiadomości .eAwizo, który 

można wysłać z własnego konta pocztowego do odbiorcy wiadomości. 

Program automatycznie umieszcza informację o przesyłce na liście 

wiadomości utworzonych. 

W celu wysłania wiadomości można posłużyć się intuicyjnym 

kreatorem uruchamianym za pomocą przycisku Wyślij. 

Rys. 4. Kreator wysyłania wiadomości w aplikacji e-awizo
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Klienci instytucjonalni mogą korzystać z modułu zarządzania 

użytkownikami. Moduł ten pozwala  użytkownikowi usługi na 

administrowanie grupą subkont w usłudze e-awizo. Dostęp do 

modułu zarządzania grupą użytkowników możliwy jest w portalu 

www.e-awizo.pl, po wybraniu zakładki Zarządzanie kontem. 

Moduł zarządzania użytkownikami pozwala administratorowi grupy 

użytkowników na śledzenie przesyłek pozostałych użytkowników 

grupy, a także na dodawanie i usuwanie użytkowników z grupy. 

Podczas usuwania użytkownika z grupy, administrator może wskazać 

innego użytkownika w grupie, na którego scedowane zostaną 

przesyłki usuwanego użytkownika.

Rys. 5. Zarządzanie użytkownikami w portalu e-awizo

Zarządzanie użytkownikami

w portalu e-awizo
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Cennik usługi e-awizo

Zamieszczony powyżej cennik obowiązuje wraz z umową 

podpisywaną na czas nieokreślony. Opłata za pakiet dotyczy  

odnawianej w każdym miesiącu liczby potwierdzeń. 

Pakiet potwierdzeń dostępny jest dla wszystkich pracowników upoważnionych przez 

pracodawcę. Po podpisaniu aneksu do umowy możliwe są zmiany wielkości pakietów       

w zależności od potrzeb klienta. 

Liczba potwierdze  Cena jednostkowa (netto)
Op ata za pakiet

(netto) 

1 000 szt.
0,20 z ./szt.

200,00 z .

5 000 szt.
0,18 z ./szt.

650,00 z .

10 000 szt.
0,12 z ./szt.

800,00 z .

50 000 szt.
0,10 z ./szt.

2800,00 z .

100 000 szt.
0,07 z ./szt.

4000,00 z .

200 000 szt.
0,04 z ./szt.

5000,00 z .
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BrainSoft Sp. z o. o.

Miło nam zaprezentować Państwu ofertę firmy BrainSoft Sp. z o. o. 

Nasza firma jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność              

z zakresu projektowania, realizacji i kompleksowego wdrożenia 

systemów informatycznych.

Nasza oferta jest bardzo szeroka. Specjalizujemy się                     
        

w projektowaniu systemów ochrony informacji, systemów 

bezpiecznego zarządzania informacją, a także w projektowaniu 

aplikacji graficznych bazujących na szybkich bibliotekach DirectX 

oraz OpenGL. Wykonujemy także projekty graficzne, wizualizacje i 

animacje na potrzeby multimedialnych systemów prezentacji danych 

w Internecie. Projektujemy serwisy internetowe oraz systemy 

zarządzania treścią. Posiadamy również doświaczenie w 

projektowaniu systemów baz danych oraz w analizie statystycznej 

danych i systemach datamainingowych. Tak bogaty zakres 

świadczonych usług wynika z różnorodnych doświadczeń zespołu 

pracowników, którym dysponujemy.

Poziom merytoryczny pracowników firmy ugruntował się dzięki pracy 

naukowej na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jednocześnie powiększaliśmy nasze 

doświadczenia pracując w wielu firmach informatycznych naszego 

regionu.

Oferujemy kompleksową obsługę — od doradztwa, poprzez 

projektowanie i realizację systemów informatycznych                     
      

aż po wdrożenie. Staramy się spełniać nawet najbardziej nietypowe 

oczekiwania naszych klientów.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.




