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Comarch e-Investor to nowoczesny system informatyczny dedykowany 

wsparciu obsługi inwestorów (instytucji, podmiotów gospodarczych i 

osób fizycznych) oraz jednostek samorządowych, wspieranych przez 

System Informacji o Terenie (SIT). SIT dostarcza niezbędnych w procesie 

decyzyjnym analiz przestrzennych dotyczących proponowanej inwestycji. 

Jest to unikalne rozwiązanie, które ma służyć upowszechnianiu informacji 

inwestycyjnych.

Comarch e-Investor to również zintegrowany, wielofunkcyjny system wspie-

rający prace Centrów Obsługi Inwestora (COI). Składają się na niego:

•  Portal Inwestora, 

•  Elektroniczny Obieg Dokumentów 

•  oraz funkcjonalności Podsystemu Informacji o Terenie pozwalającej na 

analizę informacji przestrzennej terenu lub obiektu inwestycyjnego. 

Podstawowym źródłem informacji są dane geodezyjne w tym elektronicz-

na ewidencja gruntów, budynków, lokali oraz plan sieci uzbrojenia terenu.

System ukierunkowany jest na inwestora ale tworzy również platformę 

dla samorządu - przydatną do wsparcia prac administracyjnych związa-

nych z obsługą inwestycji. Jednocześnie stanowi doskonałą wizytówkę 

promującą region, a dla obywateli może stać się cennym źródłem infor-

macji o okolicy.

Comarch e-Investor
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Comarch e-Investor –  
kluczowe funkcjonalności

 Wyszukiwarka inwestycji – zapewnia prezentację infor-

macji o inwestycjach w przejrzystej i atrakcyjnej formie. 

Dostępne są następujące formy przedstawienia danych 

o terenie:

• mapa – prezentacje inwestycji w kontekście terenu na 

jakim się znajduje. Pozwala na szybką ocenę przydat-

ności danego terenu pod konkretną inwestycję. Umoż-

liwia jednocześnie zapoznanie się z okolicą w jakiej 

znajduje się konkretna działka.

• dane opisowe – szczegółowe dane o inwestycji takie 

jak: powierzchnia, uzbrojenie terenu itp. Portal groma-

dzi szczegółowe dane o terenie zgodnie z formatem 

zdefiniowanym przez Polską Agencję Informacji i In-

westycji Zagranicznych (PAIIZ)

• galeria - zdjecia przedstawiające widok na teren in-

westycji.

Rysunek 1 Wyszukiwarka inwestycji

Rysunek 2 Prezentacja danych o inwestycji
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 System CMS – umożliwiający elastyczne definiowanie wyglądu oraz zawartości stron Portalu Inwestora.

Architektura Portalu Inwestora oparta jest o system CMS (Content Management System), czyli o możliwość wykorzystania goto-

wych komponentów do tworzenia serwisu. Takimi komponentami są zarówno szablony stron, jaki i poszczególne elementy (mo-

duły) składające się na dane strony. Każdy z nich określa dokładnie układ pojedynczej strony, jej kolorystykę i rozmieszczenie po-

szczególnych elementów. Tak przyjazne użytkownikowi i łatwe w obsłudze narzędzie - znacznie przyspiesza publikowanie bie-

żących informacji o inwestycjach. Dzięki takiemu podejściu osoba odpowiedzialna za zawartość merytoryczną serwisu może sa-

modzielnie zadbać o wygląd edytowanej przez siebie strony. 

Rysunek 3 Portal Inwestora

Rysunek 4 System CMS
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Od strony administracyjnej dostępny jest edytor raportów (wykonany w technologii WYSIWYG) co gwarantuje łatwość i ergono-

mię tworzenia i edycji definicji raportów. Użytkownik nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy informatycznej do pracy z edy-

torem. Po stworzeniu raportu może on zostać opublikowany na Portalu Inwestora.

 Moduł raportujący – pozwala na tworzenie, edycję oraz publikację raportów. Informacje zarówno o inwestycjach jak i o regio-

nie mogą być wyświetlane również w formie raportów: zestawień oraz wykresów.

 Obsługa korespondencji i spraw – pozwala na kompleksową obsługę różnorodnych zapytań/spraw dotyczących inwestycji 

od momentu wpłynięcia zapytanie do udzielenia odpowiedzi. Użytkownik zyskuje możliwość załatwienia spraw inwestycyj-

nych bezpośrednio poprzez Portal Inwestora. Na stronie WWW istnieje też możliwość rozpoczęcia sprawy poprzez Portal In-

westora

Rysunek 5 Raport w Portalu Inwestora

Rysunek 6 Edytor raportów
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 Prezentacja kompozycji mapowych – zapewnia wizualizację map poprzez strony WWW, łatwość konfigurowania i tworzenia 

nowych map. Na potrzeby tej funkcjonalności w systemie CMS również przygotowane są specjalne, dedykowane szablony, 

które w prosty i szybki sposób pozwalają tworzyć strony zawierające mapy. Komponenty te wyposażone są w szereg funk-

cjonalności ułatwiających poruszanie się po mapie, a także wyszukiwanie i uzyskiwanie szczegółowych informacji o obiek-

tach widocznych na mapach.

Rysunek 8 Elektroniczny Obieg Dokumentów

Rysunek 7 Zakładanie sprawy w Portalu Inwestora

Następnie taka sprawa jest przesyłana do elektronicznego obiegu dokumentów, w którym po stronie urzędu następuje jej rozpatrze-

nie. Użytkownik ma możliwość monitorowania postępów prac dotyczących swoich zgłoszeń bezpośrednio poprzez Portal Inwestora. 
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Rysunek 9 Interaktywna mapa w Portalu Inwestora Rysunek 10 Edytor analiz przestrzennych

 Analizy przestrzenne – Comarch e-Investor daje też możliwość prezentacji dynamicznych analiz przestrzennych poprzez 

przeglądarkę WWW. System zawiera graficzny edytor do tworzenia własnych analiz.

W systemie Comarch e-Investor został ponadto zaimplementowany zbiór procedur i wzorców przetwarzania i prezentacji danych 

przestrzennych, które można zastosować do:

• Wykonywania procedur geoprzetwarzania w oparciu o dane o infrastrukturze na danym obszarze.

• Tworzenia zaawansowanych analiz przestrzennych operujących na danych wektorowych. 

• Tworzenia zmieniających się w czasie przestrzennych warstw tematycznych i ich prezentacji na stronach Portalu Inwe-

stora
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Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które 
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biznesowe. Głównym atutem firmy jest głęboka wiedza branżowa, którą pokazujemy naszym klientom 
w postaci zintegrowanych systemów informatycznych w sektorach telekomunikacyjnym, usług 
finansowych, administracji publicznej, oraz dla dużych, średnich i małych firm. Comarch zatrudnia 
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