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Miejskie centrum usług wspólnych
Gospodarki przestrzennej
Nowoczesne technologie informatyczne wspomagają sprawną komunikację oraz współpracę przy
realizacji zadań w rozproszonych organizacjach. Tworzenie Centrów Usług Wspólnych pozwala na znaczne
zmniejszenie kosztów obsługi większości procesów, nawet tych najbardziej skomplikowanych. Rozwiązanie
takie sprawdza się zarówno w dużych komercyjnych firmach, jak i jednostkach administracji publicznej.
Dzięki możliwości współdzielenia kosztów oraz tworzenia wspólnych procedur i standardów pracy, jednostki
tworzące CUW mogą efektywniej realizować powierzone im zadania.
Comarch ERGO to kompleksowe rozwiązanie pozwalające uruchomić elektroniczną platformę Centrum
Usług Wspólnych Gospodarki Przestrzennej, gwarantując:
nn Ścisłą współpracę jednostek tworzących CUW,
nn Wymianę aktualnych danych pomiędzy jednostkami, usprawniając podejmowanie decyzji prawnych,

administracyjnych i gospodarczych,
nn Sprawną obsługę procesów realizowanych przez jednostki zewnętrzne, podlegające samorządom

(zarządy dróg, zakłady wodociągów i kanalizacji, zakłady gospodarki komunalnej).
Wszystko to sprawia, że jednostki tworzących CUW mogą skuteczniej realizować strategie zintegrowanych
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju swoich miast, lepiej odpowiadając na potrzeby mieszkańców.
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Współpraca w prowadzeniu rejestrów i ewidencji
Korporacyjny model systemu Comarch ERGO gwarantuje współpracę w prowadzeniu rejestrów publicznych.
System umożliwia wzajemne wykorzystanie danych referencyjnych prowadzonych przez urząd miasta i jego
jednostki. Przykładowo, danymi referencyjnymi dla ewidencji dróg i obiektów mostowych, prowadzonych
przez zarząd dróg miejskich są dane referencyjne prowadzone przez miasto, takie jak ewidencja miejscowości,
ulic i adresów, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz bazy danych EGiB,
BDOT500 i GESUT.

Zintegrowana gospodarka komunalna
Comarch ERGO dostarcza systemy klasy AMS (Asset Managment System), które umożliwiają zarządzanie
majątkiem komunalnym. Dzięki nowym funkcjonalnościom, urząd miasta oraz zarządcy komunalni mają
dostęp on-line do prowadzonych przez nich baz danych majątku komunalnego oraz związanych z nimi
takich aspektów jak: zajęcie pasa drogowego, terminy budowy, remontów czy też usuwania awarii. System
zapewnia koordynację procesów inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z majątkiem komunalnym
realizowanych przez poszczególne jednostki CUW.

Inteligentne miasta
W budowie inteligentnych miast kluczową rolę odgrywają nowe technologie. Nowoczesne rozwiązania
usprawniają procesy miejskie i zwiększają komfort życia jego mieszkańców. Comarch ERGO zapewnia
integrację baz danych majątku komunalnego z danymi napływającymi z systemów odpowiedzialnych za
zarządzanie aktywnymi urządzeniami monitoringu. Dzięki temu, możliwe jest np. usprawnienie transportu,
poprawa biezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście, czy też zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.

Integracja z urządzeniami monitoringu miejskiego
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Wspólny System Informacji Przestrzennej
Comarch ERGO to jeden System Informacji Przestrzennej, prezentujacy dane publiczne zawarte w rejestrach
i ewidencjach prowadzonych przez urząd miasta i jego jednostki. Geoportal może prezentować zintegrowane
dane wszystkich jednostek tworzących CUW, dotyczące działek ewidencyjnych, adresów budynków, zajęcia
pasa drogowego, prowadzonych prac budowlanych, remontowych czy też utrudnień drogowych. Co więcej,
każda jednostka może posiadać swój własny wewnętrzny Geoportal, który zapewnia dostęp do szczegółowych
danych zawartych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez inne partnerskie jednostki.

Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców
Comarch ERGO umożliwia uruchomienie jednolitej platformy świadczenia e-usług, gwarantując
kompleksową obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie zadań realizowanych przez jednostki tworzące
CUW. Rozwiązanie zintegrowane jest z usługami płatności elektronicznych. Dzięki budowie opartej o model
usługowy, Comarch ERGO pozwala na wdrożenie e-usług o zróżnicowanej architekturze, zapewniając
integrację z systemem EZD, funkcjonującym w danej organizacji.

Zasób geodezyjny i kartograficzny to podstawa
Kluczową rolę w procesach gospodarki przestrzennej pełnią bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego. Dostęp do aktualnych danych jest warunkiem koniecznym ich bezpośredniego
wykorzystania w procesach decyzyjnych. Bazy te pełnią także istotną rolę w prowadzeniu rejestrów
i ewidencji, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne gromadzonych w nich danych. Comarch ERGO to
kompleksowy system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym spełnieniającym te wymagania.

Dlaczego Comarch ERGO?
Nowoczesny system przystosowany do
specyfiki działania CUW

Standaryzacja procedur, rejestrów oraz
dostępu do informacji

Wsparcie procesu decyzyjnego dzięki
dostępowi do aktualnych informacji

Szybsza realizacja procesów i procedur
administracyjnych

Efektywne wykorzystanie dostępnych
zasobów, lepsza organizacja pracy

PLN

Niższe koszty zakupu i eksploatacji
dzięki współużytkowaniu zasobów IT

Wykorzystanie efektu skali

Wdrożenia Comarch ERGO
Comarch ERGO został wdrożony w ponad 200
jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce:
nn Miasto Grudziądz – Zintegrowany System

Miejskiej Gospodarki Przestrzennej
nn Województwo kujawsko-pomorskie –

Wojewódzki CUW Gospodarki Przestrzennej
nn Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

– Zintegrowany System Zarządzania
Infrastrukturą Drogową
nn Powiat dzierżoniowski – Powiatowo-gminny

CUW Gospodarki Przestrzennej
nn Powiat kłodzki – Powiatowo-gminny CUW

Gospodarki Przestrzennej
nn Powiat bielski – Powiatowo-gminny CUW

Gospodarki Przestrzennej
nn Powiat łukowski – Powiatowo-gminny CUW

Gospodarki Przestrzennej
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O COMARCH
Comarch jest globalnym producentem i dostawcą rozwiązań informatycznych. Firma została założona w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku
jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Prowadzi projekty dla czołowych marek z polski i świata w najważniejszych
sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji
publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy
światowych marek w ponad 60 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi, Vodafone,
T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN czy MTS, BNP Paribas Fortis, Alior Bank SA (Carlo Tassara Group), Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des
Alpes, BRE Bank, BZ WBK (Grupa Santander), CitiFinancial (Citigroup), Delta Lloyd Life, Deutsche Bank PBC, ING Insurance.
Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk,
EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2016 r. była to
kwota 169 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 5400 ekspertów w 90 biurach w 31 krajach na świecie.
Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39 a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65–406.
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