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ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE DOLNOŚLĄSKIEJ
SŁUŻBY DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU
Projekt pt. „Elektroniczne Usługi Publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu” obejmował
wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, który usprawni realizację procesów zarządzania
infrastrukturą dróg wojewódzkich, województwa dolnośląskiego. Głównym celem projektu było usprawnienie
procesów zarządzania infrastrukturą dróg wojewódzkich, poprzez zapewnienie dostępności danych o stanie
infrastruktury drogowej w ciągu pasa drogowego.
Aby zapewnić możliwość realizacji e-usług konieczne było zapewnienie interoperacyjności systemów
informatycznych, zarówno na poziomie danych jak i wykorzystywanego oprogramowania.

Wdrożone moduły Comarch ERGO
Kluczowym elementem systemu jest oprogramowanie do zarządzania danymi przestrzennymi dotyczącymi
infrastruktury drogowej i sieci dróg. Wdrożenie obejmuje szereg modułów dziedzinowych systemu Comarch
ERGO takich jak:
n

System Referencyjny

n

Utrzymanie Bieżące

n

Infrastruktura Drogowa

n

Terminarz Drogowy

n

Organizacja Ruchu

n

Wypadki

n

Obiekty Inżynierskie

n

Utrudnienia Drogowe

n

Kontrole Okresowe

n

Informator Drogowy

n

Mapa Techniczno-Eksploatacyjna

n

Utrudnienia Zimowe

n

Raporty Drogowe

n

Natężenie Ruchu Drogowego

n

ERGO 3D

n

Projekty Organizacji Ruchu

n

Roboty Budowlane

n

Opiniowanie Projektów Organizacji Ruchu

n

Dzienniki Objazdów

n

Decyzje Lokalizacyjne

n

Aplikacja Mobilna

n

Postanowienia Na Przejazd Pojazdów
Nienormatywnych

n

Zajęcia Pasa Drogowego

Łatwa obsługa systemu
Moduły systemu Comarch ERGO dostępne są
przez przeglądarkę internetową. Oprogramowanie
ma nowoczesny i w pełni ergonomiczny interfejs
użytkownika. Wdrożone zostały także geoportale
i aplikacje mobilne pozwalające na interaktywną
obsługę
oraz
szybką
aktualizację
danych
zgromadzonych w systemie. Użytkownik może
wykonać interaktywne raporty np. w zadanym
kilometrażu czy zaznaczonym obszarze i zapisać je
w formacie .pdf, .doc, .xls, czy .png.

Nowa jakość pracy
Każdy z wyspecjalizowanych modułów systemu
Comarch ERGO dostarcza wszystkich niezbędnych
funkcjonalności pozwalających prowadzić rejestry,
zarządzać siecią referencyjną, planować remonty
infrastruktur, zarządzać niezbędną dokumentacją
projektową czy prowadzić bieżące prace związane
z utrzymaniem sieci dróg. Jednocześnie moduły te
pozwalają na uruchomienie szeregu e-usług dla
obywateli.

2400 km dróg wojewódzkich
W ramach projektu zbudowana została cyfrowa
baza danych o infrastrukturze drogowej. Projekt
obejmował pozyskanie danych o sieci dróg
wojewódzkich na długości około 2400 km, poprzez
wykonanie sferycznych zdjęć sekwencyjnych wraz
ze skaningiem laserowym do postaci chmury
punktów. W oparciu o tak pozyskane dane została
w systemie założona sieć referencyjna oraz na
mapy zostały przeniesione dane o oznakowaniu
i obiektach infrastruktury drogowej.

Nowoczesne e-usługi
Projekt obejmował budowę kilkudziesięciu
e-usług, które wykorzystując serwis mapowy,
system elektronicznych formularzy, platformę
ePUAP oraz system obiegu dokumentów
Comarch EZD zintegrowanego z Comarch ERGO
zapewniły w pełni elektroniczną realizację wielu
procesów na styku zarządcy drogi, administracji
państwowej, klientów komercyjnych i obywateli
w sposób zapewniający dostępność, poufność,
rozliczalność i niezaprzeczalność procesowanych
decyzji i spraw.
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COMARCH ERGO

Z tej innowacji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy oraz osoby prawne
korzystające z dolnośląskiej infrastruktury drogowej. Znacznie sprawniej
będzie też przebiegała nasza współpraca z jednostkami samorządu
terytorialnego. Sięganie po zaawansowane technologie informatyczne
jest dziś już nieodzowne, jeśli chce się sprostać oczekiwaniom obywateli
i zarządzać złożonymi przedsięwzięciami – a do takich niewątpliwie należą
prowadzone przez nas projekty – w sposób gwarantujący maksymalną
efektywność działania. Przy inwestycjach infrastrukturalnych każde takie
usprawnienie przekłada się na optymalizację czasu i kosztu ich realizacji.

Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Integracja systemu Comarch ERGO z Comarch EZD
Dzięki wdrożeniu szeregu modułów dziedzinowych systemu Comarch ERGO zintegrowanego z systemem
elektronicznego obiegu dokumentów Comarch EZD możliwe jest wykonywanie wielu zadań zarządcy
drogowego w oparciu o zestaw aktualnych danych o infrastrukturze drogowej, pomiarach natężenia ruchu
i organizacji ruchu. Dostarczone rozwiązanie IT pozwala na realizację pełnych procesów biznesowych, które
są konieczne do zapewnienia realizacji między innymi następujących e-usług:

Obsługa wniosków o zajęcie pasa drogowego np. w związku z prowadzeniem robót w pasie
drogowym, umieszczeniem urządzeń infrastruktury czy obiektów budowlanych lub reklam
w pasie drogowym

Obsługa wniosków o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej - DSDiK wyróżniło 6 wniosków dotyczących
np. zjazdu, sieci czy przyłącza dla realizowanego zadania

Obsługa wniosków o wydanie uzgodnienia, opinii koncepcji lub projektu dowolnego
zamierzenia budowlanego

Procesowanie opiniowania stałej lub czasowej organizacji ruchu z możliwością wprowadzenia
użytkowników zewnętrznych tzn. nadania uprawnień instytucji np. Policji czy innemu zarządcy
do zaopiniowania projektu

Zgłaszanie usterek lub utrudnień na drodze – za pomocą m.in. aplikacji mobilnej osoba
wykonująca objazd może w szybki sposób wprowadzić usterkę lub utrudnienie występujące
podczas objazdu i nie tylko

Procesowanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych – pozwala m.in. na wrysowanie
trasy przejazdu i na tej podstawie system może wskazać występujące kolizje na wskazanej trasie
np. ograniczenie tonażowe drogi czy występujący obiekt inżynierski

Obsługa przeglądów okresowych obiektów infrastruktury drogowej i mostowej – system
umożliwia wygenerowanie książek drogowych czy kart i książek obiektu mostowego na
podstawie wprowadzonych danych

Aktualizacja ewidencji pasa drogowego – może być wykonywana przez pracownika lub przez
osobę zewnętrzną poprzez nadanie uprawnień użytkownikowi zewnętrznemu np. wykonawcy
realizującemu inwestycję

Obsługa wniosków o podział czy skomunikowanie działki
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CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ
O COMARCH ERGO?

1
Wejdź na naszą stronę internetową
www.comarch.pl

2
Znajdź podstronę rozwiązania
Comarch ERGO

3
Wypełnij formularz kontaktowy! Nasi
konsultanci chętnie odpowiedzą Ci na
wszystkie pytania

4
Możesz także napisać bezpośrednio
na adres info@comarch.pl i cieszyć się
pięknym dniem!
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ABOUT COMARCH
O COMARCH
Comarch
is a global producer and supplier of IT solutions. The company was founded in 1993 in Cracow and has been listed on the Warsaw
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