
PLATFORMA 
COMARCH E-URZĄD
Kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnego urzędu
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CZYM JEST PLATFORMA COMARCH E-URZĄD?

Comarch e-Urząd w pełni wykorzystuje architekturę zorientowaną na usługi (SOA – ang. Service Oriented 
Architecture), a sam rdzeń systemu wdrożony jest u każdego z Partnerów biorących udział w projekcie. Całość 
rozwiązania jest wspomagana szyną usług integrującą zasoby informatyczne urzędu do jednolitego modelu 
danych.

Powyższe rozwiązanie pozwala na udostępnianie różnych funkcjonalności systemów i aplikacji w postaci 
usług możliwych do użycia w ramach organizacji. Takie podejście niweluje ryzyko zakupu systemów, 
które w rzeczywistości realizują te same funkcje i gwarantuje pełną interoperacyjność. Nasza oferta pozwala 
również na kompleksową obsługę realizowanych procesów: od poziomu infrastruktury, aż po rozwiązania 
przeznaczone do obsługi płatności, rozliczania faktur oraz Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Platforma Comarch e-Urząd to rozwiązanie dla urzędów marszałkowskich, zrzeszeń międzygminnych 
oraz wszystkich podmiotów, którym zależy na zapewnieniu najwyższego poziomu świadczonych usług dla 
obywateli oraz efektywności i płynność działań w zakresie e-Administracji.  

Nasze rozwiązanie zapewnia dostęp do danych zawartych w rejestrach i innych zbiorach prowadzonych przez 
administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz umożliwia obywatelom 
i przedsiębiorcom dostęp do usług administracji publicznej drogą elektroniczną.

Wdrożenie Platformy Comarch e-Urząd pozwala na podwyższenie standardu obsługi obywateli i inwestorów 
w regionie i pełniejsze wykorzystanie komunikacji elektronicznej w społecznościach lokalnych. Zapewnia 
wiarygodną oraz kompletną informację przestrzenną i wspomaga budowę infrastruktury informacji 
przestrzennej. Kompleksowość i prostota użytkowania naszego rozwiązania to również upowszechnienie 
e-usług oraz przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Kompleksowe rozwiązanie

Dlaczego Comarch e-Urząd?

Wsparcie procesu decyzyjnego w jednostce oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu do 
aktualnych informacji w dowolnym czasie dla pracowników, obywateli i przedsiębiorców

Standaryzacja procesów, wzorów formularzy czy infrastruktury daje możliwość ich prostego 
dopasowania na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim

System zgodny ze standardami projektowania UX oraz intuicyjne narzędzia wspierające pracę 
urzędników, co ma wpływ na łatwość i prostotę użytkowania oraz szybszą realizację zadań

Bogata oferta szkoleń na platformie e-learningowej oraz materiałów multimedialnych dla 
użytkowników systemu przygotowanych w prostej i przejrzystej formie

Kompleksowe rozwiązanie wpierające całościowo pracę jednostki oraz łatwa integracja 
z innymi systemami dziedzinowymi
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JAK WYGLĄDAJĄ ETAPY WDROŻENIA 
COMARCH E-URZĄD?

Zaczynamy od poznania potrzeb instytucji pod 
kątem świadczenia usług elektronicznych. Jest 
to bardzo ważny etap, który pozwala wypracować 
model współpracy oraz standardy komunikacji. 
Dodatkowo prowadzimy szczegółową analizę 
systemów oraz określamy wymagania techniczne 
w zakresie integracji z  aktualnie używanymi 
w urzędzie rozwiązaniami.

Po przeprowadzonej z sukcesem integracji 
przyszedł czas na testy wdrożonych rozwiązań. 
Chcemy mieć pewność, że system działa 
poprawnie, dlatego przygotowujemy plan 
testów i ich scenariusze, a później testujemy oraz 
sprawdzamy wdrożone komponenty. Nasz zespół 
dba również o to, aby system był odpowiednio 
zoptymalizowany.

Zdefiniowaliśmy potrzeby oraz poznaliśmy 
środowisko technologiczne, w którym będziemy 
pracować. Nasz zespół specjalistów jest gotowy 
do pracy. Przygotowujemy plan i harmonogram 
wdrożenia. Aby obniżyć koszty oraz zapewnić 
poprawne działanie, instalujemy i konfigurujemy 
wszystkie komponenty potrzebne do realizacji 
e-usług w bezpiecznej chmurze Comarch Cloud.

Zakończyliśmy już testy wdrożonego rozwiązania. 
Teraz przeprowadzamy migrację danych 
z  dotychczasowo wykorzystywanych w urzędzie 
systemów. Dajemy pełne wsparcie w skutecznym 
uruchomieniu produkcyjnym naszego systemu. 
Pokażemy również jak efektywnie wykorzystać 
możliwości, jakie daje system oraz w jaki sposób 
pozwala usprawnić codzienną pracę.

Kompleksowo integrujemy wdrażane przez 
nas e-usługi z  systemami oraz rozwiązaniami 
używanymi aktualnie w  danym urzędzie. Dzięki 
przeprowadzonej w pierwszym etapie prac 
szczegółowej analizie potrzeb, wiemy jakie 
technologie zastosować dla wsparcia sprawnej 
obsługi procesów oraz  szybszej realizacji zadań 
administracyjnych.

W okresie stabilizacji, po zakończeniu prac 
związanych z wdrożeniem e-usług i odbiorze 
rozwiązania, świadczymy wsparcie w zakresie 
technicznym i serwisowym oraz eliminujemy 
pojawiające się w tym czasie problemy. Nasz 
zespół serwisowy zapewnia profesjonalną asystę 
techniczną wspierając wewnętrzne działy IT 
w utrzymaniu systemu. 

1. Analiza potrzeb 2. Wdrożenie i konfiguracja

5. Migracja danych i wsparcie

4. Testy i optymalizacja3. Integracja z systemami

6. Stabilizacja i serwis
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 n Portal e-Urząd – główne funkcjonalności 
w ramach e-Urzędu w tym m.in. profil 
interesanta lub lista złożonych dokumentów 
elektronicznych wraz z ich bieżącymi statusami

 n Moduł Formularzy Elektronicznych – Obywatel 
może wypełnić formularz, podpisać stworzony 
dokument elektroniczny i przesłać go do 
urzędu

 n Elektroniczna Skrzynka Podawcza – zapewnia 
komunikację na linii Interesant-Urząd oraz 
Urząd-Urząd

 n Regionalny Katalog Usług Publicznych – 
zbiera i udostępnia opisy usług publicznych 
świadczonych przez podmioty publiczne. 
Umożliwia dopasowanie usługi publicznej do 
konkretnej potrzeby

 n Regionalny Katalog Serwisów Publicznych – 
zawiera informacje o usługach publicznych 
udostępnianych przez Partnerów projektu 
pod postacią usług sieciowych. Umożliwia 
przeglądanie, wyszukiwanie i pobieranie 
definicji serwisów publicznych

 n System Płatności Elektronicznych – umożliwia 
wnoszenie, obsługę oraz rozliczanie opłat drogą 
elektroniczną

 n Portal Informacyjny wraz z BIP – zapewnia 
funkcjonalności CMS oraz funkcjonalności BIP 
dla Partnerów

 n System Dystrybucji Oprogramowania 
– pozwala na zarządzanie systemami 
operacyjnymi i aplikacjami za pomocą 
komponentu instalowanego na serwerach oraz 
umożliwia instalację  na serwerach  paczek 
oprogramowania przygotowanych przez 
administratorów 

 n E-Learning – daje możliwość prowadzenia 
szkoleń i nauki drogą elektroniczną

 n Lokalne Centrum Certyfikacji – pozwala 
na wydawanie certyfikatów dla urządzeń 
i systemów w celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa komunikacji oraz wymiany 
danych

 n Centralny serwer usług katalogowych (LDAP)

 n Regionalna szyna ESB – szyna danych 
zapewniająca komunikację na poziomie 
wojewódzkim. Umożliwia wzajemną integrację 
poszczególnych elementów systemu e-Urząd, 
a także komunikację odpowiednich elementów 
e-Urzędu z zewnętrznymi systemami 
teleinformatycznymi

 n Regionalne repozytorium procesów 
dedykowanych – umożliwia przechowywanie 
i wersjonowanie sparametryzowanych wzorów 
procesów biznesowych

Narzędzia wspierające prace Urzędnika:

 n Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją 
(EZD) z obsługą faktur – zapewnia m.in. 
sprawny obieg dokumentów: rejestracje 
korespondencji, ewidencje spraw i kontrole 
terminowości ich załatwiania, automatyzacje 
przepływu informacji pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi administracji publicznej 
różnych szczebli. Umożliwia również 
skanowanie, automatyczne rozpoznawanie 
pozycji i dekretacje faktur

 n Ewidencja Opłat i Płatności – pozwala m.in. 
na gromadzenie informacji o wpłatach 
dokonanych przez interesantów, rejestrowanie 
pojawiających się należności, wiązanie wpłat 
i należności oraz udostępnianie informacji 
o powiązanych wpłatach i należnościach

 n Przestrzenna Lokalizacja Pism – zapewnia 
funkcjonalności powiązania pisma lub sprawy 
z  jego lokalizacją przestrzenną oraz umożliwia 
jej prezentację

 n Procesy biznesowe pochodzące z Regionalnego 
repozytorium procesów dedykowanych

 n Lokalny serwer usług katalogowych (LDAP)

 n Lokalna szyna ESB – szyna danych zapewnia 
komunikację i integrację na poziomie lokalnym

 n OCR – umożliwia rozpoznawanie tekstu 
dokumentów przechowywanych w formie 
graficznej/obrazkowej i ich zamianę na pliki 
tekstowe

 n Agent SDO – umożliwia zarządzanie systemami 
operacyjnymi oraz aplikacjami, a także 
lokalne instalowanie przygotowanych paczek 
oprogramowania

Elementy platformy:
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Funkcjonalności Portalu Comarch e-Urząd

High Availability

Podsystem Formularzy
Elektronicznych

Wojewódzki Katalog

Elektronicznych

Elektroniczna Skrzynka
Podawcza (ESP)

BIP

Portal
Informacyjny (PI)

LDAP Centralny

E-Learning

Lokalne Centrum

System Dystrybucji
Oprogramowania

Platforma Comarch
Smart City

Regionalne
repozytorium
procesów
dedykowanych

#2 #n
TerytEPUAP ...

Lokalna Szyna Danych

Przestrzenna Lokalizacja 
Pism (PLP)

(EOP)

Lokalny OCR

Procesy Biznesowe
(delegacje, umowy, faktury)

LDAP Lokalny

Agent SDO

OD CZEGO ZACZĄĆ?
 
Nie bylibyśmy w miejscu, w którym dziś jesteśmy, bez ścisłej współpracy z naszymi Klientami. W oparciu 
o  dotychczasowe doświadczenia wypracowaliśmy rozwiązania, którymi chcemy się dzielić. Wiemy, że są 
optymalne, efektywne i skuteczne. Po prostu zapewniają sukces. Naszą współpracę zaczynamy od poznania 
wymagań i aktualnej sytuacji. Kolejne etapy to:
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Inwentaryzacja stanu IT

Przegląd stanu rozwiązań IT pozwoli nam dokładnie 
zdefiniować punkt startowy projektu.

Zespół pilotażowy

Zapewnia referencje i staje się wyznacznikiem 
dla innych jednostek, które mogą odwołać się 
do doświadczeń innych użytkowników, u których 
rozwiązanie się sprawdziło.

Pilotażowe uruchomienie

Podczas pilotażowej eksploatacji można 
wyciągnąć wnioski, które posłużą sprawniejszemu 
uruchomieniu systemu w pełnym wymiarze 
funkcjonalnym i geograficznym.

Jednolite standardy

Zapewniamy standaryzację infrastruktury oraz 
procedur IT, standardowe opisy usług i wzory 
formularzy, a  także jednolite interfejsy sieciowe. 
Standaryzacja procesów daje możliwość ich 
dostosowania na poziomie lokalnym oraz 
ogólnopolskim.

Spotkania

Wymiana wiedzy pomiędzy użytkownikami 
systemu oraz przedstawienie dobrych praktyk 
związanych z jego użytkowaniem. Pozwala to na 
efektywne wykorzystanie rozwiązania.

Nowoczesne formy szkoleń

Szkolenia z użyciem platformy e-learningowej, 
webinaria oraz szkolenia wideo są lepiej 
przyswajalne niż tradycyjne papierowe materiały 
szkoleniowe. Zapewniają znaczną oszczędność 
czasu oraz kosztów. Pozwalają na doszkalanie 
zarówno obecnych jak i nowo zatrudnionych osób.

Automatyzacja zarządzania IT

Zastosowanie rozwiązań zarządzania rozległą 
infrastrukturą obniża koszty i pozwala zapewnić 
odpowiednią ciągłość i sprawne funkcjonowanie. 
Automatyzacja dotyczy dystrybucji informacji oraz 
aktualizacji oprogramowania.

Otwartość systemu na integracje

Nasze rozwiązania umożliwiają integrację różnych 
systemów dziedzinowych IT z centralnym punktem, 
jakim staje się EZD.
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CENNIK
 
199,00 zł netto - miesięczny koszt pakietu licencji dostępowych dla 1000 obywateli, będących mieszkańcami 
Samorządu. W kwocie tej ujęte są zarówno koszty Comarch Cloud, jak i pozostałe usługi Comarch. 

Założeniem jest, iż dana organizacja musi wykupić licencję dla wszystkich obywateli (wielokrotność pakietu 
1000 licencji), dla których zamierza świadczyć usługi. Przykładowo w przypadku Gminy będą to wszyscy 
jej mieszkańcy na podstawie danych GUS za ubiegły rok. Jeśli na terenie Gminy mieszka 10 000 obywateli 
wówczas niezbędny jest zakup 10 pakietów po 1000 licencji.



info@comarch.pl | www.comarch.pl

KONTAKT
Siedziba główna Comarch

al. Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków

Tel. +48 12 64 61 000

Fax +48 12 64 61 100

O COMARCH
Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT, które wspomagają firmy i instytucje w osiąganiu wyższej 
rentowności, optymalizując działalność operacyjną i procesy biznesowe. Głównym atutem Comarch jest głęboka wiedza branżowa, którą 
od 1993 roku przekazuje klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych dla sektorów telekomunikacji, usług finansowych, 
rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej, handlu i usług oraz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła 39A, 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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