
Comarch e-Wizyty 

Zdalna obsługa obywateli i przedsiębiorców 
Dowiedz się jak usprawnić wizyty w urzędzie dzięki wideokonsultacjom



Klient

 n  Wybiera obszar sprawy

 n  Rezerwuje termin e-Wizyty 

 n W dniu wizyty klika w link, który dostał  
w wiadomości potwierdzającej rejestrację

Comarch e-Wizyty 

Specyfika pracy w jednostkach samorządu tery-
torialnego związana jest ze świadczeniem usług 
publicznych opartych na aktach prawnych i pro-
cedurach. Doskonalenie tych działań wymaga 
aktywnego podejścia do zmian – otwartości 
na obywatela, dobrej komunikacji oraz wdraża-
niu innowacyjnych rozwiązań informatycznych. 
Pandemia COVID-19 wymusiła digitalizację pro-
cesów w wielu organizacjach w tym również  
w instytucjach państwowych. Dzięki cyfryzacji, 
większość codziennych obowiązków można reali-
zować zdalnie, przy jednoczesnym zachowaniu 
zasad dystansu społecznego.

 
Z perspektywy organów publicznych istotne jest 
wdrożenie systemu, który pozwala zachować bez-
pieczeństwo klientów i pracowników, jest łatwy  
w obsłudze i usprawnia procesy administracyjne. 
Implementacja odpowiedniego rozwiązania IT 
umożliwi sprawne rozpoczęcie obsługi klientów 
online i wsparcie urzędników podczas pracy 
zdalnej. Odpowiedzią na te potrzeby jest system 
Comarch e-Wizyty, który umożliwia jednost-
kom samorządu terytorialnego zorganizowanie 
zdalnej wizyty i skuteczną obsługę obywateli  
i przedsiębiorców w trybie online.

Wizyty w urzędzie bez wychodzenia z domu
Comarch e-Wizyty odwzorowuje znany zarówno klientom jak i urzędnikom sposób obsługi zgłaszanych spraw. 
Z tą różnicą, że Klient może połączyć się z urzędem zdalnie i przeprowadzić wideorozmowę w wybranej spra-
wie. W tym modelu urzędnik pełni funkcję Konsultanta, który udziela odpowiedzi w określonych obszarach. 
Klient rejestruje się na e-Wizytę podając podstawowe dane i otrzymuje email z potwierdzeniem. Następnie 
w dniu zarezerwowanej wizyty klika w link do rozmowy załączony w wiadomości email z potwierdzeniem.  
W systemie wyświetla się, że Klient jest już dostępny i Konsultant rozpoczyna rozmowę.

Konsultant / Urzędnik

 n  Rozpoczyna e-Wizytę

 n  Obsługuje sprawę 

 n  Zarządza harmonogramem  
na dany dzień



Zobacz demo systemu
Wejdź na naszą stronę www.comarch.pl i wybierz ofertę dla sektora administracji publicznej. Udostępniliśmy tam wersję 
demonstracyjną Comarch e-Wizyty, aby każda instytucja mogła przetestować działanie systemu w praktyce.

Zalety wdrożenia rozwiązania
 n Sprawna obsługa wniosków i pomoc w załatwianiu 

spraw na odległość gwarantuje wygodę oraz bezpie-
czeństwo zdrowotne 

 n Wprowadzenie całościowej lub częściowej pracy 
zdalnej dla pracowników Jednostek Samorządu 
Terytorialnego oraz urzędów centralnych 

 n Spersonalizowana konsultacja dzięki weryfikacji 
tożsamości

 n Utrzymanie ciągłości usług w czasie pandemii dzięki 
organizacji zdalnych wizyt w urzędzie

 n Skrócenie kolejek w urzędach

Wyodrębnione role w systemie
KONSULTANT – zarządza harmonogramem wideokon-
sultacji przypisanych na dany dzień.

ADMINISTRATOR – zarządza systemem za pomocą 
odpowiednich funkcjonalności pozwalających na:

 n zarządzanie konsultantami – dodawanie, definiowa-
nie grafików i dni wolnych dla danych pracowników

 n definiowanie tematów e-Wizyt

 n podgląd zrealizowanych wizyt również z bieżącego 
dnia z możliwością filtrowania i wglądu do parame-
trów technicznych 

 n wybór widoku rejestracji na e-wizytę

 n dodanie własnego logo do portalu powitalnego

 n definiowane treści wiadomości potwierdzających, 
przypominających oraz odwołujących rejestrację

Kluczowe funkcjonalności
 n Możliwość rejestracji na e-wizytę w dowolnym termi-

nie i zgodnie z preferowanym obszarem np.: podatki, 
nieruchomości, profil zaufany

 n Możliwość przetestowania połączenia internetowego 
przed e-Wizytą

 n Rozwiązanie nie wymaga tworzenia konta przez klien-
ta – link do połączenia wysyłany jest po rejestracji

 n Możliwość dostosowania zakresu danych formularza 
rejestracji do typu obsługiwanych spraw 

 n Przejrzysty panel uczestników e-Wizyty

Dla kogo?
System jest przeznaczony dla szerokiego grona odbior-
ców usług administracji centralnej, jednostek samorządu 
terytorialnego i wszystkich podległym im organizacjom.

Cennik 
System udostępniany jest w modelu SaaS.
Wycena zależy od ilości użytkowników. 

 n 1-30 konsultantów – 199 zł netto / miesiąc 
za jedno konto

 n 31 i więcej konsultantów – opłata ustalana 
jest indywidualnie

Istnieje możliwość wdrożenia systemu na infra-
strukturze klienta (on-premises) dla zamówień 
obejmujących więcej niż 30 konsultantów. 
Opłata miesięczna za konto konsultanta ustala-
na jest indywidualnie.

Kliknij tutaj

https://www.comarch.pl/administracja-publiczna/
https://www.comarch.pl/administracja-publiczna/produkty/comarch-e-wizyty/
https://www.comarch.pl/administracja-publiczna/produkty/comarch-e-wizyty/


O Comarch
Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych 
firm informatycznych w Europie i 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 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow 
Airport, BP, Carrefour, Heineken, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, LG U+ czy BNP Paribas Fortis, Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes, Alior 
Bank, Credit Suisse, Delta Lloyd Life, DNB, ING. 

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 środki o wartości ok. 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2019 roku nakłady na prace 
R&D wyniosły 230 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 500 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz 
Europę aż po obie Ameryki.

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

www.comarch.com/trade-and-services/data-management

