Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów
Partner Technologiczny: HyperView
Rozwiązanie: Platforma integracji i wymiany informacji samorządowej UrbanView
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

O FIRMIE
Nazwa firmy: HyperView Sp. z o.o.
Adres firmy: ul. Chorzowska 44b pok. 403, 44-100 Gliwice
Adres strony internetowej: https://www.hyperview.pl/
NIP: 6342834160
Klasyfikacja działalności (kod PKD): 62.01.Z
Czy firma posiada dominujący udział kapitału krajowego?
TAK
NIE
Czy firma jest zarejestrowana lub posiada udziałowców zarejestrowanych w raju podatkowym?
TAK
NIE
Czy firma znajduje się w upadłości lub czy wobec niej toczy się postępowanie: o ogłoszenie
upadłości, restrukturyzacyjne, sanacyjne?
TAK
NIE
Wartość przychodów ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy w zł.:
a. Do 1 mln zł
b. Do 5 mln zł
c. Do 50 mln zł
d. Do 100 mln zł
e. Większa
Przybliżony stan zatrudnienia w firmie na dzień wypełniania formularza: 19 osób

II.
O ROZWIĄZANIU
1. Nazwa Rozwiązania: Platforma integracji i wymiany informacji samorządowej UrbanView
2. Czy rozwiązanie technologiczne jest dostarczane w formie usługi:
TAK
NIE
3. Cel rozwiązania:
•
•
•
•

Uporządkowany dostęp do syntetycznej informacji o JST,
Usprawnienie wymiany informacji i dokumentów pomiędzy wydziałami i jednostkami organizacyjnymi
Urzędu,
Usprawnienie obsługi postępowań,
Ułatwienie dostępu do informacji urzędowej dla internautów

4. Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:
•
•
•

Dotarcie do szerokiego grona odbiorców w krótkim czasie,
Dostęp do aktualnej i uporządkowanej informacji wewnątrz Urzędu dla nieograniczonej liczny
użytkowników, Możliwość wymiany informacji wewnątrz Urzędu oraz z obywatelami/mieszkańcami,
Dostęp do danych i narzędzi analitycznych w kontekście sytuacji kryzysowych,
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•
•
•

Możliwość publikacji uporządkowanej i aktualnej informacji w sieci Internet dla dowolnej liczby
użytkowników,
Możliwość publikacji danych w Internecie w atrakcyjnej i komunikatywnej formie,
Możliwość ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie.

5. Okres oferty specjalnej (min 6 miesięcy):
Wariant 1: Usługa w chmurze (SAAS) - 6 miesięcy.
Wariant 2: Instalacja w ramach infrastruktury odbiorcy - 12 miesięcy.
6. Czas uruchomienia:
Wariant 1: Podstawowy (uruchomienie, zasilenie i publikacja podstawowych danych) - 5 dni roboczych.
Wariant 2: Rozszerzony - wg indywidualnych uzgodnień w zależności od zakresu wdrożenia.
7. Warunki udostępnienia rozwiązania:
Warunki konieczne do udostępnienia rozwiązania:
• Zawarcie umowy o współpracy,
• Uzgodnienie wariantu wdrożenia i przygotowanie infrastruktury,
• Przekazanie w celu zasilenia danych, rejestrów i ewidencji przez odbiorcę rozwiązania.
8. Koszty uruchomienia rozwiązania dla samorządu:
Minimalny koszt uruchomienia rozwiązania w podstawowym zakresie: 15 000,00 PLN netto.
9. Koszty eksploatacji rozwiązania dla samorządu w ofercie specjalnej:
0zł, opcjonalne opłaty za dodatkowe usługi wybrane przez odbiorcę rozwiązania.
10. Eksploatacja:
Dostępność usługi (SLA): 99,9%
Serwis i wsparcie: w godzinach pracy odbiorcy rozwiązania. System zgłaszania błędów i usterek. Helpdesk dla
administratorów i użytkowników.
Wymagania dla samorządu: Utrzymanie infrastruktury, na której funkcjonuje rozwiązanie (w przypadku
wdrożenia on-premise). Zapewnienie zdalnego dostępu do infrastruktury, na której funkcjonuje rozwiązanie
(w przypadku wdrożenia on-premise).
Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za administrację wdrożonym rozwiązaniem.
11. Oferta po okresie obowiązywania oferty specjalnej:
Wg indywidualnych uzgodnień z odbiorcą rozwiązania.
12. Referencje w administracji publicznej lub samorządowej.
UM Bełchatów
UM Bytom
UM Gliwice
UM Jastrzębie Zdrój
UM Jaworzno
UM Kielce
UM Kraków
UM Mysłowice
UM Sosnowiec
UM Szczecin
UM Tarnów
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UM Tychy
13. Opis rozwiązania:

UrbanView
Oferowane rozwiązanie pozwala na integrację, wymianę i publikację dowolnych danych przestrzennych,
rejestrów, ewidencji i dokumentów gromadzonych i wykorzystywanych w Urzędzie.
Uporządkowane ww. informacje są gromadzone w ramach wewnętrznej (służbowej) i/lub zewnętrznej
(publicznej) hurtowni danych. Ww. hurtownia danych jest podstawą działania aplikacji, modułów, funkcji i usług
wspierających codzienną realizację zadań przez pracowników Urzędu oraz publikację ukierunkowanych informacji
w sieci Internet.
Zakres tematyczny obsługiwanych informacji obejmuje między innymi: dane referencyjne w tym z bazy danych
EGiB, EMUiA, BDOT500, GESUT, zdjęcia lotnicze, numeryczne modele terenu itp., dane tematyczne w zakresie:
planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, infrastruktury, zarządzania kryzysowego, danych
demograficznych, danych POI, danych społeczno-gospodarczych, danych edukacyjnych, danych dot. zdrowia itp..

CO OFERUJE URBANVIEW?
Możliwe sposoby wykorzystania rozwiązania obejmują: dostęp do syntetycznej informacji przestrzennej i opisowej
w postaci wew. i zew. geoportalu, prowadzenie dziedzinowych rejestrów i ewidencji, zaawansowane
procedowanie postępowań administracyjnych, wymiana informacji pomiędzy pracownikami Urzędu w postaci
dedykowanego obiegu dokumentów i spraw, zaawansowane analizy danych przestrzennych i opisowych itp..
Rozbudowany system autoryzacji dostępu pozwala na stworzenie i przydzielenie poszczególnym użytkownikom
lub ich grupom praw wglądu, wyłącznie do określonych informacji. Takie rozwiązanie pozwoli Państwu realizować
obowiązki, nałożone przez ustawę o ochronie danych osobowych.

Korzyści
•
•
•
•
•
•

Dotarcie do szerokiego grona odbiorców w krótkim czasie,
Dostęp do aktualnej i uporządkowanej informacji wewnątrz Urzędu dla nieograniczonej liczny
użytkowników, Możliwość wymiany informacji wewnątrz Urzędu oraz z obywatelami/mieszkańcami,
Dostęp do danych i narzędzi analitycznych w kontekście sytuacji kryzysowych,
Możliwość publikacji uporządkowanej i aktualnej informacji w sieci Internet dla dowolnej liczby
użytkowników,
Możliwość publikacji danych w Internecie w atrakcyjnej i komunikatywnej formie,
Możliwość ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie.

Jakie wymagania musi spełnić urząd?
•

Zapewnienie infrastruktury (udostępnienie dedykowanej infrastruktury odbiorcy rozwiązania lub
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•
•

zapewnienie zasobów w chmurze np. w chmurze krajowej),
Przekazanie danych, rejestrów i ewidencji do zasilania i publikacji,
Wsparcie procesu wdrożenia.

6/12 MIESIĘCY
0 ZŁ

KOSZT URUCHOMIENIA
15.000ZŁ

Oferta ważna dla limitowanej liczby JST.
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