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KORZYŒCI: ZALETY FUNKCJONALNE: 

Korzyœci

Sprawna i kompetentna obs³uga

Dostêp do informacji aktualnych i autoryzowanych przez organizacjê 

Wygodna wymiana dokumentów

Archiwizacja i historia spraw 

Automatyzacja procesów tam, gdzie jest to mo¿liwe i uzasadnione

Komfort pracy dziêki wygodzie u¿ytkowania

Sta³e monitorowanie satysfakcji interesantów

Oszczêdnoœæ czasu wszystkich uczestników interaktywnej wymiany 
informacji

Wyrównanie szans poprzez eliminacjê mo¿liwych wykluczeñ, w tym 
osób niepe³nosprawnych

Poszerzenie krêgu odbiorców

System uslug elektronicznych
dla administracji i biznesu

Portal 
uslug elektronicznych
i obsluga interesanta
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Modu³ Portal us³ug elektronicznych i obs³uga interesanta 
udostêpniania us³ugi realizowane przez dan¹ organizacjê drog¹ 
elektroniczn¹. 

Umo¿liwia z³o¿enie wniosku poprzez formularz elektroniczny, 
umówienie wizyty, sprawdzenie statusu obs³ugi sprawy.  
Zapewnia dostêp do informacji w zakresie danych 
gromadzonych w ramach dokumentów i rejestrów. 

U¿ytkownikom - pracownikom organizacji - dostarcza us³ug 
umo¿liwiaj¹cych tworzenie i zarz¹dzanie stronami www 
(poprzez portal zarz¹dzania treœci¹, CMS), zarz¹dzanie 
katalogiem us³ug publicznych, tworzenie wzorców 
dokumentów elektronicznych oraz ich publikacjê.

Dowolny wniosek, jaki internauta sk³ada drog¹ elektroniczn¹, 
mo¿e byæ podpisany bezpiecznym podpisem Profilu 
Zaufanego ePUAP albo podpisem kwalifikowanym lub 
niekwalifikowanym.

Modu³ PUE umo¿liwia u¿ycie wielu przydatnych narzêdzi do 
zarz¹dzania m.in. publikacj¹ treœci witryny, jak równie¿ 
komunikatów kierowanych przez organizacjê do klientów 
zewnêtrznych i u¿ytkowników w³asnych oraz publikacjê 
opisów us³ug.

Funkcjonalnoœæ modu³u
?rejestracja indywidualnego konta klienta

?zarz¹dzanie wieloma podmiotami w ramach jednego 
konta

?udostêpnianie klientom us³ug realizowanych drog¹ 
elektroniczn¹ przez dan¹ organizacjê

?sk³adanie wniosków poprzez wprowadzenie danych do 
formularza elektronicznego

?sprawdzenie statusu za³atwianej sprawy i automatyczne 
powiadomienia

?zapewnia sta³y dostêp do wszystkich wniosków i 
dokumentów elektronicznych klienta

?sta³y dostêp do wszystkich wniosków i dokumentów 
elektronicznych klienta

?uwierzytelnianiei podpisywanie z wykorzystaniem podpisu 
certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

?mo¿liwoœæ dokonania op³aty w danej sprawie

?mo¿liwoœæ umówienia wizyty przy wykorzystaniu modu³u 
EXCeleris WIZ

?mechanizmy tworzenia i zarz¹dzania stronami www 
portalu poprzez system zarz¹dzania treœci¹ (CMS)

?zarz¹dzanie katalogiem us³ug elektronicznych poprzez 
modu³ EXCeleris KUE


	1: PUE1
	2: PUE2

