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Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Administracja publiczna

Nowa strona, nowa jakość. Zmieniony
został nie tylko wygląd strony ale i jej
funkcjonalność. Oprócz strony ŚUW w
nowej wersji wystartował Biuletyn
Informacji Publicznej oraz serwis
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego.

Szata graﬁczna serwisów jest
dostosowana do charakteru
instytucji, nawiązuje do kolorystyki
województwa. Serwisy w nowej
odsłonie bardziej dostosowane są
do oczekiwań kładzionych przez
użytkowników. Spójna graﬁka,
podział informacji, intuicyjne linki,
ułatwiają poruszanie się po
wszystkich w/w stronach.
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Dużą uwagę poświęciliśmy na to
aby strona została dopasowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dostępna jest również dla
użytkowników urządzeń mobilnych
(smartfony, tablety itp.).
Strona jest lekka, dobrze
skalowalna.
Dzięki zastosowaniu synchronizacji
informacji pomiędzy serwisami, nie
jest konieczne dublowanie ich.
Praca redaktorska wymaga
mniejszego nakładu czasu, system
jest przyjazny dla użytkownika.
Nowo oddane serwisy

dostosowane są do poprawnego
wyświetlania w różnych
rozdzielczościach oraz wszystkich
obecnie stosowanych
przeglądarkach.
To na co warto zwrócić dodatkową
uwagę to stosowanie przyjaznej
adresacji url (przyjazne linki).
Każdy artykuł z nowych serwisów
można pobrać w postaci pliku .pdf.
Dostępne są także kanały RSS oraz
Newsletter, automatyczne
wsparcie dla SEO oraz
publikowania na Facebooku
(openGraph), wsparcie dla
Youtube i innych serwisów
udostępniających treści, możliwość
komentowania, możliwość
oceniania treści, możliwość
zadawania pytań do treści,
zgłaszania błędów do treści i
informowanie odpowiednich
redaktorów.
Mapa województwa aktualizowana
na bieżąco, przedstawia
informacje dotyczące jednostek
samorządu terytorialnego oraz
ośrodków pomocy społecznej
województwa. Dzięki
uniwersalnemu rozwiązaniu
możliwa będzie prezentacja
różnego rodzaju danych
dotyczących gmin i powiatów
województwa dolnośląskiego.
Urząd będzie w niedługim czasie
przedstawiał także najciekawsze
statystyki w postaci interaktywnej
mapy województwa.
System CMS strony został także

wyposażona w moduł tworzenia
elektronicznych formularzy zatem
ich ilość będzie się sukcesywnie
zwiększać w zależności od potrzeb
urzędu.

Strona jest dostępna pod adresem:
www.kielce.uw.gov.pl
czkw.kielce.uw.gov.pl
www.kielce.uw.gov.pl/bip

