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Platforma BIP-E.PL
Platfortma bip-e.pl

Platforma BIP-E.pl, oferuje szybkie i
intuicyjne zarządzanie stroną BIP

bip-e.pl oferuje prowadzenie podmiotowych stron
Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z
dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).
bip-e.pl został tak zaprojektowany, aby spełniał
wymogi przepisów wykonawczych zawartych w
Rozporządzeniu Ministra SWiA w sprawie Biuletynu
Informacji Publicznej z 18 stycznia 2007roku, które
określają strukturę, zakres publikowanych informacji
oraz funkcjonalność biuletynu.
Nasze doświadczenie przy tworzeniu stron BIP
pozwoliło na stworzenie serwisu www.bip-e.pl, jako
narzędzia w pełni funkcjonalnego i skalowalnego,
którym może posługiwać się osoba z podstawową
wiedzą w zakresie obsługi komputera.
Postawiliśmy na łatwość obsługi zarówno od strony
redakcyjnej biuletynu jak i od strony użytkownika online. Do obsługi wystarczają popularne przeglądarki
internetowe: Internet Explorer, Firefox, Mozilla. Nie ma
potrzeby zakupu nowych programów, ani też ich

instalowania.
Połączenie do serwisu aktualizacji Biuletynu na
serwerze bip-e.pl jest szyfrowane. Dzięki temu nikt nie
powołany nie odczyta, ani nie zmieni treści informacji
podczas wprowadzania ich na stronę internetową.
System zapewnia również personalizację strony
biuletynu m.in. poprzez umieszczenie nagłówka z
Państwa logiem, zmianę układu graﬁcznego,
kolorystykę, rodzaj nawigacji.

Informacja dotycząca technicznego
rozwiązania ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU BIP-E.PL
po aktywacji konta otrzymują Państwo
subdomenę http://www.nazwa.bip-e.pl lub
inną zaproponowaną przez Państwa domenę
aktualizacji danych na stronie BIP dokonuje
się poprzez system administracyjny bip-e.pl,
do którego otrzymują Państwo dostęp : login i
hasło
sposób aktualizacji danych jest kompatybilny
z istniejącymi przeglądarkami internetowymi
edytor treści typu WYSIWYG umieszczony w
systemie aktualizacyjnym obsługuje
kopiowanie i wklejanie zawartości schowka z
najbardziej popularnych edytorów
tekstowych: Word, Open Oﬃce etc.
strona BIP posiada zaawansowany moduł
wyszukiwania

Terminy wykonania
Termin wykonania 1-2 dni robocze po złożeniu
zamówienia (od dnia podpisania umowy)

Ceny
Aktywacja konta: gratis (bezpłatne przeniesienie do

100 dokumentów z obecnej strony BIP)
Abonament miesięczny lub roczny. Chcesz poznać
cenę - wyślij zapytanie
Zobacz nasze realizacje BIP
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