
Biuletyn Informacji Publicznej, będący autorskim rozwiązaniem naszej firmy, funkcjonuje już kilka lat na rynku krajowym. Przez 

ten okres pozyskaliśmy wielu klientów z różnych branż. Nasze systemy BIP posiadają złożone mechanizmy do zarządzania 

treściami, uprawnieniami, użytkownikami. Każda pozycja może mieć wielu redaktorów treści, każdy redaktor ma przypisanych 

autorów treści. Na życzenie Klienta przenosimy całą zawartość z poprzedniego BIP.

Biuletyn
Informacji Publicznej

AKTUALNIE NASZ SYSTEM (JAKO JEDEN Z NIEWIELU) 

SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

ź „Minimalny Standard Informacji dla przejrzystej strony BIP” 

ź Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 526),

ź Bieżące uwagi oraz sugestie naszych Klientów

ź Zmiany ustawowe - nakładające na firmy oferujące BIP 

wytworzenie wielu mechanizmów, rejestrów, opcji systemu BIP 

oraz stosowanie się do pewnych wytycznych technicznych,

PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA NOWEJ 

FUNKCJONALNOŚCI BIULETYNU SZCZEGÓLNĄ 

UWAGĘ ZWRÓCONO NA:

ź ergonomię i wygodę Państwa pracy, publikacji 

treści, współpracę z obiegami dokumentów,

ź łatwy i skuteczny dostęp odbiorców do informacji, 

wyszukiwarki proste i zaawansowane,

ź pomoc i komunikację z Państwem, system 

komunikatów,

ź pomoc kontekstową,

ź zgodność Biuletynu z przepisami prawa,

ź centralne aktualizacje,

ź rozwój funkcjonalności,

Biuletyn Informacji Publicznej rozwijamy od ponad 9 lat. System jest użytkowany przez kilkadziesiąt podmiotów, dzięki którym 

powstało wiele nowych modułów, automatyzujących znacznie pracę administratora BIP.

System BIP w roku 2011 został przebudowany na skutek dofinansowanych projektów unijnych, zyskując zupełnie inną formę 

oraz funkcjonalności. 



Jak zamówić?

www.zetorzeszow.pl

e-mail: aplikacje@zetorzeszow.pl

tel.: 17 28 25 000

ź Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

ź Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

ź Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ź Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 

Rzeszów

ź Starostwo Powiatowe w Krośnie

ź Urząd Miasta w Krośnie

ź Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

ź Państwowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej

ź Starostwo Powiatowe w Ropczycach

ź Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku

ź Urząd Gminy Brenna

ź PINB Krosno

ź MOPS Dukla

ź Ośrodek Kultury w Dukli

ź Urząd Gminy w Orłach

ź Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie

ź Urząd Miasta Sędziszów

ź Starostwo Powiatowe Przemyśl

ź Urząd Miasta Leżajsk

ź Urząd Miasta Kluczbork

ź Sąd Okręgowy w Krakowie

ź Sąd Rejonowy w Krakowie

ź Sąd Rejonowy w Olkuszu

ź Sąd Rejonowy w Miechowie

ź Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

ź Sąd Rejonowy w Nowej Hucie

ź Sąd Rejonowy w Krakowie-Śródmieściu

ź Urząd Gminy w Białobrzegach

ź Zespół Szkół w Równem

ź Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym

ź …oraz wiele innych

ZAUFALI NAM

MIGRACJA DANYCH Z POPRZEDNIEGO SYSTEMU BIP

W ramach proponowanych usług oferujemy przeniesienie danych z aktualnie funkcjonującego systemu BIP. 

Czasem dane obejmują kilka lat (treści, pliki, obrazki, aktualności oraz inne zawartości). W przypadku, gdy Klient 

przekaże nam zrzut bazy oraz danych poprzedniego systemu – nasi programiści tworzą skrypty migracyjne, które 

przenoszą i konwertują dane z Państwa poprzedniego rozwiązania – do naszego. Mamy za sobą bardzo dużą liczbę 

tego typu konwersji, dotyczących zarówno stron WWW, jak i Biuletynów Informacji Publicznej. W wielu przypadkach 

posiadamy gotowe skrypty, które zostały wytworzone przy okazji poprzednich migracji serwisów tego samego 

producenta. 

W przypadku gdy migracja automatyczna nie jest możliwa, oferujemy usługę ręcznego przeniesienia danych. 

Narzędzia ułatwiające migrację danych powodują, iż usługa nie jest czasochłonna.
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