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Pozyskiwanie ofert - problem 0137

➡Oferty są przysyłane do COI lub SSE na życzenie pracowników - nieregularnie,

➡Brak jest narzędzia do utrzymania komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za tereny inwestycyjne w gminie 

(osoby te rotują, odchodzą z pracy). Często wraz z nimi odchodzi cała wiedza o ofercie inwestycyjnej gminy,

➡Gminy rzadko informują COI o zmianach w ofertach

➡Pracownicy COI, zajęci innymi obowiązkami nie są w stanie monitorować weryfikować stanu aktualności bazy - 

nie mówiąc o jakości wprowadzonych danych,

➡Format przesyłania danych (formatka PAIiIZ w PDF) jest wyjątkowo niewdzięczny w przypadku chęci szybkiego 

wprowadzenia danych do istniejącej bazy ofert.

Wszystkie powyższe problemy skutkują utratą wartości informacyjnej bazy danych ze względu na brak pewności co do jakości i 
aktualności zebranych danych.



Pozyskiwanie ofert - rozwiązanie 0137

➡Użytkownicy z gmin uzyskają bezpośredni ograniczony dostęp do panelu administracyjnego aplikacji w celu 

samodzielnego uzupełniania danych o terenach inwestycyjnych, a pracownicy COI i SSE - narzędzie do 

monitorowania, moderowania zmian i aktualności ofert.

➡Pracownicy COI i SSE mają aktualną bazę, która jest zasilana bezpośrednio przez dysponentów ofert.

➡Pracownicy gmin otrzymują w pełni funkcjonalne narzędzie do zbierania informacji o terenach inwestycyjnych na 

ich własne potrzeby.

➡Gminy otrzymują możliwość integrowania Aplikacji Inwestor z ich własnymi geoportalami poprzez usługę WMS.
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Nowe funkcjonalności 0137

Administrator
➡Panel przeglądania historii zmian dokonanych 

przez użytkowników typu „gmina” 

➡Powiadomienia email

➡Panel przeglądania komentarzy pod obiektami

➡Z a t w i e r d z a n i e / p u b l i k o w a n i e o f e r t 

wprowadzonych przez gminę w publicznym 

module mapowym

➡Odrzucanie ofert z prośbą o modyfikację

➡Lista osób odpowiedzialnych za tereny 

inwestycyjne w każdej gminie wraz z danymi 

kontaktowymi (e-mail, bezpośredni telefon)

➡Licznik czasu jaki upłynął od ostatniej zmiany/

potwierdzenia aktualności oferty. Oferta nie 

potwierdzona przez gminę zgodnie z 

ustawionym limitem czasowym jest usuwana z 

bazy.

➡Brak możliwości zmiany ustawień głównych 

aplikacji

➡Ograniczenie edycji do granic danej gminy

➡Możliwość dodawania, edycji i usuwania ofert 

inwestycyjnych

➡Możliwość dodawania, edycji i usuwania zdjęć 

i załączników do ofert

➡Możliwość dodawania edycji i usuwania 

komentarzy

➡Moż l iwość generowania min i mapek 

korzystając z modułu Share&Publish

➡Moż l iwość p rzeg lądan ia s ta tys tyk z 

ograniczeniem do danej gminy.

➡Pobieranie danych w formacie KML, XLS PDF

➡Powiadomienia email o zmianach w terenach 

użytkownika

Użytkownik 
gmina



Panel administratora - zatwierdzanie ofert



pawel.gajewski@gis-support.pl
gis-support.pl


