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Platforma 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 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68), które określają
strukturę, zakres publikowanych Informacji oraz funkcjonalność biuletynu.
Nasze doświadczenie przy tworzeniu stron Biuletynu Informacji Publicznej 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. Do
obsługi wystarczają popularne przeglądarki internetowe. Nie ma potrzeby zakupu nowych programów, ani też ich
instalowania.
Autorski system zapewnia również personalizację strony biuletynu m.in. poprzez umieszczenie nagłówka z Państwa logiem,
zmianę układu graficznego, kolorystykę, rodzaj nawigacji.
System BIP-E.PL posiada cechy::
●

Grafika strony, struktura menu dostosowana do wytycznych BIP

●

Zarządzanie treścią (CMS) – łatwe w obsłudze, dające duże możliwości edycyjne

●

Wyszukiwarka pełno-tekstowa

●

Statystyki strony – odwiedziny serwisu i podstron

●

własna subdomena www.nazwa.bip-e.pl lub własna domena.

●

dowolna ilość redaktorów

●

współpraca edytora treści typu WYIWYG ka z najbardziej popularnymi edytorami tekstowymi: Word, Open Office etc.

●

Wersja strony dla osób niewidomych i niedowidzących spełniająca wymagania WCAG 2.0 oraz 100% poprawność walidacji
W3C

●

Wersja strony na urządzenia mobilne (tablet, smartfon)

●

Wydzielona cześć intranetowa

●

Bezpieczny hosting, połączenie szyfrowane, wysoki poziom bezpieczeństwa

●

Cykliczne audyty bezpieczeństwa

●

Spełnienie zaleceń bezpieczeństwa dla serwisów BIP

●

Zarządzanie bannerami

Dostępność serwisu
Strony BIP w oparciu o WebAdministrator zawsze wyposażone są w wersję responsywną. Strona tworzona w takiej technice
jest uniwersalna i wyświetla się dobrze zarówno na dużych ekranach, jak i na smartfonach czy tabletach.
Serwis po wykonaniu przechodzi testy na popularnych przeglądarkach oraz urządzeniach mobilnych : tabletach oraz
smartfonach z systemami iOS oraz Android. Skrypty używane na stronie dostosowane są do funkcji dotykowych i przesunięć
palcem.
Bardzo ważną grupę, ok. 10% internautów stanowią osoby niepełnosprawne. Strona spełnia standardy WCAG 2.0
Wyprodukowane przez nas portale internetowe pozytywnie przeszły audyty przeprowadzane na stronach administracji
rządowej pod kątem dostępności.

