
Wirtualny Urz!dnik 
i Live Chat dla urz!dów 
System informatyczny "rmy InteliWISE S.A.  
dla stron internetowych administracji

.  Przyjazna i skuteczniejsza obs!uga 
zapyta" obywateli przez strony  
e-urz#dów 

 $atwa instalacja na ka%dej stronie  
e-urz#du, pe!ne dostosowanie wygl&du 

 Porz&dkuje bazy wiedzy urz#dów „spraw 
do za!atwienia” 

 Integruje si# z aplikacj&  „jeden numer/ 
jedno okienko” 









Czym jest Wirtualny e-Urz!dnik?
Wirtualny e-Urz#dnik jest nowoczesnym oprogramowaniem do stron e-urz#dów, 
zwi#kszaj&cym ich przyjazno'( i u!atwiaj&cym obywatelom „za!atwianie spraw”. 
Likwiduje frustracj# obywateli zwi&zan& z problemami ze znalezieniem informacji 
na stronie, a jednocze'nie zmniejsza koszty zb#dnych po!&cze" telefonicznych. Roz-
wi&zanie to !atwo instaluje si# na ka%dej dotychczasowej stronie e-urz#du, a nasza 
)rma mo%e dostarczy( rozwi&zanie „pod klucz”.  Istnieje mo%liwo'( uzyskania do)-
nansowania na oprogramowanie.

www.wirtualny-urzednik.plWirtualny Urz!dnik InteliWISE



Jak to dzia#a?
Dodanie do strony  
e-Urz#dnik mo%e by( dodany do strony 
jako popularna zak!adka, zawsze goto-
wa do pomocy…

Zrozumienie problemu, 
prowadzenie „za r!k!” 

Dzia!a jak nowej generacji wyszuki-
warka, prowadz&ca obywatela “za r#-
k#” poprzez tre'(, a% do za!atwienia 
sprawy;

Po raz pierwszy, obywatel mo%e 
zada( w serwisie pytanie na swój 
w!asny sposób, nawet robi&c b!#dy 
w pisowni, bez szukania informacji 
w serwisie;

wraz z odpowiedzi& u%ytkownicy 
otrzymuj& list# tematów pokrew-
nych, co u!atwia im zg!#bianie wie-
dzy na dany temat;

b!yskawicznie drukowane formularze i druki urz#dowe 

Obywatel mo%e tak%e poprosi( o kontakt czy pozostawi( informacje albo sugestie. 

Wizualizacja dostosowana do charakteru strony (kolory, design), z mo"liwo#ci$ dodania 
wirtualnej postaci – awatara

Wirtualne kompetencje, rozwi$zywanie problemu
Oprogramowanie e-Urz#dnik mo%e by( wyposa%one w wirtualne kompetencje

Rozwi&zuje problem, a nie pozostawia obywatela z pytaniami i  frustracj&.

„Sprawy do za%atwienia”... dla Firm

Przyk!ady:

Zarejestruj )rm# przez Internet 

Wpis do / wykre'lenie z / ewidencji dzia!alno'ci 
gospodarczej 

Wyszukiwarka przedsi#biorców

„Sprawy do za%atwienia”... dla 
Mieszka&ców
Przyk!ady:

Dowód osobisty 

Meldunek 

Prawo Jazdy 

Urz&d Stanu Cywilnego 
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Obrazek przedstawia demonstracje przyk!adowego Wirtualnego Urz#dnika dla wybranej JST.

telefon:   + 48 503 007 654 lub +48 22 3797 442
e-mail:   info@inteliwise.com 
Skype:   inteliwise

Wirtualny Urz!dnik 
i Live Chat dla urz!dów



Interfejs do zarzadzania 
aplikacj$ 
Dla wielu naszych klientów raporty i 
dane z dzia!ania Wirtualnego Dorad-
cy s& równie wa%ne jak jego dzia!anie. 
Ka%dy klient otrzymuje bezp!atnie 
dost#p do narz#dzia „Panel”, gdzie 
mo%e 'ledzi( histori# i przebieg wir-
tualnych konwersacji, wska*niki oraz 
statystyki. Panel umo%liwia tak%e 
podstawow& kon)guracj# wygl&du 
Doradcy, skryptów czy wyzwalaczy. 

Co wchodzi w sk#ad 
rozwi$zania?

Oprogramowanie

Baza wiedzy, „wirtualne kom-
petencje” – oraz prawa do bazy 
wiedzy dla urz#du 

Us!uga instalacji 
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Wirtualny Doradca: Witaj na stronie Urz#du Miasta.  
Ch#tnie odpowiem na Twoje pytania dotycz&ce dowodów 
osobistych.

U%ytkownik: Musz# wyrobi( nowy dowód

WD: Z jakiego powodu chcesz wyrobi( dowód osobisty? 
Wybierz z listy poni%ej:

•  Wydanie dowodu po raz pierwszy
•  Wydanie dowodu w razie jego utraty
•  Wymiana dowodu osobistego

U: Zgubi!em swój stary dowód

WD: Utraci!e' dowód? Nie przejmuj si#. Tutaj znajdziesz 
wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wype!niony 
wniosek prosimy z!o%y( w Delegaturze Biura Administracji 
i Spraw Obywatelskich.

U: a ile kosztuje wyrobienie nowego dowodu

WD: Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego s& 
bezp!atne.

U: Ile zdj#( potrzebuj#

WD: Do wniosku o wydanie dowodu osobistego potrzebnes& 
dwie wyra*ne i jednakowe fotogra)e o wymiarach 35 x 
45 mm, odzwierciedlaj&ce aktualny wizerunek osoby, której 
wniosek dotyczy. Osoba ta musi by( bez nakrycia g!owy 
i okularów z ciemnymi szk!ami. Zdj#cia musz& ukazywa( 
g!ow# w pozycji lewego pó!pro)lu i z widocznym lewym 
uchem, z zachowaniem równomiernego o'wietlenia twarzy.

U: ile b#d# czeka! na nowy dowód

WD: Termin odpowiedzi w przypadku wymiany dowodu 
osobistego wynosi do 1 miesi&ca.

U: czy moze ktos za mnie odebra(?

WD: Dowód osobisty odbiera si# osobi'cie, z wyj&tkiem 
przedstawionych tutaj przypadków. [...]

U: ok, dzi#ki za pomoc

WD: Ja równie% dzi#kuj#. Je'li nie potrzebujesz wi#cej 
pomocy, to czy mog# prosi( o ocen# pracy e-Urz#du?

Wykorzystanie Wirtualnych kompetencji 
Przyk!ad wirtualnego czatu
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Dlaczego warto
Oszcz!dno#' dla urz!du – 180 uporz$dkowanych, gotowych spraw.

Gotowe do u%ycia karty spraw porz&dkuj& bazy wiedzy urz#dów „spraw do za!atwienia”.
Oprogramowanie znacz&co obni%a koszty codziennej obs!ugi obywateli i )rm poprzez stron# www e-Urz&d, nie ka%&c 
im tak%e czeka( na po!&czenie telefoniczne – nawet poni%ej 10 groszy za wirtualnego czata – obs!u%ony problem.
Ilo'( klientów obs!ugiwanych przez Wirtualnych Agentów Pomocy jest praktycznie nieograniczona i zale%y jedynie od 
ruchu na serwisie.

Wreszcie przyjazny dla obywatela e-urz$d, obs%uga zapyta&
Oprogramowanie umo%liwia zrozumienie problemu, prowadzenie „za r#k#” a% do rozwi&zania sprawy, bez konieczno'ci 
anga%owana urz#dników.

Wyró"nia serwis e-Urz!du, pokazuje jego ‘przyjazn$ twarz’, czyni go bardziej dost!pnym dla klientów,
Atrakcyjna strona – Awatar zwi#ksza unikalno'( strony miasta, gminy

Mniejsze obci$"enie urz!dów korespondencj$ I telefonami
Urz#dnicy maj& rano mniej e-maili z pytaniami od obywateli i )rm
Blisko 95% trafnych odpowiedzi – przy tak wysokim wspó!czynniku skuteczno'ci wielu klientów nie musi wysy!a( maili 
z zapytaniami.

O Firmie 
Jako jedyna polska )rma jeste'my w TOP10 globalnych dostawców Wirtualnych Doradców, wed!ug wiod&cej niezale%nej 
)rmy analitycznej Forrester Research.

Kilkudziesi#ciu klientów w Polsce i na 'wiecie, w szczególno'ci w USA, do'wiadczy!o zmniejszenia kosztów obs!ugi i zwi#k-
szenia sprzeda%y dzi#ki naszym rozwi&zaniom.

Nasi Wirtualni Doradcy obs!uguj&  ponad 6 000 000 wirtualnych konwersacji w ci&gu roku.

B!yskawiczna mo%liwo'(  rozbudowy i integracji naszego rozwi&zania z innymi technologiami IT, w tym zwi&zanych z fa-
cebookiem i mediami spo!eczno'ciowymi, dzi#ki ultranowoczesnej architekturze „w chmurze” 

Obecno'( w Dolinie Krzemowej oraz partnerstwo z wiod&cym funduszem VC na 'wiecie - Intel Capital,   umo%liwia, jako 
nielicznej w'ród polskich )rm, sprzeda% do najwi#kszych klientów na +wiecie.

Nasza )rma specjalizuje si# w nowej generacji rozwi&zaniach do internetu, wzbogaci!a serwisy wielu renomowanych )rm 
i instytucji 

Spó!ka jest notowana na parkiecie NewConnect  Warszawskiej Gie!dy Papierów Warto'ciowych   

Naszym inwestorem jest najwi#kszy na 'wiecie fundusz VC   

Nasze oprogramowanie realizowane jest przy wykorzystaniu (oprócz NCBIR) 'rodków pochodz&cych z:(oprócz NCBIR) 'rodków pochodz&cych z:'rodków pochodz&cych z:

Zdobyli'my wiele nagród w Polsce i za granic&: 
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telefon:   + 48 503 007 654 lub +48 22 3797 442
e-mail:   info@inteliwise.com 
Skype:   inteliwise
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