Baza Aktów Własnych
Opis produktu
Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik

www.abcpro.pl
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Zastosowanie
Baza Aktów Własnych (BAW) pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie
elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej bazy
wraz z elektronicznymi skorowidzami, powiązaniami między aktami (np. aktami
zmienianymi i zmieniającymi), elektronicznymi metrykami.
Tym samym BAW

pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia

w formie elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego” – zgodnie z przepisami

ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
art. 28 ust. 1,2.
BAW

pozwala

także

na

publikowanie

wszystkich innych zbiorów aktów

/

dokumentów prowadzonych przez Urząd (np. zbiory uchwał rady, zbiory uchwał
zarządu powiatu/województwa, zbiory zarządzeń wójta / burmistrza / starosty /
marszałka województwa, itp.).
BAW umożliwia publikowanie aktów w formie strukturalnych dokumentów XML jak
i popularne pliki PDF, HTML, DOC itp.
BAW udostępniany jest nieodpłatnie dla JST jeżeli urząd zakupił Edytor Aktów
Prawnych XML Legislator lub Edytor Tekstów Jednolitych XML w dowolnej wersji.
Portal BAW spełnia wszystkie wymogi dla BIP i może stanowić fragment BIP urzędu.
BAW pomaga w przechowywaniu wszystkich aktów w sposób uporządkowany
i wzajemnie powiązany. Wykorzystuje wszystkie zalety strukturalnych dokumentów
XML, eliminując niepotrzebne wprowadzanie tych samych danych.
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Wykaz podstawowych funkcjonalności
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Możliwość prowadzenia dowolnych zbiorów aktów,



Proste i zaawansowane wyszukiwanie aktów,



Zaawansowany wielopoziomowy skorowidz aktów,



Rozbudowana, pełna metryka aktu (powiązania, słowa kluczowe itp.),



Pełna obsługa dokumentów strukturalnych XML,



Możliwość publikacji aktów zapisanych w plikach PDF, HTML, DOC itp,



Integracja z wojewódzkimi dziennikami urzędowymi,



Spełnienie wymogów dla BIP.
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Cennik
L.p.

Typ urzędu / jednostki
organizacyjnej

1.

Lokalizacja portalu BAW
www.prawomiejscowe.pl

Urzędy Gmin oraz Urzędy Miast i

Serwer Urzędu

bezpłatnie

Gmin
2.

Urzędy Miast (w miastach

bezpłatnie

powiatowych)
3.

Urzędy Miast (na prawach powiatu)
oraz Starostwa Powiatowe

bezpłatnie

4.

Urzędy Marszałkowskie

bezpłatnie

5.

Urzędy Miast (miasta wojewódzkie)

bezpłatnie

6.

Urzędy Wojewódzkie

7.

Ministerstwa i organy centralne

8.

Jednostki organizacyjne (JST oraz
administracji rządowej)

Negocjacje
indywidualne

Opcja niedostępna
bezpłatnie

Wymagania techniczne
Jeżeli portal BAW umieszczony jest pod adresem www.prawomiejscowe.pl to do
poprawnej pracy z BAW potrzebny jest EAP XML Legislator oraz dostęp do Internetu.
W przypadku gdy portal BAW umieszczony jest na serwerze urzędu, to serwer ten
powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:


Microsoft Windows Serwer 2003 lub nowszy,



Microsoft SQL Server Express 2005 lub wyższy,



Na serwerze powinna zostać zapewniona niezbędna powierzchnia dyskowa
dla publikowanych plików aktów.
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Szczegółowy opis funkcjonalności
Możliwość prowadzenia dowolnych zbiorów aktów
BAW umożliwia prowadzenie:


zbioru aktów prawa miejscowego



zbioru uchwał rady, zarządu, zarządzeń wójta, burmistrza, itp.

oraz

dowolnych

inne

zbiorów

–

np.

interpelacji

radnych,

rozstrzygnięć

nadzorczych itd.
Z reguły, akty prawne stanowione przez organy samorządu są udostępniane na
stronach BIP. W zdecydowanej większości przypadków, publikacja w BIP ogranicza
się do „płaskich list”. Akty nie są przypisane do żadnych haseł skorowidza, nie są
powiązane relacjami, nie mają „metryk” (z datami wejścia w życie, utratą mocy, etc.),
bardzo często nie ma też zaimplementowanych dedykowanych mechanizmów
wyszukiwania.
W sytuacji gdy na BIP znajduje się łącznie kilkaset/kilka tysięcy aktów, wyszukiwanie
aktów jest bardzo trudne i mało efektywne – a wręcz niemożliwe staje się
znalezienie danego aktu wraz ze wszystkimi jego zmianami (np. statutu, regulaminu
organizacyjnego, budżetu, planu zagospodarowania przestrzennego).
Prowadzenie zbiorów w BAW wspomaga tworzenie bazy w sposób uporządkowany
i wzajemnie powiązany, daje też duże możliwości przeszukiwania.

Proste i zaawansowane wyszukiwanie aktów
BAW oferuje możliwość wyszukiwania aktów prawnych w sposób uproszczony lub
zaawansowany z uwzględnieniem danych metryki aktu, w szczególności dat
obowiązywania.

Zaawansowany wielopoziomowy skorowidz aktów
BAW pozwala na przypisywanie aktów do wielopoziomowego skorowidza. Skorowidz
ten został opracowany przez naszą firmę w oparciu o wieloletnie doświadczenie
w tworzeniu skorowidza dla dzienników urzędowych. Skorowidz zawiera zarówno

hasła

merytoryczne

jak

i

hasła

odsyłaczowe

z

powiązaniami

merytorycznych.
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do

haseł

Rozbudowana, pełna metryka aktu
Metryka prócz podstawowych informacji o typie, dacie i tytule aktu pozwala na
definiowanie powiązań (relacji) między aktami:


zmienia/uchyla/unieważnia/wykonuje, itd.,



sposób tworzenia powiązań:
o

dla aktów w XML – są tworzone automatycznie,

o

dla aktów w innych formatach – definiowane przez użytkownika.

Rozbudowana metryka aktu pozwala na dostęp do:


aktów powiązanych,



tekstów ujednoliconych ,



tekstów historycznych,



tekstu aktu pierwotnego ,



aktów podobnych (wg przypisanych haseł skorowidza).

Pełna obsługa dokumentów strukturalnych XML
Zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów, akty prawne
przeznaczone do ogłoszenia, winny być stworzone w postaci „tekstu strukturalnego
w formacie XML” – do tego służy EAP XML Legislator. Jeżeli nie posiadamy
odpowiedniego systemu, który będzie potrafił taki akt odpowiednio zaprezentować
w oknie przeglądarki, to pozostaje taki akt zapisać w postaci pliku PDF. Tracimy
wówczas wszystkie korzyści jakie daje XML.
BAW posiada wszystkie mechanizmy potrzebne to pełnego wykorzystania zalet
aktów w XML. Umieszczone w BAW oryginalne, podpisane elektroniczne akty w XML
przeglądamy w postaci plików XHTML, generowanych bezpośrednio z XML co
zapewnia ich identyczność z „oryginałem”.

Integracja z wojewódzkimi dziennikami urzędowymi
Na podstawie informacji uzyskiwanych bezpośrednio z systemu „e-Dziennik”, BAW
jest w stanie automatycznie dokonać zmiany statusu umieszczonego w nim aktu
prawnego na „ogłoszony” jak również określić datę wejścia w życia danego aktu,
oraz zapisać szereg innych ważnych informacji (data ogłoszenia aktu w dzienniku,
numer i pozycja dziennika, link do aktu w dzienniku urzędowym).
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Spełnienie wymogów dla BIP.
Portal BAW spełnia wszystkie wymogi dla BIP i może stanowić fragment BIP urzędu.
W szczególności portal BAW spełnia:


podstawowe wymagania W3C w zakresie zgodności ze standardem XHTML,



posiada wersję dla osób słabowidzących (wysoki kontrast, powiększanie
rozmiaru czcionki),



pozwala na wyświetlanie treści z dostosowaniem do rozdzielczości ekranu
użytkownika,



zawiera dziennik zmian treści.

Przeglądanie aktów w BAW
BAW umożliwia wygodne przeglądanie danych:


w widoku wszystkich aktów w BAW wg „zintegrowanego skorowidza”,



wg prowadzonych zbiorów:
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o

wg haseł skorowidza,

o

wg roczników,

o

w układzie listy

wg statusów obowiązywania (oznaczane kolorami):
o

obowiązujące

o

oczekujące

o

archiwalne
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