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PLATFORMA DO SZYBKIEGO 
I SKUTECZNEGO 
KOMUNIKOWANIA SIĘ 

 



Ustal schemat 

(procedurę) komunikacji 

 

Zdefiniuj osoby, z którymi 

chcesz się komunikować 

 

Uruchom proces 

komunikacji wtedy,  

kiedy potrzebujesz 

 

Sprawdź czy adresat 

otrzymał informację  

od Ciebie 
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SYSTEM PRZEZNACZONY DO PROJEKTOWANIA I WYKORZYSTANIA 
SCHEMATÓW KOMUNIKACJI 



INFORMACYJNY ALARMOWY PLANOWANY 

Komunikacja z wybraną 

liczbą użytkowników 

 w planowanym terminie 

Komunikacja w odpowiedzi 

 na zdarzenia krytyczne 

wymagające natychmiastowej 

reakcji z potwierdzeniem 

uczestnictwa 

ZGŁOSZENIOWY 

Schemat komunikacji  

w odpowiedzi na zgłoszenia  

z zewnątrz z opcją pracy 

wielokanałowej (SMS, mail, 

www, telefon) 

Informowanie o zdarzeniach  

z jednoczesną weryfikacją 

dostarczenia informacji  

RODZAJE SCHEMATÓW (PROCEDUR) KOMUNIKACJI, KTÓRE 
OBSŁUGUJE SYSTEM 



GŁÓWNE MODUŁY  SYSTEMU 

Moduł  
konfiguracji  
schematów 

Moduł 
komunikacji  

Moduł  
monitoringu  
odpowiedzi 

 

Moduł  
zarządzania  

użytkownikami  
i grupami 

Moduł raportów 



Panel użytkownika dostosowany do dowolnego urządzenia 
z przeglądarką WWW (wykonany w technice RWD) 

PANEL 
UŻYTKOWNIKA 



Screen potrzebny 

MODUŁ KONFIGURACJI 
SCHEMATÓW POWIADOMIEŃ 

 

Budowa schematów komunikacji: 

• Wybór typu procedury 

• Wybór środków komunikacji 

• Definiowanie czasów odpowiedzi 

• Wybór grup odbiorców 

 

 



MODUŁ KOMUNIKACJI 

Uruchomienie schematów powiadomień: 

• Błyskawiczne wysyłanie alertów 
przez wykorzystanie gotowych schematów 

• Podgląd i edycja treści  
i szacowanej liczby wysyłek 

• Prosty interfejs  
dostosowany do wymagań procedury 

 



MODUŁ MONITORINGU 
ODPOWIEDZI 

 Monitorowanie statusów i stanu schematów 
komunikacji: 

• Alertów, w których Użytkownik uczestniczył 

• Alertów, na które Użytkownik nie odpowiedział 

• Alertów, w których Użytkownik nie uczestniczył 

• Daty i miejsca zadania 

 

 



MODUŁ ZARZĄDZANIA 
UŻYTKOWNIKAMI I GRUPAMI 

 Zarządzanie zasobami, użytkownikami i grupami 

• Dodawanie: nowej Grupy lub nowego Użytkownika 

• Podgląd: pojedynczego Użytkownika lub 
zdefiniowanej Grupy 

• Edycja Grup i Użytkowników 

 

 

 



MODUŁ RAPORTÓW 

 
Zbiór statystyk i wygenerowanych powiadomień 

• Przeglądanie archiwum alertów 

• Podgląd przebiegu alert 

• Podgląd aktywności wszystkich uczestników 
alertu 

• Możliwość pobrania raportu z podsumowaniem 
alertu 

 

 



SMS Połączenie 
głosowe 

E-mail Informacyjna 
strona WWW 

WYKORZYSTYWANE KANAŁY/ŚRODKI KOMUNIKACJI 

 



PRZYKŁADY 
WYKORZYTANIA SYSTEMU 
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PROCEDURA INFORMACYJNA 

 
Awaria tramwajowej sieci trakcyjnej 

Wybór zdefiniowanego alertu 

informacyjnego „Problemy 

komunikacyjne” (SMS, e-mail  

i publikacja WWW jako metody 

komunikacji) 

Wysłanie alertu do mieszkańców, 

dziennikarzy i innych osób 

zainteresowanych o komunikacji 

zastępczej 

 Usuniecie  awarii  - jeden 

komunikat do wszystkich 

zainteresowanych 

Wysłanie  powiadomień           

do zdefiniowanych odbiorców 

i uruchomienie komunikacji 

zastępczej 

1 
min 

3 
min 

1 
min 

1 
min 

Efekt BA:  Jeden dyspozytor powiadamia wszystkich, których dotyczy zdarzenie w ciągu minuty 



3 2 1 
5 
min 

30 
min 

5 
min 

PROCEDURA PLANOWANA 

 
Zebranie pracowników na zabezpieczenie imprezy 

 

Efekt BA:  Pracownik jednym procesem obsługuje zespól potrzebny do zabezpieczenia imprezy 

Wysłanie alertu (sms, email, telefon) , zebranie 

wymaganych  ilości pracowników na wskazany 

termin zabezpieczenia 

Monitoring uczestnictwa, 

wygenerowanie raportu  

o wykonaniu zabezpieczenia 

imprezy i rozlicznie czasu pracy 

Procedura „Zabezpieczenie” 

wybór  grup pracowników, ilości 

wymaganej na imprezie oraz  

terminu wykonania 

zabezpieczenia  
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PROCEDURA ALARMOWA 

 
Powódź, zalanie części miejscowości 

1 2 
5 
min 

30 
sec 

Efekt BA: Dyżurny miasta jedną procedurą powiadamia  
mieszkańców, wszystkie służby i zbiera sztab kryzysowy w ciągu 5 minut  

 Komunikacja z mieszkańcami  

zagrożonych obszarów  – 

zdefiniowane miejscowości 

dzielnice i ulice 

Zakończenie zagrożenia i działań          

– jeden komunikat do wszystkich 

uczestników zagrożenia 

powodziowego 

Uruchomienie procedury 

alarmowej – „Powódź” 

Wysłanie alertu (sms, telefon) ,  

do zespołu zarządzania 

kryzysowego oraz komunikatu  

do mieszkańców 
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 Usunięcie awarii – wysłanie 

komunikatu do wszystkich 

których dotyczyła awaria 

(terytorialnie) 

PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA 

 
Awaria energetyczna brak prądu 

 Przyjęcie nowego 

zgłoszenia w systemie 

BA , automatyczne  

przypisanie do danej 

awarii – lokalizacja  

 Klient wysyła sms-a pod 

wskazany numer lub 

wypełnia formularza 

www lub wykonuje 

telefon 

Jednoczasowe wysłanie 

zespołu do usunięcia awarii 

oraz powiadomienie 

klientów o statusie awarii  

 Zakończenie procedury  

dla zespołu usuwającego 

awarię – rozlicznie czasu 

pracy (raport końcowy) 

Efekt BA:  Jeden dyspozytor obsługuje kilka tysięcy zgłoszeń wielu awarii 



PODSUMOWANIE 

 



KORZYŚCI WYNIKA JĄCE Z WYKORZYSTANIA PLATFORMY 

 
• Prostota - tylko niezbędne funkcjonalności, wygląd i układ 

elementów skupiony na skutecznym i szybkim powiadomieniu 

• Skuteczność - szybkie i skuteczne powiadomienia odbiorców 
poprzez SMS, połączenia głosowe (VoIP), e-mail bądź poprzez 
informację na stronie WWW 

• Elastyczność - szerokie możliwości konfiguracji procedur 
powiadamiania 

• Dostępność - system dostępny przez przeglądarkę internetową 
zoptymalizowany do działania na dowolnym urządzeniu (również 
mobilnym) 

 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

Blue Media 
ul. Haffnera 6 
81-717 Sopot 

POWERED BY 

+48 58 888 20 00 

support@bluealert.pl 

Jeżeli jesteś zainteresowany  
naszą ofertą odezwij się do nas! 
 
Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi,  
komentarze i dalszy rozwój naszego systemu. 

www.bluealert.pl 


