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Comarch 
w skrócie

1993 19991991
Notowany na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w 
Warszawie

Początek Comarch Rok założenia

93% 576000+
Spółki zależnePracowników Przychodów ze sprzedaży 

własnego oprogramowania 
i produktów

9.5 mln 20+215 mln

Lat na rynkuCzłonków programów 
lojalnościowych 
obsługiwanych przez 
Comarch

Rachunków bankowych 
obsługiwanych przez 
Comarch Corporate
Banking



Sieć oddziałów 
w Polsce + 1000 
partnerów



Chmura Comarch

02



Chmura jest 
właściwym 
kierunkiem

Zalety chmury:

automatyzacja, 

skalowalność, 

standaryzacja, 

balansowanie ruchu, 

wysoka dostępność, 

monitorowanie, 

autohealing

Wszystko po to aby 
zredukować czas i koszt



Komercyjne rozwiązania

▪ Amazon Web Services (AWS)

▪ Microsoft Azure

▪ Google Cloud Platform

▪ IBM Softlayer



Architektura chmury



Infrastructure as a Service

Wirtualne i fizyczne zasoby sprzętowe, 

elastyczna i wysokodostępna platforma 

obliczeniowa, zróżnicowane poziomy 

wydajności warstwy przechowywania: 

standardowy (HDD), szybki (SSD)

Zasoby infrastrukturą 

na żądanie

Monitoring wydajności, powiadomienia 

bazujące na zdefiniowanych progach, 

automatyczne skalowanie horyzontalne 

bazujące na aktualnym obciążeniu

Monitorowanie

Elastyczne sieci L2/L3, load balancer, VPN, 

Firewall as a Service

Sieć definiowana 

oprogramowaniem

REST API, zarządzanie chmurą hybrydową 

poprzez GUI

Automatyzacja 

i integracja



Platform as a Service 

▪ Odkrywanie usług (service discovery)

▪ Automatyzacja procesu tworzenia i wdrażania oprogramowania: Continuous Integration, 

Continuous Delivery

▪ Agregacja metryk: zbieranie metryk z wszystkich kontenerów, dane zbierane w trwałych 

magazynach danych, wykorzystywane przez automaty skalujące horyzontalnie 

▪ Agregacja logów: zbieranie logów z wszystkich aplikacji, prezentacja i wyszukiwanie za 

pomocą złożonych kryteriów

▪ Bazy danych jako usługi: OpenStack Trove (MySQL), Database images (Oracle, DB2), 

obiektowy magazyn danych

▪ Przetwarzanie danych jako usługa: Hadoop, Apache Spark

▪ Automatyzacja: zrozumiała przez człowieka składnia YAML



Automatyzacja

Zasoby infrastrukturalne 

uruchamiane na żądanie w 

krótkim czasie

Zasoby 

infrastrukturalne

Możliwość rozliczania za 

realnie wykorzystane zasoby 

(moc obliczeniowa, 

przechowywane dane)

Rozliczanie 

zasobów

Zmniejszenie czasu 

potrzebnego na wdrożenie

i uruchomienie

Krótki czas 

wdrożenia

Silnik zarządzający stosem 

aplikacyjnym jak

i infrastrukturalnym

Nowoczesny silnik 

zarządzający



Własna chmura



Zalety Open Source

Wybór technologii

Wybór technologii 

dla różnych 

warstw 

chmurowych: 

LaaS, PaaS, SaaS

Brak vendor-lock-in

Wiele firm 

rozwijających 

technologie: 

Gov, Telco, 

Academic / 

Resarch

Licencje

Brak ukrytych 

kosztów 

licencyjnych

Zarządzanie

Pełna 

kontrola



Warstwa PaaS

Odpowiedź na nową architekturę 
oprogramowania

Odpowiedź na nowe procesy 
developmentu



Kontenery to nie wszystko

▪ Wysoka dostępność, auto-skalowanie, auto-healing

▪ Standaryzacja i integracja: konteneryzowanie, kontrola wersji

▪ Zmiana procesów developmentu (DevOps)

Warstwa 
PaaS



Wyzwania warstwy 
PaaS

1. Standaryzacja, integracja, 

automatyzacja:

a. CI/CD, systemy kontroli wersji

b. Automatyczne testy, budowanie, 

wydanie oprogramowania

2. Zmiana procesów developmentu:

a. Przygotowanie szkoleń, bazy 

wiedzy, jasnych standardów

b. Otwarcie kanałów 

komunikacyjnych



Security



Wyzwania 
security

▪ Systemy rządowe 

/JST przetwarzają 

krytyczne informacje

▪ Stabilność i pewność 

działania jest 

kluczowa

▪ Jako kraj jesteśmy 

narażeni na 

cyberataki 



Narzędzia wspomagające 
bezpieczeństwo powinny być 
niezależne  

1

Rozwiązania zamknięte mogą 

mieć ukryte funkcjonalności 2

Model open-source z dostępem 
do kompletnych źródeł 
gwarantuje transparentność

3

Security - zagrożenia



Security - metodyka

1. Security Operation Center

2. Bezpieczeństwo to przede wszystkim 
ludzie (etyczni, lojalni, zmotywowani)

3. Skuteczne procesy zarządzania 
bezpieczeństwem oparte są na wiedzy 
eksperckiej

4. Ciągłe doskonalenie umiejętności oraz 
sprawne procedury prowadzą do 
sukcesu



Comarch Cloud



Comarch EZD on Cloud



Model działania Comarch EZD

Comarch EZD udostępniona 
jako zamknięta skończona 

platforma świadcząca usługi 
zgodnie z obowiązującym 

prawodawstwem w 
infrastrukturze klienta

Model tradycyjny

Zawsze aktualna wersja 
Comarch EZD w chmurze

oraz repozytorium 
dokumentów 

fizycznie w infrastrukturze 
klienta

Hybrydowy

Zapewnienie dostępu do 

wybranych elementów 

Comarch EZD z 

wykorzystaniem mechanizmów 

Comarch Cloud

Chmurowy

On-premise Cloud Hybrid



Zakres usług

4321

Konfiguracja 
numeratorów pism
i spraw na podstawie 
danych od klienta

Przygotowanie 
zamówionej instancji 
systemu w Comarch 
Cloud

Konfigurację skrytki 
ePUAP oraz adresu
e-mail do odbioru 
dokumentów 
elektronicznych

Konfigurację 
struktury 
organizacyjnej i 
użytkowników oraz 
ich uprawnień



Zakres usług

8765

Przygotowanie 
szablonu pisma 
wychodzącego

Konfiguracja dot. 
możliwości składania 
elektronicznego 
podpisu pod 
dokumentami

Konfiguracja 
słownika JRWA

Konfiguracja rejestru 
pism przychodzących 
i wychodzących



Proste rozliczenie 
Comarch EZD Cloud

Miesięczny koszt dla pojedynczego 

użytkownika nazwanego 

korzystającego z systemu to kwota 

49,90 zł netto/miesięcznie. 

W kwocie tej ujęte są zarówno koszty 

Comarch Cloud, licencji jak i usług 

utrzymaniowych Comarch



Korzyści biznesowe Comarch EZD
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Potrzeby

Odbiór dokumentów od 

interesantów w formie 

elektronicznej 

1

Konieczność wymiany 

informacji pomiędzy 

pracownikami pracującymi 

zdalnie

2

Dostarczenie niezbędnych 

informacji do wydania decyzji

3

Rezygnacja z papieru

w obiegu wewnętrznym

4



Co zyskujesz dzięki Comarch EZD?

Odbiór dokumentów 
elektronicznych i 
cyfryzacja papierowych

1

Bezpośrednia wymiana 
informacji pomiędzy 
urzędami

2

Uproszczona 
komunikacja z klientem 
– także drogą mailową

3

Pracownicy Urzędu są 
bezpieczni pracując 
zdalnie

4

Wysyłka decyzji 
urzędowych do ESP, 
także poprzez ePUAP

5



Odbiorcy systemu 
Comarch EZD

Pracownicy JST i innych instytucji 

publicznych

Wszystkie instytucje, którym zależy 

na zapewnieniu najwyższego 

poziomu świadczonych usług dla 

obywateli, klientów oraz 

efektywności i płynności działań w 

zakresie obsługi dokumentów



Wartość dodana - korzyści biznesowe (1)

▪ System udostępniany 24/7 w Chmurze Comarch

▪ Skuteczna i szybka obsługa wszelkich dokumentów wpływających w sposób 

tradycyjny oraz składanych w sposób elektroniczny: ePUAP, PeF, eUrząd, e-

mail, systemy dziedzinowe w tym GIS

▪ Sprawna wymiana informacji pomiędzy urzędami

▪ Narzędzia do realizacji zobowiązań ustawowych i sprawozdawczości drogą 

elektroniczną

▪ Archiwum zakładowe

▪ Możliwość realizacji przez Comarch konfiguracji i uruchomienia systemu 

zgodnie z wytycznymi samorządu



Wartość dodana - korzyści biznesowe (2)

▪ Umożliwienie przejścia w tryb pracy zdalnej w zależności od aktualnej sytuacji dzięki 
temu, iż system posiada możliwość przetwarzania dokumentów w danych klasach 
JRWA w trybie EZD

▪ Cyfryzacja procesów przetwarzania dokumentów, które do tej pory realizowane były 
w oparciu o dokumenty papierowe. Każdy urzędnik ma gwarancje, iż dokument 
elektroniczny przetwarzany w systemie stanowi 100% odwzorowanie dotychczas 
przetwarzanego dokumentu papierowego

▪ Zwiększenie wydajności pracy i lepsza kontrola nad procesami przetwarzania 
dokumentów oraz realizowanymi zadaniami również w trybie pracy zdalnej

▪ Przetwarzanie dokumentów zgodnie z prawem i instrukcją kancelaryjną, w tym 
wytycznymi ustawowymi (np. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych wraz z rozporządzeniem o ochronie danych "RODO");



Wartość dodana - korzyści biznesowe (3)

▪ Usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji poprzez integrację

z narzędziami klasy OCR, działającego przede wszystkim dla dokumentów 

przesyłanych e-mailem

▪ Zapewnienie dostępu do systemu także na urządzeniach mobilnych przede 

wszystkim dla osób piastujących funkcje zarządcze, dając tym osobom 

wsparcie w procesach masowej dekretacji i akceptacji dokumentów



Jak to realizujemy w Comarch EZD?

Komponenty i moduły
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Filary Comarch EZD

Filary
Comarch

EZD

Doświadczenie

Repozytorium

Elastyczność 
i integracja

Edytory

Procesy

Spójność



Kanały wpływu korespondencji

Comarch
EZD

e-PUAP
e-Urząd

PeF
Korespondencja 

tradycyjna

e-mail

Systemy 
dziedzinowe



Przetwarzanie dokumentów w Comarch EZD

Dwustronna komunikacja Klienta/Przedsiębiorcy z Urzędem z wykorzystaniem różnych 

kanałów (email, komunikaty na Platformie, SMS)



Charakterystyka 
Comarch EZD

Dopasowany do różnego typu instytucji: obieg 
ogólny, archiwum, obsługa składów 
chronologicznych

Otwarta architektura i przejrzysty interfejs: 
wbudowane edytory rejestrów, formularzy oraz 
obiegów

Nowoczesne rozwiązanie: współpracujące 
z różnymi bazami danych i działa pod kontrolą 
różnych systemów operacyjnych

Raporty: predefiniowane raporty pozwalające na 
nadzór nad procesami realizowanymi w instytucji



Kancelaria i Sekretariaty

Rejestracja i dekretacja korespondencji1

Sprawy i zadania

Zarządzanie sprawami 

i przepływem pracy
2

Kartoteki i rejestry

Zarządzanie rejestrami

i kartotekami tworzonymi w systemie
3

Moduły Comarch EZD



Administracja

Zarządzanie i kontrola systemu, 

zarządzanie uprawnieniami 

użytkowników i dostępem do 

dokumentów

7

Edytory

Moduły odpowiedzialne za 
przygotowanie procesów dedykowanych

8

Moduły dedykowane

Projektowane na życzenie klienta, 
według jego wymagań funkcjonalnych

9



Kancelaria



Wsparcie procesów 
kancelaryjnych

Kancelaria Przychodząca 

▪ Rejestracja dokumentów z e-Urząd, ePUAP, 

PeF, fax, e-mail, poczta tradycyjna

▪ Znakowanie korespondencji kodami 

kreskowymi (wyszukiwanie)

▪ Lokalizacja fizyczna i oryginały pism

▪ Uproszczona obsługa zwrotek korespondencji 

(kody kreskowe)

▪ Drukowanie potwierdzeń dla wnioskodawców

▪ Wbudowane narzędzia OCR



Wsparcie 
procesów 
kancelaryjnych

Kancelaria Wychodząca 

▪ Możliwość wysyłki samodzielnej 
bądź za pośrednictwem kancelarii

▪ Wysyłka e-mail i na ePUAP

▪ Generowanie nadruków na koperty, 
zwrotki, rozdzielnika, korespondencja 
seryjna itp.

▪ Generowanie książki nadawczej

▪ Kontrola kosztów 
korespondencyjnych organizacji

▪ Integracja z e-Nadawcą



Komponenty 
Comarch EZD

Edytowalne TerminarzeGwarancja
w tym integracja z Google, 

Apple i Microsoft

elastyczności formularze

Zarządzanie KontrolaStruktury
Prowadzonych sprawDedykowane struktury 

klasyfikujące (Rejestry)

Elastyczna organizacja

spraw i zadań

RejestryProcesy
Z możliwością edycji Zestawienia i raporty



Wyszukiwanie informacji

Szybki dostęp do 

wyników wyszukiwania

Szybkość

Wyszukiwanie po atrybutach 

lub pełnotekstowe

Atrybuty

Narzędzia eksportu 

zestawień

Eksport

Filtrowanie, sortowanie, 

wyszukiwanie

Operacja na 

kolumnach



Masowa akceptacja i dekretacja pism



Zarządzanie 
czasem

Również integracja

z rozwiązaniami komercyjnymi

Pełne wsparcie w zakresie 

zastępstw w tym integracja

z systemami dziedzinowymi

Elektroniczny obieg wniosków 

urlopowych

Wsparcie i obsługa delegacji 

pracowników

Kalendarze

pracowników

Zarządzanie

zastępstwami

Zarządzanie

urlopami

Procesy

delegacyjne



Zarządzanie procesami przepływu pracy

System kontroluje przepływ 

dokumentu, przypisuje 

wykonanie konkretnego zadania 

związanego ze sprawą, wyznacza 

terminy realizacji zadań

1

Kontrola terminów oraz 

automatyczne informowanie 

kierownictwa (opiekuna 

procesu) o opóźnieniach, czy 

aktualnym statusie

2

Przepływ dokumentu Kontrola terminów



Procesowa 
przewaga 
Comarch EZD

Wbudowany, przeglądarkowy 

program do modelowania 

diagramów procesów zgodny z 

BPMN

Elementy workforce

management

Tryb testowy procesu oraz 

uproszczone przenoszenie 

procesów pomiędzy 

środowiskami

Wersjonowanie procesu

w Comarch EZD

1 2

3 4



Procesowa 
przewaga 
Comarch EZD

Edytory wyrażeń, przyjazne 

funkcje i układ wielokolumnowy 

w edytorze formularzy

Rozbudowane funkcje do 

wskazywania wykonawcy kroku

Uproszczone generowanie 

nowych formularzy

Wydruk dokumentacji procesu 

bezpośrednio z poziomu 

edytora

5 6

7 8



Edytor procesów – wniosek urlopowy



Elastyczność poprzez wbudowane edytory

Umożliwia tworzenie 
dowolnych rejestrów i wiązanie 
ich z procesami dedykowanymi

Edytor rejestrów

Pozwala na zbudowanie 
dowolnie skomplikowanego 
formularza elektronicznego

Edytor formularzy

Edytor umożliwia tworzenie pól 
słownikowych i sekcji 

powtarzalnych

Edytor słowników

Jest narzędziem do graficznego 
modelowania obiegu dokumentów 

i procesów biznesowych

Edytor procesów



Jakie mam jeszcze możliwości?

▪ Możliwość stworzenia dowolnej liczby rejestrów z wykorzystaniem interaktywnego edytora. 
Dodatkowo umożliwia proste przeniesienie do systemu (zmigrowanie) już funkcjonujących 
rejestrów, które do tej pory były prowadzone np. w formie arkuszy kalkulacyjnych

▪ Obsługa podpisu kwalifikowanego i Profilu Zaufanego

▪ Przekazywanie dokumentów do innych systemów funkcjonujących w Samorządzie, tak zwanych 
systemów dziedzinowych i umożliwia zwrotnie odbiór dokumentów z tych właśnie systemów

▪ Prowadzenie terminarza dla każdego użytkownika jak i działu oraz pozwala na integracje tego 
terminarza z kalendarzem Google, Microsoft i Apple

▪ Prowadzenie kalendarza rezerwacji zasobów w organizacji

▪ Wsparcie procesów wypożyczenia dokumentacji papierowej, co jest istotne szczególnie w trakcie
pracy zdalnej

▪ Rejestracja dokumentów z PeF (Platformy Elektronicznego Fakturowania)



DZIAŁANIE 
SYSTEMU

Prezentacja rozwiązania 

Cześć 1



Jak działa system Comarch EZD – obieg ogólny

Kancelaria 
rejestruje 
dokument



Dokument 
zostaje 

przekazany 
do dekretacji



Dokument 
zostaje 

przekazany 
do dekretacji

Osoba 
decyzyjna 
dokonuje 
dekretacji



Dokument 
zostaje 

przekazany 
do dekretacji

Osoba 
decyzyjna 
dokonuje 
dekretacji

Pracownik 
merytoryczny 

zakłada 
sprawę



Dokument 
zostaje 

przekazany 
do dekretacji

Osoba 
decyzyjna 
dokonuje 
dekretacji

Pracownik 
merytoryczny 

zakłada 
sprawę

Przygotowany 
jest projekt 

pisma 
wychodzącego



Dokument 
zostaje 

przekazany 
do dekretacji

Osoba 
decyzyjna 
dokonuje 
dekretacji

Pracownik 
merytoryczny 

zakłada 
sprawę

Przygotowany 
jest projekt 

pisma 
wychodzącego

Akceptacja 
pisma i 

przekazanie do 
wysyłki



Dokument 
zostaje 

przekazany 
do dekretacji

Osoba 
decyzyjna 
dokonuje 
dekretacji

Pracownik 
merytoryczny 

zakłada 
sprawę

Przygotowany 
jest projekt 

pisma 
wychodzącego

Akceptacja 
pisma i 

przekazanie do 
wysyłki

Wysyłka 
dokumentu



DZIAŁANIE 
SYSTEMU

Prezentacja rozwiązania 

Cześć 2



Jak działa system Comarch EZD – obieg ogólny

Przegląd 
procesu 

dedykowanego



Uruchomienie 
procesu



Dokument 
zostaje 

przekazany 
do dekretacji

Workflow



Dokument 
zostaje 

przekazany 
do dekretacji

Osoba 
decyzyjna 
dokonuje 
dekretacji

Dokumenty w 
dedykowanym 

rejestrze



Nasze 
Doświadczenia

JST w Województwie 
Mazowieckim

Urząd Miasta Wrocławia

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych

Zaawansowane Wdrożenia 
Procesów



Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego

86% wszystkich powiatów 

województwa mazowieckiego 

(36/42)

90% wszystkich gmin 

województwa mazowieckiego 

(278/314)

Powiaty Gminy



ELEKTRONICZNE 
ZARZĄDZANIE 
DOKUMENTACJĄ

• EZD dostarczone zostało do 
250 JST w ramach 
zamówienia na dostawę 
rdzenia e-Urzędu

• Dla kolejnych został 
rozszerzony wariant 
wdrożenia

• Blisko 200 JST obrało EZD 
jako system wspomagający 
tradycyjny obieg 
dokumentów



URZĄD MIASTA 
WROCŁAWIA

EZD w całej instytucji

Ponad 3000 użytkowników

Ponad 2 mln pism 

przychodzących

Blisko 800 tys. pism 

wychodzących

Ponad 650 000 spraw



Realizacja procedur związanych 

z obsługą jednostki

Obsługa kancelarii i obieg faktury

Wewnętrzne procesy obsługujące 

instytucję

Procesy specjalizowane

Proces ogólny

i dedykowany Procesy inspekcyjne Ponad 50 procesów

JSW 
Innowacje

UKNF MSZ

Planowanie i realizacja czynności 

inspekcyjnych, monitorowanie 

realizacji zaleceń, itp.



MINISTERSTWO 
SPRAW 
ZAGRANICZNYCH

Comarch EZD w całej 

instytucji 

Ponad 3000 użytkowników 

Zespół administratorów 

samodzielnie 

przygotowujących procesy



Gdy raz spróbujesz zostaniesz na zawsze

Innowacyjność i 

rozwój

Intuicyjność

i prostota Dostęp 24/7

Niepowtarzalna 

oferta



www.comarch.com


