Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski
I. INTERNETOWY SYSTEM INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI POLSKI (ISIT)
CZYM JEST:
- nowoczesny system informacji turystycznej prezentuj¹cy polskie regiony, interesuj¹ce miejscowoœci, ciekawe miejsca i szlaki;
- wielka baza dotycz¹ca ró¿nych dziedzin turystyki, od agroturystyki po turyst ykê biznesow¹ i kongresow¹, od wypoczynku w uzdrowiskach, po turystykê aktywn¹ - jak sp³ywy
kajakowe i inne;

DLA KOGO S£U¯Y:
- system s³u¿¹cy wszystkim internautom krajowym i zagranicznym, zainteresowanym atrakcyjnym spêdzeniem w Polsce
weekendu, urlopu, czy te¿ wyjazdu biznesowego;
- system przydatny zarówno turystom indywidualnym, jak i organizatorom turystyki, kierownikom wycieczek, pilotom, przewodnikom i innym osobom ¿ywo zainteresowanym turystyk¹

NA JAKIEJ ZASADZIE FUNKCJONUJE:
- system stworzony na najnowszych narzêdziach i ca³kowicie
oparty na technologii internetowej;
- opiera siê na ogólnokrajowej sieci administratorów:
a) najni¿szy szczebel tworz¹ informatorzy lokalni, na poziomie gmin - w Podlaskiem jest obecnie 14 administratorów
(stan na dzieñ: 1.01.2006 r.),
b) szczebel poœredni stanowi¹ administratorzy regionalni,
którzy scalaj¹ informacje na swoim terenie - w Podlaskiem Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT),
c) koordynacj¹ krajow¹ zajmuje siê Polska Organizacja Turystyczna (POT).

JAKIE PRZYNOSI KORZYŒCI:
turyœcie:
- sposób na pozyskanie kompleksowej informacji turystycznej
zawartej pod jedn¹ domen¹ ogólnopolsk¹ www.polandtourism.pl wraz regionalnymi - w Podlaskiem www.podlaskieit.pl

I. ²ÍÒÝÐÍÝÒ-Ñ²ÑÒÝÌÀ ÒÓÐÛÑÒÛ×ÍÀÉ
²ÍÔÀÐÌÀÖÛ² ² ÏÀÏÓËßÐÛÇÀÖÛ²
ÏÎËÜØ×Û (²ÑÒ²)
Øòî ãýòà òàêîå:
- ñó÷àñíàÿ ñ³ñòýìà òóðûñòû÷íàé äàâåäê³, ÿêàÿ çíà¸ì³öü ç ïîëüñê³ì³
ðýã³¸íàì³, ö³êàâûì³ ìÿñöîâàñöÿì³, ìåñöàì³ äû òóðûñòû÷íûì³
øëÿõàì³,
- âÿë³êàÿ áàçà ïà ðàçíàñòàéíûõ ãàë³íàõ òóðûçìó, àä àãðàòóðûçìó ïà
á³çíåñ- ³ êàíãðýñ-òóðûçì, àä àäïà÷ûíêó ¢ êóðîðòàõ ïà àêòû¢íû
òóðûçì íàïðûêëàä, ïàõîäû íà áàéäàðêàõ äû ³íøûÿ.

Êàìó íàê³ðî¢âàåööà ãýòàÿ ñ³ñòýìà:
- óñ³ì àé÷ûííûì ³ çàìåæíûì íàâåäâàëüí³êàì ñàéòà¢, ÿê³ÿ õî÷óöü
ïðûåìíà ïðàâåñö³ ¢ Ïîëüø÷û âûõàäíûÿ äí³, âîäïóñê àáî á³çíåñïàåçäêó,
- ñ³ñòýìà ïðûäàòíàÿ òàêñàìà ³íäûâ³äóàëüíàìó òóðûñòó, àðãàí³çàòàðó
òóðûçìó, ê³ðà¢í³êó ýêñêóðñ³³, ã³äó äû ³íøàé àñîáå, ÿê³ÿ æûâà
ö³êàâ³ööà òóðûçìàì.

ßê ñ³ñòýìà ïðàöóå:
- ñ³ñòýìà ñòâîðàíà ç âûêàðûñòàííåì ñàìûõ ñó÷àñíûõ ïðûëàä äû
ïî¢íàñöþ àáàï³ðàåööà íà ³íòýðíýò-òýõíàëîã³³,
- àáàï³ðàåööà íà àãóëüíàêðà¸âóþ ñåòêó àäì³í³ñòðàòàðà¢:
à) ñàìû àñíî¢íû ¢çðîâåíü ñêëàäàþöü ëàêàëüíûÿ ³íôàðìàòàðû íà
¢çðî¢í³ ãì³íû ó Ïàäëÿøñê³ì âàÿâîäñòâå ïðàöóþöü çàðàç 14
àäì³í³ñòðàòàðà¢ (äàíûÿ íà 1.01.2006 ã.),
á) ïàñðýäíû ¢çðîâåíü ñêëàäàþöü ðýã³ÿíàëüíûÿ àäì³í³ñòðàòàðû,
ÿê³ÿ çá³ðàþöü äû àá'ÿäíî¢âàþöü ³íôàðìàöûþ ¢ ñâà³ì ðýã³¸íå ó
Ïàäëÿøñê³ì âàÿâîäñòâå ãýòà Ïàäëÿøñêàÿ ðýã³ÿíàëüíàÿ
òóðûñòû÷íàÿ àðãàí³çàöûÿ (ÏÐÒÀ),
â) àãóëüíàêðà¸âàé êààðäûíàöûÿé çàéìàåööà Ïîëüñêàÿ
òóðûñòû÷íàÿ àðãàí³çàöûÿ (ÏÒÀ).

ßê³ÿ êàðûñö³ àä ñ³ñòýìû
òóðûñòó:
- ìàã÷ûìàñöü àòðûìàöü êîìïëåêñíóþ òóðûñòû÷íóþ ³íôàðìàöûþ,
çìåø÷àíóþ ïàä àäç³íûì àãóëüíàïîëüñê³ì äàìåíàì www.polandtourism.pl äû ðýã³ÿíàëüíûì³ äàìåíàì³
ó Ïàäëÿøñê³ì:
www.podlaskieit.pl,

2

²íòýðíýò-Ñ³ñòýìà Òóðûñòû÷íàé ³íôàðìàöû³ ³ Ïàïóëÿðûçàöû³ Ïîëüø÷û
- informacja dostêpna przez 24h/7dni/tyg. równie¿ za pomoc¹
tzw. kiosku informacyjnego
potencjalnemu administratorowi lokalnemu ISIT:
- promocja danego obszaru gminy, powiatu;
- zwiêkszenie atrakcyjnoœci turystycznej danego obszaru;
- szansa na zwiêkszenie iloœci turystów na danym terenie, a co za
tym idzie dochodów z turystyki;

ïàòýíöûéíàìó ëàêàëüíàìó àäì³í³ñòðàòàðó ²ÑÒ²:

w ujêciu wojewódzkim (regionalnym):
- zwiêkszenie atrakcyjnoœci i konkurencyjnoœci turystycznej
województwa na rynku polskim i zagranicznym jako
atrakcyjnego regionu turystycznego;
- promocja i eksponowanie specyficznych, unikatowych w skali
kraju i Europy walorów przyrodniczych i etniczno - kulturowych;
- zwiêkszenie ruchu turystycznego;
- stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci turystycznej;
- przyci¹gniêcie kapita³u krajowego i zagranicznego.
- wykreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa jako
atrakcyjnego w kraju i na œwiecie regionu turystycznego;
- rozwój turystyki transgranicznej i miêdzynarodowej
- rozwój kontaktów i wymiany informacji z przygranicznymi
obszarami Litwy i Bia³orusi

ó âàÿâîäñê³ì (ðýã³ÿíàëüíûì) êàíòýêñöå:

- ïàïóëÿðûçàöûÿ äàäçåíàé òýðûòîðû³ ãì³íû, ïàâåòó,
- ïàâûøýííå òóðûñòû÷íàé ïðûöÿãàëüíàñö³ äàäçåíàé òýðûòîðû³,
- øàíö íà ïàâûøýííå êîëüêàñö³ òóðûñòà¢ íà äàäçåíàé òýðûòîðû³ ³,
óñëåä çà ãýòûì ïàâûøýííå ïðûáûòêó àä òóðûçìó.

- ïàâûøýííå ïðûöÿãàëüíàñö³ ³ òóðûñòû÷íàé êàíêóðýíòàçäîëüíàñö³
âàÿâîäñòâà íà ïîëüñê³ì ³ çàìåæíûì ðûíêó ÿê ö³êàâàãà òóðûñòû÷íàãà
ðýã³¸íó,
- ïðàïàãàíäàâàííå ³ ýêñïàíàâàííå àñàáë³âûõ äû óí³êàëüíûõ ó ìàøòàáå êðà³íû ³ Å¢ðîïû ïðûðîäíûõ ³ ýòíà-êóëüòóðíûõ êàøòî¢íàñöÿ¢,
- ïàâûøýíå òóðûñòû÷íàãà ðóõó,
- ñòâàðýííå êàðûñíûõ óìî¢ äëÿ ¢çí³êíåííÿ ìàëûõ ³ ñÿðýäí³õ òóðûñòû÷íûõ ïðàäïðûåìñòâà¢,
- ïðûöÿãíåííå àé÷ûííàãà äû çàìåæíàãà êàï³òàëà¢,
- ñïðûÿííå ¢çí³êíåííþ ¢ êðà³íå äû çàìåææû ñòàíî¢÷àãà âîáðàçó âàÿâîäñòâà ÿê ïðûöÿãàëüíàãà òóðûñòû÷íàãà ðýã³¸íó,
- ðàçâ³öö¸ ïàìåæíàãà ³ ì³æíàðàäíàãà òóðûçìó,
- ðàçâ³öö¸ êàíòàêòà¢ äû àáìåí ³íôàðìàöûÿé ç ïàìåæíûì³ ðýã³¸íàì³
Ë³òâû ³ Áåëàðóñ³.

II. ISIT W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

II. ²ÑÒ² Ó ÏÀÄËßØÑÊ²Ì ÂÀßÂÎÄÑÒÂÅ

KOORDYNATOR REGIONALNY - PODLASKA REGIONALNA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ÐÝÃ²ßÍÀËÜÍÛ ÊÀÀÐÄÛÍÀÒÀÐ - ÏÀÄËßØÑÊÀß
ÐÝÃ²ßÍÀËÜÍÀß ÒÓÐÛÑÒÛ×ÍÀß ÀÐÃÀÍ²ÇÀÖÛß

ul. Malmeda 6, 15-440 Bia³ystok
tel/fax 085 732 68,
e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl isit@podlaskieit.pl
www.podlaskieit.pl

KOORDYNATORZY LOKALNI - 14 INSTYTUCJI:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy; Biebrzañski
Park Narodowy; Urz¹d Miejski w Bia³ymstoku; Urz¹d Miejski w
Drohiczynie; Urz¹d Gminy Mielnik; Urz¹d Miasta w Bielsku
Podlaskim; Urz¹d Miejski w £apach; Powiat Siemiatycki; Powiat
Hajnowski; Bia³owieski Park Narodowy; Sokólski Oœrodek
Kultury w Sokó³ce; Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w
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- äàñòóïíàñöü ³íôàðìàöû³ 24 ãàäç./7 äç¸í/òûäçåíü òàêñàìà ïðàç ãçâ.
³íôàðìàöûéíû ê³¸ñêó.

âóë. Ìàëüìåäà 6, 15-440 Áåëàñòîê,
òýë./ôàêñ (085) 732 68
ý-ìýéë: podlaskieit@podlaskieit.pl, isit@podlaskieit.pl,
ñàéò: www.podlaskieit.pl

ËÀÊÀËÜÍÛß ÊÀÀÐÄÛÍÀÒÀÐÛ - 14 ÀÄÄÇÅËÀ¡
Ãàðàäñê³ ãì³ííû öýíòð êóëüòóðû ¢ Õàðîø÷û, Áåáæàíñê³
íàöûÿíàëüíû ïàðê, Ãàðàäñêàÿ ¢ïðàâà ¢ Áåëàñòîêó, Ãàðàäñêàÿ ¢ïðàâà ¢
Äðàã³÷ûíå, Ãì³ííàÿ ¢ïðàâà ¢ Ìåëüí³êó, Ãàðàäñêàÿ ¢ïðàâà ¢ ÁåëüñêóÏàäëÿøñê³ì, Ãàðàäñêàÿ ¢ïðàâà ¢ Ëàïàõ, Ñÿìÿòûöê³ ïàâåò, Ãàéíà¢ñê³
ïàâåò; Áåëàâåæñê³ íàöûÿíàëüíû ïàðê, Ñàêóëüñê³ öýíòð êóëüòóðû ¢

Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski
Suwa³kach; Wigierski Park Narodowy; Urz¹d Miejski w
Nowogrodzie

PARTNER STRATEGICZNY I G£ÓWNY CZ£ONEK PROT Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podlaskiego,
ul. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego 1 15-888 Bia³ystok;
tel 0-85 748 51 20; fax.0-85/ 748 51 16 www.wrotapodlasia.pl

Ñàêóëöû, Ñóâàëüñêàÿ ãàñïàäàð÷à-òóðûñòû÷íàÿ ³çáà ¢ Ñóâàëêàõ,
Â³ãåðñê³ íàöûÿíàëüíû ïàðê, Ãàðàäñêàÿ ¢ïðàâà ¢ Íîâàãðîäçå.

ÑÒÐÀÒÝÃ²×ÍÛ ÏÀÐÒÍ¨Ð ² ÃÀËÎ¡ÍÛ ×ËÅÍ ÏÐÒÀ
Ìàðøàëêî¢ñêàÿ ¢ïðàâà Ïàäëÿøñêàãà âàÿâîäñòâà,
âóë. Ñòýôàíà Êàðäûíàëà Âûøûíñêàãà, 1, ,15-888 Âåëàñòîê,
òýë. 085 748 51 20, ôàêñ 085 748 51 16, www.wrotapodlasia.pl

JAK ZOSTAÆ ADMINISTRATOREM LOKALNYM ISIT W
WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM:

ßÊ ÑÒÀÖÜ ËÀÊÀËÜÍÛÌ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÀÐÀÌ ²ÑÒ² Ó
ÏÀÄËßØÑÊ²Ì ÂÀßÂÎÄÑÒÂÅ:

I etap: kontakt z Podlask¹ Regionaln¹ Organizacj¹
Turystyczn¹ (PROT) w Bia³ymstoku, ul. Malmeda 6, te/fax 085
732 68, e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl isit@podlaskieit.pl 15440 Bia³ystok i wyra¿enie chêci przyst¹pienia do systemu;

I ýòàï: êàíòàêò ç Ïàäëÿøñêàé ðýã³ÿíàëüíàé òóðûñòû÷íàé
àðãàí³çàöûÿé (ÏÐÒÀ) ó Áåëàñòîêó, âóë. Ìàëüìåäà, 6, òýë./ôàêñ 085 732
68, ý-ìýéë: podlaskieit@podlaskieit.pl, isit@podlaskieit.pl, 15-440
Áåëàñòîê äû àõâîòà ïàäêëþ÷ûööà ¢ ñ³ñòýìó,

II etap: podpisanie umowy z PROT na administrowanie na
danym obszarze Internetowym Systemem Informacji
Turystycznej i Promocji Polski (ISIT)

II ýòàï: çàêëþ÷ýííå äàìîâû ç ÏÐÒÀ àá àäì³í³ñòðàâàíí³ ²íòýðíýòñ³ñòýìàé òóðûñòû÷íàé ³íôàðìàöû³ ³ ïàïóëÿðûçàöû³ Ïîëüø÷û (²ÑÒ²)
ïà äàíàé òýðûòîðû³.

KTO MO¯E ZOSTAÆ ADMINISTRATOREM LOKALNYM
ISIT

ÕÒÎ ÌÎÆÀ ÑÒÀÖÜ ËÀÊÀËÜÍÛÌ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÀÐÀÌ ²ÑÒ²

- instytucje, którym zale¿y na efektywnej promocji w³asnego
obszaru w ujêciu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz
miêdzynarodowym;

óñòàíîâû, ÿê³ÿ ³ìêíóööà äà ýôåêòû¢íàé ïðàìîöû³ ñâà¸é òýðûòîðû³
¢ ëàêàëüíûì, ðýã³ÿíàëüíûì, êðà¸âûì äû ì³æíàðàäíûì êàíòýêñòàõ.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

III. ROZWÓJ INTERNETOWEGO SYSTEMU
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI
POLSKI (ISIT)
1. Stan Obecny:
Rok 2005 by³ drugim rokiem funkcjonowania Internetowego
Systemu Informacji Turystycznej prowadzonego przez Polsk¹
Organizacjê Turystyczn¹. Obecnie serwis sk³ada siê z dwóch
czêœci: promocyjnej - zarz¹dzanej wy³¹cznie przez POT oraz
czêœci informacyjnej administrowanej przez przedstawicieli
poszczególnych regionów krajów.
Jako system rozproszonego gromadzenia danych ISIT
funkcjonuje w oparciu o dzia³aj¹c¹ na terenie ca³ej Polski sieæ
administratorów regionalnych i lokalnych. Administrator lokalny
pozyskuj¹c dane wprowadza³ je do systemu za pomoc¹ specjalnej
aplikacji zainstalowanej na w³asnym komputerze (tzw.

ÇÀÏÐÀØÀÅÌ ÄÀ ÑÓÏÐÀÖÎ¡Í²ÖÒÂÀ

²²². ÐÀÇÂ²ÖÖ¨ ²ÍÒÝÐÍÝÒ-Ñ²ÑÒÝÌÛ
ÒÓÐÛÑÒÛ×ÍÀÉ ²ÍÔÀÐÌÀÖÛ² ²
ÏÀÏÓËßÐÛÇÀÖÛ² ÏÎËÜØ×Û (²ÑÒ²)
1. Àêòóàëüíû ñòàí:
2005 ãîä áû¢ äðóã³ì ãîäàì ïðàöû ²íòýðíýò-ñ³ñòýìû òóðûñòû÷íàé
³íôàðìàöû³, ÿêàÿ àæûööÿ¢ëÿåööà Ïîëüñêàé òóðûñòû÷íàé
àðãàí³çàöûÿé. Ñ¸ííÿ ñåðâ³ñ ñêëàäàþöü äçâå ÷àñòê³: ïðàìàöûéíàÿ ¸þ
¢ïðà¢ëÿå âûêëþ÷íà ÏÒÀ äû ³íôàðìàöûéíàÿ, ÿêîé óïðà¢ëÿþöü
ïðàäñòà¢í³ê³ ïààñîáíûõ ðýã³¸íà¢ êðà³íû.
²ÑÒ², ÿê ñ³ñòýìà ðàñê³äàíàãà íàêàïë³âàííÿ äàíûõ, ïðàöóå íà àñíîâå
ñåòê³ ðýã³ÿíàëüíûõ ³ ëàêàëüíûõ àäì³í³ñòðàòàðà¢ íà òýðûòîðû³ ¢ñ¸é
Ïîëüø÷û. Ëàêàëüíû àäì³í³ñòðàòàð çá³ðàå äàíûÿ äû ¢âîäç³öü ³õ ó
ñ³ñòýìó ïðû äàïàìîçå àäìûñëîâàé ïðàãðàìû, ÿêàÿ ¢ñòàíî¢ëåíà íà
ÿãîíûì êàìï'þòýðû (ã.çâ. ãåíåðàòàð). Ïàñëÿ ¢êàìïëåêòàâàííÿ
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²íòýðíýò-Ñ³ñòýìà Òóðûñòû÷íàé ³íôàðìàöû³ ³ Ïàïóëÿðûçàöû³ Ïîëüø÷û
generatora). Po zebraniu odpowiedniej iloœci danych
administrator generowa³ wiadomoœæ e-mail zawieraj¹c¹ w
za³¹czniku informacje o wprowadzonych obiektach
turystycznych (w formacie xml) i przesy³a³ do publikacji na
regionalnej stronie www dot. ISIT www.podlaskieit.pl.
Informacje zebrane przez administratora regionalnego, dalej
by³y przesy³ane do publikacji w internecie w serwisie
www.poland-tourism.pl.
Zaprezentowane rozwi¹zanie posiada³o du¿¹ zaletê, gdy¿ do
prawid³owego funkcjonowania nie wymaga³o od u¿ytkownika
posiadania sta³ego ³¹cza internetowego, niestety powodowa³o
problemy techniczne w u¿ytkowaniu aplikacji i wyd³u¿a³o czas
publikacji na stronie www (od momentu wprowadzenia danych
przez administratora do czasu pojawienia ich siê na stronach
serwisu).

2. Modernizacja ISIT - ci¹g³e podnoszenie jakoœci
serwisu:

Ïðàäñòà¢ëåíàÿ òóò ñõåìà ìåëà àäíó âÿë³êóþ ïåðàâàãó, áî äçåëÿ
ïðàâ³ëüíàé ïðàöû íå ïàòðàáàâàëà àä êàðûñòàëüí³êà ïàñòàÿííàé ñóâÿç³
ç ²íòýðíýòàì, àëå, íà æàëü, ³ ñïàðàäæàëà òýõí³÷íûÿ ïðàáëåìû ¢
êàðûñòàíí³ ïðàãðàìàé äû ðàñöÿãâàëà ÷àñ ïóáë³êàöû³ ìàòýðûÿëà¢ íà
²íòýíýò-ñàéöê (ïåðûÿä ç ìîìàíòó ¢âîäó äàíûõ àäì³í³ñòðàòàðàì ïà
ìîìàíò ç'ÿ¢ëåííÿ ³õ íà ñàéöå).

2. Àáíà¢ëåííå ²ÑÒ² ïàñòàÿííû ðîñò ÿêàñö³ ñåðâ³ñó:

Planowana modernizacja ISIT w 2006 r. ma za zadanie przede
wszystkim usprawniæ i przyspieszyæ proces wprowadzania
danych do systemu przez administratorów serwisu oraz
usystematyzowaæ informacje turystyczne prezentowane
turystom.
Efektem prowadzonych prac jest stworzona na bazie
poprzedniego narzêdzia aplikacja serwerowa on-line s³u¿¹ca do
administracji serwisem przez administratorów wszystkich
poziomów. Dziêki niej, po zalogowaniu siê na specjalnej stronie
internetowej, administrator wprowadzaj¹cy nowe informacje
turystyczne do katalogu w serwisie ISIT, bêdzie móg³ niemal¿e
natychmiast zobaczyæ na stronie www efekty swojej pracy.
Informacje publikowane w serwisie bêd¹ mog³y byæ szybko
zaktualizowane przez administratora z wykorzystaniem
dowolnego komputera posiadaj¹cego dostêp do internetu.

Àáíà¢ëåííå ²ÑÒ², ÿêîå ïëàíóåööà ¢ 2006 ãîäçå ìàå íà ìýöå ïåðø çà
¢ñ¸ ïàëÿïøýííå äû ïàñêàðýííå ¢âîäó àäì³í³ñòðàòàðàì³ äàíûõ ó
ñ³ñòýìó äû ñ³ñòýìàòûçàöûþ òóðûñòû÷íàé ³íôàðìàöû³, ÿêàÿ
ïðàä'ÿ¢ëÿåööà òóðûñòàì.
Íà àñíîâå ïàïÿðýí³õ ïðûëàä óçí³êëà íîâàÿ àíëàéí-ïðàãðàìû, ÿêàÿ
ïðàöóå ¢ àðõ³òàêòóðû ñåðâåð-êë³åíò äû ïàñëóæûöü óïðà¢ëåííþ
ñåðâ³ñàì àäì³í³ñòðàòàðàì³ ¢ñ³õ óçðî¢íÿ¢. Äçÿêóþ÷û ¸é àäì³í³ñòðàòàð
ïàñëÿ à¢òàðûçàâàíàãà ¢âàõîäó íà ñïåöûÿëüíóþ ²íòýðíýò-ñòàðîíêó
çìîæà ¢áà÷ûöü âûí³ê³ ñâà¸é ïðàöû àìàëü çðàçó ïàñëÿ ¢âîäó ¢
ñ³ñòýìíûÿ ïàïê³ ²ÑÒ² íîâûõ òóðûñòû÷íûõ äàíûõ. Àäì³í³ñòðàòàð
çìîæà òàêñàìà õóòêà àáíàâ³öü ³íôàðìàöûþ, ÿêàÿ ïóáë³êóåööà ¢
ñåðâ³ñå, ç ëþáîãà êàìï'þòýðà, ÿê³ ïàäêëþ÷àíû ¢ ²íòýðíýò.

W trakcie prac nad aplikacj¹ przeprowadzono tak¿e
modernizacjê struktury katalogu informacyjnego,
dostosowuj¹c go do potrzeb turystów.

Ó õîäçå ðàáîòû íàä ïðàãðàìàé ïðàâîäç³ëàñÿ òàêñàìà
àáíà¢ëåííå ñòðóêòóðû ³íôàðìàöûéíûõ ïàïàê äçåëÿ ëåïøàãà
äàñòàñàâàííÿ ³õ äà ïàòðýá òóðûñòà¢. Íîâû êàòàëîã ñêëàäàåööà ç 9
ãàëî¢íûõ òýìíûõ êàòýãîðûé:
& Äçå çàíà÷àâàöü íà÷ëåæíûÿ àá'åêòû,
& Àòðàêöû¸íû òóðûñòû÷íûÿ àòðàêöû¸íû,
& Ïàäçå³ ïàäçå³ äû ìåðàïðûåìñòâû,
& Àêòû¢íàñöü àêòû¢íû òóðûçì äû ñïîðò,
& Äçåëÿ çäàðî¢ÿ ³ êðàñû **** spa ³ ñ àíàòîðû³,
& Äçå ïàåñö³ ³ âûï³öü ãàñòðàíîì³ÿ,
& Òóðûñòû÷íàÿ ïðàïàíîâà

Nowy katalog sk³ada siê z 9 g³ównych kategorii tematycznych:
& Gdzie spaæ - obiekty noclegowe
& Atrakcje - atrakcje turystyczne
& Wydarzenia - wydarzenia i imprezy
& Aktywnie - turystyka akt ywna i sport
& Dla Zdrowia i Urody - spa i sanatoria
& Gdzie zjeœæ i wypiæ - gastronomia
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àäïàâåäíåé êîëüêàñö³ äàíûõ àäì³í³ñòðàòàð ñàñòà¢ëÿ¢ ïàâåäàìëåíå
ý-ìýéë, äà ÿêîãà ïðûêëàäà¢ ³íôàðìàöûþ àá òóðûñòû÷íûõ àá'åêòàõ (ó
xml-ôàðìàöå) äû äàñûëà¢ ÿãî äëÿ ïóáë³êàöû³ íà ðýã³ÿíàëüíûì ñàéöå
²ÑÒ² www.podlaskieit.pl. ²íôàðìàöûÿ ñàáðàíàÿ ðýã³ÿíàëüíûì
àäì³í³ñòðàòàðàì ïåðàñûëàëàñÿ äàëåé äëÿ ïóáë³êàöû³ ²íòýðíýò-ñåðâ³ñå
www.poland-tourism.pl.

Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski
& Oferty turystyczne
& Punkty IT
& Informacje Praktyczne
Do ka¿dego typu obiektów zaprojektowano nowe, rozbudowane formularze, które u³atwi¹ wprowadzanie danych do systemu. Dane o obiektach, które obecnie s¹ publikowane w serwisie www.poland-tourism.pl po weryfikacji zostan¹ przeniesione do nowego katalogu informacyjnego.

G³ówne za³o¿enia aplikacji on-line:
& Aplikacja jest oparta na przegl¹darce internetowej Internet
Explorer w wersji 6.0
& Publikacja informacji o obiekcie w serwisie WWW, nastêpuje
natychmiast po wprowadzeniu go do systemu przez
administratora.
& Wprowadzanie informacji do systemu o obiektach turystycznych i ich póŸniejsza aktualizacja bêdzie mo¿liwa tak¿e przez
w³aœcicieli poszczególnych obiektów lub ich sieci.

Funkcjonalnoœci aplikacji:
1. Tworzenie nowych obiektów:
a. Dane teleadresowe
b. Opis obiektu w formie tekstowej i graficznej (piktogramy)
c. Galeria zdjêæ
2. Edycja i modyfikacja danych o obiekcie:
a. Dane teleadresowe
b. Opis obiektu w formie tekstowej i graficznej (piktogramy)
c. Galeria zdjêæ
3. Usuwanie obiektu: Administrator ma mo¿liwoœæ usuniêcia
obiektu.
4. Przenoszenie obiektów w strukturze katalogowej i
lokalizacji administracyjnej w ramach przyznanych uprawnieñ.
5. Zawieszenie publikacji obiektu w serwisie WWW, w wyniku
pojawienia siê b³êdnych danych o obiekcie. Zawieszenie w
publikacji nie oznacza ca³kowitego usuniêcia obiektu z
systemu.
6. Wprowadzono ograniczenia w trakcie wype³niania
formularza obiektu:
a. obowi¹zkowe pola, bez których wype³nienia nie ma
mo¿liwoœci publikacji obiektu na stronie www.polandtourism.pl,
b. opcja rozwijanego menu, z którego mo¿na wybraæ jeden z

& ²Ò-êðîïê³,
& Ïðàêòû÷íûÿ ïàðàäû.
Êîæíàìó òûïó àá'åêòà¢ ó ïðàãðàìå àäâåäçåíû íîâàÿ ³ àáøûðíàÿ
ôîðìà, ÿêàÿ ìàå àáëåã÷ûöü óâîä äàíûõ ó ñ³ñòýìó. Äàíûÿ àá àá'åêòàõ,
ÿê³ÿ çàðàç ïóáë³êóþööà ¢ ñåðâ³ñå www.poland-tourism.pl ïàñëÿ
ïðàâåðê³ áóäóöü ïåðàíåñÿíû ¢ íîâûÿ ³íôàðìàöûéíûÿ ïàïê³.

Ãàëî¢íûÿ ïðûíöûïû àíëàéí-ïðàãðàìû:
& ïðàãðàìà ïàòðàáóå äëÿ ïðàöû áðà¢ñåð Internet Explorer 6.0,
& ïðàÿ¢ëåííå ³íôàðìàöû³ ïðà àá'åêò ¢ ñýðâ³ñå àäáûâàåööà çðàçó
ïàñëÿ ÿãîíàãà ¢âîäó ¢ ñ³ñòýìó àäì³í³ñòðàòàðàì,
& óâîäç³öü ó ñ³ñòýìó ³íôàðìàöûþ ïðà òóðûñòû÷íûÿ àá'åêòàõ ³
àáíà¢ëÿöü ÿå çìîãóöü òàêñàìà ¢ëàñí³ê³ ïààñîáíûõ àá'åêòà¢ ö³ ³õí³õ
ñåòàê.

Ãàëî¢íûÿ ôóíêöû³ ïðàãðàìû:
1. Ñòâàðýííå íîâûõ àá'åêòà¢:
à) òýëåàäðàñíûÿ äàíûÿ,
á) àï³ñàíí³ àá'åêòà ¢ òýêñòàâàé äû ãðàô³÷íàé ôîðìàõ (ï³êòàãðàìû),
â) ãàëåðýÿ ôîòàçäûìêà¢.
2. Ðýäàêöûÿ äû àáíà¢ëåííå äàíûõ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà àá'åêòà:
à) òýëåàäðàñíûÿ äàíûÿ,
á) àï³ñàíí³ àá'åêòà ¢ òýêñòàâàé äû ãðàô³÷íàé ôîðìàõ (ï³êòàãðàìû),
â) ãàëåðýÿ ôîòàçäûìêà¢.
3. Âûäàëåííå àá'åêòà: àäì³í³ñòðàòàð ìàå ìàã÷ûìàñöü âûäàëÿöü
àá'åêòû.
4. Ïåðàìÿø÷ýííå àá'åêòà¢ ó ñòðóêòóðû ñ³ñòýìíûõ ïàïàê äû
àäì³í³ñòðàòû¢íàãà ìåñöàçíàõîäæàííÿ ¢ ðàìêàõ ïðàâî¢
àäì³í³ñòðàòàðà.
5. ×àñîâàÿ çàòðûìêà ïðýçåíòàöû³ àá'åêòà ¢ ñåðâ³ñå ÿê âûí³ê
ïàìûëêîâûõ äàíûõ ïðà àá'åêò. Çàòðûìêà òàêàÿ íå âûäàëÿå àá'åêòà ç
ñ³ñòýìû.
6. Àáìåæàâàíí³ ¢ çàïà¢íåíí³ ôîðìà¢ àá'åêòà:
à) àáàâÿçêîâûÿ ïàë³, áåç çàïà¢íåííÿ ÿê³õ ïðýçåíòàöûÿ àá'åêòà íà
ñàéöå www.poland-tourism.pl íåìàã÷ûìàÿ,
á) ðàçâåðíóòûÿ ìåíþ, ç ÿê³õ ìîæíà âûáðàöü òîëüê³ àäç³í ç
ïðàäâûçíà÷àíûõ âàðûÿíòà¢ àäêàçó, íàïð. àäì³í³ñòðàòàð óâîäç³öü
àäðàñíûÿ äàíûÿ äû âûá³ðàå ç ìåíþ: âóë³öà, ïðàñïåêò, ïëîø÷à,
ñêâåð ³ ³íøûÿ,
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²íòýðíýò-Ñ³ñòýìà Òóðûñòû÷íàé ³íôàðìàöû³ ³ Ïàïóëÿðûçàöû³ Ïîëüø÷û
wariantów odpowiedzi np.: administrator wprowadzaj¹cy
dane teleadresowe mo¿e wygraæ z opcji: ulica, aleja, plac,
skwer itd.
c. pola o sztywnym sposobie opisu danych np.: pole
daty,(aplikacja bêdzie wymuszaæ wpisanie daty w jednym
formacie np. 10.10.2005)
d. ograniczono opisy obiektów do 900 znaków,
7. Wprowadzono funkcjê podgl¹du, jak bêd¹ edytowane dane o
obiekcie na stronie WWW.
8. Wprowadzono mo¿liwoœæ dodania lokalizacji z
uwzglêdnieniem lokalizacji w regionie turystycznym np.:
mo¿liwoœæ wyboru opcji lokalizacji w górach, na pojezierzu,
nad morzem itd.

Uprawnienia administratorów:
1. Administrator krajowy ma mo¿liwoœæ nadawania dowolónego zestawu predefiniowanych uprawnieñ dla poszczególnych administratorów regionalnych i lokalnych oraz ingerencji
w dowolne obiekty zamieszczone dowolnym miejscu w katalogu informacyjnego serwisu.
2. Administrator regionalny, posiada uprawnienia zdefiniowane przez a. krajowego, który przypisuje mu wyznaczony
granicami administracyjnymi województwa teren dzia³ania.
3. Administrator lokalny, posiada uprawnienia zdefiniowane
przez administratora regionalnego, który przypisuje mu wyznaczony granicami administracyjnymi teren dzia³ania.
4. Administrator - pojedynczy obiekt, posiada uprawnienia
zdefiniowane przez administratora regionalnego, który przypisuje mu wyznaczony obiekt
5. Administrator sieci obiektów, posiada uprawnienia zdefiniowane przez administratora krajowego, który przypisuje mu
wyznaczone obiekty nale¿¹ce do sieci.
Aplikacja bêdzie generowaæ zestawienia informuj¹ce
administratorów:
&ile obiektów znajduje siê w systemie,
&ile wymaga poprawienia (zosta³y zawieszone w publikacji na
WWW z powodu wykrycia b³êdu; lub nie zosta³y
zaakceptowane przez administratora wy¿szego poziomu.
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â) ïàë³ ç çàô³êñàâàíûì ôàðìàòàì äàíûõ, íàïð. ïîëå äàòû (ïðàãðàìà
ïðûìóñ³öü ¢âåñö³ äàòó ¢ àäíîëüêàâûì âûãëÿäçå, íàïð.
10.10.2005),
ã) àáìåæàâàííå àï³ñàííÿ¢ àá'åêòà äà 900 ñ³ìâàëà¢.
7. Ìàã÷ûìàñöü ïðàãëÿäó àäì³í³ñòðàòàðàì, ÿê áóäóöü ïðàÿ¢ëÿööà
äàíûÿ ïðà àá'åêò íà ñàéöå.
8. Ìàã÷ûìàñöü äàäàâàöü äà ÿá'åêòà ³íôàðìàöû³ ïðà ÿãî
ìåñöàçíàõîäæàííÿ ðàçðîçíåíàãà íà â³äû òóðûñòû÷íûõ ðýã³¸íà¢,
íàïð.: ó ãîðàõ, íà ïààçåð'³, íà ìîðû ³ ³íøûÿ.

Ïðàâû àäì³í³ñòðàòàðà¢:
1. Êðà¸âû àäì³í³ñòðàòàð ìîæà ïðûçíàâàöü ëþáû
ïðàäâûçíà÷àíû ïàêåò ïðàâî¢ ïààñîáíûì ðýã³ÿíàëüíûì ³ ëàêàëüíûì
àäì³í³ñòðàòàðàì äû ïðàâîäç³öü àäëàäêó ëþáîãà àá'åêòà, ÿê³
ïðýçåíòóåööà ¢ ³íôàðìàöûéíûõ ïàïêàõ ñýðâ³ñó.
2. Ðýã³ÿíàëüíû àäì³í³ñòðàòàð êàðûñòàåööà ïðàâàì³ àä êðà¸âàãà
àäì³í³ñòðàòàðà, ÿê³ ïðûï³ñâàå ÿìó âûçíà÷àíóþ àäì³í³ñòðàòû¢íàé
ìÿæîé âàÿâîäñòâà òýðûòîðûþ äçåéíàñö³.
3. Ëàêàëüíû àäì³í³ñòðàòàð êàðûñòàåööà ïðàâàì³ àä
ðýã³ÿíàëüíàãà àäì³í³ñòðàòàðà, ÿê³ ïðûï³ñâàå ÿìó âûçíà÷àíóþ
àäì³í³ñòðàòû¢íàé ìÿæîé òýðûòîðûþ äçåéíàñö³.
4. Àäì³í³ñòðàòàð àñîáíàãà àá'åêòà êàðûñòàåööà ïðàâàì³ àä
ðýã³ÿíàëüíàãà àäì³í³ñòðàòàðà, ÿê³ ïðûï³ñâàå ÿìó êàíêðýòíû àá'åêò.
5. Àäì³í³ñòðàòàð ñåòê³ àá'åêòà¢ êàðûñòàåööà ïðàâàì³ àä
êðà¸âàãà àäì³í³ñòðàòàðà êðàþ, ÿê³ ïðûï³ñâàå ÿìó àá'åêòû, ÿê³ÿ
ñàñòà¢ëÿþöü ñåòêó.
Ïðàãðàìà ñàñòà¢ëÿå ðàïàðòû, ÿê³ÿ ïàâåäàìëÿþöü àäì³í³ñòðàòðà¢:
& êîëüêàñöü àá'êòà¢ ó ñ³ñòýìå,
& êîëüêàñöü àá'åêòà¢, ÿê³ÿ ïàòðàáóþöü àäëàäê³ (ïóáë³êàöûÿ ÿê³õ
ñïûí³ëàñÿ ç-çà ïàìûëàê ó äàíûõ àáî àäì³í³ñòðàòàðàì³ âûøýéøàãà
¢çðî¢íþ).

Funkcje dodatkowe:

Äàäàòêîâûÿ ôóíêöû³ ïðàãðàìû:

Zwi¹zane z publikacj¹ danych na stronie WWW i korzystaniem
z bazy danych przez turystów:
1. Wprowadzenie zaawansowanych opcji przeszukiwania np.:

Àäíîñÿööà ÿíû äà ïóáë³êàöû³ äàíûõ íà ñàéöå äû âûêàðûñòàííà
áàçû äàíûõ òóðûñòàì³:
1. Ïàøûðàíûÿ êðûòýðû³ ïîøóêó, íàïð. (êðûòýðû³ ïîøóêó äëÿ

Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski
(kryteria przeszukiwania do negocjacji) np.:
a. Kategoria obiektu,
b. Nazwa obiektu
c. Lokalizacja administracyjna
d. Lokalizacja z uwzglêdnieniem regionu turystycznego,
e. Katalog karta polska,
f. Certyfikat na najlepszy produkt tur ystyczny
2. Sortowanie obiektów: wed³ug ceny, standardu, daty, liczby
miejsc noclegowych, itd

ïåðàìîâà¢):
à) êàòýãîðûÿ àá'åêòà,
á) íàçâà àá'åêòà,
â) àäì³í³ñòðàòû¢íàå ìåñöàçíàõîäæàííÿ,
ã) ìåñöàçíàõîäæàííÿ ïàâîäëå òóðûñòû÷íàãà ðýã³¸íó,
ä) ïàïêà êàðòà Ïîëüø÷û,
å) ñåðòûô³êàò íà íàéëåïøû òóðûñòû÷íû âûðàá.
3. Ñàðòî¢êà àá'åêòà¢: ïàâîäëå öàíû, ñòàíäàðòà, äàòû, êîëüêàñö³
íà÷ëåæíûõ ìåñö ³ ã.ä.

Wymagania dla administratorów do obs³ugi aplikacji:
& Sta³e ³¹cze internetowe (jest mo¿liwa praca z aplikacj¹ z wykorzystaniem po³¹czenia przez modem, jednak¿e wyd³u¿a to
czas pracy i generuje dodatkowe koszty z uwagi na d³ugi czas
wykorzystania Internetu w trakcie wype³niania zamieszczonych w aplikacji formularzy)
& Zainstalowana w komputerze przegl¹darka internetowa Internet Explorer 6.0

Ïàòðàáàâàíí³ àä àäì³í³ñòðàòàðà¢ äçåëÿ àáñëóãî¢âàííÿ
ïðàãðàìû:

IV. E-MARKETING NA BAZIE ISIT

IV. Ý-ÌÀÐÊÅÒÛÍÃ ÍÀ ÀÑÍÎÂÅ ²ÑÒ²

Narodowy Portal Turystyczny, jakim jest ISIT musi stanowiæ
trzon i oœ, wokó³ której oscyluj¹ wszelkie dzia³ania zwi¹zane z emarketingiem. Bez profesjonalnego serwisu nie mo¿na w sposób
efektywny wspó³pracowaæ z ETDP, bran¿¹ turystyczn¹ w kraju,
nie mo¿na stworzyæ funkcjonalnego call center czy sprawnie
dzia³aj¹cego systemu zarz¹dzania relacjami z klientami
(turystami).
System zosta³ opublikowany w lutym 2004 roku. Jego g³ównym
celem by³o zintegrowanie sieci centrów informacji turystycznej
oraz wzmocnienie przekazu promocyjnego w Internecie.
Zastosowane rozwi¹zania techniczne nie do koñca sprawdzi³y
siê w œrodowisku warunków rzeczywistych. Poœredni wp³yw na
tak¹ sytuacjê mia³ niski bud¿et i ma³e zasoby personalne. W
obecnej chwili nale¿y do³o¿yæ szczególnych starañ by zmieniæ
zaistnia³y stan rzeczy oraz wypracowaæ rozwi¹zania
funkcjonalne i nowoczesne, przystaj¹ce do potrzeb rynku.
Koniecznoœæ ta wynika z szybko zmieniaj¹cych siê technologii
rozwi¹zañ internetowych oraz rosn¹cych wymagañ
potencjalnego turysty wobec narodowych portali turystycznych.
Równie wa¿nym jest rozpoczêcie procesu komercjalizacji
informacji na stronach portalu, choæby przez podpisanie umowy
z najpopularniejszymi obecnie portalami oferuj¹cymi systemy
rezerwacji on-line, która umo¿liwi turyœcie dokonanie

Íàöûÿíàëüíû òóðûñòû÷íû ïàðòàë, ÿê³ì ç'ÿ¢ëÿåööà ²ÑÒ² ïàâ³íåí
óÿ¢ëÿöü àñíîâó ³ âîñü, âàêîë ÿêîé êðóö³ööà ¢ñÿ äçåéíàñöü, ÿêàÿ ìàå
äà÷ûíåííå äà ý-ìàðêåòûíãó. Áåç ïðàôýñ³éíàãà ñåðâ³ñó íåëüãà
ýôåêòû¢íà ñóïðàöî¢í³÷àöü ç **** ETDP, òóðûñòû÷íûì ñåêòàðàì
êðà³íû, íåìàã÷ûìà ïàêë³êàöü øìàòôóíêöûéíû öýíòð òýëåôîííàé
äàâåäê³ ö³ ìàá³ëüíóþ ñ³ñòýìó óïðà¢ëåííÿ ñóâÿçÿ¢ ç êë³åíòàì³
(òóðûñòàì³).

& êàíàë ïàñòàÿííàé ñóâÿç³ ç ²íòýðíýòàì (ïðàöà ç ïðàãðàìàé
ìàã÷ûìàÿ òàêñàìà ïðàç ìàäýì, àëå ãýòà ðàñöÿãâàå ÷àñ ïðàöû ³
ñïàðàäæàå äàäàòêîâûÿ êîøòû ç óâàã³ íà äî¢ã³ ÷àñ ñóâÿç³ ç
²íòýðíýòàì ¢ õîäçå çàïà¢íåííÿ ôîðìà¢ ïðàãðàìû),
& óñòàíî¢ëåíû ¢ êàìï'þòýðû áðà¢ñåð Internet Explorer 6.0.

Ñ³ñòýìà áûëà ïðàäñòà¢ëåíà ¢ ëþòûì 2004 ãîäà. Ãàëî¢íàé ÿå çàäà÷àé
áûëî àá'ÿäíàííå öýíòðà¢ òóðûñòû÷íàé äàâåäê³ äû ïàøûðýííå
ïðàìîöû³ ¢ ²íòýðíýöå. Ñêàðûñòàíûÿ ¢ ñ³ñòýìå òýõí³÷íûÿ ðàçâÿçê³ íå
çóñ³ì àïðà¢äàë³ñÿ ¢ ðýàëüíûõ óìîâàõ. Íà ãýòêóþ ñ³òóàöûþ
ïà¢ïëûâàë³ í³çê³ áþäæýò ³ àáìåæàâàíûÿ ïåðñàíàëüíûÿ ðýñóðñû. Çàðàç
òðýáà ïðûêëàñö³ àñàáë³âûÿ íàìàãàíí³, êàá àäìÿí³öü ãýòû ñòàí äû
ðàñïðàöàâàöü ñó÷àñíûÿ ìåòàäû, ÿê³ÿ áóäóöü àäêàçâàöü ïàòðýáàì
ðûíêó. Íåàáõîäíàñöü ãýòûõ çìåí âûí³êàå ç õóòêàãà ïðàãðýñó ²íòýðíýòòýõíàëîã³é ³ ðîñòó ïàòðàáàâàííÿ¢ ïàòýíöûéíàãà òóðûñòà äà
íàöûÿíàëüíûõ òóðûñòû÷íûõ ïàðòàëà¢. Âàæíà òàêñàìà çàïà÷àòêàâàöü
ïðàöýñ êàìåðöûÿë³çàöû³ ³íôàðìàöû³ íà ñòàðîíêàõ ïàðòàëà, õàöÿ á
øëÿõàì ïàäï³ñàííÿ äàìîâû ç ñàìûì³ ïàïóëÿðíûì³ çàðàç ïàðòàëàì³,
ÿê³ÿ ïðàïàíóþöü ñ³ñòýìó àíëàéí-áðàí³ðàâàííÿ, øòî äàïàìîæà
òóðûñòó áðàí³ðàâàöü ìåñöû íåïàñðýäíà ñà ñòàðîíàê ²ÑÒ².
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²íòýðíýò-Ñ³ñòýìà Òóðûñòû÷íàé ³íôàðìàöû³ ³ Ïàïóëÿðûçàöû³ Ïîëüø÷û
rezerwacji ze strony ISIT.
G³ówny nacisk w dzia³aniach POT powinien byæ po³o¿ony na:
& ujednolicenie szablonu stron oraz sposobu prezentowania
treœci (utworzenie rozpoznawalnego wizerunku marki
portalu narodowego - identyfikacja wizualna (WebCI))
& standaryzacja formatu wprowadzanych danych dotycz¹cych
turystyki (obejmuje ca³¹ bran¿ê) - u³atwienie wymiany danych pomiêdzy serwisami turystycznymi ró¿nych poziomów
(lokalne, regionalne, narodowy)
& koordynacjê i zarz¹dzanie treœci¹ portalu
& regularn¹ aktualizacjê danych
& modernizacja struktury sposobu wprowadzania danych na
stronê
& uzyskanie i utrzymywanie wysokiej pozycji portalu w wyszukiwarkach internetowych (pozycjonowanie serwisu)
& planowanie i realizacjê kampanii promocyjnych we wspó³pracy z regionami maj¹cych na celu aktywowanie dzia³añ promocyjnych (banery, linki sponsorowane, kampanie reklamowe na popularnych portalach internetowych, mailing do
zarejestrowanych u¿ytkowników, itp.)
& utworzenie systemu rezerwacji on-line przy wspó³pracy z partnerami z bran¿y turystycznej
& wykorzystanie w serwisie ró¿norodnych form e-marketingu,
takich jak newsletter, mailing, czat, help desk, grupy dyskusyjne, marketing wirusowy i in. w celu stworzenia interaktywnych relacji z u¿ytkownikami portalu
& budowanie programów lojalnoœciowych we wspó³pracy z
bran¿¹ dla turystów regularnie odwiedzaj¹cych Polskê (specjalne oferty noclegowe, rabaty, itp.)
& udzia³ w programach afiliacyjnych np.: sprzeda¿ wydawnictw
turystycznych, pami¹tek regionalnych
& promocjê i nawi¹zanie wspó³pracy partnerskiej z bran¿¹ turystyczn¹.
& Komercjalizacja serwisu poprzez wy³onienie w drodze konkursu partnera oferuj¹cego us³ugi rezerwacji on-line.
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Ãàëî¢íû íàö³ñê ÏÒÀ ïàâ³ííà ñòàâ³öü íà:
& âûïðàöî¢êó àäíàë³òàãà øàáëîíà ñòàðîíàê äû ñïîñàáó ïðýçåíòàö³
çìåñòó (ñòâàðýííå ë¸ãêàïàçíàâàëüíàãà ñ³ìâàëà íàöûÿíàëüíàãà
ïàðòàëà â³çóàëüíàÿ ³äýíòûô³êàöûÿ, WebCI),
& ñòàíäàðòûçàöûþ ôàðìàòà óâîäó äàíûõ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà òóðûçìó
(àõîïë³âàå ¢âåñü ñåêòàð) àáëÿã÷ýííå àáìåíó äàíûì³ ïàì³æ
òóðûñòû÷íûì³ ñåðâ³ñàì³ ðîçíûõ óçðî¢íÿé (ëàêàëüíûì³,
ðýã³ÿíàëüíûì³, íàöûÿíàëüíûì³),
& êààðäûíàöûþ ³ ¢ïðà¢ëåííå çìåñòàì ïàðòàëà,
& ðýãóëÿðíàå àáíà¢ëåííå äàíûõ,
& ìàäýðí³çàöûÿ ñòðóêòóðû ñïîñàáó ââÿäçåíÿ äàíûõ íà ñòàðîíêó
& äàñÿãíåííå ³ ¢òðûìàíå âûñîêàãà ìåñöà ïàðòàëà ¢ ïîøóêàâûõ
²íòýðíýò-ñåðâ³ñàõ,
& ïëàíàâàííå ³ àæûööÿ¢ëåííå ¢ ñóïðàöî¢í³öòâå ç ðýã³¸íàì³
ïðàìàöûéíûõ êàìïàí³é, ÿê³ÿ ïðûâÿë³ á äà àêòûâ³çàöû³
ïðàìàöûéíàé äçåéíàñö³ (áàíåðû, ñïàíñàðàâàíûÿ ñïàñûëê³,
ðýêëàìíûÿ êàìïàí³³ ¢ ïàïóëÿðíûõ ²íòýðíýò-ïàðòàëàõ, ðàññûëêà
çàðýã³ñòðàâàíûì êàðûñòàëüí³êàì ³ ³íøàå),
& ñòâàðýííå ñ³ñòýìû àíëàéí-áðàí³ðî¢ê³ ñóìåñíà ç ïàðòí¸ðàì³ ç
òóðûñòû÷íàãà ñåêòàðà,
& âûêàðûñòàíå ¢ ñåðâ³ñå ðàçíàñòàéíûõ â³äà¢ ý-ìàðêåòûíãó, ÿê
ïàâåäàìëåíí³ àá àáíà¢ëåííÿõ, ðàññûëêà, ÷àò, ñ³ñòýìà äàïàìîã³,
äûñêóñ³éíûÿ ãðóïû, â³ðóñíû ìàðêåòûíã ³ ³íøûõ, äçåëÿ âûïðàöî¢ê³
³íòýðàêòû¢íàé ñóâÿç³ ç íàâåäâàëüí³êàì³ ïàðòàëà,
& ïàáóäîâà ¢ ñóïðàöî¢í³öòâå ç ñåêòàðàì, ÿê³ àáñëóãî¢âàå ïàñòàÿííûõ
íàâåäâàëüí³êà¢ Ïîëüø÷û, ïðàãðàìû ëàÿëüíàñö³ (ñïåöûÿëüíûÿ
ïðàïàíîâû íà÷ëåãó, ñê³äê³ ³ ³íøàå),
& óäçåëüí³öòâà ¢ ïðàãðàìàõ, ÿê³ÿ ìàþöü äà÷ûíåííå äà òóðûçìó, íàïð.
ïðîäàæ òóðûñòû÷íûõ âûäàííÿ¢, ðýã³ÿíàëüíûõ ñóâåí³ðà¢ ³ ³íøàå,
& ïðàìîöûÿ òóðûñòû÷íàãà ñåêòàðà ³ ïàðòí¸ðñêàå ñóïðàöî¢í³öòâà ç
³ì,
& êàìåðöûÿë³çàöûÿ ñýðâ³ñó øëÿõàì êîíêóðñíàãà âûëó÷ýííÿ
ïàðòí¸ðà, ÿê³ ïàñòàâ³öü ïàñëóãó àíëàéí-áðàí³ðàâàííÿ..

Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski
BADANIA MARKETINGOWE
I MONITORING POZIOMU ZADOWOLENIA
U¯YTKOWNIKÓW ISIT

ÌÀÐÊÝÒÛÍÃÀÂÛß ÄÎÑËÅÄÛ ²
ÌÀÍ²ÒÎÐÛÍÃ ÓÇÐÎ¡ÍÞ
ÇÀÄÀÂÀËÜÍÅÍÍß ÊÀÐÛÑÒÀËÜÍ²ÊÀ¡ ²ÑÒ²

Prowadzenie skutecznego i œwiadomego marketingu
elektronicznego wymaga prowadzenia regularnych badañ
marketingowych wœród potencjalnych turystów (w tym równie¿
badanie poziomu satysfakcji u¿ytkowników korzystaj¹cych ju¿ z
portalu). Badania maj¹ na celu okreœlenie potencjalnych
turystów oraz znalezienie najlepszego sposobu dotarcia do nich.
Pozwoli to dokonaæ wyboru odpowiedniej treœci prezentowanej
w portalu i okreœliæ sposób profilowania informacji ze wzglêdu
na potrzeby turysty. Natomiast monitoring poziomu
zadowolenia u¿ytkowników ju¿ istniej¹cych, daje obraz trafnoœci
doboru informacji, pozwala modelowaæ strukturê treœci jak i
dopasowaæ rodzaj u¿ywanych form marketingu, by podnieœæ ich
skutecznoœæ. Badania marketingowe mog¹ staæ siê równie¿
Ÿród³em pozyskiwania informacji o turyœcie, wykorzystywanej w
póŸniejszym okresie do tworzenia systemu CRM.

Ýôýêòû¢íû ³ ñâÿäîìû ýëåêòðîííû ìàðêýòûíã íåìàã÷ûìû áåç
ïåðûÿäû÷íûõ ìàðêýòûíãàâûõ äîñëåäà¢ ñÿðîä ïàòýíöûéíûõ
òóðûñòà¢ (óâàõîäçÿöü ó ãýòà ³ äîñëåäû ¢çðî¢íþ çàäàâàëüíåííÿ àñîá,
ÿê³ÿ ¢æî êàðûñòàþööà ïàðòàëàì). Ìýòà äîñëåäó âûçíà÷ýííå
ïàòýíöûéíûõ òóðûñòà¢ ³ øëÿõî¢ íàéëåïøàé ñóâÿç³ ç ³ì³. Óñ¸ ãýòà
äàçâîë³öü ïàäàáðàöü ñàìû àäïàâåäíû äëÿ ïàðòàëà çìåñò äû
âûïðàô³ë¸¢âàöü ÿãî ïàâîäëå ïàæàäàííÿ¢ òóðûñòà¢. Ìàí³òîðûíã
óçðî¢íþ çàäàâàëüíåííÿ êàðûñòàëüí³êà¢ ñ³ñòýìàé äàå àäëþñòðàâàííå
òðàïíàñö³ çìåñòó ïàðòàëà, äàçâàëÿå ìàäýëÿâàöü ÿãîíóþ ñòðóêòóðó äû
â³äû ñêàðûñòàíûõ òàì ìàðêåòûíãàâûõ ôîðìà¢ óñ¸ äçåëÿ ïàâûøýííÿ
³õíÿé ýôåêòû¢íàñö³. Ìàðêåòûíãàâûÿ äîñëåäû ìîãóöü ñòàöü òàêñàìà
êðûí³öàé ³íôàðìàöû³ ïðà òóðûñòà¢, ÿêóþ ìîæíà ïàçíåé ñêàðûñòàöü
äëÿ ïàáóäîâû ñ³ñòýìû CRM.

STWORZENIE SYSTEMU CRM

ÏÀÁÓÄÎÂÀ Ñ²ÑÒÝÌÛ CRM

CRM (Customer Relationship Management) - System
Zarz¹dzania Relacjami z Klientami - w kolejnym etapie
funkcjonowania serwisów - ISIT i portalu europejskiego
wskazane by³oby stworzenie bazy danych na temat turystów
krajowych i zagranicznych, podró¿uj¹cych po Polsce.
Dane do analizy mo¿na pozyskiwaæ z ró¿nych Ÿróde³:
& dane turystów pozyskiwane w trakcie subskrypcji wydawnictw i newsletterów
& ankiety ze stron portali
& zapytania sp³ywaj¹ce do administratora portalu - sekcja "Napisz do Nas"
& zapytania z Call Center
& zapytania z informacji turystycznych i oœrodków POIT
& monitoring ruchu u¿ytkowników na stronach portali
Pozyskane informacje po przetworzeniu pozwol¹ na ukierunkowanie dzia³añ promocyjnych i dokonanie segmentacji rynku.
Przyniesie to wymierne efekty dla gospodarki turystycznej w
Polsce

CRM (Customer Relationship Management, ñ³ñòýìà ¢ïðà¢ëåííÿ
ñóâÿççþ ç êë³åíòàì). Íà ÷àðãîâûì ýòàïå ïðàöû ñåðâ³ñà¢ ²ÑÒ² ³
å¢ðàïåéñêàãà ïàðòàëà ïàæàäàíà áûëî á ñòâàðûöü áàçó äàíûõ
ïðûñâå÷àíûþ êðà¸âûì ³ çàìåæíûì òóðûñòàì, ÿê³ÿ ïàäàðîæí³÷àþöü
ïà Ïîëüø÷û. Äàíûÿ äëÿ òàêîãà àíàë³çû ìîæíà áðàöü ç íåêàëüê³õ
êðûí³ö:
& äàíûÿ àá òóðûñòàõ ñàáðàíûÿ ¢ õîäçå ïàäï³ñê³ íà âûäàíí³ ³
ïàâåäàìëåíí³,
& àïûòàíí³ íà ñòàðîíêàõ ïàðòàëà,
& ïûòàíí³ äà àäì³í³ñòðàòàðà ïàðòàëà "Íàï³øûöå íàì",
& ïûòàíí³ ¢ òýëåôîííóþ äàâåäêó,
& ïûòàíí³ ç ïóíêòà¢ òóðûñòû÷íàé äàâåäê³ ³ **** POIT,
& ìàí³òîðûíã íàâåäâàëüí³êà¢ ñòàðîíàê ïàðòàëà.
²íôàðìàöûÿ ãýòàÿ ïàñëÿ àïðàöî¢ê³ äàçâîë³öü çàñÿðîäç³öü
ïðàìàöûéíóþ äçåéíàñöü äû âûäçÿë³öü ÷àñòê³ òóðûñòû÷íàãà ðûíêó.
Ïðûíÿñå ãýòà òóðûñòû÷íàé ãàñïàäàðöû ¢ Ïîëüø÷û êàíêðýòíûÿ
êàðûñö³.
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²íòýðíýò-Ñ³ñòýìà Òóðûñòû÷íàé ³íôàðìàöû³ ³ Ïàïóëÿðûçàöû³ Ïîëüø÷û
CALL CENTER

ÒÝËÅÔÎÍÍÛ ÖÝÍÒÐ

Planowane rozwi¹zanie Call Center stanowi³oby infoliniê
turystyczn¹ zarówno dla turysty krajowego jak i zagranicznego,
dostêpn¹ przez 24 h na dobê, w ró¿nych wersjach jêzykowych.
Przewidziane jest wykorzystanie takich us³ug jak:
& System IVR (Integrated Voice Response) s³u¿y do przygotowania gotowych zapowiedzi, podstawowych informacji
turystycznych, podzia³ na kolejki do Call Center wg
przygotowanego wczeœniej drzewa o okreœlonej strukturze,
np.: wybór jêzyka, regionu lub miasta, itp.
& LiveChat jest to rozwi¹zanie internetowe dzia³aj¹ce na
zasadzie komunikatora on-line. Us³uga daje mo¿liwoœæ
miêdzy innymi bezpoœredniego kontaktu z pracownikiem
Call Center czy uzyskania dostêpu do materia³ów
promocyjnych, plików, itp.
W ramach tworzonego call center nale¿y uwzglêdniæ dzia³anie
ju¿ istniej¹cego telefonu bezpieczeñstwa dla turysty.

Òýëåôîííû öýíòð (Call Center) áû¢ áû òóðûñòû÷íàé äàâåäêàé ÿê
àé÷ûííàìó, òàê ³ çàìåæíàìó òóðûñòó, ÿêàÿ áûëà á äàñòóïíàé 24
ãàäç³íó ¢ ñóòê³ ¢ ðîçíûõ ìî¢íûõ âàðûÿíòàõ. Ïëàí ãýòàãà öýíòðà
ïðàäóãëåäæâàå âûêàðûñòàííå ¢ ³ì òàê³õ ïàñëóã ÿê:
& ñ³ñòýìà IVR (Integrated Voice Response), ÿêàÿ çàãàòà¢ëÿå çàêàçû,
àñíî¢íóþ òóðûñòû÷íóþ ³ôàðìàöûþ, ïàäçåë íà ÷ýðã³ ¢ öýíòð
ïàâîäëå çàãàòî¢ëåíàãà ðàíåé äðýâà ç êàíêðýòíàé ñòðóêòóðàé, íàïð.
âûáàð ìîâû, ðýã³¸íà, ãîðàäà ³ ã.ä.,
& LiveChat ²íò ýðíýò-òýõíàëîã³ÿ, ÿêàÿ ïðàöóå íà ïðûíöûïå àíëàéíêàìóí³êàòàðà ³, ì³æ ³íøûì, äàçâàëÿå íà íåïàñðýäíû êàíòàêò ç
ïðàöà¢í³êîì òýëåôîííàãà öýíòðà ö³ äîñòóï äà ïðàìàöûéíûõ
ìàòýðûÿëà¢, ôàéëà¢ ³ ã.ï.
Ó ðàìêàõ ñòâàðýííÿ òýëåôîííàãà öýíòðà íåàáõîäíà ¢çÿöü ïàä óâàãó,
øòî òýëåôîí áÿñïåê³ äëÿ òóðûñòà¢ óæî ïðàöóå.

WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII

ÂÛÊÀÐÛÑÒÀÍÍÅ ÑÓ×ÀÑÍÛÕ
ÒÝÕÍÀËÎÃ²É

GPS (Global Positioning System) - jest to system nawigacji
satelitarnej. Rozszerzenie bazy danych ISIT o informacjê
dotycz¹c¹ wspó³rzêdnych geograficznych dowi¹zanych do
obiektów. Dziêki temu turysta pos³uguj¹cy siê urz¹dzeniem do
nawigacji satelitarnej w ka¿dym miejscu posiada mo¿liwoœæ
otrzymania informacji o znajduj¹cych siê w pobli¿u atrakcjach
turystycznych, hotelach, muzeach, itp. Posiadanie informacji o
w s p ó ³ r z ê d n y c h g e o g r a f i c z n y ch p o z w o l i r o z s z e r z y æ
funkcjonalnoœæ ISIT o tematyczne mapy cyfrowe.

GPS (Global Positioning System) ñ³ñòýìà ñàòýë³òíàãà íàâîäó.
Ïàøûðýííå áàçû äàíûõ ²ÑÒ² íà ³íôàðìàöûþ àá ãåàãðàô³÷íûõ
êààðäûíàòàõ àá'åêòà¢. Äçÿêóþ÷û ³ì òóðûñò, ó ðàñïàðàäæýíí³ ÿêîãà
áûëà á ïðûëàäà äëÿ ñàòýë³òíàãà íàâîäó, ó êîæíûì ìåñöû ìå¢ áû
³íôàðìàöûþ ïðà òóðûñòû÷íûÿ àòðàêöû¸íû ¢ íàâàêîëë³, ãàñö³í³öû,
ìóçå³ äû ã.ï. ²íôàðìàöûÿ àá ãåàãðàô³÷íûõ êààðäûíàòàõ äàçâîë³öü
ïàøûðûöü ôóíêöû³ ²ÑÒ² íà ë³÷áàâûÿ êàðòû ïàâîäëå òýìà¢.

HDML (Handheld Device Markup Language) - jêzyk kodowania
umo¿liwiaj¹cy przygotowanie serwisu ISIT do prezentacji na
urz¹dzeniach przenoœnych typu PDA (Personal Digital
Assistant), palmtopy, telefony komórkowe przy u¿yciu
mikroprzegl¹darek.
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SMS (Short Message Sernice) Przyk³adowe mo¿liwoœci
wykorzystania tej formy komunikacji z turyst¹:
& Welcome SMS - pozwoli³by na przes³anie powitalnej wiadomoœci po przekroczeniu granicy pañstwa z podstawowymi
informacjami przydatnymi turyœcie
& Za zgod¹ u¿ytkownika przesy³anie pakietów informacyjnych,
np.: informacje kulturalne, o atrakcjach turystycznych w
regionie.

HDML (Hanheld Device Markup Language) ìîâà êàäûðî¢ê³,
äçÿêóþ÷û ÿêîé ìîæíà ïàäðûõòàâàöü ñåðâ³ñ ²ÑÒ² äëÿ ïðýçåíòàöû³ íà
ìàá³ëüíûõ ïðûëàäàõ ÿê PDA (Personal Digital Assistant, ïåðñàíàëüíû
ë³÷áàâû ïàäêàç÷ûê), ïàëüòàïû, ìàá³ëüíûÿ òýëåôîíû ö³
ì³êðàáðà¢ñåðû.
SMS (Short Message Service). Ïðûêëàäû âûêàðûñòàííÿ ãýòàãà
øëÿõó ñóâÿç³ ç òóðûñòàì:
& Welcome SMS ïðûâ³òàëüíàÿ âåñòêà ç àñíî¢íàé ³íôàðìàöûÿé,
ÿêóþ òóðûñò àòðûìë³âàå íà ìàá³ëüíû òýëåôîí ïðû ïåðàñÿ÷ýíí³
ìÿæû,
& äàñûëàííå çà çãîäàé êàðûñòàëüí³êà ³íôàðìàöûéíûõ ïàêåòà¢, íàïð.
êóëüòóðíàÿ ³íôàðìàöûÿ, òóðûñòû÷íûÿ àòðàêöû¸íû ¢ ðýã³¸íå.

