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SMT ma kontrakt z Urzędem Miasta Kraków o wartości 3 mln zł 

SMT Software, spółka zależna SMT SA, wygrała przetarg na świadczenie usług IT dla Urzędu 

Miasta Kraków. Kontrakt dotyczy kontynuacji budowy i wdrożenia Systemu Elektronicznych 

Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach 

Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Wartość umowy, o którą zabiegały łącznie trzy 

podmioty, wynosi 3,2 mln zł brutto. Jej realizacja jest zaplanowana do 31 marca 2015r. 

Celem projektu SEUP jest wzrost liczby usług dla mieszkańców świadczonych drogą 

elektroniczną.  W jego ramach SMT Software stworzy m.in.: 

·         Elektroniczny Urząd – Portal zintegrowany z platformą ePUAP,  umożliwiający 

realizację zadań związanych z udostępnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną dla 

mieszkańców Krakowa 

·        System Elektronicznego Obiegu Dokumentów — Oprogramowanie umożliwiające 

wykonywanie czynności kancelaryjnych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego 

zapewniające obsługę dokumentów elektronicznych oraz papierowych, obieg 

korespondencji i spraw w obrębie urzędu z wykorzystaniem mechanizmów przepływu 

pracy, archiwizację dokumentów oraz wymianę dokumentów z systemami 

teleinformatycznymi 

·         6 systemów dziedzinowych - Aplikacje do obsługi procesów i procedur w wybranych 

obszarach działalności. Nowe aplikacje zastąpią dotychczas wykorzystywane narzędzia i 

umożliwią bardziej wydajną i sprawną pracę jednostek Urzędu Miasta.  

Wdrażany przez SMT Software System Elektronicznych Usług Publicznych zapewni wysoką  

jakość obsługi mieszkańców Krakowa drogą elektroniczną oraz efektywność załatwiania 

urzędowych spraw on-line. Projekt jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego. System docelowo umożliwi realizację spraw urzędowych przy użyciu 

Internetu każdemu mieszkańcowi Krakowa. Pomoże również w codziennej pracy 

pracownikom Urzędu Miasta Krakowa i trzech wybranym Miejskim Jednostkom 

Organizacyjnym Gminy Miejskiej Kraków: Zarządowi Budynków Komunalnych, Zarządowi 

Cmentarzy Komunalnych i Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 

SMT SA (dawniej Grupa ADV SA) 

Model biznesowy SMT opiera się na działalności w trzech obszarach: outsourcingu sprzedaży w internecie, 

innowacyjnych technologii, technologicznych produktów dla biznesu. W skład holdingu wchodzi 8 
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wyspecjalizowanych spółek portfelowych: Lemon Sky (wcześniej Adv.pl), Codemedia, SMT Software, iAlbatros, 

Trade Tracker Polska, MobiCare, a także Xantus – jedno z największych w Polsce studiów 3D oraz spółka ADV 

Finance, odpowiedzialna za obsługę finansowo-księgową wszystkich spółek z Grupy.  

 


