
MultiInfo
Platforma Wymiany Informacji
w Urzędach Administracjiw Urzędach Administracji



To pierwsza rzecz jaką sprawdzamy rano i ostatnia, którą 
sprawdzamy przed snem. Jest w zasięgu ręki przez 80% 

naszego dnia.

Wykorzystaj to!

Telefon komórkowy

Z Plus zrobisz to najefektywniej i najtaniej, bo 
dostarczymy Ci kompletny system do komunikacji z 

mieszka ńcami.



Niezawodna platforma wymiany 
informacji, usługa skierowana do 

instytucji samorządowych, które chcą 
szybko i efektywnie komunikować się 

dwustronnie ze swoimi mieszkańcami za 
pośrednictwem wiadomości SMS

Usprawnienia organizacyjne gotowe od zaraz.
Komunikacja wewnątrz instytucji. 

Promocja regionu.
Miękka windykacja. 

Niski koszt wdro żenia



… gdy nie można się dodzwonić…
… gdy nie możemy zastać kogoś pod mailem…

Jak skontaktowa ć się z mieszka ńcami/ pracownikami/ petentami? 
Szybko, z wieloma na raz, w ka żdym miejscu i zarejestrowa ć czas i 
treść wiadomo ści?

wiadomość dociera na telefon komórkowy konkretnej osoby a nie do  zbiorczej 
skrzynki elektronicznej poczty, gdzie nie wiemy  jak szybko i czy w ogóle ktoś 
się z nią zapozna

SMS jest bezpośredni i zachęca odbiorcę do podjęcia działania

wiadomość można wysłać w krótkim czasie równocześnie do wielu osób

do odbioru wymaga jedynie telefonu komórkowego.



• Wsparcie podczas imprez plenerowych i poprawa bezpiecze ństwa
(Straż Miejska, Policja, Pogotowie, Komitet Organizacyjny, opóźnienia, 
zmiany, nieprzewidziane okoliczności)

• Promocja miasta, gminy powiatu. Serwis informacyjny.

• Informacje o utrudnieniach, remontach, wył ączeniach pr ądu itp.

• Centrum Zarz ądzania Kryzysowego zbudowane w oparciu o usługę.

Korzy ści

• Centrum Zarz ądzania Kryzysowego zbudowane w oparciu o usługę.

• Powiadomienie o możliwości odebrania dowodu osobistego .

• Miękka windykacja , np. powiadomienie o wysokości podatku 
gruntowego.

• Szybka i efektywna komunikacja wewn ątrz Urz ędu za pośrednictwem 
wiadomości SMS.

• I wiele innych…



„Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do wspólnej zabawy w 
noc sylwestrową na rybnickim rynku. Szczegóły na 
www.rybnik.pl”

„W Nowym roku 2008 niech każdy dzień przyniesie szczęście i 
satysfakcję, a każda chwila okaże się pomyślna  - Życzy Wójt 

Przykłady wiadomo ści:

satysfakcję, a każda chwila okaże się pomyślna  - Życzy Wójt 
Gminy …….”

„W sobotę, 29 grudnia w godz. 8.00-13.00 w Urzędzie Miasta 
czynne będą stanowiska wymiany dowodów osobistych. 
Wejście do urzędu od ul. Miejskiej





promocja usług - zaproszenie

W czwartek 28.01.2009 r. organizujemy imprez ę w naszym Klubie. 
Szczegóły na www.impreza.pl . Potwierdzenie udziału SMS 
uprawnia do 30% rabatu przy zakupie biletu

W czwartek 28.01.2009 r. 
organizujemy imprez ę w 
naszym Klubie. Szczegóły 
na www.impreza.pl . 
Potwierdzenie udziału SMS 
uprawnia do 30% rabatu 
przy zakupie biletu

Super. Prosz ę o 
potwierdzenie mojego 
udziału i rabatu dla mnie 
Ania Taneczna

UŻYTKOWNIK MULTIINFO



Przykład komunikacji z klientem

Przypominam o wizycie w naszym serwisie.       
W czwartek 28 stycznia o godzinie 16.00

Przypominam o wizycie 
w naszym serwisie. W 
czwartek 28 stycznia o 
godzinie 16.00

Przepraszam, ale si ę 
rozchorowałam. Prosz ę 
o inny termin.

Historia

Przepraszam, ale si ę 
rozchorowałam. Prosz ę 
o inny termin.

Historia



przypomnienie o terminie zapłaty

W dniu 28.01.2009 r. upływa termin zapłaty za faktu rę 
nr 3234/10 na kwot ę 12100 pln.

W dniu dzisiejszym wysyłamy jeszcze raz oryginał fa ktury do 
Państwa poczt ą. Prosimy o terminow ą zapłat ę za faktur ę

W dniu 28.01.2009 
r. upływa termin 
zapłaty za faktur ę 
nr 3234/10 na 
kwot ę 12100 pln.

W dniu dzisiejszym 
wysyłamy jeszcze raz 
oryginał faktury do 
Państwa poczt ą. 
Prosimy o terminow ą 
zapłatę za faktur ę

Jakiej faktury? Nie 
otrzymałem oryginału?
Jak tylko otrzymam 
oryginał, postaram si ę 
zapłaci ć

UŻYTKOWNIK MULTIINFO



Biuro Rachunkowe musi szybko i sprawnie poinformować                           
45 klientów jakiej wysokości składki i kiedy mają zapłacić

MultiInfo to mo żliwo ść także bardzo zaawansowanych zastosowa ń

przykład: automatyzacja powiadomie ń

Witam. Wiadomość dla Jan Kowalski. Wysokość podatku 
VAT Państwa firmy do zapłaty w Urzędzie Skarbowym w 
miesiącu maju 2010 wynosi 4 2300. Proszę o wysłanie 
przelewu do dnia 25.05.2010r. 

Witam. Wiadomość dla Jan Nowak. Wysokość podatku 
VAT Państwa firmy do zapłaty w Urzędzie Skarbowym w 
miesiącu maju 2010 wynosi 3 000. Proszę o wysłanie 



Platforma MultiInfo umożliwia usprawnienie komunikacji Państwa                   
z pracownikami, mieszkańcami i w różnych innych zastosowaniach

Potrafimy wysyłać wiadomości SMS szybko, do wielu osób na raz, 
nawet 10 000 SMSów na minutę.

Wysłanie wiadomości można zaplanować                                               

MultiInfo – nowe mo żliwo ści

Wysłanie wiadomości można zaplanować                                               
o dowolnym terminie (wygodny kalendarz                                                       
roześle informacje o określonej porze) 

Raport Doręczeń pozwala sprawdzić, czy nasza informacja             
dotarła do adresata

Historia kontaktów pozwala sprawdzić naszą                                
korespondencje nawet  za okres do pół roku                                          
wstecz



Dostęp do platformy MultiInfo jest możliwy z dowolnego komputera 
podłączonego do internetu, autoryzacja użytkownika odbywa się za 
pomocą hasła jednorazowego, przesyłanego oczywiście wiadomością 
SMS na Państwa telefon.

MultiInfo – nowe mo żliwo ści

Dostęp do platform Multiinfo administrator platformy może zdefiniowac 
dla wielu użytkowników i określić ich tzw. prawa dostępu, czyli np. 
żliwość wysyłania tylko określonej liczby wiadomości SMS.



Numery telefonów mogą Państwo wpisać bezpośrednio do bazy 
kontaktów MultiInfo 

MultiInfo – nowe mo żliwo ści

lub wygodnie zaimportować z dowolnego pliku tekstowego



Wybrani partnerzy korzystający z możliwości MultInfo 

Gmina Radzionków

Urząd Miasta Kolbuszowa

Urząd Miasta Opole
Urząd Miasta 
Piotrków Trybunalski

Gmina Płużnica

Urząd Miasta Kamienna Góra

Starostwo 
Powiatowe Gniezno

Gmina Łodygowice

Gmina Gdańsk
Gmina Mściwojów

Gmina Bogatynia
Urząd Miasta Kolbuszowa

Urząd Miasta Bytom

Urząd Miasta Nowa Sól

Powiatowe Gniezno

Urząd Miasta Kraśnik



Chcą się Państwo dowiedzie ć więcej o 
MultiInfo?

Prosimy o kontakt z Doradcą pod numerem telefonu: 

605 801 801* lub na stronie www.doradca.plus.pl605 801 801* lub na stronie www.doradca.plus.pl

Pytania natury technicznej prosimy wysyłać na adres: technologie@plus.pl

ączenia z telefonów sieci Plus są bezpłatne, a telefonów innych sieci według stawek operatora za połączenia do 


