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 Infrastruktura Informatyczna: 
 Zgodnie ze Statutem MZDiII:  

 

Przedmiotem działalności w zakresie 

Infrastruktury Informatycznej jest: 

wykonywanie zadao związanych z miejską    
siecią szerokopasmową oraz projektami  
zapisanymi w dokumencie E-Zabrze.  



 

 Zabrze z prędkością światła 
 

Zabrzaoska Szerokopasmowa Sied Światłowodowa              i 
Bezprzewodowa to: 

   4 projekty z dofinansowaniem unijnym 

           zrealizowane w okresie 2012-2014 

           o wartości:  

    29 495 057,12 zł, 

    z czego dofinansowanie wyniosło: 

         20 301 162,26 zł   czyli 70% (68,83%) 

             a koszt własny: 9 193 894,86 zł 

 



Rezultaty już dziś to: 
  100 km sieci światłowodowej 

   216 podpiętych punktów dostępowych 

        w tym: 

  96 jednostek oświatowych 

  MBP + 17 Filii 

  Komenda Główna Policji+ 5 komisariatów 

  5 obiektów Guido 

  16 innych ośrodków kultury i sportu 

  15 punktów pomocy społecznej 

  16 kamer monitoringu miejskiego 

 



 

  
 Sied bezprzewodowa to: 
 6 stacji bazowych, 

         obejmujących swym zasięgiem 90% miasta 

 50 punktów dostępowych, a w tym: 

  17 infokiosków 

  8 kamer monitoringu miejskiego 

  5 hotspotów już działających 

  12 punktów w różnych dzielnicach miasta przygotowanych 

     pod kolejne HS 

  

 



 

 
Świadczone już dziś usługi: 
- dostęp do szerokopasmowego Internetu 

- strona www 

- poczta elektroniczna 

- obsługa serwerów DNS 

- serwer plików 

- możliwośd budowania sieci wewnętrznych (Guido, MBP, Policja, 
MOPR) 

 

 



 System paszportyzacji sieci - Globema 



System monitorujący sied, serwery, 
urządzenia i aplikacje - NAGIOS 
  

 



System monitorujący  

  współpraca z drogowcami 
 

 



 Korzyści: 

optymalizacja kosztów  

 -  duże oszczędności 
 

 



 Korzyści:  

 
   

     bezpieczeostwo 
 

 



 

 Korzyści: 
 

 

wspólna obsługa informatyczna 
 

 



Ogromne możliwości rozwoju: 

- uruchomienie telefonii IP (VOIP) 

 oraz centralnego faksu 



Zastosowanie ZMAN w służbie drogowcom: 

 

- rozwój monitoringu miejskiego – 256 kamer 

 



Zastosowanie ZMAN w służbie drogowcom: 

- rozbudowa sygnalizacji drogowej 

 



Zastosowanie ZMAN w służbie drogowcom: 

- uruchomienie ITS (Inteligentnych Systemów 
Transportowych) 



Zastosowanie ZMAN w służbie drogowcom: 

- uruchomienie systemów preselekcyjnego ważenia 
pojazdów 
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