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W miniony czwartek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
Paprocany, odbyła się konferencja podsumowująca projekt
„Tychy w sieci możliwości –
budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych
do Internetu”. Dzięki niemu
w mieście powstało 15 nowych
hotspotów.

B

udowę miejskiej sieci hotspotów rozpoczęliśmy już cztery
lata temu, w lipcu 2010 r. – mówi
Sebastian Wika, naczelnik Wydziału Informatyki UM Tychy. – Wtedy
takie inwestycje realizowano jedynie ze środków z budżetu gminy
i w ten sposób powstało pierwsze
13 punktów. Dalsza rozbudowa sieci
hotspotów możliwa już była w oparciu o dofinansowanie unijne, dzięki któremu w 2013 roku pojawiło

się w mieście 15 nowych hotspotów
uruchomionych wraz z miejskimi
infokioskami. Dziś lista bezprzewodowych punktów dostępowych
została wzbogacona o kolejnych 15
sztuk, tak więc obecnie możemy
się pochwalić siecią 43 hotspotów
umożliwiających tyszanom bezpłatne korzystanie z internetu. O tym,
że takie rozwiązanie w mieście się
sprawdza, świadczą liczby. Dziennie notujemy ok. 100 wejść, w ciągu
miesiąca jest ich ponad 3 tysiące.
Z miejskiego internetu mogą
korzystać osoby zarejestrowane
w serwisie „naTYCHmiastowy
sms”. Jeśli ktoś nie jest jeszcze subskrybentem „naTYCHmiastowego
sms-a”, ma możliwość zarejestrowania się do tej usługi przy logowaniu
do sieci miejskiej. W tym celu należy
podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL i numer telefonu

BK

Mamy już 43 hotspoty!

Co i jak można załatwić w UM Tychy przez internet, jak
korzystać z usługi „naTYCHmiastowy sms”, co to jest treespot i do czego służą infokioski?

Pani Irena Furmann (z prawej) zarejestrowała się w czwartek
w serwisie „naTYCHmiastowy sms”. Była jedną z osób, które
w OW Paprocany wzięły udział w konferencji promującej nowe
hotspoty oraz korzystanie z sms-owego serwisu.

komórkowego z dowolnej sieci telefonii komórkowej.
Korzystający z internetowej
sieci miejskiej mają do dyspozycji
pomoc techniczną dostępną w godz.
8–22 pod numerem telefonu 603

892 519 i pod mailem: hotspot@
umtychy.pl. Wszystkie informacje o miejskich hotspotach znaleźć
można na stronie: www.hotspot.
tychywsieci.umtychy.pl

oprac. B

Lokalizacja hotspotów i infokiosków

Pierwsze hotspoty pojawiły się w Parku Miejskim, na Skwerze Niedźwiadków, w Urzędzie Miasta, na pl. Baczyńskiego, Dworcu PKP, na terenie
OW Paprocany, w City Point, na placu zabaw os. Balbina, na stacjach kolejowych Tychy Zachodnie, Tychy al. Bielska, Tychy Grota Roweckiego,
Tychy Lodowisko i w siedzibie Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
W ramach projektu dofinansowanego przez UE „Tychy w sieci możliwości – budowa sieci bezprzewodowych punktów
dostępowych do Internetu” w tym roku w mieście powstało kolejnych 15 hotspotów: Rynek – Stare Tychy, skwer na skrzyżowaniu ul. Hlonda
z ul. Burschego, skwer na skrzyżowaniu ul. Hlonda z ul. Andersa, plac św. Anny, Plac Zbawiciela, Pętla Paprocany, Paprocany – Dzika Plaża, Park
św. Franciszka, lodowisko, Park Północny, MOSiR Kryta Pływalnia, Rynek os. K, Park Jaworek, Suble, MOSiR Hala Sportowa.
Infokioski (z hotspotami) znajdują się na przystankach: al. Niepodległości 45, al. Niepodległości 49, al. Niepodległości 68, al. Niepodległości 87, al. Niepodległości 110, al. Niepodległości 188, ul. Nad jeziorem 82, ul. Budowlanych 33, ul. Budowlanych 44, ul. Stoczniowców (od ul.
Rolnej), ul. Stoczniowców (od ul. Reymonta), ul. Dmowskiego (przy nr 15), ul. Dmowskiego (przy nr 27), ul. Grota Roweckiego 62, ul. Andersa
(budynek dworca PKP).

Jak uzyskać dostęp do
bezpłatnego Internetu
w kilku krokach

łączymy się z siecią bezprzewodową o nazwie Tychy Dobre Miejsce

wpisujemy dowolny adres strony WWW w przeglądarce internetowej

Użytkownik JEST zarejestrowany w usłudze „naTYCHmiastowy sms” ?

NIE

następuje przekierowanie do okna systemu „naTYCHmiastowy sms”
umożliwiającego zalogowanie do usługi

TAK
w oknie logowania do usługi „naTYCHmiastowy sms” należy wpisać nr telefonu
komórkowego użytego do rejestracji w usłudze

po kliknięciu przycisku DALEJ w ciągu kilkunastu sekund na wpisany wcześniej
numer przesłany zostanie SMS z kodem aktywacyjnym;

po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego w pole formularza

w oknie logowania do usługi „naTYCHmiastowy sms”
należy wpisać nr telefonu komórkowego

następuje przekierowanie do formularza rejestracyjnego,
gdzie należy podać: imię, nazwisko, nr PESEL, e-mail
i kliknąć przycisk DALEJ

pojawia się okno, gdzie wybieramy grupy tematyczne
serwisu informacyjnego:
sprawy urzędowe (odznaczona automatycznie),
informacje o mieście, wydarzenia sportowe,
koncerty, spektakle, wydarzenia

To bezpłatna sms-owa usługa,
dzięki której osoby zarejestrowane w serwisie, „naTYCHmiastowo” informowane są o miejskich wydarzeniach, ciekawych
akcjach, sprawach urzędowych.
Rejestracja odbywa się za pomocą formularza internetowego
(na stronie umtychy.pl) lub tradycyjnego dostępnego w Biurze
Obsługi Klienta UM Tychy i Wydziale Komunikacji. – Dziś mamy
już ponad 14 tysięcy zarejestrowanych osób. Miesięcznie wysyłamy
ok. 60 tys. smsów. Są w nich informacje o akcjach, imprezach kulturalnych i sportowych, ale również
przesyłane są w ten sposób powiadomienia o terminie odbioru
dowodu osobistego, prawa jazdy,
dowodu rejestracyjnego i innych
spraw urzędowych. Wciąż pracujemy nad zwiększeniem ilości systemów informatycznych
współpracujących z usługą naTYCHmiastowego smsa i w tym
roku zaczęliśmy wysyłać także
sms-y o zbliżających się i przekroczonych terminach płatności
podatków i opłat – mówi Sebastian Wika z UM Tychy.

Tyski urząd przyjmuje wnioski
złożone za pośrednictwem formularzy opublikowanych na platformie ePUAP – www.epuap.gov.
pl (Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej). Dzięki
niej możliwe jest załatwienie wybranych urzędowych spraw bez
wychodzenia z domu. Poprzez
ePUAP można też skontaktować się z Miejskim Rzecznikiem
Konsumentów czy Urzędem Skarbowym. By skorzystać z ePUAP,
należy założyć konto na www.epuap.gov.pl, a także posiadać profil
zaufany.
Jak otrzymać profil zaufany:
• Osoba, która nie posiada podpisu
elektronicznego – rejestruje swoje konto na ePUAP. Z tego konta
wysyła wniosek o założenie profilu
zaufanego. Po wysłaniu wniosku
ma 14 dni na potwierdzenie profilu. Od momentu potwierdzenia
tożsamości i uaktywnienia profilu
zaufanego użytkownik może posługiwać się nim w komunikacji
z urzędem.
Punkt Potwierdzania profili zaufanych ePUAP znajduje się w UM
Tychy, w Biurze Obsługi Klienta
przy al. Niepodległości 49. Profil
zaufany można także potwierdzić
w Urzędzie Skarbowym przy al.
Niepodległości 60.
• Osoba posiadająca podpis elektroniczny – rejestruje swoje konto
na portalu ePUAP, z konta użytkownika wysyła wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wy
słaniu wniosku potwierdza swoje
dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Treespot Tychy

i klikamy przycisk DALEJ

pojawia się pole, gdzie trzeba wprowadzić kod aktywacyjny,
który otrzymamy na numer telefonu podany przy rejestracji.

po wpisaniu kodu i kliknięciu przycisku ZAKOŃCZ
możliwe jest korzystanie z bezpłatnego Internetu.
Kod autoryzacyjny jest w tym przypadku także potwierdzeniem prawidłowej rejestracji
w usłudze i umożliwia korzystanie z bezpłatnego Internetu.

Elektroniczna
skrzynka podawcza

Od października 2013 r., tyszanie
mogą korzystać z 15 infokiosków,
czyli stanowisk komputerowych
z dotykowym ekranem i dostępem do internetu. Zasiliły one
także miejską sieć hotspotów.
Miesięcznie z infokiosków korzysta około 10 tys. osób, wkrótce uruchomiony zostanie kolejny,
16. infokiosk. Stanie on na nowym
dworcu autobusowym, w pobliżu
peronu dla autobusów dalekobieżnych.
W infokioskach znajdziemy
oprócz ważnych miejskich informacji m.in. rozkład jazdy autobusów dla danego przystanku.

Zgodnie z wymaganiami Prezesa UKE:

Sesja dostępowa trwa maksymalnie 60 minut – po tym czasie istnieje możliwość
ponownego zalogowania;
Maksymalna liczba sesji dostępowych wynosi 3 dziennie;
Maksymalna ilość wysłanych żądań w zakresie kodu aktywacyjnego wynosi 5 dziennie;
Maksymalna przepustowość łącza wynosi 1Mb/s przy pobieraniu danych i 256 kb/s przy
wysyłaniu, w przypadku większej ilości aktywnych Użytkowników szerokość pasma
będzie dynamicznie zmniejszana

„naTYCHmiastowy”
sms

Infokioski

i potwierdzeniu przyciskiem DALEJ a później ZAKOŃCZ
możliwe jest korzystanie z bezpłatnego Internetu.

e-urząd po tysku

To bezpłatny, mobilny przewodnik miejski dla osób poszukujących aktualnych informacji
o interesujących miejscach i wydarzeniach w mieście. Aplikacja
www.treespot.pl umożliwia wyszukiwanie obiektów znajdujących się najbliżej użytkownika.
Ważnym elementem aplikacji są
też rozkłady jazdy z wyszukiwarką połączeń.

Urząd w internecie
Wszystkie przydatne miejskie
informacje znajdziemy na stronie www.umtychy.pl. Dowiemy
się, co i jak załatwić przez internet, jaki jest status naszej sprawy (dot. prawa jazdy, karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego,
paszportu, dowodu osobistego
i innych spraw). Odnajdziemy
przydatne linki, m.in. do: „naTYCHmiastowy sms”, Treespot
Tychy, e-PUAP, Rodzina 3+, Aktywni 60 plus, TEGO, rozkład
jazdy autobusów, linki do stron
kulturalnych. Strona ma wersję
mobilną i dla niedowidzących.

ZAPRASZAMY
Głosowanie trwa
od 22 lipca do 1 sierpnia
na facebookowym profilu
Miasta Tychy
w zakładce „wydarzenia”

