Rozwiązanie zgodne
z nowelizacją ustaw
o samorządzie
terytorialnym
z 11 stycznia 2018 r.

Usługa transmisji
wideo sesji rady
miasta i gminy

KONTEKST OFERTY
Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie terytorialnym z 11 stycznia 2018 r. od kadencji
2018-2023 wszystkie sesje rady miasta, rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa muszą
być rejestrowane. Wprowadzony został wymóg, by obrady były nagrywane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk oraz transmitowane w Internecie. Celem nowelizacji jest zwiększenie
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych.
Nagrania obrad muszą być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej gminy oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób zapewniając dostęp usługi dla wielu
jednoczesnych odbiorców.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
Zapewniamy kompleksowe rozwiązanie oparte o solidny system Kaltura. Jest to w pełni
konfigurowalne i skalowalne oprogramowanie, gwarantujące niezawodne strumieniowanie wideo
i audio na dowolne urządzenie w dowolne miejsce na świecie. Dzięki dedykowanym transmisjom
wideo w szybki i niezawodny sposób trafia na serwery centrum przetwarzania danych, skąd jest
transmitowane do sieci Internet.

Nagrania transmisji archiwizowane są na dedykowanej przestrzeni dyskowej i przechowywane
przez okres 5 lat w nowoczesnym i w pełni bezpiecznym Exea Data Center. Exea jako jedyne
centrum przetwarzania danych w Polsce posiada infrastrukturę objętą prestiżowym certyfikatem
Tier III nadawanym przez Uptime Institute. Ponadto w centrum funkcjonuje certyfikowany system
zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013 oraz system związany
z utrzymaniem ciągłości działania ISO 22301:2012.

Rozwiązanie jest w pełni niezależne od rozwiązań zewnętrznych producentów (np. YouTube)
i pozbawione jakichkolwiek reklam.
System zmienia wideo na strumień danych i dostarcza go tak, aby był widoczny w dowolnym
miejscu. Rozwiązanie obsługuje główne protokoły i kodeki oraz obsługuje wszystkie odtwarzacze.
Usługa dostępna jest w trzech wariantach:
Podstawowy

Standardowy

Rozszerzony

Czas transmisji jednej sesji rady

5 godzin

8 godzin

16 godzin

Liczba jednoczesnych odbiorców

500

1000

5000

100 Mbps

1 Gbps

2 Gbps

Tak, przez 5 lat

Tak, przez 5 lat

Tak, przez 5 lat

Nieograniczony transfer TB

Tak

Tak

Tak

Statystyki na żywo

Tak

Tak

Tak

Darmowy odtwarzacz

Tak

Tak

Tak

Cena miesięczna netto

199,00 zł

349,00 zł

599,00 zł

Cena netto za każdą następną rozpoczętą
godzinę

49,00 zł

49,00 zł

49,00 zł

Maksymalna przepustowość
Archiwum
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