
Jest to autorskie rozwiązanie od Orange dedykowanie 
m.in. do miast i gmin.

Powstało, aby wyjść naprzeciw potrzebom
i wyzwaniom, jakie niesie za sobą rozwijające się 
miasto.

Pozwala ono, na sprawne i nowoczesne zarządzanie 
podpiętą do niego infrastrukturą (np. liczniki wody, 
czujniki dymu, rowery).

Platforma od Orange integruje usługi oraz 
technologię w jedną platformę, która wpisuje się 
w ideę „inteligentnego miasta”.

Platforma pozwala na zarządzanie pełnym 
środowiskiem usług IoT (Internetu rzeczy): 
urządzeniami, komunikacją oraz danymi.

Co to jest?

Platforma Zarządzania 
Miastem od Orange
Autorskie rozwiązanie dla miast i gmin

Live Objects IoT

■ Dostęp do prostej wizualizacji (dashboardu) 
przetwarzanych danych za pomocą map, tabel, 
wykresów

■ Podłączenie nieograniczonej liczby urządzeń 

■ Gotowość na integrację z innymi otwartymi 
systemami w mieście (sensory/aplikacje)

■ Rozbudowę platformy w przyszłości, zgodnie
z oczekiwaniami miast i gmin*

■ Tworzenie nowych usług oraz możliwość 
optymalizacji wydajności operacyjnej w usługach 
już istniejących

■ Błyskawiczną integrację z rozwiązaniami 
proponowanymi przez Orange

■ Analizy: tj. preanalitykę danych niezbędną do 
efektywnego zarządzania miastem (wskaźniki, 
tendencje) 

■ Wysyłanie powiadomień z ustawionych alarmów 
w dowolnie wskazane miejsce

API

Co umożliwia Platforma?



■ Orange to międzynarodowa firma o stabilnej 
sytuacji finansowej, wprowadzająca najnowsze 
rozwiązania i technologie na rynku w Polsce.

■ Wykorzystujemy certyfikowane i ustandaryzowane 
technologie, które zapewniają możliwość 
rozbudowy Platformy od Orange w przyszłości.

■ Zapewniamy możliwość integracji z systemami 
otwartymi jakie już funkcjonują w mieście.

■ Nasze już istniejące i zintegrowane usługi 
inteligentnego miasta, w szybkim tempie 
możemy  aktywować na Platformie od Orange (np. 
Smart Bin, Smart Light, Smart Sensor, Smart Bike).

■ Zapewniamy dogodne i elastyczne warunki 
finansowania - możliwość rozłożenia inwestycji na 
raty

Dlaczego warto wybrać 
ofertę od Orange?

Nasze rozwiązanie jest dedykowane dla miast 
i gmin. Zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów
z dnia 09/12/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej 
Informatyzacji Państwa”, organy samorządowe do 
2023 roku są zobligowane do wprowadzenia 
Platformy do Zarządzania Miastem.

Dla kogo?

*  Warunkiem integracji z urządzeniami jest otwartość dostawcy systemu na integrację z OPL / wystawione API.

Oferta

■ Zapewniamy certyfikowany System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji oparty na 
międzynarodowych normach ISO/IEC 27001:2014 
oraz ISO/IEC 27018:2014

■ Rozwiązania Orange bazują na współpracy ze 
sprawdzonymi dostawczymi czujników, sprzętu
i usług

■ Dogodne warunki finansowania – koszty zakupu 
platformy można rozłożyć na płatność ratalną - 24 
lub 36 miesięcy lub zapłacić jednorazowo

■ Koszt wdrożenia (opłata aktywacyjna) Platformy 
Zarządzania Miastem od Orange jest stały i 
jednorazowy ( nie jest uzależniony od ilości 
podpiętych urządzeń)

■ Pokrywamy koszty pierwszej integracji –
niezależnie czy dotyczy ona już produktów z 
portfolio  Smart City IoT od Orange czy jest 
integracją zewnętrzną*

■ Koszty integracji z urządzeniami z portfolio  
Smart City IoT Orange Polska są stałe i zgodne 
z cennikiem

■ Integrację zewnętrzną wyceniamy 
indywidualnie *

Szczegóły oferty u Twojego doradcy Orange 


