OPIS KONCEPCJI
„Narzędzia IT dla mediacji i Infolinii Znajdź
Mediatora”
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Warszawa, 27.10.2017 r.

Przeznaczenie narzędzia:
Celem narzędzia IT dla mediacji i Infolinii „Znajdź Mediatora” jest rozpowszechnianie wiedzy
o mediacjach oraz wsparcie funkcjonowania przyszłej sieci 16 lokalnych Centrów Arbitrażu i
Mediacji (CAM), a w szczególności:
1. Znaczące zwiększenie liczby mediacji umownych (CAM),
2. Ułatwienie i usystematyzowanie ich przebiegu,
3. Dodatkowo: obsługa mediacji sądowych poprzez narzędzie dla mediacji.

Administracja i uprawnienia:
Koordynatorem sieci 16 CAM’ów i administratorem w/w narzędzia będzie CAM-K.
Pozostałe 15 wojewódzkich CAM będzie posiadało uprawnienia redakcyjne ograniczone
wyłącznie do podstrony danego wojewódzkiego CAM.

Podstawowe moduły narzędzia:
Podstawowymi elementami składowymi narzędzia są:
1. Portal informacyjny,
2. Narzędzie IT wspierające prowadzenie mediacji, w tym mediacji wideo,
3. Infolinia „Znajdź Mediatora”.

Portal informacyjny:
Zadaniem portalu jest edukacja i ułatwianie potencjalnie zainteresowanym stronom
świadome korzystanie z mediacji gospodarczych.
Poza informacjami dot. mediacji i ich zalet, portal przede wszystkim będzie umożliwiał
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wyszukanie lokalnych CAM’ów, wybranie mediatora i zgłoszenie Wniosku o mediacje.

Portal będzie zawierał komplet materiałów prezentujących zagadnienie mediacji
gospodarczej, a także przedstawienie sposobu korzystania z mediacji ze szczególnym
naciskiem na wyjaśnienie korzyści płynących z mediacji.

Funkcjonalności i zawartość:
1. udostępnianie użytkownikom baz danych lokalnych CAM’ów i innych ośrodków mediacji,
2. udostępnianie użytkownikom baz danych mediacji i mediatorów umożliwiających
użytkownikom wyszukiwanie informacji za pomocą filtrowania dostępnych baz danych,
3. udostępnianie użytkownikom 16 wojewódzkich list mediatorów prowadzonych przez sieć
16 CAM,
4. baza ośrodków mediacyjnych w całej Polsce,
5. udostępnianie użytkownikom bazy danych profesjonalnych pełnomocników posiadających
deklarację ADR,
6. udostępnianie

użytkownikom

www.mediacja.gov.pl,

zawartości

stron

pokrewnych

www.pokrzywdzeni.gov.pl,

tematycznie,

m.in.

www.edukacjaprawa.gov.pl,

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl, www.obywatel.gov.pl,
7. umożliwienie korzystania z szablonów (w tym: ugód mediacyjnych zawierających
wymagane przez sądy przesłanki do ich zatwierdzenia),
8. wysyłanie (użytkownicy) oraz odbieranie (administrator) formularza zgłoszeniowego,
9. organizowanie i umożliwianie użytkownikom uczestnictwa w webinariach (seminaria on-
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udostępnienie i aktualizowanie kalendarza aktualnych wydarzeń dot. mediacji,

11.

prowadzenie newslettera w zakresie aktualnych wydarzeń dot. mediacji,

12.

obsługiwanie i umożliwianie użytkownikom uczestnictwa w forach dyskusyjnych,

13.

czat służący do obsługi osób odwiedzających portal,

14.

link do stron /portali poszczególnych CAM-ów i innych ośrodków mediacji,

15.

link do przepisów o mediacji (kpc, kpa, inne),

16.

Wzory wniosku o mediację i niezbędnych dokumentów dla wszczęcia mediacji,

17.

Cennik mediacji (inny dla każdego CAM-u),
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line) oraz szkoleniach on-line,

18.

biblioteka mediatora i użytkownika mediacji,

19.

linki do międzynarodowych i krajowych centrów mediacji, np.:
a. International Mediation Institute https://imimediation.org/,
b. CEDR https://www.cedr.com/ https://www.jamsadr.com/ ,
c. https://www.jamsadr.com/.

20.

ogólna informacja o mediacji – co to jest i czym się różni od arbitrażu i od negocjacji,

21.

informacje o mediacjach gospodarczych jako rodzaju mediacji, które prowadzą CAMy,

22.

przedstawienie standardów mediacyjnych CAM,

23.

panel administratora umożliwiający:
a. nadawanie uprawnień poszczególnym podmiotom/użytkownikom i zarządzanie nimi,
b. nadawanie podmiotom/użytkownikom kont, które pozwalają na ich identyfikację,
c. prace administracyjne takie jak resetowanie haseł.

Opis techniczny:
Portal i narzędzie IT będą wykonane w wersji Responsive Web Design (RWD), co zapewni
dostosowywanie się w/w do następujących rozdzielczości:
1. Smartphone: 320px, oraz 480px,
2. Tablet: 768px i mniej,
3. Desktop: 1201px i więcej.
Portal będzie posiadał intuicyjny i prosty system do zarządzania treścią CMS w języku polskim
uwzględniający edycję przez Administratora z poziomu panelu wszystkich istotnych
elementów serwisu.
Optymalizacja SEO serwisu, kluczowa dla budowania ruchu organicznego z wyszukiwarki
Google, zostanie zapewniona poprzez:

1. Odpowiednią strukturę linków,
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2. Prawidłowe tagowanie treści,

3. Meta tagi/meta description zgodne z wymaganiami wyszukiwarki Google,
4. Przygotowanie sitemapy.
Technologie użyte do budowy portalu to CSS 3, HTML, PhP, Javascript – czysty JavaScript
wspierany przez bibliotekę jQuery, tworzony w sposób modułowy CMS).
Portal zostanie dostosowany do przeglądarek:
1. MS Internet Explorer 11.x/EDGE,
2. Opera 41.x (i nowsze wersje),
3. Mozilla Firefox 49.x (i nowsze wersje),
4. Google Chrome 54.x (i nowsze wersje).
Serwis będzie spełniał wytyczne WCAG 2.0.
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Projekt logiczny portalu:

Narzędzie IT wspierające prowadzenie mediacji, w tym mediacji wideo:
Narzędzie IT wspierające prowadzenie mediacji, w tym mediacji wideo będzie używane przez
lokalne CAM’y i ich mediatorów w celu prowadzenia mediacji i formalności, które są z nim
powiązane, zarządzania prowadzonymi mediacjami.
Bezpieczeństwo technologiczne procesu mediacji zostanie zapewnione m.in. poprzez użycie
certyfikatu ExtendedSS i zaszyfrowaniu komunikacji z API - będzie odbywać się wyłącznie
przez protokół HTTPS.

Skalowalność i dostępność narzędzia zapewni użycie rozwiązań opartych o AWS (Amazon Web
Services) lub alternatywnych, co zapewni najwyższą niezawodność oraz gwarancję wysokiej
dostępności usługi.

Funkcjonalności:
1. Zawiera wzory dokumentów:
a. Wniosek o mediację,
b. Oświadczenie strony o wyrażeniu zgody na mediacje,
c. Protokół mediacji.
2. Możliwość zgłaszania i generowania Wniosku o mediacje.
3. Inicjowanie mediacji w narzędziu i nadanie:
a. Nazwy mediacji;
b. Określenie mediacji:
i. sądowa,
ii. umowna.
c. Sygnatury:
i. sygnatura CAM (mediacje umowne),
ii. sygnatura sądowa (mediacje sądowe,
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d. Określenie okoliczności sporu,

e. Daty przekazania mediatorowi (mediacje sądowe),
f. Czasu na mediacje (mediacje sądowe),
g. Zaproponowanie mediatorów,
h. Przypisanie wybranego mediatora,
i.

Zaproponowanie miejsca i dat spotkań mediacyjnych.

4. System notyfikacji zmian i ustaleń dotyczących mediacji.
5. Możliwość

prowadzenia

spotkań

mediacyjnych

w

formie

wielostronnych

wideokonferencji.
6. Generowanie protokołu z mediacji.
7. Automatyczne naliczanie należności stron za proces mediacyjny.
8. Tzw. widok 360, czyli panel dający kontrolę:
a. Mediatorowi nad jego wszystkimi mediacjami,
b. Administratorowi z ramienia CAM nad wszystkimi mediacjami prowadzonymi
za pośrednictwem danego CAM’u.

Opis techniczny:
Warstwa logiki biznesowej zostanie napisana w języku PHP. Do komunikacji z bazą danych
zostanie użyty Doctrine ORM.
Takie rozwiązanie zapewnia spójność bazy danych, oraz w razie potrzeby, umożliwia łatwą
migrację na inny typ bazy danych (np. PostgreSQL, MS SQL). Warstwa ta odpowiadać będzie
jedynie za operacje na danych i będzie niezależna od protokołów komunikacyjnych, za które
odpowiadać będą inne komponenty systemu.

Warstwa integrująca logikę i panelu administracyjnego zostanie stworzona również w języku
PHP, przy użyciu frameworku Symfony 3, wykorzystując jednocześnie zarządzanie szablonami
za pomocą sub-frameworka Twig.

JavaScript ES6).
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Panel administracyjny zostanie wykonany w technologiach webowych (HTML5, CSS3,

Ogólnopolska Infolinia „Znajdź Mediatora”
Zadaniem infolinii jest obsługa zgłoszeń osób i podmiotów zainteresowanych mediacjami,
ułatwienie skorzystania z mediacji i scentralizowana koordynacja kontaktów z lokalnymi CAM
poprzez przekierowanie do nich pytających.
Obsługa ta ma obejmować: odebranie zgłoszenia lub zapytania oraz przekierowanie go do
odpowiedniego wojewódzkiego CAM, a także monitorowanie statusu tego zgłoszenia lub
zapytania.
Ogólnopolska infolinia „znajdź mediatora” ma obsługiwać wszystkie zgłoszenia lub zapytania
dotyczące kontaktu z mediatorami w skali całego kraju i sieci CAM (16 wojewódzkich CAM).
Funkcjonalności:
1. system zapowiedzi głosowych (IVR),
2. kolejkowanie połączeń,
3. przekierowanie połączeń,
4. transfery połączeń do innych użytkowników,
5. monitoring połączeń.
Opis techniczny:
W ogólnopolskiej infolinii zostanie wykorzystane rozwiązanie Thulium.pl. w pakiecie
optymalnym, w którym zawiera się:
1. infolinia,
2. e-mail,
3. czat,
4. telesprzedaż (preview dialer i progressive dialer),

6. CRM,
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5. raportowanie,

7. API,
8. opieka serwisowa w pn. - pt. od 8:00 - 16:00.
System zapewnia 20GB przestrzeni na dane:
1. nagrania,
2. załączniki e-mail,
3. załączone pliki,
4. oraz inne dane generowane i zapisywane przez Thulium lub przekazywane do systemu.
Zarówno infolinia jak i czat mogą być dostępne w pełnym wymiarze godzin, w zależności od
dostępności konsultantów. Minimalna liczba licencji w systemie wynosi 3 (trzy stanowiska).

Pozycjonowanie
1. Obsługa SEO-onsite (Pozycjonowanie w Google poprzez treści na stronie i prawidłową
budowę zgodnie z wymaganiami Google) dlatego jednym z kluczowych źródeł pozyskiwania
spraw

do

mediacji

będzie

ruch

organiczny

z

wyszukiwarki

Google.

SEO to źródło ruch, który bazuje na osobach, które aktywnie poszukują informacji
dotyczących mediacji poprzez wyszukiwarkę. Aby zapewnić jak najwyższy poziom tego
ruchu i przejąć osoby aktywnie poszukujące rozwiązań mediacyjnych należy zapewnić
serwisowi jak najwyższe pozycje w wyszukiwarce Google na frazy związane z „mediacją”
poprzez m.in.:
▪

Analizę wyszukań w Google słów i fraz kluczowych powiązanych z „mediacją”,

▪

Implementację w/w na serwis,

▪

Wygenerowanie treści (gł. artykuły) na bazie w/w analizy,

▪

Prawidłową budowę serwisu pod kątem SEO i wymagań Google’a:
I.

Audyt SEO,

II.

Tagowanie treści znacznikami H1, H2, H3 itd.,

III.

Testy w 5 niezależnych walidatorach sprawdzających poprawność
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budowy serwisu.

2. SEO writting.
3. Badanie UX (User Experience) portalu i narzędzia, czyli badanie całości
doświadczeń użytkownika związana z korzystaniem z narzędzia do mediacji, ze
wszystkich pozostałych narzędzi i samego portalu, która jest kluczowa dla
powodzenia jego funkcjonowania.
4. Zabezpieczenie

przed

atakami

hakerskimi

poprzez

użycie

bezpiecznej

infrastruktury providera AWS (Amazon Web Services) lub alternatywnej.
5. Wideo prezentacja wyjaśniająca pojęcie mediacji, ilustrująca jego zalety,
komunikująca możliwość i sposób skorzystania z oferty CAM’ów.
6. Support zespołu zarządzającego narzędziem czyli szkolenie w siedzibie
Konfederacji Lewiatan i dodatkowo pełny support kompetencyjny zespołu
zarządzającego i korzystającego z narzędzia dla mediacji.
7. Przygotowanie struktury portalu pod kątem kampanii mediowych poprzez:
▪

Wpięcie kodów retargetingowych umożliwiających:
I. wykorzystanie opcji look alike w kampaniach na portalu Facebook,
II. wykorzystaniu zebranych plików cookies w kampaniach RTB (Real
Time Bidding),
Podpięcie narzędzia analitycznego Google Analytics:
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▪

8. Monitoring pozycji portalu w wyszukiwarce Google poprzez implementację
SEOStation - narzędzia do bieżącego i ciągłego monitorowania pozycji portalu na
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w/w frazy (i interwencje w wypadku spadków pozycji).

