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Osobní portál občana

ZÁKLADNÍ FUNKCE OSOBNÍHO PORTÁLU OBČANA

• Elektronická úřední deska s přehledným řazením

• Podání žádostí díky inteligentním formulářům

• Přehled poplatků občana: neuhrazeno, uhrazeno

• Zobrazení stavu podání: podáno, v řešení, vyřízeno

• Platba poplatků kartou nebo QR kódem v mobilu

• Hlášení závad prostřednictvím intuitivního formuláře

s platební bránou GoPay pro úhradu poplatků

Chcete umožnit svým občanům vyřizování úředních záležitostí z pohodlí domova? Podat žádost, 

přihlásit psa nebo jednoduše zaplatit za vodu nebo odpady pomocí nástrojů známých z eshopů? Přibývá 

lidí, kteří to ocení. Ať už z důvodu, že se z práce vrací pozdě, nebo mají trvalé bydliště mimo vaši obec. 

Osobní portál občana (OSP) představuje jednoduchou cestu, jak těmto občanům vyjít vstříc.

DIGITALIZUJTE VÝBĚR POPLATKŮ S GOPAY

Díky propojení Osobního Portálu občana s platební bránou GoPay poskytnete občanům pohodlnou, 

bezpečnou a rychlou cestu k uhrazení poplatků. Tuto platební bránu používá více než 16 000 portálů.



VÝHODY OSOBNÍHO PORTÁLU OBČANA

Vlastní rozhraní (API)

Využití pro města i menší obce 

Soulad s legislativou  

Provoz v cloudu i on-premise 

Přizpůsobivost pro různá zařízení 

Jednoduchá administrace 

Nezáleží na tom, jaký systém dnes používáte. Toto technologicky nezávislé portálové řešení s vlastním 

rozhraním se dokáže napojit na software jakéhokoliv výrobce. Můžete si ho nechat nainstalovat na 

váš hardware nebo provozovat v cloudu jako službu a platit pravidelný poplatek. Zbavíte se tak řady 

starostí. Lidé si na portálu požádají třeba o vydání rybářského lístku, občanského průkazu nebo  

o odklad povinné školní docházky pro své dítě. Ale je toho mnohem více.

VÝHODY PLATEBNÍ BRÁNY GOPAY

Snadné spuštění

Opakované platby bez práce

Zákaznická podpora pro vás i vaše občany

Nejrozšířenější platební brána v Česku umožňuje funkce jako zasílání individuálních platebních 

odkazů, opakované platby pravidelných poplatků nebo napojení na více vašich příjmových účtů. Díky 

možnostem platby kartou i bankovním převodem pokryje řešení komplexně všechny nejpoužívanější 

platební metody.

Platby kartou i online bankovní převody

Prověřené řešení

Posílejte platební odkazy

Napojení na více účtů

Férová a přehledná cena


