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Elektroniczny urzàd
w ¸odzi

lety to niski koszt infrastruktury dla
wszystkich uczestników systemu oraz
mo˝liwoÊç wykorzystywania jednej
„elektronicznej to˝samoÊci” w wielu
us∏ugach.
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w informatycznych systemach finansowo-ksi´gowych. Ministerstwo Finansów
wskazuje wiele trudnoÊci zwiàzanych
z opracowaniem rozporzàdzenia.

Bezpieczniejsza
Neostrada
banku. Warto tu wspomnieç o nowych wersjach przeglàdarek alternatywnych do Internet Explorera. Opera 8 oraz Firefox 1.0.1 zosta∏y wzbogacone o narz´dzia s∏u˝àce sprawdzaniu autentycznoÊci stron internetowych.

Firma ComputerLand S.A. podpisa∏a
umow´ z Urz´dem Miasta ¸odzi na
wykonanie projektu zwiàzanego z uruchomieniem tzw. „elektronicznego
urz´du”. Od lipca–sierpnia przysz∏ego
roku mieszkaƒcy ¸odzi b´dà mogli za∏atwiç przez Internet sprawy zwiàzane
z meldunkiem, rejestracjà dzia∏alnoÊci
gospodarczej czy lokalnymi podatkami. Realizacja „e-urz´du” w ¸odzi b´dzie kosztowaç ponad 17mln z∏otych,
z czego trzy czwarte sfinansuje Unia
Europejska w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W nast´pnej fazie projektu „e-¸ódê”
planowane jest po∏àczenie e-urz´du
z elektronicznà mapà miasta, co na
bie˝àco pozwoli zweryfikowaç, kto nie
p∏aci podatku od nieruchomoÊci. Jego
wdro˝enie zapewni równie˝ m.in. pe∏nà obs∏ug´ osób niepe∏nosprawnych
np. w zakresie wydawania kart parkingowych czy zadaƒ Urz´du Stanu Cywilnego, pomo˝e za∏atwiç formalnoÊci
przy uzyskaniu pozwoleƒ i wydawaniu
koncesji, bez koniecznoÊci osobistego
stawienia si´ do urz´du.

Po d p i s z s i ´ k o m ó r k à
Firmy One-2-One, SignForm i Polska
Wytwórnia Papierów WartoÊciowych
opracowa∏y projekt wprowadzenia na
polski rynek Bezpiecznego Mobilnego
Podpisu Elektronicznego. Wykorzystujàc zwyk∏à komórk´ ze specjalnà kartà
SIM b´dzie mo˝na podpisywaç dokumenty urz´dowe. Tak wyposa˝ona komórka mog∏aby pos∏u˝yç do komunikacji z instytucjami (urzàd skarbowy,
urzàd miasta) i du˝ymi firmami (banki,
operatorzy telewizji kablowej). Podpisywanie proponowanà metodà dokumentów pozwoli∏oby ograniczyç
do minimum wizyty w urz´dach.
Komórka mog∏aby równie˝ pe∏niç

Na tropie e-z∏odziei
Rzeszowska policja prowadzi Êledztwo
przeciwko z∏odziejom internetowym.
Przest´pcy wykorzystujàc ataki typu
phishing, Êciàgn´li z kont bankowych
klientów renomowanych banków prawie 200 tysi´cy z∏otych. Dwie osoby
ju˝ siedzà w areszcie, pozosta∏ych
czworo szuka policja. Ataki typu phishing polegajà na wy∏udzeniu od internauty wa˝nych danych, np. danych
dost´powych do konta bankowego,
za pomocà podrobionych e-maili lub
podk∏adania fa∏szywych stron internetowych, przypominajàcych stron´
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funkcj´ uniwersalnego tokenu w bankowoÊci elektronicznej, uwierzytelniajàcego dost´p do informatycznych rejestrów paƒstwowych (KRS, ksi´gi wieczyste itp.) oraz serwisów aukcyjnych.
Zastosowanie telefonu komórkowego
zlikwidowa∏oby wady poprzednich rozwiàzaƒ opartych o tradycyjne karty mikroprocesorowe. Jego podstawowe za-

Telekomunikacja Polska uruchomi∏a
dla u˝ytkowników Neostrady tp i pakietów internetowych tp us∏ug´ ebezpieczeƒstwo, dzi´ki której komputery uytkowników b´dà chronione
przed wirusami, hakerami, programami szpiegujàcymi oraz nieznanymi zagro˝eniami.
Dost´pna od marca br. oferta zawiera
trzy pakiety e-bezpieczeƒstwo oparte
na programach Panda Software:
• Panda Titanium Antivirus 2005 –
pakiet posiada ochron´ przed wirusami, hakerami, programami szpiegujàcymi, dialerami i innymi zagro˝eniami.
• Platinum Internet Security 2005 –
pakiet zawiera modu∏ antywirusowy, antyspamowy, firewall, zabezpieczenie przed programami szpiegujàcymi oraz funkcj´ blokady rodzicielskiej, tzw. filtrowanie zawartoÊci witryn WWW.
• Panda TruPrevent Personal – rozwiàzanie uzupe∏niajàce, dla posiadajàcych program antywirusowy innych
producentów ni˝ Panda. Pakiet
chroni przed nieznanymi zagro˝eniami, które nie wyst´pujà jeszcze
w bazie sygnatur wirusów oprogramowania.
Poszczególne pakiety kosztujà odpowiednio 9,99 z∏, 14,99 z∏ i 19,99 z∏
brutto miesi´cznie. Sà one aktualizowane na bie˝àco i nie wymagajà corocznego wykupywania licencji.
Z us∏ugi mo˝na korzystaç bezpoÊrednio po jej aktywacji. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç darmowego przetestowania
us∏ugi przez 4 dni.
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