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PREZENTACJA FIRMY 
 

PLOCMAN Sp. z o.o. powstał w 1996r. i rozpoczął działalność komercyjną na mocy 

koncesji Ministra Łączności 116/96/I na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jesteśmy jednym z 

pierwszych komercyjnych providerów Internetu w Polsce. 

Docieramy z ofertą i usługami internetowymi do firm, podmiotów gospodarczych, fundacji, 

stowarzyszeń, urzędów, Jednostek Samorządu Terytorialnego i osób fizycznych. 

 

Dzięki doświadczeniu i gromadzonym danym tworzymy PŁOCKĄ INFOSTRADĘ, (najczęściej 

odwiedzane strony przez internautów z naszego regionu), której elementami są : 

- PORTAL INFORMACYJNY www.plocman.pl 

- FIRMOTEKA 2000 – internetowa baza danych firm płockich www.firmoteka.pl 

- INTERPLAN – internetowa mapa Płocka www.interplan.pl 

- OGŁOSZENIA – serwis bezpłatnych ogłoszeń www.ogloszenia.plock.pl 

- NEWSER24 – portal krótkich informacji z SMS-ów i formularzy www.newser24.pl 

- OKAZJEPLOCK – portal dla firm prezentujących swoją ofertę www.okazjeplock.pl 

 

Świadczymy usługi dla ponad 500 podmiotów, dotyczące tworzenia i administrowania serwisami 

internetowymi. Obsługujemy ponad 6000 płatnych kont e-mail. 

 

Firma PLOCMAN jest od początku 2000r członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 

uzyskując CERTYFIKAT’2000 Izby. 

W latach 2001-2008 byliśmy  współwłaścicielami i opiekunami technicznymi największego portalu 

elektronicznego w Polsce  www.elektroda.pl   

 

Od czerwca 2003r. wdrożyliśmy ponad 180 Biuletynów Informacji Publicznej BIP dla: JST, firm i 

instytucji publicznych – plasujemy się wśród 5-ciu największych providerów tego produktu w RP 

www.bip.org.pl 

Od grudniu 2003r. wdrażaliśmy autorskie produkty  CMS  w ponad 150 Gminnych Centrach 

Informacji www.infocentrum.com.pl (najwięcej w Polsce) 

Od grudnia 2007r.we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP i CNBOP w 

Józefowie uruchomiliśmy ponad 100 systemów Eliksir wspomagających  Gminne Centra Zarządzania 

Kryzysowego na terenie RP (oprogramowanie naszego autorstwa). 

System Eliksir nagrodzony został srebrnym medalem przyznanym przez Międzynarodowe Jury na 109 

Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours–Lepine” w Paryżu 

 

Od 2009 tworzymy i wdrażamy rozwiązania e-learningowe i blended learning. 

 

PODSTAWOWE DANE FIRMY : 

 
PLOCMAN sp. z o.o. 
09-402 Płock ul. Dworcowa 18 

tel. (+48 24) 364 06 10,  fax (+48 24) 364 06 14 

  www.plocman.pl,   e-mail:  firma@plocman.pl 

  lokalizator: http://interplan.pl/plock/plocman 
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http://www.plocman.pl/
http://www.firmoteka.pl/
http://www.interplan.pl/
http://www.ogloszenia.plock.pl/
http://www.newser24.pl/
http://www.okazjeplock.pl/
http://www.europa.pl/
http://www.bip.org.pl/
http://www.infocentrum.com.pl/
http://www.cnbop.pl/sites/cnbop.pl/files/33/22.%20CNBOP.pdf
http://www.plocman.pl/
mailto:firma@plocman.pl
http://interplan.pl/plock/plocman


  

 Plocman Sp. z o.o.  09-402 Płock; ul. Dworcowa 18; tel. (+48 24) 364 06 10, fax (+48 24) 364 06 14 
                                            www.plocman.pl, e-mail: firma@plocman.pl   

 
 

 

 

 

 

 

 

    OFERTA HANDLOWA 

 

 
W zakresie usług informatyczno-szkoleniowych  oferujemy : 

 

 projektowanie i wykonanie szkoleń w technologii e-learning i blended learning 

 instalację i nadzór techniczny platform e-learningowych 

 prowadzenie stacjonarnych i e-learningowych szkoleń informatycznych 

 projektowanie i wdrażanie aplikacji webowych 

 projektowanie i wdrażanie zaawansowanych technologii CMS i CRM 

 administrowanie wirtualnymi serwerami 

 administrowanie kontami e-mail 

 wdrożenia technologii Internetowych u odbiorcy 

 konfiguracje i tworzenie sieci komputerowych 

 

 

 

W zakresie usług reklamowych oferujemy : 

 

 projektowanie, tworzenie i zamieszczanie witryn WWW dla firm, urzędów, fundacji, samorządów 

etc. /zwłaszcza w technologii FLASH/ 

 tworzenie portali /PHP/ - możliwość prowadzenia e-bussines 

 tworzenie lokalizatorów internetowych 

 pozycjonowanie stron WWW klientów w najbardziej znanych lub wskazanych wyszukiwarkach 

 kampanie reklamowe  

 tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych na nośnikach CD 

 wyszukiwanie informacji w internecie 

 

 

Gwarantujemy klientom stały nadzór naszych pracowników Działów Technicznego, Reklamy, 

Marketingu nad wdrożonymi projektami. 
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Ważniejsze dokonania - prace i projekty : 
 
 

 Autorski PORTAL informacyjno-usługowy / Informacje Regionalne Auto-Moto, Muzyka, Sport, 

Ogłoszenia, Okazje  etc./ oraz internetowe plany miast np. Płocka, Płońska 

(www.plocman.pl) i  (www.interplan.pl) 

 Biuletyn Informacji Publicznych BIP – ponad 180 wdrożeń plasuje nas wśród 5-ciu największych 

providerów tego produktu w Polsce 

 (www.bip.org.pl) 

 Gminne Centra Informacji  GCI  - najwięcej (ponad 150) wdrożeń w Polsce 

(www.infocentrum.com.pl) 

 Autorskie Systemy Zarządzania Treścią - CMS AG np. 

 (www.pojezierzegostyninskie.pl) 

 Największy w Polsce  portal elektroniczny (obecnie ok 80.000.000 odsłon m-cznie) 

(www.elektroda.pl) –  sprzedaliśmy udziały w 2008r. 

 Witryna dla projektu PFRON „Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy”   

      2006-2007  (www.pelnosprawniwpracy.pl) oraz witryna 

     „Niepełnosprawni- sprawni zawodowo”  2009-2010  (www.sprawnizawodowo.pl) 

 Witryna dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – EFS 2009r. 

 (www.wup.mazowsze.pl/efs) 

 Witryny dla JST np. Starostwo Powiatowe w Pułtusku 

 (www.powiatpultuski.pl) 

 Witryna dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku  

 (www.oilplock.pl) 

 Szkolenia  e-learning dla ZGZOSPRP w Warszawie – ponad 2200 osób przeszkolonych 

 Platforma i materiały szkoleniowe e-learning w obszarze IT z wykorzystaniem symulatorów  w 

sumie około 2500 osób skorzystało ze szkoleń – przede wszystkim w Działaniu 8.3 POIG 

 Platforma i materiały szkoleniowe e-learning dla projektu „Angielski w biznesie” 

dla Business Language Training – ponad 550 użytkowników 

 Platformy i materiały szkoleniowe e-learning wykorzystane w  projekcie „Cyfrowa Szkoła”  

dla szkół uczestniczących w pilotażu ww. projektu – ponad 500 uczniów 

 Platforma i materiały testowe e-learning szkoleń  finansowych dla menadżerów niefinansowych 

stworzonych dla firmy EXPLANATOR – ponad 1800 użytkowników 

 Platforma e-learning dla projektu PSeAP  woj. podkarpackie – ponad 7000 użytkowników 

 Platforma e-learning wspomagająca naukę na symulatorze medycznym SIMMAN 

    w USK Olsztyn - korzystają lekarze zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Olsztynie 

 Platforma e-learning dla CNBOP w Józefowie – projekt „Metodyka Oceny Ryzyka” 

 Platforma i szkolenie e-learning dla CNBOP + ASSECO + ZGZOSPRP + SGSP + AON    

projekt „RISKO – oprogramowanie wspomagające tworzenie Planów Zarządzania Kryzysowego” 

 

 

  

   Administrujemy serwerami w ponad 500 płatnych domenach i subdomenach. 

    Prowadzimy obsługę ponad 10000 kont e-mail w tym ponad 6000 płatnych. 

 

http://www.plocman.pl/
http://www.plocman.pl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Nowysz/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/VDB5R16N/Oferta%20ogolna%2002.2004.doc
http://www.elektroda.pl/
http://www.pelnosprawniwpracy.pl/
http://www.pelnosprawniwpracy.pl/
http://www.wup.mazowsze.pl/efs
http://www.powiatpultuski.pl/
http://www.oilplock.pl/
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  DOŚWIADCZENIE FIRMY  (REFERENCJE) 

Do grona naszych klientów należą min. : 
 

 AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI w Płocku 

 AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA ARM S.A. W  Warszawie 

             AMBASADA KAZACHSTANU w Warszawie 

             CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ  w Warszawie 

 CENTROMOST w Płocku 

 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Płocku 

 CNBOP im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie 

 EURO INFO CENTRE Fundusz Pomocowy w Warszawie 

FUNDACJA EDUKACJI EKONOMICZNEJ w Warszawie 

Hotel MARSEL w Łącku 

IAA Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce 

INSTYTUYT MEDIÓW w Warszawie 

kantormania.pl – Kantor wymiany walut w Warszawie 

 MOSTOSTAL Płock S.A. 

             Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy MRFP w Warszawie 

 NAFTOREMONT - NAFTOBUDOWA w Płocku 

             Okręgowa Izba Lekarska w Płocku 

 ORBIS – Biuro Podróży Oddział w Płocku 

PERN „PRZYJAŹŃ” w Płocku 

PFRON w Warszawie 

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY w Warszawie 

 POLSKA IZBA INFORMATYKI i TELEKOMUNIKACJI w Warszawie 

 SCHOMBURG w Kutnie 

             STAROSTOWO POWIATOWE  w Pułtusku 

             STAROSTOWO POWIATOWE  w Sierpcu 

 STOWARZYSZENIE Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 

             SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ w Warszawie 

 SZKOŁA WYŻSZA im. P. Włodkowica w Płocku 

             UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY w Olsztynie 

 URZĄD  GMINY  w Łącku 

 URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ w Warszawie 

 URZĄD MIASTA  w Gostyninie 

 WAKACJE NA MIARĘ serwis dla biura podróży PANORAMATOUR w Płocku 

             Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułami Rolno-Spożywczymi WIJHARS 

             WOJEWÓDZKA KOMENDA PSP w Warszawie 

 WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY w Dziekanowie Leśnym 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Warszawie 

ZARZĄD GŁÓWNY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w W-wie 

ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO 

7 spółek ORLEN S.A. w Płocku 

ponad 180 JST, firm i instytucji korzystających z systemu BIP 

ponad 100 JST korzystających z systemu Eliksir 

ponad 150 Gminnych Centrów Informacji 

ponad 15.000 osób przeszkolonych za pomocą platformy e-learningowej 
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www.e-ucz.pl 
 
     e-ucz.pl jest jedną z marek Plocman sp. z o.o.  promującą dokonania firmy 

     w zakresie stworzonych szkoleń i narzędzi e-learningowych.    

     Plocman Sp. z o.o. jest twórcą części informatycznej dla następujących szkoleń: 

 

   Szkolenie językowe - "Angielski w biznesie" z testami, grami etc. oraz z wykorzystaniem   

   kamer do nagrywania i oglądania lekcji "na żywo" oraz ew. odtwarzania 

       Adres do testowego użytkownika dla tego szkolenia 

         -   do ćwiczeń testowych: http://elearning.angielskiwbiznesie.plocman.pl/ 

            login: test    hasło: test 

        -  do prezentacji video: http://video.angielskiwbiznesie.plocman.pl/index.php 

            login: euser1   hasło: english.biz.pl 

 

     Szkolenie IT z zakresu:  obsługa komputera, internet, OpenOffice - w tym szkoleniu    

     wykorzystywane są  tzw. symulatory dla ćwiczących oraz testy 

    

     Szkolenie z tematyki Zarządzanie Kryzysowe  opisujące aplikację "Eliksir" (produkt 

     dla Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego) - jest to dynamiczna "instrukcja   

     obsługi" oraz  są w niej zawarte symulatory. 

 

     Szkolenie z tematyki Obrony Cywilnej - wielogodzinne szkolenie ze scenariuszem, 

     efektami Flash i testami + podkład lektorski i dźwiękowy 

     Więcej informacji na temat szkolenia na stronie http://www.szkolenieoc.plocman.pl/ 

 

     Szkolenie z tematyki energetycznej - wielogodzinne szkolenie ze scenariuszem, 

     Flash i testami przygotowujące do egzaminu na uprawnienia energetyczne do 1kV 

     

    Aktualnie opracowywane są szkolenia : 

    - szkolenia doskonalące posługiwanie się językiem migowym i miganym 

 

    Nasze produkty po niewielkich modyfikacjach mogą znaleźć zastosowanie w innych     

    szkoleniach i/lub projektach. 

 

    Plocman Sp. z o.o. jest także twórcą i administratorem platformy e-learningowej 

    E-platforma może być osadzona na serwerze intranetowym, tak by treści szkoleniowe 

    były dostępne w salach ćwiczeń firmy szkoleniowej lub/i  na serwerze zewnętrznym 

    (internetowym), tak by treści szkoleń były dostępne dla uprawnionych słuchaczy z 

    dowolnych lokalizacji. 

   

  Funkcjonalność e-platformy (z poziomu Administratora i/lub Trenera firmy szkoleniowej): 

    - dodawanie i zarządzanie danymi o kursantach 

    - tworzenie grup kursantów 

    - przydzielanie trenerów/wykładowców do grup z uprawnieniami typu: 

        tworzenie pre- i post- testów,  moderowanie zamkniętego w obrębie grupy forum i chatu, 

        zamieszczanie materiałów szkoleniowych  dla grup kursantów,   

    - rozsyłanie informacji do kursantów (na konta serwerowe i zewnętrzne mailowe)  

    - tworzenie raportów z aktywności i postępów słuchaczy 

    - tworzenie i raportowanie ankiet – system zarządzania ankietami 

    - tworzenie certyfikatów i prowadzenie rejestru certyfikatów dla firm szkoleniowych i uczestników 

    - prowadzenie Webinarów  

    - zarządzanie Tablica Współdzieloną  

http://www.plocman.pl/
http://elearning.angielskiwbiznesie.plocman.pl/
http://video.angielskiwbiznesie.plocman.pl/index.php
http://www.szkolenieoc.plocman.pl/

