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Instrukcja obsługi BIP
BUDOWA STRONY PODMIOTOWEJ BIP
Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej składa się z następujących
elementów:
Nagłówka, gdzie znajduje się znak graficzny BIP oraz odsyłacz do centralnego
BIP dostępnego pod adresem www.bip.gov.pl, a także herb miasta Mława
będący odnośnikiem do serwisu internetowego www.bip.mlawa.pl
Menu górnego (na samej górze strony) zawierającego odsyłacze do: Ostatnio
dodane, Ostatnio zaktualizowane, Statystyki, Redakcja, Kontakt, Mapa Strony.
Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi
aktualną pozycję na stronie.
Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do
najważniejszych części strony.
Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu, gdzie
są publikowane treści tworzące stronę podmiotową BIP.
Wyszukiwarki (nad Menu głównym) służącej do odszukania potrzebnych
informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Stopki zawierającej dane podmiotu oraz informację o wykonawcy strony
podmiotowej BIP.
METADANE INFORMACJI PUBLICZNEJ:
osoba odpowiedzialna za treść,
osoba publikująca treść,

data publikacji treści,
data modyfikacji treści,
ilość wyświetleń treści.
OSTATNIO DODANE
Przedstawia chronologiczną listę wszystkich ostatnio dodanych treści na stronę
podmiotową BIP. Każda pozycja na liście zawiera: tytuł, określenie typu treści oraz
datę publikacji.
OSTATNIO ZAKTUALIZOWANE
Zawiera chronologiczną listę wszystkich ostatnio zaktualizowanych treści na stronie
podmiotowej BIP. Każda pozycja na liście zawiera: tytuł, datę aktualizacji, informacje
o użytkowniku i o tym czy zawiera nową treść.
STATYSTYKI
Statystyki oglądalności przedstawiające ilość odwiedzin poszczególnych stron BIP.
REDAKCJA
Strona zawierająca dane teleadresowe do zespołu redagującego podmiotową stronę
BIP.
KONTAKT
Zawiera dane kontaktowe podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP.
MAPA STRONY
Przedstawia całą zawartość menu (górne i główne) strony BIP w formie struktury
drzewiastej. Mapa Strony pozwala na przejrzenie struktury menu i przejście do
wybranej strony za pomocą kliknięcia w jej nazwę.
WYSZUKIWARKA
W polu wyszukiwarki należy wpisać szukane słowo lub frazę i nacisnąć z klawiatury
klawisz Enter. Znalezione pozycje spełniające kryterium zostaną wyświetlone w
formie listy. Aby przejść do wybranego wyniku należy kliknąć w tytuł zawartości, w
której szukane słowo lub fraza występują.
ZAŁĄCZNIKI
Niektóre informacje i treści zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej rozszerzone
są o dodatkowe informacje dostępne w formie załącznika do pobrania. Przy każdym
załączniku prezentowana jest ikona symbolizująca jego format (*.doc, *.pdf, *.xls,

etc.) oraz wielkość (KB). W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku
swojego komputera, należy kliknąć w nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna
dialogowego, jakie się pojawi na ekranie.
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