Je řešení, které Vám přináší efektivnost, přehlednost a jednoduchost. Mějte všechny důležité informace přehledně a jednoduše dostupné na jeden klik. Mějte jednotné prostředí pro práci úředníků.
Cílem a smyslem elektronizace úřadu je zkvalitnění, zjednodušení a zefektivnění služeb úředníků městského úřadu.
Řešení nabízí postupnou integraci stávajících ICT služeb úřadu do jednoho funkčního celku s ohledem na vnější okolí úřadu.
Řešení podporuje integraci a elektronizaci služeb nejen samotného úřadu, ale i zřizovaných a zakládaných organizací
s vazbami na služby státu, krajů i ostatních obcí.
Sjednocující prostředí pro práci úředníka
 Jedna úvodní stránka s hlavními informacemi

 Detailní výstupy z hlavních agend

 Rozcestník na všechny hlavní agendy

 Interní reporting

 Základní DMS s verzováním

 On-line formuláře (integrace se systémem FormApps)
 více na mesto.datron.cz

Reference
Firma DATRON, a.s. realizovala a implementovala Portál úředníka na různých úrovních v mnoha městech různých velikostí. Portál
úředníka slučuje informace, data a dokumenty do jednoho webového prostředí. Tyto data jsou načítána z různých softwarů využívaných na úřadě. Portál úředníka automaticky komunikuje s Jednotným identitním prostorem JIP eGovernmentu.

Město Ostrov

Město Nový Bor

Statutární město Děčín

Město Turnov

www.datron.cz
Co vlastně Portál úředníka nabízí?
Portál úředníka poskytuje Vašim zaměstnancům jednostranný souhrnný desktop (aplikační pracovní plochu) nebo také
"Webtop". Portál úředníka Vám pomůže sjednotit pracovní prostředí Vašich zaměstnanců. Budou mít přehledně k dispozici
úřední zprávy, které vyřizují, odkazy na používané aplikace a složky, pomoc a podporu v nesnázích a další potřebné informace.
Protože zaměstnanci mohou přistupovat k Portálu úředníka z
libovolného prohlížeče, můžete jim nyní poskytnout všechny
potřebné informace pro jejich optimální pracovní výkon.
Můžete také vytvořit přizpůsobený portál Úředníka pro každou
svoji podřízenou organizaci.
Možná rozšíření Portálu úředníka:
Portál pro Radu a Zastupitele, Schvalování materiálů
Jednoduchý systém poskytující dokumenty zastupitelům a
radním s informováním o novinkách a změnách v rámci
těchto dokumentů před jejich schvalováním
 Možnost vyjádření radních k materiálům před jednáním
 Záznam schvalovacího procesu
 Archivace informací k zasedání
 Vytvoření podkladů pro usnesení a jeho prezentace na
webu

On-line formuláře (integrace se systémem FormApps)
 Systém „inteligentních“ formulářů s možností realizace
workflow v rámci interních procesů úřadu
 Vnitřní procesy – objednávky, dovolenky, cestovní příkazy, Rezervace aut a jiných zdrojů
 Schvalovací procesy obecně

 Zprávy ze zasedání

Interní komunikátor/Týmová spolupráce

Grafické přiřazování rolí přes propojovací konektor
LDAP2JIP propojující evidenci uživatelů na úřadě
s Jednotným identitním prostorem eGovermetu (JIP)

 Možnost integrace komunikátoru pro zaměstnance úřadu

 Grafické rozhraní umožňující provázání přihlašovacích
údajů úředníků a jejich pozic (rolí) v rámci úřadu s agendami a agendovými (činnostními) rolemi eGovernmentu
(JIP, KAAS). Provázání se provádí v lokálním prostředí
úřadu.

 Systém pro evidenci a schvalování smluv

 Obousměrná synchronizace těchto vazeb do a z JIP.
Elektronizace procesu vzdělávání (integrace systému DAS)
 Evidence plánu vzdělávání
 Kvalifikační požadavky a kompetenční modely
 Žádanky o vzdělávání

Evidence a schvalování smluv

Řízení aktivit, úkoly
 Evidence aktivit, úkolů a jejich sdílení
Elektronizace katalogu služeb (integrace systému DAS)
 Evidence požadavků na služby a řízení jejich poskytování
 Sledování termínovaných úkolů
 Schvalování požadavků
 Správa majetku obce
Samoobsluha hesel

 Ankety a dotazníky, možnost testování zaměstnanců
 Seznamování se směrnicemi a interními pravidly úřadu

 Uživatelsky jednoduchá změna hesla ve všech systémech napojených na LDAP
a další ….

Nezávislost na platformě
Řešení je postaveno nad jádrem redakčního portálu d.portal tak, aby
bylo velmi jednoduché propojení na současný i budoucí software využívaný na úřadu.
Pro celý systém jsou použity standardizované nástroje Apache web
server, MySQL a PHP. Z tohoto pohledu jsou certifikované verze využitelné na platformě Linux, Microsoft i Novell.
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