CASE STUDY

Podkarpacki system
e-administracji publicznej

Branża: sektor publiczny
Cel projektu: wprowadzenie e-usług do polskich urzędów
Rozwiązanie:
Nasza spółka Sputnik Software zrealizowała jeden z największych projektów w administracji publicznej,
który dotyczył łącznie 160 jednostek samorządu terytorialnego na Podkarpaciu.
Zakres prac obejmował udostępnienie powszechnych e-usług publicznych dla mieszkańców
i przedsiębiorców, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej w regionie oraz
modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów.
Do implementacji elektronicznego zarządzania obiegiem dokumentów wykorzystano autorski produkt
„System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON”, stanowiący część platformy
„Nowoczesny Urząd”. W ramach projektu zrealizowano również niezbędne działania wspierające, tj.
instruktaże dla użytkowników Systemu, szkolenia budujące kompetencje urzędników w obszarze
e-administracji oraz przygotowanie i uruchomienie 420 e-usług dla mieszkańców Podkarpacia.
Mając na uwadze trendy oraz uwagi użytkowników System jest nieustannie dostosowywany do
pojawiających się potrzeb i rynkowych uwarunkowań.
Efekt:
Zaletą wdrożonych systemów jest ich powszechność, transakcyjność oraz możliwość dostosowania do
celów, jakie stawia sobie dany urząd. Ta ostatnia cecha jest szczególnie istotna w punktu widzenia
uwarunkowań technologicznych i prawnych e-administracji w Polsce.

Oprogramowanie
dla administracji publicznej
Sputnik Software z Grupy Atende jest największym, z punktu widzenia liczby wdrożeń,
producentem oprogramowania dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dzięki
produktom Platformy Nowoczesny Urząd świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną
staje się rzeczywistością.
Nasze oprogramowanie pozwala efektywnie zarządzać kluczowymi procesami w urzędzie. To
zarządzanie dokumentem elektronicznym, obsługa finansów publicznych oraz realizacja zadań
z zakresu polityki społecznej w ramach spójnej, zintegrowanej platformy informatycznej,
w jednym miejscu.

Oferujemy:

\

Cyfrową Administrację:
- System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON
- System Elektronicznej Skrzynki Podawczej
- Bezpieczne Archiwum Elektroniczne
- Biuletyn Informacji Publicznej
- Portal Samorządowy

\

Finanse i Pomoc społeczną:
- FoKa – System Zintegrowanej Obsługi Księgowości
- Podatki i opłaty lokalne
- R2PłatnikPro – System Płacowo-Kadrowy
- Środki trwałe
- Budżet

\

Systemy dedykowane:
- Ewidencja ludności i wybory
- Ewidencja działalności gospodarczej
- Koncesje alkoholowe
- Dodatki mieszkaniowe
- Administracja bezpieczeństwem informacji
- Pomoc materialna dla uczniów
- Ochrona środowiska
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