Solutie software integrata pentru
Administratia Publica Locala
Una dintre cerintele Uniunii Europene vizeaza modernizarea sistemului structural si de
lucru al administratiilor publice locale. Acest proces reprezinta o adevarata provocare
pentru institutiile publice, procesul fiind deosebit de complex.
Solutia noastra permite creşterea performantei actului administrativ si
eficientizarea procesulului de management al relatiei cu cetateanul.
Proiectat pentru a raspunde tuturor cerintelor functionale ale unitatilor teritoriale
ale Administratiei Publice Locale, acest pachet detine componente specializate
adresate tuturor activitatilor:
•
Taxe si impozite locale
•
Plata on-line a taxelor
•
Sistem financiar contabil integrat (contine si Planificare si executie bugetara)
•
Modul de interconectare a «Taxe si impozite locale» cu contabilitatea
•
Registru agricol
•
Gestiune Patrimoniu public si privat
•
Urbanism si autorizatii in constructii
•
Asistenta sociala
•
Management al procesului de salarizare si resurse umane
•
Gestiunea documentelor si registratura
•
Stare civila
Suplimentar ofera un tablou de bord care permite monitorizarea activitatii intregii
institutii.
Solutia noastra informatica asigura optimizarea activitatii institutiei pe care o reprezentati
prin introducerea unor sisteme informatice integrate care sa aduca un aport valoric
activitatii in unitatea dumneavoastra (de expl activitatea de colectare a veniturilor).
Solutia noastra software este deja implementata la primarii precum:
•
Deva,
- Bucureşti sector 1,
•
Drobeta Turnu-Severin,
- Bucureşti sector 3,
•
Alexandria
- Bucureşti sector 6,
•
Calarasi,
- Targu-Mures,
•
Focşani,
- Resita, etc.
Pachetul este o solutie integrata, complexa si completa, care ofera functionarilor publici
toate instrumentele necesare pentru a crea şi mentine o imagine de ansamblu a
proceselor utilizând aceeaşi interfata.

Pachetul este o solutie integrata, complexa si completa, care ofera functionarilor publici
toate instrumentele necesare pentru a crea şi mentine o imagine de ansamblu a
proceselor utilizând aceeaşi interfata.

Aceasta solutie se distinge prin rapiditate si flexibilitate care permit obtinerea unor
progrese consecvente si masurabile, toate îndreptate spre atingerea aceluiaşi obiectiv,
si anume de a asigura in cel mai scurt timp posibil furnizarea accesibila de servicii in
format electronic pentru toti cetatenii.
Diferentiatori majori fata de competitie:
•
Platforma 100% web-based construita in conformitate cu strategia nationala eRomania (furnizarea de servicii publice prin intermediul internetului). Aceasta duce la
costuri de operare mult reduse; se poate instala un singur nod central in capitala
judetului care sa furnizeze servicii tuturor primariilor si subordonatelor din acel judet
(acestea nu mai trebuie sa faca investitii suplimentare).
•
Singura solutie din tara integrata cu adevarat la nivelul datelor, functiilor şi mai
ales al interfetei utilizator. Se asigura astfel managementul unitar al tuturor proceselor
din cadrul unei institutii a Administratiei Publice. Aceasta ofera in acelaşi timp si
posibilitatea de a furniza servicii publice electronice catre cetatean, nu numai angajatilor
primariilor.
•
Pentru ca administratia este organizata in structuri subordonate, platforma
noastra poate oferi la sediul central consolidarea datelor:
•
Buget Public Consolidat,
•
Balanta Consolidata,
•
Bilant Consolidat,
•
Indicatori de performanta institutionala.
•
Istoric al tuturor operatiilor
Avantaje tehnologice:
1.
Sistemul este modular şi scalabil, extensiile ulterioare nu implica reorganizarea
datelor din sistem şi nu afecteaza functionalitatea şi performanta.
2.
In conformitate cu legislatia in vigoare; actualizan legislative online puse la
dispozitia tuturor clientilor.
3.
Securizarea datelor este tratata în mod uniform si este prezentata aceeaşi
interfata grafica pentru toate modulele (aceasta duce la un timp scurt de invatare a
utilizarii sistemului).
4.
Experienta de lucru cu unitati mari si foarte mari a dovedit ca sistemul este fiabil
si performant, fiind o dovada in plus a maturitatii sale.

