KOMPLEXNÍ SOFTWARE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

MANAŽERSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Každá organizace vytváří velké množství dat ve svém informačním systému. Pravidelné získávání informací o dění ve Vašem
městě nebo obci v reálném čase s nástrojem, který poskytuje bohaté možnosti prezentace těchto informací, je základní
podmínkou naplnění rostoucích nároků na komplexní a přesné rozhodování.

NOVĚ: SPISOVÁ SLUŽBA
V MISu
Agregované údaje ze spisové
služby slouží zejména
k úspoře času při kontrole
fungování výkonu spisové
služby. Nahlížet lze na
podatelnu, celý úřad nebo
odbory a vše porovnávat
v čase.






PROČ CHTÍT MIS?




manažerské řízení
organizace

ekonomika
pod kontrolou

strategické
rozhodování

VÝHODY ŘEŠENÍ



VYUŽITÍ MISu
Manažerské nadstavby jsou velmi výrazným pomocníkem zejména pro:
 informační výstupy, potřebné ke strategickému rozhodování
 tvorbu statistických a analytických přehledů
 získávání podkladů k plnění požadavků ISO – měření znaků procesů
 benchmarking – zpracování informací ke zkvalitnění práce a služeb na
jednotlivých odděleních, odborech, úřadech
 získání přehledu o vytíženosti jednotlivých pracovníků
 srovnávací, vývojové analýzy
 potřeby zveřejňování informací na webu, v městských tiskovinách
a v ostatních médiích

přijaté, vypravené,
stornované písemnosti
přidělené písemnosti
a odpovědi na ně, vlastní
písemnosti
písemnosti po termínu
dokumenty k podpisu, ke
schválení, z externích
agend
vyčerpaná časová razítka
pohled na spisy a další









jednoduchost použití
přehledné výstupy
výrazná úspora času
variabilnost prezentace dat
přístup k údajům online
grafické zpracování
integrace stávajících dat do
systému
individualizace na základě
vytvořeného Business modelu
informace i o zřiz. organizacích

MIS POSKYTUJE ÚDAJE O








rozpočtu a jeho čerpání/plnění
pohledávkách/závazcích
peněžních prostředcích, dotacích
demografii
rozvojových plánech a projektech
majetku, nájemném a
nebytových prostorech
spisové službě
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PŘÍKLAD POUŽITÍ MISu

KOMU JE PRODUKT URČEN?




nejvyššímu managementu
a tajemníkovi úřadu
interním auditorům
vedoucím odborů

MOŽNOSTI NÁSTROJE

MIS UMOŽŇUJE








generovat varianty návrhů rozpočtu na základě údajů z minulých období
simulovat různé situace a varianty rozpočtu
sledovat klíčové ukazatele
analyzovat detaily sumarizovaných ukazatelů
porovnávat aktuální stav čerpání s rozpočtovanými kritérii
sledovat změny v rozpočtu
distribuovat a publikovat vytvořené návrhy na intranetu

Analýza podle hierarchie v ekonomické oblasti
 organizace
 městské části
 odbory
 oddělení
Rozpad a pohledy na rozpočet dle
 organizační jednotky
 kapitoly
 oddílu či paragrafu
 položky
V průběhu čerpání rozpočtu lze pomocí MISu sledovat dopad rozpočtových
opatření v kapitolách rozpočtu. Samozřejmostí je možný pohled na detaily
rozpočtové skladby s napojením na okamžitý stav čerpání rozpočtu a následné
návrhy rozpočtových opatření

Sada nástrojů Business Intelligence
umožňuje:
 vidět panel se záložkami
v browseru s nadefinovanými
obrazovkami
 tisknout sestavy
 měnit pohledy podle potřeb
 individualizaci výstupů
 komplexní přístup k datům
pocházejících z různých zdrojů
A to vše interaktivně.

EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ
Manažerský nástroj podporuje
management organizace ve všech
krocích rozpočtového procesu
včetně vytváření grafického
znázornění a publikování výstupů.

EKONOMICKÉ OBLASTI V MIS
Rozpočet
 návrh a úpravy rozpočtu
 čerpání / plnění rozpočtu
 rezervace prostředků
 vývoj plnění / čerpání rozpočtu
Pohledávky
 neuhrazené pohledávky a faktury
 vývoj pohledávek a faktur
Závazky
 neuhrazené faktury a poukazy
 vývoj faktur a poukazů
Finanční prostředky
 vývoj a stavy bankovních účtů
Analýza Majetku
 evidence majetku
 pronájmy nebytových prostor
 nájemné z bytů

VŽDY PŘIPRAVEN
Připravíme Vám pohledy a výstupy
podle Vašich přání a potřeb.
Využijeme filtry a agregace
odpovídající Vašim podmínkám.
Nástroj má jednoduché použití
a atraktivní cenu.
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