KOMPLEXNÍ SOFTWARE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

PORTÁL MANAŽERA
Informace, které vám pomohou řídit organizaci a efektivně rozhodovat, naleznete přehledně na jednom místě, na Portále
manažera.

PORTÁL MANAŽERA
ZOBRAZUJE INFORMACE











INFORMACE VE VAŠICH SLUŽBÁCH
Portál manažera je pracovní plocha pro manažery úřadu, která umožňuje vidět
na jediné obrazovce vybraná aktuální a pro manažera nejdůležitější data
z informačního systému úřadu a dalších zdrojů. Výstupy obsahují zásadní
informace, některé jsou pro přehlednost zobrazeny v grafech.
Každý manažer má svůj vlastní přehled – může si zvolit jaké údaje a do jaké
hloubky potřebuje znát. A jedním kliknutím se dostane přímo ke zdroji vybrané
položky. Portál manažera je k dispozici kdykoliv a kdekoliv – i na tabletu
a mobilním telefonu.

VYUŽITÍ PORTÁLU MANAŽERA
Pomocí informací z Portálu manažera:
 snadněji řídíte úřad – úkolujete, kontrolujete, schvalujete události
a dokumenty svých kolegů
 rozhodujete na základě aktuálního stavu příjmů, výdajů, pohledávek apod.
 máte jasný přehled o činnostech a výsledcích práce svého týmu a celého
úřadu
 optimalizujete svůj program, úkoly a získáváte tak čas pro jiné činnosti
 máte přehled o přítomnosti zaměstnanců na úřadě, jejich úkolech
a nezapomenete popřát kolegovi k narozeninám
 můžete reagovat na aktuální názory občanů na sociálních sítích
Dochází tak ke zlepšení komunikace uvnitř úřadu i mezi úřadem a občanem.

VÝHODY ŘEŠENÍ






aktuální podklady pro správná
rozhodnutí při řízení organizace
ucelený přehled o chodu
organizace na první pohled
dostupnost kdykoliv a kdekoliv
úspora času
zefektivnění práce

VLASTNOSTI










V1706

z jednání rady
a zastupitelstva obce
o úkolech vlastních
a zadaných podřízeným
z kalendáře
o nepřítomnosti
zaměstnanců na
pracovišti
o vybraných osobních
datech spolupracovníků
z agend – z přestupků,
pohledávek aj.
z Manažerského
informačního systému –
Ekonomika, Demografie…
z webu a dalších zdrojů,
podle nastavení

integrace vybraných údajů
z různých zdrojů
uživatelská svoboda – manažer si
vybírá sám zobrazované údaje,
jejich rozsah i časový interval
intuitivní ovládání, drag&drop
zadání vybraných příkazů (např.
úkolu, schůzky) přímo na portále
otevírání aplikací přímo v místě
potřebné akce
snadné delegování úkolů,
kontrola a schvalování
automatické aktualizace
a synchronizace
příjemné grafické prostředí
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