„IBA CZ je velká společnost, která se vyzná v tom,
co dělá. Lidé jsou milí a ochotní.“
Aneta Blümlová, Marketing Manager VERA

Integrace
s back-office systémy

Responzivní web

Single-Sign-On
přihlašování

Moderní webová prezentace
společnosti VERA
Společnost VERA se od roku 1994 věnuje vývoji a implementaci komplexních informačních systémů pro
instituce veřejné správy a současně poskytuje celou řadu služeb, které s využíváním IS souvisí. Informační systém VERA Radnice v současnosti využívají městské úřady, magistráty a jimi zřizované organizace.
Dalším produktem je VERA Dimenze - podpora pro krajské úřady, ministerstva, jimi zřizované organizace
a vybrané instituce veřejné správy.

Web podle nejnovějších trendů, ale také integrovaný se stávajícími systémy
Cílem projektu bylo připravit moderní webovou prezentaci
firmy VERA, která bude dodržovat současné trendy poskytování a práce s informacemi na internetu. Další součástí řešení byla integrace portálu s back-office systémem společnosti, ze kterého budou načítány již existující informace, čímž
se maximálně zautomatizuje proces publikace a usnadní se
práce redaktorů.

Responzivní Liferay portál i pro mobilní zařízení
Celé řešení používá jako základní platformu Liferay portál.
Prezentované informace jsou publikovány s ohledem na
moderní trendy, a to jak v prostředí běžného internetového
prohlížeče na klasickém PC, tak i na rozmanitých mobilních
zařízeních a platformách. Celý web je responzivní a umí se
přizpůsobit jakémukoli zobrazovacímu zařízení.
Vedle pohodlného publikování informací široké veřejnosti je
portál zaměřen na poskytování služeb a konkretizovaných
informací stávajícím zákazníkům společnosti VERA. Tyto informace jsou dostupné až po přihlášení do klientské zóny.
Autentizace klientů a všech uživatelů, kteří nové portálové

řešení používají, je realizováno pomocí SSO (Single-Sign-On)
brány, která byla nastavena jako součást dodávky komplexního řešení.
Při návrhu a dodávce všech výstupů byl zvolen přístup s maximálním zapojením členů týmu ze strany zákazníka. Zákazník měl možnost podílet se na vzhledu a chování výsledného řešení a všechny činnosti související s dodávkou byly
všem zúčastněným zřejmé a transparentní. Celý projekt byl
tak dodán v původním zadání a s dodržením stanoveného
rozpočtu.

Rychlý proces zveřejňování informací
Nový portál nyní pomáhá rychlému publikování informací
a poskytuje další užitečné informace stávajícím klientům.
Webová prezentace poskytuje informace jak účelně, tak
uživatelsky příjemnou formou.
Spolupráce na projektu byla zákazníkem hodnocena jako
úspěšná. V současnosti byla dokonce rozšířena a IBA CZ nyní
poskytuje podporu novému portálovému řešení a pomáhá
uživatelům se snadněji sžít s novým prostředím.
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