„Se službami i podporou jsme byli maximálně
spokojeni, zejména jsme ocenili dodržení časového
harmonogramu a rozpočtu.“
Ivo Skrášek, CIO Zlínského kraje

Portál úředníka – jednotný
přístup k informacím skrze
celý úřad, všechny potřebné
informace na jednom místě

Jedno prostředí jako zdroj
informací ze všech
informačních systémů

Komplexní řešení, jednotné
rozhraní, personifikované
informace pro
zainteresované úředníky

Portál úředníka
Zlínského kraje
Česká republika je rozdělena do 14 samosprávných celků, jedním z nich je i Zlínský kraj. Je tvořen okresy
Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín. Krajský úřad Zlínského kraje zabezpečuje bezproblémový chod
i strategický rozvoj všech významných oblastí veřejného sektoru - doprava, kultura, školství, zdravotnictví, sociální politika aj.

Jednotný přístup k informacím
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit moderní prostředí,
které zajistí jednotný přístup k informacím napříč celým
krajským úřadem. Má sumarizovat informace z dílčích informačních systémů a v některých oblastech nahradit původní,
technologicky nevyhovující systém.

» Portál pro komunikaci týmů – vytvořený pro týmovou práci a sdílení informací v rámci pracovních skupin.
» Portál pro zakládané a zřizované organizace – usnadňuje
komunikaci, spolupráci a poskytování služeb krajského
úřadu směrem k externím subjektům

Aplikace na míru dělají z portálu jedinečný systém
Přehledný a personifikovaný portál
Zadání klienta ideálně naplňuje progresivní portálové řešení, které komplexně zastřeší informace ze všech sfér úřadu
i externího prostředí a poskytne personifikovaný přístup
k informacím pro všechny zainteresované uživatele.
Portál úředníka disponuje vlastním datovým úložištěm,
umožňuje vytváření nových informací přímo v systému,
současně agreguje informace z dalších systémů pomocí
integrační logiky.
Portál úředníka představuje řešení složené ze čtyř dílčích
struktur:
» Intranet – určený pro správu a sdílení informací souvisejících s vnitřním fungováním krajského úřadu jako celku.
» Portál pro komunikaci odborů a oddělení – zaměřený na
sběr, zpracování a prezentaci informací dle oborového
významu.

Realizační platformou byl zvolen Liferay Portal Comunity
Edition ve verzi 6.1. Pro zajištění udržitelnosti systému do
budoucna byly maximálně využity již vytvořené funkcionality. Současně byly doplněny o speciální aplikace na míru tak,
aby byly naplněny všechny požadavky zadavatele.
Celé řešení již ze své povahy není uzavřené a má tak velký
rozvojový potenciál.

Dodávka kompletního řešení přesně dle domluvených podmínek
Portál úředníka vytvořila pro Krajský úřad Zlínského kraje
společnost IBA CZ. Kompletně zastřešila celý projekt, včetně
koordinace dodavatelů dílčích integrovaných systémů.
Projekt byl realizován během 10 měsíců, přesně dle plánovaného časového harmonogramu a rozpočtu.

Krajský úřad vybudované řešení hodnotí pozitivně, stejně tak i podporu a servis, který je součástí služeb IBA CZ.
Klient ocenil i dodržení časového harmonogramu a rozpočtu. Uživatelé si mj. pochvalují zjednodušení schvalovacího procesu textů a efektivnější práci s redakčním systémem, který umožňuje snadnou editaci textu a napojení DMS příloh přímo do těla článků.

Státní správa - portálové řešení
IBA CZ, s. r. o. Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5

(+420) 251 050 100

info@ibacz.eu

www.ibacz.eu

