Informačný systém JASTRAB
na Úrade vlády Slovenskej republiky

Informačný systém Jastrab pomáha pri spracovaní úloh z uznesení vlády SR
Agenda súvisiaca so spracovaním úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR býva v mnohých prípadoch rozsiahla a jej zvládnutie si vyžaduje
použitie nie zanedbateľných zdrojov (najmä ľudskej práce) danej organizácie. Jednotlivé dotknuté subjekty pritom používajú rôzne nástroje s rôznou mierou podpory používateľa – od manuálnych evidencii cez tabuľky až po databázy a špecializované informačné systémy.
Druhou špecifickou otázkou je spôsob a forma komunikácie ohľadom spracovania úloh s príslušnou organizačnou zložkou na Úrade vlády
SR (ÚV SR)a následná kontrolná činnosť samotného Úradu.

Úrad vlády Slovenskej republiky plní v zmysle kompetenčného zákona úlohy spojené s odborným, organizačným
a technickým zabezpečovaním činnosti vlády Slovenskej
republiky. Je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce
vo verejnom záujme, kontroluje plnenia úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy, vybavovaním petícií a sťažností
a dôležitou agendou je aj dohľad nad plnením úloh z uznesení vlády.

Východisková situácia / Ciele
Základnou ambíciou a zároveň cieľom projektu bolo
vytvoriť intuitívnu a prehľadnú elektronickú platformu,
ktorá štandardizuje, automatizuje a elektronizuje procesy,
čím podporí používateľov v celom životnom cykle spracovania
úlohy - od prijatia úlohy, jej delegovania v rámci organizácie
cez samotné spracovanie hlásenia o plnení úlohy vrátane
schvaľovacieho procesu až po odovzdanie hlásenia, tvorbu
kvartálnych reportov a publikovanie hlásení na portáli
otvorenej vlády.
Riešenie vznikalo na základe kľúčových požiadaviek ÚV SR
a v striktnom súlade s platným metodickým pokynom.

Riešenie
Vláda na svojom rokovaní, formou uznesenia
z rokovania, poveruje jednotlivé zodpovedné
osoby plnením úloh rôzneho charakteru. IS
Jastrab slúži primárne na efektívne spracovanie
takto pridelených úloh v rámci danej organizácie,
počnúc možnosťou delegovania spracovania
danej úlohy v rámci organizačnej štruktúry, tvorby
a schvaľovania jednotlivých hlásení až po tvorbu
kvartálnych reportov a odosielanie hlásení voči
ÚV SR a portálu otvorenej vlády v zmysle platných
predpisov. Platformu je zároveň možné použiť
aj pre spracovanie akýchkoľvek vnútorných úloh
organizácie. Cieľom je prispieť k zjednodušeniu
administratívnej
záťaže
zainteresovaných
pracovníkov pri sledovaní, plnení, delegovaní
a vyhodnocovaní plnenia úloh.

Základné vlastnosti, ktoré systém zabezpečuje:
• evidenciu uznesení a úloh, ktoré z nich vyplývajú
• informovanie o zmene, resp. zrušení úloh
uznesením
• evidenciu intimátov (príkazné listy)
• delegovanie úloh v rámci konkrétnej organizácie
• správu a riadenie úloh, manažment ich termínov
• evidenciu hlásení (schvaľovací proces)
• vyhodnocovanie úloh (generovanie kvartálnych
reportov hlásení o plnení úloh na jeden klik)
• automatické publikovanie plnenia úloh na portáli
otvorenej vlády
• správu organizačnej štruktúry a používateľských
účtov

Počet hlásení k úlohám

Počet úloh

54 400

13 756

Počet používateľov

685

BENEFITY
Zefektívnenie procesov

Notifikačný systém

Pridávanie nových uznesení do systému a zobrazenie nových úloh
pre organizáciu, aktualizácia úlohy pri zmene uznesením (zmena
znenia úlohy, zodpovednej osoby, zmena termínu, informovanie
o zrušení úlohy.

Komplexný systém notifikácií naviazaných na kľúčové zmeny
v evidencii úloh. Možnosť nastavenia úrovne a rozsahu notifikácii
pre jednotlivých používateľov.

Prehľad o plnení úloh
Štatistické výstupy, vyhodnotenia a prehľady o plnení úloh za
jednotlivé sekcie v daných časových intervaloch.

Generovanie dokumentov
Automatické generovanie dokumentov a reportov v súlade s platnou metodikou.

Dostupnosť a použitie
Webová aplikácia s možnosťou prístupu z ľubovoľného zariadenia.

Bezpečnosť
Používatelia pristupujú do systému na základe pridelených práv
a privilégií, ktoré sa viažu na konkrétnu funkcionalitu v rámci
systému.

O SPOLOČNOSTI STENGL a.s.
Od roku 1999 prinášame strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym
organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru. Znalosť širokej problematiky
podnikateľského a verejného prostredia nám umožňuje získavať a ďalej poskytovať
branžovo špecifické skúsenosti, ktoré prinášajú našim partnerom pridanú hodnotu
a podporujú ich úspešný rast na trhu. Vypracovali sme sa na jedného z najvýznamnejších
poradcov pre samosprávy, odvetvia dopravy, životného prostredia, štátnej starostlivosti
o šport, energetickej efektívnosti atď. na slovenskom trhu. Patríme historicky medzi
najväčších poskytovateľov IT služieb pre klientov z nemecky hovoriacich krajín.
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