Irányított
csoportmunka
egyszerűen

Együttműködésen alapuló,
eredményes közigazgatás

matát a kezdetektől a befejezésig irányítsák és átlássák.
A hagyományos minisztériumi működésből fakadó feszültségeket és konfliktusokat minimalizáló,
az együttműködésen és információ megosztáson
alapuló, ellenőrzött és irányított módon készülő
előterjesztések, különféle szabályozások, szakmai,
szakmapolitikai koncepciók, támogatási konstrukciók minőségi előnye nyilvánvaló, alapvetően
szükségtelenné teszik a rendszeres, a szervezeti
erőforrásokat feleslegesen terhelő változtatásokat,
ezáltal támogatják a fejlesztéseket, az eredményes
és szakszerű igazgatási működést.
Az átlátható, hatékony és eredményes együttműködéshez és a pontosan meghatározott folyamatok irányításához nélkülözhetetlen a megfelelő informatikai támogatás.

A közigazgatás működése során sok esetben öszszetett társadalmi problémákra keres megoldásokat, a megszülető döntések, jogszabályok az
élet számos területére hatást gyakorolnak. A közigazgatási döntés-előkészítés általános jellemzője, hogy több szakterület, szempont és opció alapos előkészítését és hatásvizsgálatát igényli, hiszen
csak az ezek alapján hozott
döntések lehetnek eredményesek. A jó döntések feltétele a közigazgatási szerveken belüli és ezek közötti,
valódi team-munkában történő hatékony együttműAz Accord Groupware teljes értékű
ködés és információ megosztás, amely az ügyintézői
megoldás a folyamatok és az
szinttől a felső vezetői szinegyüttműködés támogatására
tig terjed.
A 2010 májusában létrejött új A Trudeon Kft. által kifejlesztett Accord rendszer
minisztériumi struktúra a korábbi kormányzati szer- Groupware komponense a szervezetek és munkezethez képest is hatványozottabb együttműködést katársak közötti szakmai és menedzsment jellegű
igényel az érintett vezetőktől és munkatársaktól. Mind együttműködés és csoportmunka támogatására
a feladatért felelős szervezeti egységek számára, mind nyújt korszerű, kompromisszumok nélküli és teljes
pedig a szervezetek működését és az előterjesztése- értékű megoldást. Az információ megosztást köket koordináló szervezeti egységek (például kabine- zéppontba helyező és felhasználó köré épített koltek) számára létfontosságú, hogy az egyeztetés folya- laborációs rendszer kezeli:

Az átlátható, hatékony és eredményes
együttműködéshez és
a folyamatok irányításához nélkülözhetetlen a megfelelő informatikai támogatás

az előterjesztések, szabályozás-tervezetek, szakmai
koncepciók elkészítésének teljes életciklusát,
a szabályozási, előterjesztési folyamatok irányítását,
minőségbiztosítását és vezetői áttekintését,
a közigazgatási szerveken belüli és ezek közötti
együttműködést, a távoli és helyi munkavégzést,
a folyamatban résztvevő szervek véleményének
megjelenítését és a vélemények visszacsatolását,
a közigazgatás egyedi, meghatározott ideig tartó,
sok szereplő együttműködését igénylő feladatainak
irányítását, lebonyolítását, például:
• pályázatok, különféle támogatási konstrukciók
tervezése,
• szervezet-átalakítási- és fejlesztési folyamatok lebonyolítása,
• az EU elnökségi feladatokból fakadó munkacsoport rendszer működtetése

Hogyan támogatja az Accord
Groupware az Ön munkáját?
Az Accord Groupware alapvető építőelemeinek
meghatározásánál és kifejlesztésénél a minőségi
és újszerű követelmények mellett messzemenőkig figyelembe vettük a közigazgatás támasztotta speciális kívánalmakat is, az alábbi területek
teljes lefedésével:
Csoportmunka
Az Accord Groupware támogatja az egyeztetési folyamat során sablonok használatát, nyomtatását, módosítását.
Az Accord Groupware lehetővé teszi személyes és
on-line megbeszélések, találkozók szervezését, lebonyolítását, emlékeztetők azonnali elkészítését.
Az Accord Groupware a munkatársak és a vezetők számára megjeleníti az aktuális, lezárt és le
nem zárt feladatokat, felhívja a figyelmet a lejáró határidőkre, a hátralékokra, ezekről vezetői kimutatást készít.
Az Accord Groupware támogatja a folyamatok
követését a beépített és könnyen szerkeszthető
workflow alaprendszer révén, lehetővé teszi a minőségbiztosítási és jóváhagyási lépések egyszerű beépítését a folyamatba.
Döntéstámogatás
Az Accord Groupware támogatja a döntési szempontok integrálását a folyamatba, a döntési szem-

pontoknak és a döntés eredményeinek rögzítését,
utólagos ellenőrzését.
Az Accord Groupware segíti kimutatások készítését
a keletkező dokumentumok fő paramétereiről.
Az Accord Groupware lehetővé teszi az egyes szervezetekben folyó munka, a határidők, feladatok teljesülésének nyomon követését, kimutatások készítését,
támogatva ezzel a teljesítményértékelést és a folyamatok javítását.
Dokumentumkezelés
Az Accord Groupware képes az elektronikus vagy
digitalizált dokumentumok megjelenítésére, továbbítására, verziókövetésére és gondoskodik a dokumentumok biztonsági mentéséről.
Az Accord Groupware segíti a keletkező dokumentumok, szabályozások, koncepciók, támogatási konstrukciók anyagainak központi tárolását, ezek könnyű
és intelligens kereshetőségét.
Az Accord Groupware támogatja a hang és videó
fájlok tárolását (pl. megbeszélések hangfelvételei, tájékoztatók)
Tudásmegosztás
Az Accord Groupware lehetővé teszi a keletkező
anyagok publikálását belső vagy külső felületekre, a
hozzáférések szabályozásával.
Az Accord Groupware segíti a munkatársak tájékoztatását az aktuális eseményekről, a szerv vagy a
közigazgatás vezetőinek, támogató egységeinek (pl.
humánpolitika) üzeneteiről.
Az Accord Groupware olyan intelligens keresővel
rendelkezik, amely lehetővé teszi a teljes rendszer
tartalmának szűkítését bármilyen - akár előre nem
definiált - keresési szempont alapján.
Technológia
Az Accord Groupware a legújabb Microsoft technológiákat alkalmazza.
Az Accord Groupware nem csak a Microsoft Office,
de más irodai programcsomagokkal is teljes mértékben integrált.
Az Accord Groupware bárhonnan elérhető, ám magas biztonsági szintű on-line felhasználói felülettel
rendelkezik.
Szabványos felépítésnek köszönhetően az
Accord Groupware más rendszerekkel való integrációja, testre szabása, új funkciókkal való bővítése gyors és költséghatékony.

Felhasználási területek
KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁS

mogatja az előkészítést végző munkacsoportok működését, a tervezési, kiírás-előkészítési folyamat irányítását,
valamint a kiírások lebonyolítása során a bíráló bizottságok működését.

Jogalkotás
Az Accord Groupware hatékonyan támogatja a jogalkotási folyamatot az előkészítéstől a tervezet benyújtásán
át a döntések rögzítéséig és publikálásáig. A jogalkotási folyamat során az Accord a lépések nyomonkövetése
mellett támogatja a folyamatban érintett szereplők együttműködését, a közigazgatási szervek közötti
egyeztetést és a társadalmi egyeztetést. Az információk
megosztása, a folyamatok egy rendszerben való megjelenítése miatt könnyebbé válik a jogszabály-tervezetek
közötti kapcsolatok, a szinergia megteremtése, a jogszabályok hatásának maximalizálása.
Ágazati koncepciók elkészítése
Az ágazati, ágazatokon átnyúló koncepciók, stratégiák
általában több szakterületet érintenek egyszerre, ezért
az előkészítés és a megvalósítás során is szükség van az
érintettek együttműködésére, a folyamat során elkészülő tervezetek nyomonkövetésére, véleményezésére, a
tervezéshez szükséges módszertan, szempontrendszer,
szakmai információ megosztására és a folyamatba történő beépítésére. Az Accord Groupware erre nyújt teljes-értékű informatikai támogatást.
Európai uniós feladatok
A központi közigazgatási szervek a csatlakozás óta napi
rendszerességgel vesznek részt az Európai Unió munkájában, amely kiterjed az uniós jogalkotásra, ágazati koncepciók kialakítására, jelentések elkészítésére és
nagyobb, egyedi projektekre. A munka során a Magyar Köztársaságot képviselő szervnek számos esetben
egyeztetnie kell hazai szervezetekkel a megfelelő álláspontok kialakítása érdekében. Az Accord Groupware
segíti a magyar álláspont kialakítását megelőző egyeztetéseket, az uniós szervek által megküldött dokumentumok megosztását, véleményezését, a végső álláspont
és az elfogadott dokumentumszöveg megosztását.
FEJLESZTÉSPOLITIKA

Pályázati kiírások, akciótervek készítése
A pályázati kiírások, az egyes operatív programokhoz tartozó akciótervek elkészítése sok szereplő szoros
együttműködését igényli, ideértve a külső szakértőket
és a társadalmi partnereket is. Az Accord Groupware tá-

HATÓSÁGI ÜGYEK

Az egyablakos rendszer működtetése során az egyes
hatóságoknak szorosan együtt kell működniük a határozatok meghozatalában. Az Accord Groupware támogatja a felelős szervezetet és a folyamatban résztvevő szerveket az együttműködésben, a kommunikációban, a dokumentumok elektronikus továbbításában, a határidők, feladatok nyomonkövetésében, az
ügyféllel való kommunikációban, az ügyhöz kapcsolódó iratok, információk tárolásában és gyors előkeresésében. Ennek révén az egyablakos ügyintézés könynyen megvalósítható és az ügyfél részére a határozat
időben és megfelelő minőségen kiadható.
ÖNKORMÁNYZATOK

Az Accord Groupware ideális megoldás az előterjesztések kidolgozása, a képviselő-testületi ülések és vezetői
értekezletek előkészítése során. Az Accord Groupware
támogatja az előterjesztések elkészítésének folyamatát,
az előterjesztések törvényességi és vezetői ellenőrzését,
az egyes szervezeti egységek, munkatársak együttműködését, a folyamat irányítását, a keletkező dokumentumok tárolását, keresését, publikálását. Az előterjesztések mellett az Accord Groupware támogat minden
olyan – hatósági vagy más – folyamatot, ahol több szereplő együttműködésére van szükség, ideértve az európai uniós projektek előkészítését is.
EGÉSZSÉGÜGY

Az egészségügyi ellátórendszer működése során napi
rendszerességgel van szükség a különböző, sokszor
egymástól távoli földrajzi helyen működő szakemberek
együttműködésére annak érdekében, hogy a kórkép
megállapítása, a megfelelő kezelési mód kiválasztása
a lehető legszakszerűbb legyen. Az Accord Groupware
támogatja a szakemberek együttműködését, kommunikációját, képek, dokumentumok, információk megjelenítését, továbbítását, megosztását biztonságos csatornákon. Az igények függvényében a rendszerben biztonságosan tárolhatók a betegekkel kapcsolatos információk, így a későbbi kezelések során ezek a megfelelő
adatkezelési szabályok betartása mellett hozzáférhetők
és támogatják a szakemberek munkáját.

