PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (iBOI)
Ustawa i BIP precyzuje zasady i warunki umieszczania ważnych urzędowych informacji w
Internecie. Ustawodawca określił strukturę informacyjną BIP. Jak wiadomo II etap BIP zakłada
podanie do publicznej wiadomości podstawowych informacji o działalności Rady (Miasta,
Powiatu). Ponadto niezbędne jest udostępnienie do publicznej wiadomości informacji o tym jak
załatwić sprawę w urzędzie. Dodatkowo interesant ma mieć możliwość pozyskanie informacji o
tym jak załatwiana jest jego sprawa, już w takcie jej załatwiania. Moduł iBOI może pracować jako
samodzielny moduł z dowolnym BIP, na bazie wymiany danych w standardzie xml lub możemy
dostarczyć własny moduł BIP.
Realizacja tych postulatów, a zwłaszcza postulatu 2 ( jak załatwić sprawę) i 3 (jak
załatwiana jest moja sprawa) nie jest możliwa bez posiadania w Urzędzie komputerowego systemu
ewidencji korespondencji i załatwiania spraw. Dane o korespondencji i sprawach zapisane w
serwerze wewnętrznym Urzędu mogą być bezproblemowo wysłane do serwera zewnętrznego
(BIP), a stamtąd udostępniane w Internecie. Dzięki współpracy BIP z obiegiem korespondencji
zapewniona będzie możliwość szybkiego uaktualniania danych w serwerze BIP.
Moduł iBOI stanowi ogniwo łączące BIP z obiegiem korespondencji SKOK i programem do
obsługi Biura Rady. Dane zgromadzone w serwerze bazy danych SKOK/BR są zapisywane do
plików xml’a (wybrane dane) i następnie udostępniane na BIP. Jeżeli BIP samodzielnie obsłuży
wyświetlanie tych danych w przeglądarce internetowej wtedy ta cześć modułu iBOI, która
odpowiada za wyświetlanie danych nie jest niezbędna. W przeciwnym wypadku wystarczy
umieszczenie w BIP zwykłego przekierowania (link) na serwer z danymi o sprawach, a
wyświetlanie tych danych zapewni moduł iBOI.
Poniżej przedstawiono główne elementy modułu internetowe biuro obsługi interesanta.
1) Menu główne Boi
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Plansza powyższa zawiera czołówkę modułu iBOI odpowiadającego za wyświetlanie danych w
Internecie. Wyświetlane są podstawowe dane z programu Biur Rady, a w tym: aktualny skład
radnych, składy komisji rady.
2) Podstawowe informacje o działalności Rady
W części opisującej działalność Rady Miasta (Powiatu) umieszcza się dane eksportowane z
programu Biuro Rady (BR), a są to: wykaz radnych, składy osobowe komisji rady, wykaz sesji
rady, wykaz uchwał podjętych przez rade oraz grafik posiedzeń rady.

Na powyższych planszach widzimy grafik oraz wykaz uchwał Rady. W kolumnie „Treść”
umieszczono linki do plików z dokumentami źródłowymi poszczególnych uchwał. Można zatem
umieścić w Internecie wszystkie ważne dokumenty opracowane w Radzie Miasta (Powiatu) i w
prosty sposób udostępnić te dokumenty mieszkańcom.
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3) Jak załatwiana jest moja sprawa

Po uruchomieniu opcji menu „Moja sprawa” w polu sprawa należy wpisać albo numer pisma z
dziennika kancelaryjnego, albo numer sprawy (znak sprawy). Wpisując numer pisma otrzymujemy
wyświetloną tabelkę w której zamieszczone są kroki (nr kroku, data, komórka/osoba oraz opis),
które dane pismo przebyło w urzędzie. W opisie poszczególnych kroków znajdziemy przydzielony
numer sprawy (znak sprawy), który możemy podać ponownie systemowi i wtedy wyświetlone
zostaną ponownie podstawowe dane o naszej sprawie.

Interesant gdy zna numer swojej sprawy, może ten numer podać bezpośrednio i otrzyma z systemu
podstawowe informacje o sprawie: status sprawy, data wszczęcia, data załatwienia, termin
załatwienie (ustawowo przewidziany termin załatwienia danej sprawy), komórka organizacyjna
oraz osoba odpowiedzialna za załatwienie naszej sprawy.
4) Jak załatwić sprawę w Urzędzie
Zdefiniowane w systemie SKOK typowe procedury załatwiania spraw mogą być łatwo
wyeksportowane do BIP.
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W iBOI wyświetlane są karty informacyjne procedur oraz formularze wniosków w sprawie.
Każda karta zmodyfikowana w systemie SKOK może być natychmiast wyeksportowana do BIP.
Użytkownik może sobie bezpośrednio pobrać wzór formularza wniosku w sprawie. Na
dokumentach wyświetlonych w sekcji „Wymagane dokumenty” są definiowane odniesienia do
wzorów formularzy wniosków, które ma wypełnić interesant. Wzór formularza może być pobrany
na komputer osobisty interesanta, tamże wypełniony i przesłany drogą elektroniczną do Urzędu.
Urząd ma możliwość elektronicznej weryfikacji nadesłanego wniosku i przesłanie drogą
elektroniczną potwierdzenia wpłynięcia. Wniosek taki może być złożony formalnie dopiero po
zaopatrzeniu dokumentu w podpis elektroniczny.
5. Formularze elektroniczne
W systemie iBOI zaimplementowano moduł do obsługi formularzy elektronicznych.
Użytkownik za pośrednictwem przeglądarki IE może wybrać dowolny e-formularz wniosku w
sprawie, interaktywnie wypełnić wybrany formularz, podpisać elektronicznie i wysłać do urzędu.
Istnieje możliwość wydrukowania lub zapisania na dysku wypełnionego formularza.
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Obsługę wypełnionego formularza w urzędzie zapewnia aplikacja e-urzad, za pomocą której
upoważniony urzędnik może zweryfikować formalnie nadesłany formularz oraz przesłać
pozytywnie zweryfikowany formularz do systemu obiegu korespondencji urzędu.
6. Środowisko pracy
Moduł iBOI nie pracuje jako samodzielny moduł. Jest on ogniwem pośrednim pomiędzy
oprogramowaniem SKOK/BR a BIP. Dane eksportowane z SKOK/BR są przechowywane w
formacie xml’a na serwerze internetowym fizycznie oddzielonym od serwera wewnętrznego urzędu
(zgodnie z zaleceniami Instrukcji kancelaryjnej). Licencja na użytkowanie modułu iBOI jest
wliczana w ogólną liczbę licencji SKOK/BR.
Szczegółowe informacje:
Finus Warszawa tel. 022/6987872
Finus Szczecin tel. 091/4220290
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