••• Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU •••

č. 217

str. 9

Informace o ukončení projektu I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace
a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře,
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06812.
Město Kravaře získalo finanční podporu

jsou evidovány, ukládány a zálohovány

Občané tak budou moci odesílat svá podání
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"I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře", reg. č.
centrum, III. vnitřní integrace a II. funkcionalit stávající elektronické spisové Realizace projektu byla dne 30. 7. 2014
CZ.1.06/2.1.00/06.06812.

elektronická spisová služba ORP Kravaře“, služby města Kravaře o tvorbu dokumentů ukončena a všechny tři části projektu
reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06812.
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lepší práci.

Projekt I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře
je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

K efektivnější komunikaci s mzdovým systémem byl pořízen nový docházkový systém, který se rozšířil i na další
budovy města, kde se evidence docházky doposud prováděla ručně.
K další integraci přispělo vytvoření převodního můstku, který slouží k zpracování odečtu stavu vodoměrů ze
Severomoravských vodovodů a kanalizací, a následné přenesení zpracovaných dat do ekonomického systému
k další evidenci a tištění faktur pro výběr poplatků za stočné.
Pro snadnější komunikaci občanů s úřadem vytváříme v nově pořízeném software interaktivní formuláře, které
jsou postupně umísťovány na webové stránky města. Občané tak budou moci odesílat svá podání čistě
elektronicky bez návštěvy městského úřadu.
Realizace projektu byla dne 30. 7. 2014 ukončena a všechny tři části projektu přispívají k efektivnějšímu výkonu

