SOLUÞII INFORMATICE
pentru Administraþia Publicã

Portal WEB

Poarta dumneavoastrã cãtre lume

Doriþi sã fiþi prezenþi în lume prin propria paginã de Internet ?
Doriþi sã faceþi cunoscutã instituþia/organizaþia ºi serviciile ei ?
Publicarea ºi conþinutul informaþiilor sunt vitale ºi doriþi sã fiþi autonomi ?
Are localitatea dvs. obiective turistice, culturale ce meritã promovate ?
Doriþi sã aflaþi care sunt problemele, sesizãrile sau propunerile cetãþenilor/clienþilor ?

SOBIS a dezvoltat o soluþie care vine în sprijinul dumneavoastrã:
Portalul WEB - modul dumneavoastrã de promovare pe internet.
Ce este Portalul WEB ?
Site-ul web este primul pas pentru prezenþa pe Internet a unei organizaþii (asemãnãtor unui
afiº la un spectacol de teatru). Marele dezavantaj al site-ului web este cã reprezintã o
colecþie staticã de pagini, ºi astfel este dificil de gestionat. În acest sens, Portalul Web
reprezinã o aplicaþie dinamicã ºi complexã (asemãnãtoare unui spectacol de teatru
interactiv). Dacã scenariul ºi regia sunt asigurate de dvs., prin informaþiile oferite, prin
conþinutul variabil, public sau privat al acestora, atunci publicul e format din utilizatorii
portalului, care interacþioneazã cu dvs.

Structurarea informaþiilor din Portal
Portalul Web este structurat în douã componente: partea “front-end” - interfaþa cu utilizatorul
(cetãþeni sau clienþi), ºi partea de “back-end” - interfaþa de administrare a tuturor informaþiilor
oferite prin intermediul portalului.
Informaþii generale: aici se regãsesc informaþii de prezentare a instituþiei/organizaþiei,
localizare, obiective, albume foto, date despre cursul valutar, vreme, etc.
Evenimente, actualitãþi, anunþuri: aici sunt incluse ºtiri, evenimente, anunþuri privind
direct sau indirect instituþia/organizaþia, cu posibilitatea de feedback din partea
utilizatorilor.
Hotãrâri, dispoziþii, audienþe: portalul este integrat cu aplicaþia Document
Management, permiþând astfel publicarea acestor tipuri de informaþii fãrã a necesita
introducerea suplimentarã a acestora.
Formularele on-line, sondaje: aici se pot specifica formulare on-line pentru diverse
tipuri de acte, se pot defini sondaje pentru a vedea pãrerea utilizatorilor referitoare
la un domeniu.
Secþiunea de administrare: din cadrul acestei secþiuni se gestioneazã întreg
conþinutul portalului (informaþii, actualitãþi, formulare, sondaje, securitate, etc.)

Referinþe
Primãria Sectorului 3, Municipiul Bucureºti: http://www.sector3primarie.ro
Primãria Municipiului Râmnicu Vâlcea: http://www.primariavl.ro
Primãria Municipiului Giurgiu: http://www.primaria-giurgiu.ro
Primãria Oraºului Cernavodã: http://primaria-cernavoda.ro
Primãria Oraºului Curtea de Argeº: http://www.primariacurteadearges.ro
Primãria Municipiului Piteºti: http://www.primariapitesti.ro
Primãria Municipiului Bistriþa: http://www.primariabistrita.ro
Deutscher Wirtschaftsclub Siebenburgen: http://www.dws.ro
LNB România: http://www.lnb.ro
Lira Consult: http://www.licaronsult.ro
Panificaþie Dobrun: http://www.dobrun.ro

Avantaje ºi beneficii Portal WEB
Oferã posibilitatea gestionãrii uºoare a unui conþinut dinamic
Permite interacþiunea cu utilizatorii
Interfaþa ºi layout-ul sunt uºor modificabile din administrare
Este integrat cu sistemul de gestiune a documentelor existent

Servicii

Implementare ºi instruire
Adaptarea aplicaþiei la modificãri legislative
Suport local prin asistenþi locali
Suport hotline ºi prin internet

SOBIS Solutions
Calea Dumbrãvii 99A, 550399 - Sibiu
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