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Rišenia pre podporu eGovernmentu

Petr Železník, SAP

SAP ve veřejné správě

Více než 3000 zákazníků po celém světě
 Evropská

komise
 Rakousko (kompletní centrální státní správa)
 Francouzská státní pokladna (25 000 uživatelů do roku 2009)
 Stát Florida (výběr všech daní)
 Spolková země Bavorsko (výplata mezd 340 000 zaměstnanců)
 Město Vídeň (73 z 80 organizací)
 Paříž, Řím, Madrid, Berlín, Mnichov, Varšava, Kapské město …

SAP Slovensko

 Viac

ako 320 zákazníkov
 SAP pôsobí na Slovensku od roku 1992
 Viac ako 130 vysoko kvalifikovaných slovenských odborníkov
 Riešenia SAP sú jazykovo a legislatívne lokalizované
 SAP SK poskytuje plnú podporu riešení SAP
 35 partnerských organizácií
 Viac ako 400 SAP konzultantov
 Ministerstvo

financií SR, Daňové riaditeľstvo SR
 Ministerstvo pódohospodárstva SR
 Dopravný podnik Bratislava

SAP v ČR

 Více

než 600 zákazníků / 900 instalací
 63% CZECH TOP 100
 21 zákazníků SAP ČR jsou lídry ve svém odvětví
 Ministerstvo

vnitra, Ministerstvo zemědělství
 Nejvyšší kontrolní úřad, Česká správa sociálního zabezpečení
 Státní zemědělský intervenční fond
 Plzeň, Liberec, Praha 1, Brno
 Dopravní podniky hl. m. Prahy, Dopravní podniky města Brna, Plzně
 Pět okresních nemocnic
 Krajská záchranná zdravotnická služba
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Albert Einstein

Požadavky na zdroje vytvářejí soupeřící tlaky
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Vývoj procesů ve veřejné správě
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Best of Breed

Vysoké náklady na integraci
IT nepokrývá požadavky všech útvarů

Proprietarní /
Staré IS

Vývoj IT řešení

Oddělené systémy

Základ SAP Public ROI – veřejná návratnost
investic

 Funkční ROI
tradiční finanční náklady / přínosy
např. úspora či zamezení výdajů, snížení provozních nákladů,
úspora času pracovníků na administrativu
Public
ROI

 Společenské ROI

dopad IT na společnost a kvalitu života
např. zdravotnické služby, výživa, ochrana, bezpečné ulice,
životní prostředí, bydlení, vzdělávání

 Politické ROI
vliv IT na policii, zákonodárství
např. ekonomický rozvoj, volební systémy, spokojenost
občanů, veřejná kontrola, distribuce informací, média

Metoda stanovení veřejné hodnoty

Business Proces Platforma = základ Smart
Adminstration
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Smart Adminstration - chytrý úřad

Zkvalitnění tvorby a implementace politik
= procesy tvorby strategie a řízení



Zefektivnění činnosti úřadů
= procesní model, kvalita, důsledná informatizace



Přiblížení veřejných služeb občanovi
= zrovnoprávnění fyzického a digitálního přístupu k veřejným
službám, tj. portály a obslužná virtualizace



Smart Administration = Nový model veřejné správy,
založený na kvalitě, procesech, informačních technologiích
a motivaci pracovníků.

Struktura řešení SAP pro veřejnou správu

Spisová služba
Personalistika a mzdy

Dávky a poplatky

Majetek

Spisy a archivy

Rozpočet

Zpracování žádostí

SAP ERP standard

SAP CRM standard

Odvětvové řešení
SAP pro veřejnou správu

SAP standard

Integrační mezivrstva SAP NetWeaver
Agendy

GIS

Registry

Aplikace

Partnerská nadstavba
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i. Provozní řízení pro veřejnou administrativu



Finanční řízení



Řízení lidských zdrojů



Obstarávání materiálu a služeb



Podpora řízení vnitřní správy



Řízení vzdělávání

Glasgow City Council, United Kingdom
Sdílené služby zavedené s použitím řešení SAP public administration umožnily naplnit a provozovat projekt
moderní místní vlády



SAP poskytuje komplexní řešení pro veřejnou administrativu podporující
 Úspora nákladů ~ 1.5 million € ročně v oblasti výpočtu a správy mezd
vnitřní správu úřadu či organizace, napomáhající k optimálnímu využití
 Celkové projektové úspory 11.7–14.6 million € ročně
personálních a rozpočtových zdrojů


Úřad se přeorientoval do kultury občanských služeb

i. Provozní řízení pro veřejnou administrativu
maximalizace nákupní síly ve veřejné správě
Účetní
dodavatelů
Referent
nákupu

Správce
kontraktů

Zlepšení dodržování kontraktů a rychlejší přiřazení

Odbor 3

Výhody
• Zvýšení dodržování kontraktů o 6% - 14%
• Jediný zdroj dat pro analýzu výdajů
• Kompletní správa kontraktů, plnění a sledování
• Snížení doby trvání cyklu přiř. zdroje odběru 5% - 15%

Odbor 1

Kumulace požadavků z odborů
Výhody
• Větší odběry snižují jednotkové ceny a
zlepšují vyjednávací pozici
• Podpora různých kategorií pořízení
(např. majetek, údržba, projekty) a
nižší náklady na skladování
• Potenciální úspory 7% - 25%
celkových výdajů

Odbor 2
ePořízení & Samoobslužné
Portály
Výhody
• Snížení výdajů mimo kontrakty
na maximálně 20%
• Snížení nákladů na zpracování
objednávky minimálně o 30%
• Zlepšení správnosti objednávek
• Samoregistrace dodavatelů
snižuje náklady a administrativní
zátěž
• Nižší náklady na výběrová řízení
vedená v elektronické podobě

Pokrytí celého životního cyklu pořízení
Výhody
• Integrace podporuje lepší řízení a předvídatelnost
požadavků a pomáhá identifikovat příležitosti pro
úspory
• Standardizované postupy od strategie k
provedení snižují procesní náklady
• Workflow spouštěné událostmi zkracuje dobu
cyklů

Zlepšení spolupráce s dodav.
Výhody
• Optimalizace dodavatelské
základny přes posouzení
kvalifikace a sestavení pořadí
• Snižování nákladů na správu
dodavatelů
• Zvyšování dostupnosti dodávek
• Spolupráce při doplnění zásob

ii. Řešení pro podporu e-veřejné správy
integrace vnějších procesů
Manažerský informační systém
Partner

Úřad

Partner

Správa dávek
a poplatků
Otevřené položky

Vytvoření
požadavku

Zpracování požadavku
integrace s ostatnímy
systémy veřejné správy

Vydání
rozhodnutí

Odeslání
rozhodnutí

Spisová služba

Monitoring, bezpečnost a audit zpracování

Účetnictví
Hlavní kniha

ii. Řešení pro podporu e-veřejné správy



Správa daní a poplatků



Sociální služby



Policie a bezpečnost



Vzdělávání



Zdravotnictví



Obrana



Vláda



Podpora voleb



…

Municipality of Urk, Netherlands


SAP poskytuje podporu obci s 17 000 obyvateli



Omezení administrativní zátěže a tím zlepšení péče o voliče



Redukce administrativní náročnosti u plátců, včasné a jasné daňové služby zvýšily důvěru veřejnosti

SAP dodává řešení
pro jednotlivé oblasti výkonu veřejné správy a vlády
Rychlejší platby daní, jednodušší správa a výběr poplatků, nárůst příjmů
typu “front-office”,
pomáhajících institucím poskytovat potřebné služby
 Jednotný pohled na plátce daní a poplatků, snížení režijních nákladů, zlepšení služeb úřadu
jejich různorodým stranám a občanům

ii. Řešení pro podporu e-veřejné správy
finanční řízení centrální správy pohledávek
Manažerské informační systémy
Telefon

CRM

TRM
Finanční
řízení
Finanční
řízení

Osobní kontakt
Internet
Portál

Občan

Proces

Mail
Fax

Finanční řízení

Platba

Úhrada/Platba/Potvrzení
Vyrovnání
Poplatky/Úroky
Upomínání
Přeplatky
Korespondence
Aktualizace hlavní knihy

Účetnictví

Požadavek









Controlling

Elektronické zúčtování
Vyměření
Platby

Rozpočet

Účet občana, firmy, partnera

Příklad výsledku spolupráce v prostředí SAP
Správní procesy & SAP řešení

Správa daní a poplatků (SAP TRM)

Vydání oprávnění (SAP CRM & Portal)

SAP Business Process Platform

Spolupráce s občany (SAP CRM)

Oprávnění, daně a poplatky,
spolupráce s občany
Občan žádá správní úřad o obnovení
řidičského průkazu (vydání živnost.
listu, vyplacení dotace apod.)
Systém a pracovníci oddělení správy
poplatků mají informace o historii a
závazcích žadatele
Systém vztahů s občany zaručeně
upozorní pracovníka formou
bezpečnostního alertu na nevyřešené
otázky ve vzájemných vztazích
Jakmile jsou nevyřešené otázky v
krocích 2 a 3 dořešeny podmínky
aktivace alertů pominou lze
pokračovat v dalších krocích žádosti z
kroku 1

Výsledky spolupráce systémů zjednodušují práci úředníků a neobtěžují
občany dokládáním potvrzení o splnění nároku na vydání požadovaného
oprávnění nebo poskytnutí služby

Podpora optimalizace procesů v úřadu

Jednotné pravidla
rozpočtování a
rozhodování pro
všechny týmy

Optimalizace
rozhodování a
přípravy rozpočtu
uvnitř i vně
organizace

Strategie

Aplikace pro optimalizaci procesů

Porozumění

Sjednocené
informace

Kooperace a
spolupráce

Aktivace
správní sítě

Rozhodování

Nástroje business intelligence

Analýzy a pochopení
strukturovaných /
nestrukturovaných &
interních / externích dat

Provedení
Realizace napříč
různými účetními a
dalšími systémy

Řídit shodu s cíli,
minimalizovat rizika a
optimalizovat čerpání
rozpočtu

Sledování stavu přípravy rozpočtu

Schválení rozpočtu

Střednědobý rozpočet

Kontrola disponibility rozpočtu - výkaznictví

Interaktivní formulář o financování akce

Struktura formuláře
 Textový komentář
 Papírový vzhled

Možnosti uživatele

Automatické služby

 Lokálně uložit

 Strukturovaná data (XML)

 Odeslat email / portál

 Předvyplněné aplikační hodnoty

 Digitálně podepsat

 Předvyplněné nabídky

 Vytisknout

 Automatický export dat a
aplikační integrace

Komunikace s občanem - služby pro občana

Odpověď SAP na výzvy ve veřejné správě

Maximalizace hodnoty
pro občana

Vnitřní správa
a
administrativ
a úřadu

Sociální
služby

Správa dávek,
daní a
poplatků

Centrální
nákup a
výběrová
řízení

Spisová
služba a
správa
dokumentů

e-správa
e-vláda
e-úřad
e-learning
e-health

Zlepšení služeb
Zvýšení flexibility
Prohloubení spolupráce
Business Proces Platforma
Rychlejší návratnost investice

Kdykoliv budete uvažovat o zvýšení veřejné hodnoty kterékoliv
kanceláře či úřadu, zeptejte se SAP, jak vám můžeme pomoci.

Prohlášení nezávislých analytiků

“SAP má mezi globálními dodavateli IS
jedno z nejširších a nejhlubších
portfolií specializovaných pro oblast
veřejného sektoru.”
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