RPP Connect

Evidence agendových rolí
Každý úřad/orgán veřejné moci (OVM) má dle zákona č. 111/2009 Sb.
za povinnost při využívání referenčních údajů ze ZR vést evidenci pracovníků,
kteří s těmito údaji pracují. Proces registrace pracovníků k jednotlivým agendám
a agentovým rolím bývá zejména u středně velkých a rozsáhlých úřadů
pravidelně se opakující zátěží na odpovědné pracovníky. Účelem aplikace
RPP Connect je výrazné zjednodušení a částečná automatizace tohoto procesu.

Základní registry (ZR) hrají klíčovou úlohu v transformaci veřejné
správy zavedením jednotného přístupu k takzvaným referenčním
údajům. Žadateli údajů je tímto
výrazně zjednodušena komunikace
s jednotlivými registry (osob, obyvatel, práv a povinností, územní
identifikace osob a nemovitostí)
a umožňuje vyšší efektivitu práce.

Vedlejším efektem nasazení tohoto
pilíře eGovermentu je automatická
aktualizace referenčních údajů v registrech a odstranění jejich duplicit.
Úkolem pověřených pracovníků
(správců agendových rolí) je shromažďovat údaje o hlášených agendových rolích v Registru práv a povinností (RPP) za svůj úřad a přes

Uživatel AIS – Přehled stávajících agendových rolí s možností změny

webové rozhraní Správy základních
registrů (SZR) provádět při každé
změně jejich aktualizaci. Tento plně
manuální proces je však časově
i procesně náročný na koordinaci
všech zúčastněných stran (uživatel agendového systému, manažer,
správce agendových rolí) a vykazuje
zvýšenou míru chybovosti při předávání a aktualizaci údajů.
Častým úkolem správců agendových rolí bývá informovat jednotlivé
vedoucí odborů, aby aktualizovali
přihlášené agendy svých podřízených (uživatelů AIS) a tyto informace poté předali zpět správci k zanesení do RPP. Aplikace RPP Connect
tento koncept zásadně mění přenesením odpovědnosti na konkrétní
pracovníky jednotlivých odborů,
kteří mají oprávnění sami pomocí
aplikace zažádat o přidělení nové
(nebo odebrání nevyužívané) agendové (činnostní) role. Aplikace samozřejmě také umožňuje provádět
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i nadále tyto úkony manažerem
v zástupu za své podřízené.
Uživatelské rozhraní manažera je
optimalizováno nejen pro schvalování požadavků podřízených, ale
i výše uvedenému hromadnému
přihlašování /odhlašování agendových rolí. K dispozici jsou také přehledy aktuálně užívaných rolí a plná
historie jejich přiřazení. Sekce
je doplněna hierarchickým seznamem dostupných agend a agendových rolí a seznamem podřízených
zaměstnanců.
Správce agendových rolí má ze svého vyhrazeného rozhraní možnost

řídit aktualizace stávajících a přihlašování k novým agendám (tzv. agendové vlny), přičemž může omezit
délku jejich trvání automatickým
ukončení vlny nebo díky propracovanému notifikačnímu systému
v předstihu informovat o blížícím
se ukončení vybrané vlny. Rozhraní správce navíc umožňuje zakládat vlny pro nové agendy, k jejichž
přihlášení bývá správce informován
datovou schránkou provozovatelem
ZR. Neméně důležitou částí tohoto uživatelského rozhraní je přehled změn, které je potřeba zanést
do RPP. Tento interaktivní souhrn
umožňuje označit již zanesené agendy a tím udržet i při přerušované

Správce agendových rolí – Přehled vln
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práci s aplikací velmi dobrý přehled o již provedených aktualizacích jednotlivých agend. Souhrn
je navíc automaticky aktualizován,
pokud mezitím došlo k ukončení
další vlny. Správce agendových rolí
má dále k dispozici kompletní historii přístupů za celý úřad a statistiky
aktuální stavu přihlášení k novým
agendám.
Aplikace umožňuje přímo z rozhraní administrátora správu uživatelů
a organizační struktury, častěji však
bývá využito napojení na adresářovou službu nebo identity management systém (IDM). Velkým
přínosem aplikace může být také
možnost automaticky aktualizovat registrem potvrzené agendové
role zpět do IDM a tím ušetřit čas
duplicitním zadáváním provedených aktualizací.
Uživatelské rozhraní aplikace
RPP Connect je navrženo pro intuitivní ovládání s jednoduchým filtrováním a řazením zobrazených záznamů. Každému uživateli je navíc
zobrazena pouze taková funkcionalita, která je mu přiřazena administrátorem aplikace nebo prostřednictvím IDM.
www.comtesys.cz

