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innovis: λύσεις 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

Το BizSmart™ αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο για 

επιχειρήσεις που επιθυµούν να βελτιώσουν την οργάνωση, 

την τυποποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

διαδικασιών τους, µέσα από τη σύνθεση: ροής εργασιών, 

ανθρώπων και εξωτερικών εφαρµογών. 
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Σελίδα 2 innovis: λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

OOOO δηµόσιος τοµέας δηµόσιος τοµέας δηµόσιος τοµέας δηµόσιος τοµέας    

Οι απαιτήσεις των πολιτών από το σύγχρονο δηµόσιο τοµέα έχουν αυξηθεί σηµαντικά: δεν περιλαµβάνουν µόνο 
προστασία και ασφάλεια των προσωπικών τους δεδοµένων, αλλά και υψηλά επίπεδα αποτελεσµατικότητας και 
ποιότητας: οι λύσεις της innovis για την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών στο δηµόσιο τοµέα και την µέτρηση 
της αποτελεσµατικότητας (µέσα από την τεχνολογία των Balanced Scorecards) µπορούν να υποστηρίξουν 
κεντρικούς ή αποκεντρωµένους δηµόσιους οργανισµούς στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τους στόχους για 
βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Αυτοµατοποίηση διαδικασιών στο δηµόσιο τοµέαΑυτοµατοποίηση διαδικασιών στο δηµόσιο τοµέαΑυτοµατοποίηση διαδικασιών στο δηµόσιο τοµέαΑυτοµατοποίηση διαδικασιών στο δηµόσιο τοµέα————BizSmart™BizSmart™BizSmart™BizSmart™    

Μέσα από την αποτελεσµατική υλοποίηση της τεχνολογίας της αυτοµατοποίησης των διαδικασιών, ένας 
δηµόσιος οργανισµός έχει τη δυνατότητα να απλοποιήσει και εκµοντερνίσει τις λειτουργίες του, επιτυγχάνοντας 
τους στόχους της αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας. Μέσα από ένα γραφικό και φιλικό προς 
το χρήστη περιβάλλον εργασίας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναπαραστήσουν τα βήµατα κάθε 
διαδικασίας, η οποία ακολουθείται από ένα εύκολο στάδιο υλοποίησης, µέσα από τη χρήση ενός τυπικού web-
browser (σε περιβάλλον internet/intranet). Η αυτοµατοποίηση και η ηλεκτρονική υλοποίηση των εσωτερικών 
διαδικασιών στο σύγχρονο δηµόσιο τοµέα οδηγεί στα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

• Αιτήσεις, εγκύκλιοι, άδειες και οποιαδήποτε έγγραφα, δροµολογούνται ηλεκτρονικά στα αντίστοιχα τµήµατα, 
ανάλογα µε τον αρχικό ορισµό της διαδικασίας και εποµένως διεκπεραιώνονται µε περισσότερη ακρίβεια και 
αποτελεσµατικότητα 

• Οι εσωτερικές διαδικασίες είναι περισσότερο διαφανείς: η πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση είναι 
βελτιωµένη, µε αποτέλεσµα αυξηµένα επίπεδα ικανοποίησης για τους πολίτες 

• Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι µειωµένο και τα λάθη κατά την εισαγωγή 
δεδοµένων ελαχιστοποιούνται  

Μέτρηση ΑποτελεσµατικότηταςΜέτρηση ΑποτελεσµατικότηταςΜέτρηση ΑποτελεσµατικότηταςΜέτρηση Αποτελεσµατικότητας————iBiziBiziBiziBiz    

Το σύστηµα Μέτρησης Αποδοτικότητας iBiz της innovis είναι βασισµένο στην παγκόσµια αποδεκτή µεθοδολογία 
των Balanced Scorecards. Ο σηµαντικότερος στόχος του είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η επικοινωνία και η 
δέσµευση των ανθρώπων µε τους οργανωσιακούς στόχους και στρατηγικές. Μέσα από αυτό το ηλεκτρονικό 
σύστηµα ένας δηµόσιος οργανισµός αρχικά καταγράφει την οργανωτική δοµή. Στη συνέχεια ορίζονται οι δείκτες 
αποδοτικότητας (Performance Indicators – KPIs), οι οποίοι µπορεί να είναι ποσοτικοί ή και ποιοτικοί. Η εκτίµηση 
της αποδοτικότητας βασίζεται στο συνδυασµό των στόχων που έχουν τεθεί και στη µέτρηση των πραγµατικών 
αποτελεσµάτων. 

Για παράδειγµα, ένας δηµόσιος οργανισµός µπορεί να µετρήσει την αποδοτικότητα των εσωτερικών του 
διαδικασιών ως προς την «Αποδοτικότητα» και «Παραγωγικότητα». Η «Αποδοτικότητα» µπορεί επιπλέον να 
αναλυθεί σε «Χρήση Πόρων» και «Κόστος Υπηρεσίας». Η «Παραγωγικότητα» από την άλλη πλευρά µπορεί να 
αναλυθεί επιπλέον σε «Αριθµός Πελατών που Εξυπηρετήθηκαν» και «Χρόνος Αναµονής». 

Αν λάβουµε όλα τα παραπάνω υπόψη, η χρήση της διοικητικής µεθόδου των Balanced Scorecards σε µια 
δηµόσια υπηρεσία θα είχε ως αποτέλεσµα: 

• λεπτοµερή πληροφόρηση για την αποδοτικότητα του οργανισµού σε διάφορους τοµείς 

• χρήσιµη πληροφόρηση για τους τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του οργανισµού 

• διοίκηση βάσει στόχων και επικέντρωση σε δείκτες που αντιπροσωπεύουν τη στρατηγική και το όραµα του 
οργανισµού 

• κινητροποίηση των δηµοσίων υπαλλήλων  

 

 


