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Govem-Soft

PoRTÁL RENDSZER ISMERTETÉSE

^ 
Endsrr kialalíá9 soÍán elsó$rbe m törekednjlt' hogy e intéhényelben keletkezó

infomációkal a lcheló teggyonabbr és legponlosabb jutbssuk €l a negfeleló h€lyekre @

ÖnkoÚányaloí belül' Ehbez a Poíál !€ndszerében kidolgoaMk egy ecységes infomáció_

nyilváíar.ási rendel u i éaén}ek Észére.

Fonlos szenPonl voll u is' hogy kéiÍiíyú inlomáciGs!€ valósüljon mec, melyben a &ler
elóre neghadroz]ratják. ho8y milyen adatokal. infomációkat kell .etik adni és mit

szeFtnének tapni' Ere uért ! szükség. hoct valóbe cs* olyan adalot ámoljma]. a e
inléaények lózöí, m€lyetJ€ valalinek biíosm szüksége v!n' Az inllanet kiépilése sonjn

e2éí folyealos komllillunt Ú intémények ig@gatóiva]. a iílézhényenként kljelólt

adninisanilofal ésdiJrtomá.}zlnÁl illeltékesdoIgozók}al.

A násit fontos lerülel a dö.té*kt€l kapcsol3tos észle!éíelek ninéI egyszedbben lórténó

! issuj elzését b iáosiló rendszer ki á] 5lilása 9 ox

A Porlilon belül ninde. ilfonáció és lulajdonsig (iogosullság) cspoíokhoz ve Mdelle
és elórc neghaúroáltó' hosy esy csoPoí tag]ai nilyen iÓlom&iókhoz juügssaaat boz{.
nilyen adablGl kerclhessnek a re.dszerben.

Egy szélesebb lelhashilói c$portot negÓevezlej d intmet ssil9gével l€belóvé válik a

loítos inlomációk és esedeges dőnté*k Byos eljuttatása is a Poíálon kelesztül a lalosság

ÍészéÍe anélkül, hogy az ea ill€téklelenek u inléhoyekel és a öntomályatot érintó

'rendsEEn belü li" infomác iótba bet. kinlheméí ek.

AITAIANOS

FEl.ÉPiTÉs

ISMERTETES

A Endszer nodulÓkbol épűl lel'

Ú alap s4lgállalások köIébe'

^ 
Íeídsreóen e dlp jogosultságok

9dminiszníÓmkal é\ ni ádminis7iiiirí

nely noduloL eey Észe subadol váIasáható' nen bnozik

alapjál meg]dlö.böáetijnt felha&'lókat.
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Felh6ználók: e őnko.mályal és ü a]rnoz brtozó intéhények alkalnÚtbi. Az általú

ellégezbetó feladatok és elélhed infomációk me8adí* e i.léaényi adminiszlrátor

Adninisárátolot: Inlénényen}énl Lijelöl1 sumélyet. atik ü adott inléhény

dkalfoeoíainát ádátáit *ezeli* és beÁllítjÁk a jogosulhásslruktínil ü adon i éhmyen

Fó adm'nisáÍáloi: a Íendszf,r lobúíanója

MoDULoK és funkcióik

. Közponli inlrmetes rendszel (alap modul)

o DokMenunúr nodul: a Éndszeóe fellöhölt dokmentmo* lekinthelóek mec

EndszeÉzen fomába, u am jogosultal szánán (opció)

c Telelontöny! modul: lehetóség va. várcsi és ihtéhényi telelonkönyv

kiá]únására (opció)

o seNezed st uktúÉ modul: az önkományzat és a hozi lúo2ó intéhényet

szerezeti feléPilésénekme8jeleníésérc selgál (opció)

o Könyv és iodaszq rendelés modul egygjBes, gyÓB és egysz€iű iÚdszel
lendelés megYalósitág (opció)

. Hí. modul: meghalárbn csoPoíoknal küldheló infomáció. nely a poúil ffj
old.Iá! ielenik neP (opció)

Ó l.fomációsmodul: infomációk(dokmentumok)Íégosztisáras4lgál1opció)

Ó Pbgrar Naptfu nodul: (opció)

r Hátté.lár nodul: struktüálla. megjelenó tőflények. Íendeletek, sabályatok

elélhelósége (opció)

" Belsó Üzenelküldó modul: Íendszeren belűli levele2és ' t'élh6nálók kijzölt

tW qoEm ift h! Émi : hb@gown soi h! Td:o6]20 ]]s 70]4
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RENDsZERPARAMÉTERE'K

A Endsa kialakitjsakor !öÉkedlünk a szbad felhsmáLlású szoftveEk alkdÍazásáÍa.

cáltal is csökkentve e induló költségekel' A tlj€s Endsze. webes lecbnológiai alapon

nyugszit FÓntosna! tanonuk. hosy kliens oldalon a lends7eI has7nálata ne i8ényelje! u
I eúetExploE'en kír{l smmi násl'

A felhómálók a saját intéhényilkbl. lzgy aki! otrhonról' iÚemeten lercsáll eltudjál émi

a behó hálóanot T€rmé sretesn az eléÉs negie le ló bi zron sági és j ÓgÓsullsági rendszerckcn

Adatbfuis kerelés: MysQL Dltab6e

Fonískod: PHP scno Language ésJAVA

w.bseÍÍ] Apache webseruer

AJÁNLATI ÁR

REFERENCIAK

N€íó áÍ 2 75' 500Fi Rnftó fu ]] ']09 000 Fl

PaLs váÍos Polgámesreri HivataL (]7 inremény)

Ha a Fndszel \neíelójével kapc$latbm kérdésük van, kéEm keressenek meg a következó

elérhelóséget lalmelyikén'

t-milz6.hh-!janostro'em ",n hu Tel 06 20113.7014


