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Základné údaje o projekte Webocracy

• Program „Technológie informa�nej spolo�nosti“ (IST), 
5. Rámcový program EÚ

• Trvanie: 39 mesiacov, 1.10.2000 - 31.12.2003

• Objem prác: 348 �loveko-mesiacov

• Konzorcium:
– Technická Univerzita v Košiciach, SR
– University of Wolverhampton, UK
– University of Regensburg, GE
– JUVIER s.r.o., SR
– CITEC Information Oy Ab, Vaasa, FI
– M � Košice - Sídlisko � ahanovce, SR
– M � Košice - Dargovských hrdinov, SR
– Wolverhampton City Council, UK

Technickévýsledky

• Systém WEBOCRAT:
– Podpora publikovania na Internete 
– Jednoduchý prístup k informáciám VS: inteligentné

vyh� adávanie/výber informácií, navigácia
– Diskusné fóra
– On-line prieskumy verejnej mienky
– Elektronicképodania a sledovanie stavu ich vybavenosti
– Personalizácia, notifika�náslužba
– Generovanie súhrnov, štatistík pre rôzne analýzy
– Automatické smerovanie správ
– Podpora pre verejnéobstarávanie

�Vzájomné prepojenie (integrácia) týchto modulov

Metodologické výsledky

• Metodologický rámec pre efektívne 
zavádzanie systémov typu WEBOCRAT s 
cie

�
om zlepši � prístup ob� anov k službám VS 

a zvýši � kvalitu služieb poskytovaných VS
• Manuály/príru� ky/Help pre:

– Manažérov/vedúcich pracovníkov 
– Ob� anov používajúcich Webocrat
– Pracovníkov samosprávy – administrátorov úloh
– Administrátora systému
– Znalostného inžiniera

Používate ské funkcie WEBOCRATu

• Jednoduchépublikovanie na WWW (zo strany VS)

• Diskusie moderovanéaj nemoderované –
k publikovaným dokumentom aj � ubovo� né

• Prieskumy verejnej mienky (k publikovaným 
dokumentom, diskusiám, ...) – s okamžitým vyhodnocovaním 
výsledkov

• Podpora pre tendre– vyhlasovanie a publikovanie 
informácií o tendroch v rámci verejného obstarávania

• Zasielanie podaní ob� anmi a firmami – formuláre, 
podávanie žiadostí, s� ažností, podnetov s možnos� ou sledova�
aktuálny stav ich vybavenia 

Používate� ské funkcie WEBOCRATu (2)

• Personalizáciasystému – nastavenie obsahu stránky 
pod� a záujmu (používate� ského profilu) používate� a

• Spravodajstvo – zasielanie notifikácií o zaujímavých          
(z h� adiska používate� ského profilu) udalostiach v systéme

• Vyh� adávanie – jednoducháorientácia vo ve� kom 
množstve dokumentov
– Automatické zobrazenie dokumentov relevantných k danej kategórii

– Jednoduchý prístup k iným zdrojom na tému, ktorá používate	 a zaujala 

• Zabezpe� enie – bezpe
 nos� , definovanie používate� ských 
skupín a ich prístupových práv, chránený prístup k osobným 
údajom a pod.
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Štruktúra projektu

• 1. Definovanie používate� ských požiadaviek → (2. 
Vývoj ↔ 3. Testovanie/pilotné aplikácie)

• � V priebehu projektu bol systém priebežne
testovaný v reálnom prostredí

Použ.
partneri

Partneri zodp.
za vývoj

Partner zodp.
za marketing

Použ.pož. Test 1 Test 2

Vývoj Vývoj Vývoj

Prieskum trhu

• Realizované používate� skými partnermi:
– Wolverhampton City Council
– Mestská �as� Dargovských hrdinov v Košiciach
– Mestská �as� � ahanovce v Košiciach

• Pilotné aplikácie boli rozdelené do dvoch fáz, v rámci 
ktorých sa otestovali postupne všetky moduly, ako aj 
celý, integrovaný systém Webocrat

• Všetky pilotné aplikácia však bežali od prvej fázy 
nepretržite a pokra�ujú � alej 

• Pripomienky a námety na zmeny boli priebežne 
zoh� ad� ované a implementované do systému, ktorý 
vo svojej sú�asnej podobe možno vidie� na stránkach 
partnerských samospráv

Pilotné aplikácie

Pilotná aplikácia v mestskej �asti 
Košice – Sídlisko � ahanovce

Diskusné fóra (LATA)
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Pilotná aplikácia v mestskej �asti 
Košice – Sídlisko Dargovských hrdinov

Elektronicképodania (LAFU)

• Všeobecne pozitívne odozvy, všetci partneri sa rozhodli 
prevádzkova� systém bez prerušenia � alej, po ukon�ení
pilotných testov

• WCC: podpora pri tvorbe desa� ro�ného plánu rozvoja        
(v rámci „Wolverhampton Local Strategic Partnership“ )

• LAFU: prepojenie elektronických podaní s existujúcim 
systémom pre správu pošty, skrátenie doby potrebnej na 
vybavenie podaní

• LATA: starosta aktívny v diskusiách s ob�anmi 
prostredníctvom diskusného fóra

• LATA, LAFU: presun zodpovednosti za obsah 
publikovaných správ priamo na zodpovednéoddelenia

• LATA, LAFU: celý web site vytvorený a spravovaný 
pomocou systému Webocrat

Niektoré skúsenosti z pilotných aplikácií

• Inteligentnévyh� adávanie, jednoduchý prístup 
k informáciám – v� aka znalostnému modulu 

• Multijazykovápodpora (zatia� SR, UK)

• Otvorený systém – možnos� napojenia na 
existujúce informa�né systémy organizácie (LAFU)

• Jednoducho modifikovate� népoužívate� ské
rozhranie (customization)

• Nezávislý od platformy (testovanépre Linux a 
Windows)

Výhody systému WEBOCRAT
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• Modulárny systém – možnos� použi � iba vybrané
moduly

• Bezpe�nos� a manažment rolí (bezpe�nostný 
modul)

• Klient-server architektúra, na strane klienta 
sta�í štandardný webovský prehliada�

• Zoh� adnenékritéria WAI (Web Accessibility
Inititative) – prístupný aj pre zdravotne znevýhodnené
skupiny obyvate� ov

• Znalostný model organizácie, nástroje na jeho 
manažment (dobré východisko pre zavedenie 
manažmentu znalostí v organizácii)

Výhody systému WEBOCRAT (2)


