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Платформа рішення

� Рішення базується на технологіях

Microsoft 

� MS Sharepoint 2007

� ASP .Net technology

� MS Exchange 2007 integration



Вимоги до продукту

� Керування ресурсами

� Календар працівників

� Календар департаменту

� Календар ЛМР

� Керування новинами

� Бібліотека документів

� Система управління проектами



Реалізація вимог
Частина 1. Основні вимоги

� Календар

� Управління календарем

� Управління завданнями підлеглих

� Управління власними завданнями

� Управління подіями Департаменту

� Управління подіями ЛМР

� Новини

� Веб частина новин

� Веб частина управляння новинами

� Бібліотека документів

� Управління бібліотекою документів

� Система проектного менеджменту

� Управління паспортом проекту

� Управління ресурсами проекту

� Управління завданнями

� Управління документами проекту

� Статус проекту



Реалізація вимог
Частина 2. Додаткові вимоги

� Інформація по працівникам

� Веб частина нагадування днів народжень працівників

� Додавання медіа контенту до новин

� Медіа контент, що зберігається локально на сервері з

локальної мережі

� Медіа контент, що зберігається в Інтернеті

� Керування напрямками

� Керування завданнями по напрямках

� Веб частина погоди

� Керування навчанням персоналу

� Керування блогами

� Розміщення ресурсів



Головна сторінка



Персональна сторінка працівника

Кожен працівник має на внутрішньому порталі свою

персональну сторінку із персональним календарем та

персональним рівнем доступу.



� Персональний календар

� Перегляд особистих завдань

� Різне відображення День/Тиждень/Місяць

� Кольорове представлення різних типів подій, 

зустрічей, завдань

Персональна сторінка працівника



Створення Зустрічі у календарі

На порталі можна створювати зустріч та запрошувати на неї

будь кого із працівників. Особі, яку Ви запросили на зустріч, 

прийде повідомлення на електронну пошту про

запрошення, а у її персональному календарі відобразиться

ця зустріч. 

Також на порталі є функція відхилення

запрошення про участь у зустрічі, з

можливістю вказати причини

відхилення

У персональному календарі працівника, 

якого запросили на зустріч,  з'являється

відповідна відмітка

Також при запрошенні на зустріч приходить повідомлення на

персональну електронну пошту працівника.

Персональна сторінка працівника



Категорії в календарі

На порталі створено рубрику «Резервування», за допомогою якої

можна у режимі он-лайн подати заявку на бронювання залів у

міській раді.

Ви можете

переглянути

сторінки своїх

колег, що полегшує

планування

спільних зустрічей

Персональна сторінка працівника



Персональна сторінка працівника

Створення Завдання у календарі

У порталі можна створювати завдання для себе, 

здійснюючи таким чином особисте планування. 

Також можна призначити завдання для іншої особи, 

коротко описавши суть завдання та зазначивши терміни

його виконання.  



Керування проектами міської ради

� Проекти департаменту

� Ім'я проекту

� Статус проекту

� Дата старту завершення проектів



� Завдання по проекту з наступними параметрами

� Ім'я завдання

� Відсоток % виконання

� Початок / Закінчення завдання

� Виконавець завдання

Керування проектами міської ради
Завдання по проекту



� Список документів з іменами тих хто відповідальний за документ

� Короткий опис проекту

� Детальний опис можна переглянути в спливаючому вікні

Керування проектами міської ради
Документи проекту
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