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Ση είλαη ην LGAF;


Αληηθείκελν θαη ζρεδηαζηηθέο δεζκεύζεηο






Γεκηνπξγία ελόο Πληροθοριακού Σσζηήμαηος πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
αλάγθεο ησλ Γήκσλ
o ρεδηαζηηθή αξρή: Υηίδνπκε από ηελ αξρή, ζηε βάζε κηαο αξρηηεθηνληθήο
πνπ ελνπνηεί θαηλνύξγηα θαη δηαζέζηκα ζε άιινπο ρώξνπο δνκηθά πιηθά
Σν ύζηεκα λα ελζσκαηώλεη όιεο ηηο πθηζηάκελεο εθαξκνγέο
o ρεδηαζηηθή αξρή: Πνιπεπίπεδε αξρηηεθηνληθή (SOA) πνπ λα ζηέθεηαη
πάλσ από ηηο πθηζηάκελεο ζηνπο Γήκνπο εθαξκνγέο
Να είλαη ζύγρξνλν
o Να ππνζηεξίδεη ηελ νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ ζην πξόηππν ελόο ζύγρξνλνπ
δηνηθεηηθνύ νξγαληζκνύ




Πνπ δηαρεηξίδεηαη Πεξηερόκελν (επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξία, δεκηνπξγεί
έγγξαθα)
Καη εθηειεί δνκεκέλεο Γηαδηθαζίεο (εθηέιεζε ελεξγεηώλ γηα ηελ παξαγσγή
ησλ ππεξεζηώλ / εγγξάθσλ)
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Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα κε θηελέο «επηρεηξεζηαθέο
ηερλνινγίεο» (business technologies) αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ
(open source)


Καηλνηνκία! (Να θαηαιάβνπκε πνύ βξίζθεηαη...)

http://lgaf.kedke.gr
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1ν κάζεκα: Γήκνο = Πιεξνθνξία & Έγγξαθα +
Αηηήκαηα


Αηηήκαηα



Οη Γήκνη δηεθπεξαηώλνπλ
αηηήκαηα πνιηηώλ θαη
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ παξνρή
Μεηξήζακε:









Τπεξεζίεο (π.ρ. Κηήζε ηζαγέλεηαο):
154
Έγγξαθα (πνιιέο ππεξεζίεο
ζπλνδεύνληαη από έγγξαθν): 115+
Γεκνηηθό έξγν (πλδέζεηο): 6
 Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο:
190 (πεξίπνπ)
 Δλδηάκεζα έγγξαθα
(αλαδεηνύληαη από άιιεο
ππεξεζίεο): 35
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Πεξηερόκελν



Ο Γήκνο έρεη δξαζηεξηόηεηεο γηα
ηηο νπνίεο πιεξνθνξία πξέπεη λα
αλαξηεζεί ζην Web








Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
ρνιεία / Δλνξίεο
Ιαηξεία θαη Αζιεηηθά Κέληξα, Ώξεο
ιεηηνπξγίαο

Κάζε απόθαζε είλαη 1 εηζήγεζε
+ 1 πξάμε
Έλα ζέκα μεθηλά κε κηα επηζηνιή
πνπ έξρεηαη ζην Γήκν θαη
δηεθπεξαηώλεηαη κε κηα άιιε
επηζηνιή
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2ν κάζεκα: Ο Γήκνο είλαη έλαο κεγάινο
ζπιιέθηεο θαη παξαγσγόο πεξηερνκέλνπ


πιιέγεη πεξηερόκελν από
πνιιέο πεγέο






ΤΠΔΓΑ, Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ,
Βάζεηο Γεδνκέλσλ Δθαξκνγώλ
θιπ.
«Σνπηθή» πιεξνθνξία

Παξάγεη πεξηερόκελν


Καηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ
o
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Π.ρ. Γεκνηηθό πκβνύιην

Καηά ηε δηάξθεηα εμππεξέηεζεο
αηηεκάησλ ησλ πνιηηώλ

πκπέξαζκα: ύζηεκα
Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ
Πεξηερνκέλνπ (Δ-CMS)
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3ν κάζεκα: Οη Γήκνη δηαρεηξίδνληαη δηαδηθαζίεο
(LGAF: κόλνλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
εμππεξέηεζε πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ)
Κάζε δηαδηθαζία έρεη βήκαηα, θαη ζρεδόλ πάληνηε
έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ειέγρνπο: Request Validation
Σσμπέραζμα: Ασηομαηοποίηζη Διαδικαζιών
Υπηρεζία – ‘Εγγραθο
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Demo: Ση θάλεη ην LGAF (Γηαρείξηζε
Πεξηερνκέλνπ + Γηαδηθαζηώλ)
1.

Ο πνιίηεο / ε επηρείξεζε εηζέξρεηαη ζηε δηθηπαθή πύιε

2.

Αλαδεηά ην έγγξαθν (ή ηελ ππεξεζία) πνπ ζέιεη λα πξνκεζεπζεί

3.

Σν ζύζηεκα ηνλ αλαγλσξίδεη (πηζηνπνηεκέλνο)

4.

Ο πνιίηεο ππνβάιιεη ειεθηξνληθή αίηεζε (ζπκπιεξώλνληαο κηα θόξκα)

5.

Σόηε ελεξγνπνηείηαη ε αληίζηνηρε ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6.

Δλ ηέιεη: Ο πνιίηεο ιακβάλεη κήλπκα όηη ην αίηεκα ηθαλνπνηήζεθε
(θαη άιια ελδηάκεζα κελύκαηα) θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη ην

έγγξαθν
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4ν κάζεκα: Έλα ζύζηεκα πνπ λα ρεηξίδεηαη
πεξηερόκελν θαη δηαδηθαζίεο είλαη θάηη
θαηλνύξγην (από πνιιέο πιεπξέο)...



Δίλαη i2010 = SOA
Οη Γήκνη ζήκεξα δηαζέηνπλ: 1 εθαξκνγή γηα θάζε εξγαζία (“θάζεηεο
εθαξκνγέο»)







Γεκνηνιόγην
Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε
Portal

Γηα λα δηαρεηξηζηεί ν Γήκνο πεξηερόκελν θαη δηαδηθαζίεο ρξεηάδεηαη:
Δλνπνίεζε ππαξρνπζώλ εθαξκνγώλ + Διαλειηοσργικόηηηα




Η ιεηηνπξγηθόηεηα κεηαθέξεηαη έλα επίπεδν «επάλσ», ζε κηα γέθπξα
ινγηζκηθνύ: Content and Process Management Layer
ην LGAF δεκηνπξγήζακε έλα «επίπεδν αθαίξεζεο» (layer of abstraction)
πάλσ από ηηο ππάξρνπζεο θαη ηηο κειινληηθέο εθαξκνγέο
o Απηό ην «επίπεδν αθαίξεζεο» δελ αληηθαζηζηά ηηο εθαξκνγέο, ηηο
“ζπληνλίδεη» / ελνξρεζηξώλεη... (+ business intelligence!)
o Απηό κόλνλ βιέπεη ν/ δεκνηηθόο ππάιιεινο θαη ν πνιίηεο
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5ν κάζεκα: Η ειιεληθή βηνκεραλία
Πιεξνθνξηθήο έρεη δπζθνιίεο λα αληαπνθξηζεί
ζε απηή ηελ απαίηεζε


Καηαιαβαίλεη ηελ Πιεξνθνξηθή θπξίσο σο









Βάζεηο Γεδνκέλσλ
«Fat» θάζεηεο εθαξκνγέο πνπ λα επεθηείλνπλ πθηζηάκελεο ιύζεηο

Γελ δηαζέηεη εκπεηξία από έξγα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ λα
θαηαιαβαίλνπλ όηη «ε ιεηηνπξγηθόηεηα πξέπεη λα είλαη έλα επίπεδν πάλσ
από ηηο εθαξκνγέο...»  απνηειεζκαηηθόηεηα
Δπεηδή ε βηνκεραλία είλαη αδύλακε... ε αγνξά ηερλνινγίαο ΣΠΔ δελ
ιεηηνπξγεί θαιά γηα λα κεηαθέξεη ηελ «θαηάιιειε» ηερλνινγία ζηνπο
Γήκνπο
Υξεηάδεηαη ε επεμεξγαζία πνιηηηθήο (θαη βηνκεραληθήο πνιηηηθήο) γηα ηελ




Δλίζρπζε κε θαηλνηνκία ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ησλ Γήκσλ ζε πζηήκαηα
Πιεξνθνξηθήο πνπ λα δηαρεηξίδνληαη πεξηερόκελν θαη δηαδηθαζίεο
Σελ αλάπηπμε ελόο νηθνζπζηήκαηνο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ππνζηεξίμεη ιύζεηο
«επηρεηξεζηαθνύ ινγηζκηθνύ», πξνθαλώο «αλνηθηνύ θώδηθα» (θάζε εκπνξηθή ιύζε
είλαη έμσ από ηνλ νηθνλνκηθό νξίδνληα ηεο ΣΑ...)
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