Erbjudande – testa
CGIs e-plattform under
två år

V

i på CGI Sverige har arbetat med e-förvaltning under
många år. Den kunskap vi förvärvat har vi investerat i
vår e-plattform och vi vill nu erbjuda er att prova
denna plattform under en begränsad tid på två år.
Plattformen består av olika delar som kan nyttjas separat eller som en
helhet.
Grundelementen är en tjänst för privatpersonen eller företag där man kan se
sin digitala kommunikation inom e-tjänsteområdet. Man kan initiera och följa
sitt ärende och också själv hålla sina kontaktuppgifter aktuella. Givetvis kan
man komma åt tjänsterna mobilt. Ibland brukar man kalla en sådan funktion
för mina sidor. En annan del är intelligenta formulär där man får hjälp att
fylla i korrekt information, kan nyttja förifyllnad, spara påbörjade formulär
och elektronisk signera dem. Informationen kan tas emot elektroniskt för
eventuell vidare integration till olika verksamhetssystem. Speciella
funktioner som ex koordinater via karta eller möjligheter att bifoga foton
finns också. Även denna del har mobila gränssnitt. All
informationsöverföring sker krypterat och säkert och elektroniska
legitimationer nyttjas fullt ut i alla tjänster. Ni kan få en uppfattning över hur
en lösning kan te sig genom att gå inpå www.villbo.org som är CGIs
testmiljö för e-plattformen.
För att snabbt komma igång så finns nu ungefär 150 färdiga formulär som
tagits fram i samarbete med företaget funkanu för att ta största möjliga krav
på tillgänglighet och enkelhet. Ni hittar formulären på www.villbo.org under
CGI erbjuder.
Att komma igång med e-förvaltning är ingen lätt uppgift. Det kräver ett
gediget förberedelsearbete. En del i detta är att skaffa sig erfarenhet av att
övergå från pappersstyrda till elektroniska processer. Vårt erbjudande är
tänkt att ge er stöd i denna erfarenhetsåtervinning. I vår plattform har vi
byggt in erfarenheter från våra nuvarande kunder och lösningen ger mycket
goda möjligheter till samarbete och kompetensutbyte.

 Ärendeöversikt både för
medborgare och företagare.
 Möjligt att visa som en naturlig del
av er externwebb.
 Naturlig ingång till kommunens etjänster.
 Spegla in ärendeinformation direkt
från verksamhetssystemet.
 Handläggargränssnitt ingår.
 Avancerade kontroller, både av
enstaka fält men även mer
komplexa kontroller utifrån data från
många fält.
 Förgreningar, olika möjliga flöden i
formuläret
 Stöd för flera språk
 Hjälp och feltexter för varje fält
 Möjlighet till elektronisk signering
med e-legitimation och även dubbla
signaturer
 Kartkomponent
 Följer WCAG 2.0

Vi erbjuder därför möjlighet att till en fast kostnad av 4 000 kronor / månad
nyttja vår e-plattform under två år. För att göra tjänsten tillgänglig för er
organisation så tillkommer en initial anslutningsavgift på 25 000 kronor.
Efter eventuell beställning så har ni e-plattformen tillgänglig efter en månad.
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