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Odlišností je celá řada

� Konkurence transformovaná do rivality
� Kompetence jednotlivých vrstev a složek veřejné správy
� Rozpočet a anonymita financí
� Měření efektivity
� Geodata, nestrukturovaná data
� Volební cyklus
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Řešení musí být komplexní

� Globální architektura

� Koncepční řízení 

� Využívání metrik a indikátorů

� Integrace všech vrstev veřejné správy
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� Funkční a procesní architektura

� Principy CRM, eGovernment (životní situace, agendy)

� Horizontální i vertikální integrace procesů (Front-office, Back-office)

� Soustředění se na “core business”
� Principy projektového řízení

� Datová architektura

� Konzistentní soustava základních registrů
� Data pro podporu rozhodování

Řešení musí být komplexní



� Softwarová architektura

� ERP
� CRM,portály, kontaktní centra

� Administrativní agendy

� DMS, spisová služba
� Expertní systémy

� Organizační, legislativní, personální a etické aspekty
� Odstranění legislativních bariér

� Informační gramotnost

� Ekonomické aspekty
� Metriky, indikátory, benchmarking

Řešení musí být komplexní
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