Simplifica 3.0
Plataforma cloud d’administració electrònica
que permet una gestió completa dels assumptes
presentats pels ciutadans.
Ràpida d’implantar
La plataforma està preconfigurada amb tot el necessari per agilitzar la seva implantació a
les entitats: Quadre de classificació documental GENCAT / eSET, Esquema de metadades ENI,
tipologies de documents GENCAT/ENI, etc.

Integrada
Inclou integració amb els productes de Berger-Levrault, els serveis del Consorci AOC
i els serveis de l’Administració General de l’Estat (AGE).

Integrable
Disposa d’un API de tipus web serveis que permet que des d’altres sistemes s’accedeixi
a la informació emmagatzemada a la plataforma i a les seves principals funcionalitats.

Homologat en

pel Consorci AOC

Plataforma e-Administració:
La plataforma d’administració electrònica
adaptada a la seva organització permet una
gestió completa dels assumptes presentats pels
seus ciutadans.
Simplifica 3.0 és un servei de programari
en el núvol, sense costos d’infraestructures,
emmagatzematge, llicències de programari
i amb les màximes garanties de seguretat
i protecció de dades.
La realitat d’implantar d’una manera ràpida,
ordenada i segura un sistema de gestió
d’expedients i documents electrònics adaptats
a la seva organització, assegura una posada
en marxa del sistema en un temps reduït.

Beneficis de la solució:
• Escalable
Permet 3 modalitats de tramitació. La modalitat
lliure, sense procediment, on l’usuari decideix
les accions necessàries per tramitar l’expedient.
La modalitat guiada, per a un procediment
genèric i la modalitat guiada per a procediments
específics.
L’Entitat pot decidir quines modalitats
de tramitació vol utilitzar a cada moment
per tramitar cada tipologia d’expedients.
• Senzilla
Facilita la gestió del cicle de vida complet
dels expedients i documents electrònics,
des del registre a l’arxiu, amb mòduls
per compulsar electrònicament tota la
documentació i per signar-la electrònicament
amb opció de firma des de dispositius mòbils.
• Flexible
La modalitat de tramitació lliure dona a
l’usuari llibertat per decidir quines accions
són necessàries fer, en quin ordre s’han de fer
i quins usuaris les han de portar a terme per
tramitar cada expedient. Incorpora un sistema
de traçabilitat que registra totes les accions
realitzades per l’usuari.

Serveis
• Servei de Suport Continu.
• Formació en línia de producte.
• Servei de Consultoria.
• Consells d’ús (FAQs). Les tasques principals
i més comunes explicades en vídeos tutorials.

• Actualitzada
Continues actualitzacions de programari,
per ajustar-lo a la normativa jurídica vigent
a cada moment.
• Robusta
Aporta un motor de tramitació consolidat
i en funcionament des de fa més de 10 anys.
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