Sent la força del canvi,
suma’t a Gestiona

www.espublicogestiona.cat

Tots els mòduls que necessita la teva administració per
donar compliment a les lleis 39/2015 i 40/2015

Seu Electrònica

Oficina d’assistència en matèria de registre

Sistema de gestió documental i arxiu

Signatura electrònica

Identificació Electrònica

Registre electrònic general

Gestió del quadre de classificació i sèries
documentals

Portasignatures

Gestió de la Representació

Registre de funcionaris habilitats

Portasignatures mòbil
Catàleg de procediments

Obtenció de documents a través de les
plataformes d’intermediació

Registre electrònic d’apoderaments
Circuits de tramitació
Còpia autèntica
Actuacions administratives automatitzades

Signatura de l’interessat
Signatura Biomètrica

Òrgans col·legiats

Notificacions i comunicacions electròniques
Integració amb centres d’impressió i ensobrat

Llibres oficials

Pagament telemàtic
Gestió de notificacions infructuoses
Tauler d’anuncis
Portal de transparència

Arxiu electrònic únic

Signatura centralitzada d’acord
CEN/TS 419241

Una seu electrònica totalment adaptada a la
llei 39/2015

Permet a l’interessat actuar a
través del representant

El ciutadà no ha d’aportar cap
documentació

Integrat amb els serveis de Representa,
apodera i els serveis de verificació de
poders notarials.

Simplificació i reducció de càrregues administratives, gràcies a la possibilitat de recopilar més de 80 tipologies de documents

Permet la identificació
amb cl@ve i IdCAT Mòbil

Dóna-li celeritat a la teva Administració amb
una signatura electrònica ràpida i segura

Signatura en el núvol certificada conforme a la
norma CEN 419241
Signar electrònicament
amb el mòbil o la tableta

La signatura electrònica més ràpida i senzilla.
Sense necessitat d’instal·lar drivers ni lectors.

T’acompanyem en la transformació cap a les noves
oficines d’assistència en matèria de registres
de la llei 39/2015

Gestió Electrònica de la Representació

Assisteix als ciutadans i ciutadanes a la
tramitació amb l’ajuda d’un funcionari
habilitat
Gestiona incorpora totes les eines que es requereixen
per convertir les seves oficines de registre en un
espai on el ciutadà pot ser assistit de forma eficaç
pels funcionaris habilitats en la realització dels seus
tràmits.

Gestiona s’integra amb els serveis Representa i
Apodera per a permetre la inscripció automàtica
d’apoderaments “Apud Acta” o per a consultar
la vigència dels apoderaments en les Oficines
d’Assistència en Matèria de Registres.

Registre Electrònic General
Interoperable
Un registre connectat amb la resta d’administracions
públiques a través de SIR i EACAT.
•

Permet l’enviament i recepció de comunicacions
electròniques amb altres administracions.

•

Estalvia al ciutadà el desplaçament per a presentar
escrits adreçats a d’altres administracions.

Dóna validesa a les teves digitalitzacions

Automatització completa de les notificacions en paper

Expedició de còpies autèntiques

Automatitzat en un clic

Digitalització dels documents presentats de manera
presencial per a ser incorporats a l’expedient administratiu electrònic.

Signatura Biomètrica
Obtingui el consentiment dels
interessats a través d’un sistema de signatura biomètrica.

Les notificacions i comunicacions posades a la disposició dels interessats en
les bústies electròniques
d’enotum i notifica.

Impresió i ensobrat
de les notificacions
a través dels centres
d’impresió i ensobrat.

Lliurament de la notificació a l’interessat
per part de l’operador
postal

Publicació de les notificacions infructuoses
al Tablón Edictal Único

Enregistrament a l’expedient del resultat i
dels intents realitzats

Gestió documental interoperable i integrada

Transfereixi els seus expedients al
sistema d’arxiu definitiu

L’arxivística en la gestió
electrònica dels documents
•

Model Entitat-relació

•

Quadre de classificació

•

Metadades multinivell

•

Descriptors complementaris

•

Gestió documental integrada

Interoperabilitat i
compatibilitat de dades
•

Expedients i documents d’acord a ENI

•

Ús integrat e-EMGDE

•

Correspondències e-MGDE/e-SIGeDA

•

100% adaptat a la LPAPA

Transferència conforme a OAIS
Generi paquets SIP que permetin la transferència dels seus expedients a qualsevol
sistema d’arxiu definitiu que sigui compatible amb el model OAIS (ISO 14721)

Compliment 100%
de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat

Integrats amb totes les aplicacions i serveis
d’AOC i de l’AGE
CATÀLEG DE
PROCEDIMENTS

Més de 6.000 administracions
integrades
Gestiona és l’eina perfecta per aquelles
administracions que busquen complir amb
la Llei 39/2015 integrant-se amb totes les
aplicacions i serveis de l’AOC i l’AGE.

IDENTIFICACIÓ DE
L’INTERESSAT

RELACIÓ AMB ELS
PROVEÏDORS

GESTIÓ DE LA
REPRESENTACIÓ

CONSULTA I REMISSIÓ
D’EXPEDIENTS

Compliment de totes les normes
tècniques de l’esquema nacional
d’interoperabilitat

Punt de Presència (PdP)
de Red SARA
La plataforma Gestiona disposa
del seu propi punt d’accés a la
Red Sara, facilitant al màxim la
integració dels clients.

DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

INTERCANVI DE
REGISTRES

NOTIFICACIONS I
COMUNICACIONS

SIGNATURA DE
L’INTERESSAT

100% adaptat amb
la metodologia e-SET d’AOC

Mòdul de Tasques
integrat amb el gestor d’expedients

Impulsa la digitalizació integral dels
processos de l’ens

Integracions actives
Integrat amb les eines d’administració electrònica del Consorci AOC

Optimitzi la comunicació
interna de la seva organització
Assigni tasques, comparteixi informació i
comuniqui’s amb altres usuaris de l’organització des d’una plataforma integrada amb el
seu gestor d’expedients.

Nou Mòdul de Control Intern.
Compliment 100% del Reial decret 424/2017

Business Intelligence per a la gestió municipal.
Del document a la dada.

El nou Mòdul de Control Intern de
Gestiona permet agilitzar i fer més
transparent l’acció de fiscalització.
Facilita la tramitació i llur control,
tant als equips de gestió com al
propi OCIL.

Elabori els seu propi quadre de comandament

Utilitzi múltiples origens de dades

Incorpori l’analítica de dades a la presa de decisions

Connectat a la seva comptabilitat
La plataforma Gestiona podrà connectar-se amb qualsevol sistema
comptable per a dur a terme els processos automàtics, aportant seguretat i eliminant duplicitats en les tasques amb el corresponent estalvi
de temps.

Desenvolupi una cultura entorn la dada

Utilitzi una eina de BI de primer nivell

Les seves dades protegides
en dos dels millors CPD d’Europa

Un entorn certificat
que aprofiten els nostres clients

Certificació de Nivell Alt de
Certificació de Prestador de
Serveis de Confiança Qualificats l’Esquema Nacional de Seguretat

Alcalá de Henares
(Madrid)

Certificació ISO 27001 de
Seguretat de la Informació

Compliment del Reglament
Europeu de Protecció de Dades

Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

Uns sistema sòlid com una roca
Tecnologia d’IBM que garanteix seguretat, potència i
rendiment.

Implantació personalitzada de la teva entitat a
càrrec de consultors experts en e-administració

Consultoria

Formació

Acompanyament

Seguiment i
Avaluació

Implantats en el 30% del sector públic

Diputacions,
Cabildos i Consells

Ajuntaments

Ens Públics

Empreses Públiques

Autoritats Portuàries

Federacions de
Municipis

Mancomunitats i
Consorcis

Patronats i
Organismes
Autònoms

Tecnologies poderoses per a
administracions intel·ligents

Sol·licita la teva demo
976 300 110
gestiona@espublico.com
www.espublicogestiona.cat

@esgestiona

