Factsheet

realiseer

uw ambities voor digitale dienstverlening

met de Atos e-Suite voor gemeenten
De totaaloplossing voor zaakgericht werken waarmee
uw dienstverlening aan burgers en bedrijven verbetert
De moderne burger is gewend om zaken
digitaal af te handelen en verwacht deze
dienstverlening ook van de gemeente. Ook
bedrijven en instellingen willen een digitaal
loket om gebruik te maken van de diensten en producten van de gemeente en om
de status van hun aanvragen te bekijken.
Kortom de burger vraagt om een elektronische overheid (e-overheid) die zeven dagen
per week, 24 uur per dag geïntegreerde, interactieve dienstverlening biedt via internet
en andere kanalen.

Deze verwachting stelt de moderne gemeente
voor diverse uitdagingen. Burgers en bedrijven
willen zelf bepalen via welke kanalen ze met
de overheid communiceren en willen daarbij
niet zelf uitzoeken wat nu precies de juiste
overheidsorganisatie voor hun vraag is. Zij zijn
bekend bij de overheid en willen dan ook niet
telkens opnieuw hun gegevens aanleveren.
Burgers en bedrijven verwachten transparantie
en e(-)kwaliteit in de dienstverlening.
Overheidsorganisaties willen de administratieve
lasten voor burgers en bedrijven reduceren
maar hebben tegelijkertijd ook te maken met
krappere budgetten, kostenreductie en zware
doelstellingen waar het gaat om effectief en
efficiënt inzetten van personeel. Een andere uitdagingen is het moeten voldoen aan overheidsafspraken, -standaarden en wet- en regelgeving
op het gebied van e-government. Om hieraan
te voldoen moeten zij hun processen optimaliseren en digitaliseren.
Gebaseerd op deze verwachtingen en uitdagingen heeft Atos een totaaloplossing ontwikkeld.
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De Atos e-Suite
Atos biedt een bewezen oplossing voor digitale
dienstverlening die volledig beantwoordt aan
de wensen van moderne gemeenten en de
eisen van e-overheid: de Atos e-Suite. Die
biedt onder meer functionaliteit voor burgers
en bedrijven in de vorm van e-formulieren,
een website met een producten en diensten
catalogus en een digitaal loket. De e-Suite biedt
gemeentelijke medewerkers een klantcontact
portaal, voorzieningen voor geo-informatie, een
zaaksysteem, met geïntegreerd DMS/RMA en
koppelingen met andere systemen.
Voor een aantrekkelijk tarief per inwoner krijgt
de gemeente een volledige oplossing voor
e-Overheid waarmee zij binnen korte tijd live
zijn, tegen lage kosten en een hoogwaardige
dienstverlening aan haar burgers en bedrijven
kan bieden.

Geavanceerde Suite met wortels
in de gemeentepraktijk
Besparingen
Het besparingspotentieel blijkt groot. Niet alleen door de mogelijkheid processen ‘slimmer’
te ondersteunen en een zeer groot deel van
de klantvragen direct in de frontoffice af te
handelen, maar ook door de mogelijkheden om
diverse andere applicaties uit te faseren. De generieke functionaliteit biedt daarvoor bewezen
mogelijkheden voor bijvoorbeeld WABO- en
beheerprocessen.

Digitaal loket
Interactie met de gemeente is eenvoudig.
Minimaal klikken-en-tikken via een gebruiksvriendelijk en eenduidig digitaal loket. Met Atos
e-Suite kan de volledige gemeentelijke website,
inclusief een geïntegreerd digitaal loket met
product-/dienstenbeschrijvingen, een uitgebreide set aan vraag-/antwoordcombinaties en
slimme e-formulieren (VIND-content van Sdu)
worden ingericht. De communicatie met burgers en bedrijven wordt in het digitaal loket en
in het klant-contactcentrum ondersteund met
vraagwizards en uitgebreide zoekmogelijkheden in kennisbronnen. De look & feel is volledig
in te richten op de gemeentelijke huisstijl. Om
het gebruik van internet te stimuleren heeft het
digitaal loket in het (geïntegreerde) CMS een
prominente plek op de gemeentelijke website.
En met een breed aanbod zijn praktisch alle
diensten en producten digitaal beschikbaar.

Klantcontactsysteem
Het Klantcontactsysteem (CRM) is hét portaal
in het Klantcontactcentrum. Het is als het ware
een viewer op het zaaksysteem, magazijnen en
domein registraties voor mondelinge interactie
via telefoon of loket. In contact met de klant
kunnen alle (eerstelijns)vragen van burgers en
bedrijven adequaat worden beantwoord. De
KCC—medewerker beschikt met het Klantcontactsysteem over alle faciliteiten voor communicatie met de klant zoals: integraal klantbeeld,
kennisscripts en FAQ’s en kennis search. En
is het portaal voor de behandeling van (aan)
vragen) per post of e-mail.

nl.atos.net/e-suite

“Door onze samenwerking met Atos hebben wij snel een platform kunnen realiseren
waarmee al onze ruim 30 lidgemeenten geheel digitaal kunnen werken. De succesvolle
combinatie van het Dimpact-netwerk van gemeentelijke praktijkkennis en de experts van
Atos wordt weerspiegeld in de robuuste Atos e-Suite: Dat maakt op efficiënte wijze echt
klantgerichte dienstverlening mogelijk voor gemeenten.”
René Bal, directeur Dimpact

Multi channel dienstverlening
De e-Suite is multi channel; de klant kan
communiceren via digitaal loket, post, e-mail,
telefoon en het fysieke loket. In interactie met
de klant wordt de (ongestructureerde) vraag
vertaald naar een antwoord in een (gestructureerd) contact of zaak met diensten en/of producten. De suite zorgt ervoor dat communicatie
en behandeling van een zaak, ongeacht het
kanaal gebundeld is en voor klant, medewerker
en organisatie te volgen is. De klant die belt met
een informatievraag, melding of vraag over z’n
zaak, ervaart dat de medewerker in het KCC
weet waar het over gaat en direct een adequaat
antwoord kan geven.

Werkstroommanagement
Is het proces op orde? Dan kan zaakgericht
werken worden toegepast met ondersteuning
van technologie. De zaak wordt voor behandeling door de organisatie gerouteerd. Het Atos
zaaksysteem ondersteunt statussturing en
werkstroomsturing. De keuze is afhankelijk van
de complexiteit van het proces, de gewenste
ondersteuning van medewerkers, de procesfrequentie (volume), het niveau van organisatieontwikkeling en toepassing van backofficesysteem.

Atos heeft aan het succes van de koplopers in
e-overheid een bijdrage mogen leveren. Met
kennis van organisatieontwikkeling, dienstverlening en informatie-technologie heeft Atos
meegedacht in concepten, slimme ontwerpen
en een robuuste suite.
Een krachtige ICT partner die snapt hoe
gemeenten functioneren
Met transparante procedures én oplossingsgerichte houding
Atos innoveert en investeert in oplossingen
Een partner die continuïteit biedt, met
gedegen releasemanagement, implementatiekracht en beheer
Atos is een veelzijdige partner die ook de
expertise heeft om te helpen bij organisatorische vraagstukken.

Meer informatie
Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden van de Atos e-Suite download onze
brochure of neem contact op met ons op.
Atos
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht
+31 (0) 88 265 5555

nl.atos.net/e-Suite

De kracht van Atos achter
de e-Suite
De oplossingen van Atos zijn gerealiseerd in
partnership tussen gemeenten en Atos. Met
de Dimpact-gemeenten is samen opgetrokken
en met succes is het grootste en succesvolste e-samenwerkingsverband van Nederland
gerealiseerd.
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