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po letu 2000 
začne postajati 

VELIKA 
zgodba !!! 

Začetki v 
letu 1997 



 7 modulov, vsak s svojo delovno skupino; 

 Trije izvajalci, tri pogodbe, mesečni limiti kvote ur; 

 Potrebno je slediti spremembe in nadzirati izvajalce; 

 Sledenje preko preglednic postane izredno zamudno. 

Nastane PROBLEM !!! 

KAKO REŠITI TA PROBLEM? 



Statusi Uporabniki 

Vloge Prehodi 
statusov Pravice 

prehodov 
statusov 

Rodi se ideja za  
izdelavo aplikacije… 
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Proces predloga, odobritve in izdaje naročila 
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Proces izvedbe in prevzema naročila 
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 Evidentiranje sprememb preko posameznih naročil izvajalcu; 

 Opredelitev vlog in njihovih pravic, dodelitev vlog uporabnikom; 

 Opredelitev statusov in možnih prehodov med njimi; 

 Dodelitev pravic vlog za prehode statusov; 

 Dodelitev nastavitev obveščanja ob prehodih statusov. 
 
 

Bistvena ideja aplikacije 

Podpora zahtevkom za spremembe (t.i. naročilom) skozi življenjski cikel 

Aplikacija že od prve verzije (iz leta 2002) podpira: 

 obvestila po e-pošti, 

 dodajanje dokumentov v elektronski obliki in vpogled v te dokumente iz aplikacije, 

 enostaven in učinkovit zaslonski sistem pomoči, ki pokaže navodila glede na 

trenutni kontekst. 



 Preko nje se vodi večina projektov aplikacijskega razvoja MF; 

 Preko 90 aktivnih uporabnikov znotraj MF; 

 Pohvala s strani Računskega sodišča. 

Obstoječa aplikacija 

 Prikaz podatkov naročila; 

 Spreminjanje statusa; 

 Dodajanje dokumentov (prilog) k naročilu; 

 Izpis obrazca naročila; 

 Postavitev kriterijev za izpis, uporaba obstoječih shranjenih kriterijev; 

 Prikaz on-line pomoči. 

Dejstva 

DEMO 



 Celovita tehnična prenova na osnovi skupnega aplikacijskega ogrodja LaRA 

 Ponudba aplikacije na aplikacijskem portalu DRO 

Nadaljnje ambicije 

Tehnološka posodobitev – Cloud-ready SaaS model 

Vsebinska nadgradnja funkcionalnosti 

 Podpora za vključitev zunanjih izvajalcev v aplikacijo, da bodo neposredno vnašali 

podatke o napredovanju posameznega naročila; 

 Potrjeni podatki v aplikaciji bodo podlaga za obračun; 

 Brezpapirno poslovanje – vsi podatki in dokumenti bodo v elektronski obliki; 

 Izboljšave poročilnega dela aplikacije; 

 Še večja stopnja parametrizacije delovanja aplikacije; 

 Pa še kaj bi se našlo… 
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Hvala za vašo pozornost ! 

Vprašanja? Pripombe? Predlogi? 


