
Aktivní dohled nad rozpo čtemAktivní dohled nad rozpo čtem

Informa ční systém Radnice VERAInforma ční systém Radnice VERA ®Informa ční systém Radnice VERAInforma ční systém Radnice VERA ®

Miroslava VošoustováMiroslava Vošoustová
ředitelka Sekce obchodu a marketinguředitelka Sekce obchodu a marketingu



Stavební kameny rozpo čtu

VazbyVazby

FlexibilitaFlexibilita
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KomunikaceKomunikace

FlexibilitaFlexibilita
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ZkušenostiZkušenosti



� průběžné (on-line) sledování čerpání rozpo čtu
� detailní sledování výdaj ů na investi ční akce
� interaktivní rozpad hodnot

� pořizování r ůzných variant návrhu rozpo čtu

Aktivní kontrola 

� pořizování r ůzných variant návrhu rozpo čtu
� uživatelská nastavení obrazovek, p řehledů, tisk ů



Aktivní kontrola

Je zajišt ěna prost řednictvím

� automatické vazby ú četnictví a rozpo čtu
� volitelné vazby na jiné agendy

Formy zobrazení čerpání
� interaktivní výstupy
� tiskové výstupy pevné, volitelné
� výstupy do tabulkového i textového editoru
� Intranet, Internet (Portál)

Obsah sledování čerpání
� kumulativní i podrobné p řehledy
� v jednotlivých fázích realizace závazk ů

� přehledy dle rozpo čtového krytí



Závazky - vazby

Budoucí závazky Úhrady závazk ů Čerpání rozpo čtu
Účtování závazk ů

Smlouvy

Objednávky

Banka

Pokladna Účetnictví

Rozpočet

Závazky

OK systém

Manažerské 
přehledy

SSL



Příklad: on-line čerpání rozpočtu
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Aktivní dohled  - příklad



Formulář WebServis - Rozpočet



Formulář WebServis - Rozpočet



Návrhy

Rozpočtový proces v IS
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Příklad: interaktivní  rozpad



Rozpočet  - přehledy



Schvalování dokument ů



Elektronický schvalovací proces
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Závazky - karta faktury 



Těšíme se na naši spolupráci

Miroslava VošoustováMiroslava Vošoustová
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