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pályázatfigyelı-rendszer
A pályázati és projektmenedzsment tevékenység munkafolyamatainak megkönnyítése érdekében
fejlesztettük komplex rendszerünket. A szoftvert a pályázati rendszer sokrétősége, az információk
szétszórtsága és nehezen kezelhetısége hívta életre.
Szakértıink pályázatírásban, projektmenedzsmentben, ügyfél-kapcsolattartás terén szerzett sok éves
tapasztalatai alapján, kidolgoztunk egy
•

a változó igényekre dinamikusan reagáló,

•

az információk között átjárhatóságot biztosító, mindamellett

•

felhasználóbarát programot.

Az elmúlt két és fél év (NFT I.) Európai Uniós támogatások terén szerzett tapasztalatokat alapul
véve látszik, hogy az új programozási idıszak (NFT II.) és ennek pályázati rendszere nagy kihívást
jelent mind a pályázati tanácsadóknak, mind a pályázóknak. A pályázati termékek köre egyre bıvül,
szinte átláthatatlanná válik. Ennek kezelésére kínál hatékony megoldást, a naprakész információkat
tartalmazó rendszerünk.
Az NFT II. nagy hangsúlyt fektet a közigazgatási reformra, amelyben az önkormányzatok és a
kistérségi társulások is jelentıs szereplıvé válnak. A térségi együttmőködések erısítésében fontos a
társulások koordináló, informáló és tanácsadó munkája.
A helyi adottságok és lehetıségek sokszínőségébıl adódóan a társulásokra rótt feladatok is
meglehetısen összetettek. A fejlesztések megvalósításához nélkülözhetetlen a külsı források
bevonása, melyhez pályázati úton juthatnak az önkormányzatok és a településszövetségek. Ehhez
nyújt segítséget rendszerünk, mely a napi munkát egyszerősíteni és felgyorsítani is képes. A pályázati
rendszer gyors változásai, a kiírásokkal kapcsolatos közlemények igénylik, hogy a pályázat
kedvezményezettjei idıben értesüljenek ezekrıl, és megfelelı információk birtokában gyors és
megalapozott döntést tudjanak hozni. Ha mindez mőködik, akkor az egyes települések és a térség
versenyképessége is növekszik.
Mindezek alapján fejlesztettük ki rendszerünket, mely képes kiszolgálni:
•

akár egy ügyfél speciális pályázat keresési igényeit,

•

akár egy tanácsadó cég/szervezet ügyfeleinek kezelését, karbantartását és részükre
naprakész információk nyújtásával segíteni a napi munkát, vagy
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egy ernyıszervezet tagjai felé nyújtandó feladatok, szolgáltatások ellátását.

Ezeknek megfelelıen a rendszer több egymásra épülı, ugyanakkor jól elkülöníthetı részre
bontható:
Pályázatkeresı

Pályázatírás

Pályázatok

Pályázatajánló

Hírlevél

Ügyfélkapcsolat
Hírek

Üzenetek

Naplózás

Ügyfelek
Rendszermag

A moduláris felépítettségnek és jogosultsági alrendszernek köszönhetıen egyaránt alkalmazható,
mint
•

„egyszerő” pályázatkeresı, illetve pályázati dokumentáció kezelı program,

•

megrendelı igényeire és tevékenységeire szabott tartalomszolgáltató rendszer,

•

vagy akár mint komplex intranet megoldás.

Termékünk a valós hazai igények és lehetıségek összehangolásával jött létre, mely reagál az eddig
feltárt szükségletekre, ám a továbbfejlesztést is magában hordozza.

A mellékletben található képek jól mutatják a program összetettségét. A mőködı rendszer jelenleg a
http://test.mproject.hu címen tekinthetı meg. A szükséges felhasználónév és jelszó: demo/demo08qw.
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