EMSYS în Sectorul Public
Specificitatea sectorului public rezidă în faptul că
este cel mai mare producător și consumator de date,
instituțiile publice, indiferent de dimensiunea și
complexitatea lor, operează cu un număr mare de
proiecte,
surse
de
finanțare,
structuri
organizaționale eterogene (servicii publice, unități
de învățământ, sănătate, instituții cultural-artistice,
sectoare productive și de servicii, etc) în condițiile
unor restricții impuse de legislație, mediul de
afaceri, relațiile cu cetățenii sau de insuficiența
fondurilor disponibile.
Provocări Generice:
-

Gestionarea cuprinzătoare a tuturor resurselor organizației: financiare,
umane, materiale, active.
Controlul proceselor
Necesitatea incadrării cheltuielilor in bugetele stabilte
Managementul performant al fiecarei structuri organizaționale
Conformitatea cu legislația și reglementările fiscale
Tehnologii utilizate punctual ce și-au depășit utilitatea sau nu sunt integrate
eficient cu restul infrastructurii IT
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Provocări Specifice:
-

Operarea de sisteme diferite pentru necesități diferite, neintegrate sau
dificil de integrat
Duplicarea muncii, sarcini repetitive
Incidență ridicată a erorilor
Lipsa personalului tehnic necesar
Schimbări legislative ce trebuie reflectate rapid în funcționalitățile
sistemelor
Identificarea și controlul elementelor cu impact asupra bugetului
Crearea și urmărirea bugetului de venituri și cheltuieli pe proiecte,
activități, structuri organizatorice, surse de finanțare și articole bugetare
Fundamentarea planului de achiziție în raport cu legislația si procedurile de
achiziție

Beneficii
- Îmbunătățește eficiența și
transparența prin fluidizarea
proceselor pe tot fluxul de la
bugetare până la finalizare
- Utilizează un set comun de definiții
și noțiuni specific sectorului public
- Asigură integritatea proceselor de la
bugetare până la finalizare
- Optimizează performanța
proceselor operaționale prin
asocierea cu etape ale
managementului financiar
- Elimină necesitatea concilierii
datelor și asigură egalitatea între
procesele operaționale, financiare și
bugetare
- Integrează perfect bugetele cu
managementul fondurilor
- Îmbunătățește productivitatea și
responsabilitatea în gestiunea
costurilor pe activități, proiecte,
obiective, departamente
- Îmbină reglementările specifice
sectorului public cu cele mai bune
practici de business
- Modelează structurile specifice
fiecărei organizații publice
indiferent de complexitate și
dimensiune

Soluție:
EMSYS – Enterprise Management SYStem® pune la dispoziția organizațiilor
bugetare:
-

-

-

O platformă comună care integrează eficient procesele operaționale cu raportarea financiară, execuția
bugetară, managementul fondurilor, controlul costurilor pe activități, proiecte, obiective, departamente sau
componente organizationale.
O solutie pentru asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor existente și a responsabilității în gestionarea
acestora: imobilizări, stocuri de materiale, obiecte de inventar.
Instrumente de modelare accesibile utilizatorilor ce permit reprezentarea în sistem a structurii organizatorice,
a planului de conturi, a structurilor logistice, de producție și resurse umane, între toate acestea existând
legături logice care asigură conformitatea cu standardele reglementate ale sectorului public, dar și abordarea
proceselor în mediul de business.
Gestionarea angajamentelor globale și individuale în raport cu bugetul și planul de achiziții, procesarea pe
lanțul angajare, lichidare, ordonanțare și plăți conform legislației.
Gestiunea imobilizărilor pe surse de finanțare, proceduri de reevaluare complexe cu păstrarea istoricului
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acestora, prin metoda valorii juste sau a indicilor de preț, cu evidențierea rezervelor din reevaluare și
acoperirea creșterii/descreșterii valorii recunoscute in reevaluările anterioare.
Proceduri de inventariere cu echipamente mobile a obiectelor de inventar si imobilizărilor eliminând
posibilitatea apariției erorilor de inregistrare si reducând considerabil efortul uman.
Capabilități de automatizare a politicilor și proceselor specifice organizațiilor bugetare, sporind
compatibilitatea acestora cu cerințele legale și restricțiile legate de fondurile alocate prin implementarea celor
mai bune practici în domeniu, asigurarea de informații de calitate și în timp real în managementul resurselor
financiare, materiale, umane, activelor, proiectelor, investițiilor și al proceselor operaționale și de suport.
Platforma comună, unică și integrată pentru managementul complet al unei organizații
IMPORTANT
publice este asigurată în EMSYS de funcționalitățile modulelor: EMSYS Financial,
EMSYS Logistics, EMSYS HR & Payroll, EMSYS Business Intelligence, EMSYS EPM, EMSYS
Toate funcționalitățile sunt
EAM
concepute pentru a ușura
munca utilizatorilor în
procesarea tranzacțiilor și
pentru a asigura consecvența
Capabilități:
între definițiile logice permise
Planificarea, finanțarea, bugetarea și execuția bugetară reprezintă
ale sistemului.
componentele de baza ale sistemului EMSYS pentru sectorul public
care condiționează și coordonează fluxurile informaționale ale
tuturor domeniilor, asigurând un management financiar
performant și un control riguros al destinației fondurilor alocate.
Procesul de bugetare are un caracter dinamic în timp, pornește de
la bugetarea activităților, proiectelor, obiectivelor cu alocarea
fondurilor pe structuri organizatorice și pe destinații de cheltuieli.
Corelarea bugetului cu programul achizițiilor publice și programele de investiții, coordonarea permanentă a bugetelor
de venituri cu bugetele de cheltuieli permit integrarea bugetelor organizației într-un sistem unic. Acesta determină
creșterea responsabilității în managementul fondurilor alocate pe activități și asigură un control riguros al bugetelor.
Procesele operaționale, cereri/solicitări de resurse materiale, financiare, contractare, recepții, facturi furnizor, plăți,
producție, vânzări, încasări etc., sunt acompaniate în permanență de etapele procesului de execuție bugetară:
finanțare, angajare, lichidare cheltuieli, ordonanțare de plată, plată. Instrumentele folosite în procesul de bugetare și
control, fonduri, structuri organizatorice, surse de finanțare, articole bugetare, sunt precizate explicit în anumite etape
ale procesului sau poziționate implicit în funcție de definițiile din sistem.
Toate acestea sunt concepute pentru a ușura munca utilizatorilor în procesarea tranzacțiilor și pentru a asigura o
consecvență între definițiile logice permise ale sistemului.
Multiplele proiecte desfășurate în sectorul public sunt urmărite în scopul respectarii termenelor și incadrării în bugetul
fiecarei resurse (materiale, umane, servicii, transporturi și utilaje).
Vizibilitate:
Sistemul de raportare integrat este deosebit de complex îmbinând standardele raportării financiare naționale și
internaționale specifice sectorului public, dar și standardele internaționale de contabilitate aplicabile mediului de
afaceri, acestea din urmă fiind esențiale în relațiile dintre sectorul public și privat, mai ales în procesele financiare,
cumpărări, vânzări.
Integrarea cu EMSYS Business Intelligence permite o adaptare și mai avansată a felului în care informația necesară
proceselor de decizie este livrată către management.
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