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Entorn de consulta a la intranet que permet agrupar els diferents escenaris: 

El sistema disposa d’un entorn de consul-
ta a la intranet que permet agrupar els di-
ferents escenaris de treball del directiu en 
un mateix entorn, amigable i d’accés im-
mediat, anomenat la Carpeta del Polític – 
Directiu, on pot consultar les dades d’un 
ciutadà concret en relació amb l’Admi-
nistració, veure l’estat dels expedients 
administratius dels quals és responsable, 
consultar les factures d’un proveïdor, 
signar la documentació pendent, consul-
tar l’estat de les partides o avaluar, mit-
jançant indicadors, l’estat dels impostos, 
partides, expedients, etc.

Especial memòria menció el Sistema per 
a la Presa de Decisions/Quadre de Co-
mandament (BiGEN, Bussiness Intelli-
gence sobre Genesys), el qual, integrant 
tot tipus d’origen d’informació, aconse-
gueix transformar les dades en coneixe-
ment. D’aquesta manera, els respon-
sables directius (polítics, economistes, 
planificadors, gerents, …), podran dispo-
sar d’una eina correcta per a l’anàlisi fàcil 
i potent de la informació, per a una presa 
de decisions ràpida i amb coneixement 
de causa que permetrà la millora del fun-
cionament administratiu i la optimització 
dels recursos.
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Segueix les novetats: www.audifilm.com



FUNCIONALITATS 
RELLEVANTS:
• Gestió i consulta de sessions (calendari, expedients,

documents ...).

• Consulta de documentació de l’organització (llibres de

decrets i actes, registre entrada i sortida, expedients ...).

• Tràmits:

• Sol·licitud d’accés a expedients.

• Presentació de mocions.

• Presentació d’instàncies.

• Espai de treball:

• Gestió de documentació personal o de grup.

• Treball amb documentació de forma col·laborativa

(edició compartida de documents).

• Multiplataforma: mòbil, tablet i PC.

Aquest mòdul permet incorporar de forma definitiva 

l’àmbit de gestió política a l’administració electrònica. 

No només els aspectes relatius a la disposició i consulta 

d’expedients en línia i en remot amb totes les garanties, 

sinó amb la capacitat de disposar d’un espai de treball 

per poder generar, gestionar i compartir la documen-

tació i que permet entrar, de forma automàtica, en el 

registre d’entrada les mocions que es generin des dels 

respectius Grups Municipals.
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