Midoffice
Lokale Producten- en Dienstencatalogus
De lokale producten- en dienstencataloog (LPDC) van Cevi/Logins heeft tot doel om van alle producten en diensten te inventariseren waarvoor een lokaal bestuur in interactie treedt met burgers,
bedrijven en verenigingen. De LPDC is dé bron om alle informatie over de dienstverlening van uw
gemeente of OCMW op één centrale locatie te verzamelen en te ontsluiten.

Integratie met IPDC Vlaanderen
De LPDC kan gekoppeld worden aan de interbestuurlijke catalogus van Vlaanderen
(IPDC). Op deze manier kunnen onze LPDC-gebruikers eenvoudig de productinformatie
van Vlaanderen overhalen naar hun lokale database. De overgebrachte producten en diensten in de LPDC beschikken dan automatisch over de generiek aangeleverde informatie,
bepaald door Vlaanderen in de IPDC. In de lokaal beheerde catalogus kan uw bestuur deze
producten aanpassen of verder uitbreiden op maat van uw eigen werkwijze. Zo creëert u
een “lokale authentieke bron”.

Productinformatie verzamelen en ontsluiten
Dankzij de open interface kunt u de gegevens vanuit de LPDC zonder enig probleem ontsluiten naar diverse kanalen. Zo kunnen de gegevens automatisch doorstromen naar uw
website, die up-to-date gehouden wordt door het centrale beheer in de LPDC. Ook balietoepassingen, zoals het a-Loket van Cevi, kunnen gekoppeld worden aan de lokale catalogus zodat ook de medewerker aan de balie over de actuele productinformatie beschikt.

Meerwaarde van de LPDC: Meulebeke getuigt
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De grote troef van LPDC is dat de aanwezige productinformatie maximaal herbruikbaar
is. Door op één centrale plaats deze producten en diensten te beheren, beschikt u over
identieke en correcte informatie op zowel de website, het loket, het intranet … Zo getuigt
ook stafmedewerker Frank Lammertijn van de gemeente Meulebeke:
“De producten van de gemeente werden vroeger niet centraal bijgehouden maar door de diensten
zelf. Zo waren er diverse versies in omloop, zonder zicht te hebben op de meest recente versie.
De voorbereiding en implementatie van het pakket verliep vlot. Het zijn de diensten die in de IPDC
hun producten kiezen en nadien verfijnen in onze lokale productencatalogus. Veelal en mede op
vraag van de diensten, worden de producten en diensten nadien centraal nagekeken en bijgewerkt
door onze dienst communicatie. Dankzij de ontsluiting naar de gemeentelijke website en het
intranet van de gemeente is eveneens de meest recente versie telkens raadpleegbaar voor zowel
de burgers als de interne medewerkers. De LPDC betekent dus zeker een meerwaarde voor onze
gemeente.”

Onderdeel van de Midoffice suite
De lokale producten- en dienstencatalogus is geen alleenstaande toepassing maar is geïntegreerd in ons Midoffice aanbod. Daartoe behoren ook onze oplossingen voor documentmanagement, workflow, contacten- en correspondentiebeheer en notulering.

015 45 48 89
info@logins.be

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak via midoffice@cevi.be.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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