Bæjardyr

- rafrænn aðgangur að upplýsingum
sveitarfélagalausnir

Bætt aðgengi og
þjónusta
sveitarfélaga við
íbúa

Bæjardyr veita íbúum sveitarfélaga rafrænan aðgang að ýmsum
gagnlegum viðskiptaupplýsingum frá sveitarfélögum með einföldum
hætti s.s. reikningum, fasteignagjöldum, mötuneyti grunnskóla og
leikskólagjöldum svo fátt eitt sé nefnt.

Kröfur um rafrænt aðgengi gagna
Íslendingar nýta sér netið umtalsvert við upplýsingaöflun og kaup á
vörum og þjónustu. Mikilvægt er fyrir sveitarfélög, sem og öll
þjónustufyrirtæki, að bregðast við kröfum neytenda um rafrænt
aðgengi gagna og kynna sér þá möguleika sem fyrir hendi eru í þeim
efnum.
Bæjardyr gefa sveitarfélögum kost á að auka þjónustu við íbúa svo
um munar á sama tíma og álag á skrifstofur minnkar með komu
kerfisins.

Auðkenning

Helstu kostir
•
•
•
•

Aukið upplýsingaflæði til íbúa.
Notendavænt umhverfi.
Rafrænt aðgengi.
Minna álag á starfsmenn
sveitarfélaga.
• Auðkenning í gegnum
island.is.
• Aðgangsstýrðar upplýsingar.

Upplýsingar

Bæjardyr nýta sér auðkenningarþjónustu island.is sem nota má til
auðkenningar.
Með lausninni geta stofnanir og sveitarfélög dregið úr útgjöldum og
fyrirhöfn miðað við að þau hefðu sjálf þurft að koma sér upp móttöku
skilríkja eða notendalista með lykilorðum.

Aðgangsstýringar
Hægt er að aðgangsstýra upplýsingum og ákveður sveitarfélagið
hvaða viðskiptareikningar eru aðgengilegir í bæjardyrum.
Hver íbúi fær úthlutuðu notendanafni og aðgangsorði.

Sveitarfélagalausnir Wise

Við tökum vel á móti þér
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Sveitarfélagalausnir Wise eru þróaðar í Microsoft Dynamics NAV,
einu mest selda bókhaldskerfi í heiminum í dag.
Lausnirnar bjóða upp á einfaldari samskipti við banka, birgja og
hlutaðeigandi aðila og gefa góða yfirsýn yfir bókhald og rekstur í
notendavænu vinnuumhverfi.
Hægt er að bæta við nýjum lausnum eftir því sem umfangið eykst.
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