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Szakmai tevékenység megnevezése:
2. Család és felhasználóbarát hivatalok kialakítása – Kistérségi honlap fejlesztése

Jelentéstételi időszak: 2014. január 1. – 2014. február 28.

Tevékenység előrehaladásának összefoglalója:

Egyeztetés keretében a megvalósításba bevonni kívánt személyek számára
(webfejlesztő, kijelölt települési képviselők) számára ismertetésre került a projekt
e tevékenységének célrendszere és tartalma. Egyúttal meghatározásra kerültek a
tevékenység megvalósításához kapcsolódó főbb célállomások, feladatok, melyek a
következők:

1. Honlap kialakítását, fejlesztését végző csapat kijelölése
2. Tartalomszolgáltatás rendjének kialakítása
3. Webfelület kialakítása
4. Webfelület folyamatos bővítése

A fent megjelölt menetrendnek megfelelően elsőként kijelölésre honlap
kialakítását, fejlesztését végző, illetve abban közreműködő csapat. A honlap
felület- és tartalomkezeléséhez kijelölt kapcsolattartó Múth János (Rudas-Info
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.). Munkáját – főként a tartalomszolgáltatás
tekintetében – a projektbe bevont szakmai megvalósítók, települési
kapcsolattartók segítik.
A tevékenység hatékony és gördülékeny lebonyolítása érdekében meghatározásra
került a projekt során történő tartalomszolgáltatás rendje a következők szerint:
A webfejlesztés technikai, informatikai feladatok ellátása teljes egészében Múth
János koordinációja alá tartozik.
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Településenként 1-1 felelős személy került kijelölésre, akik megfelelő
információkkal és rálátással rendelkeznek az általuk képviselt településekre
vonatkozóan. Feladatuk többek között a honlapon megjelentetni kívánt település
specifikus információk összegyűjtése és feldolgozásra való eljuttatása.
A projekt specifikus tartalmak összegyűjtése a szakmai megvalósítók feladata.
Tartalomszolgáltatás folyamata
1) Új tartalmak megjelentetése a honlapon
A honlapkialakításba, -fejlesztésbe bevont közreműködők (települési delegáltak,
szakmai megvalósítók) a tevékenységek megvalósítása során felmerülő igények
alapján javaslatot tesznek a honlapon megjelentetni kívánt tartalomra
vonatkozóan (állandó, általános információ, vagy újonnan beemelni kívánt
információ halmaz).
A javaslat megvitatását követően meghatározásra kerül a megjelentetni kívánt
információk, adatok pontos köre, formája, terjedelme, valamint azok
összegyűjtésének és megküldésének határideje.
A határidőre megküldött információk, adatok átadásra kerülnek a webfejlesztő
részére, aki a tartalmat elhelyezi a honlapon a kért formátumban.
Az elkészült tartalmat, formát a tevékenységbe bevont közreműködők
véleményezik. Esetleges észrevételeiket írásban jelzik a kijelölt kapcsolattartó felé.
Szükség esetén a webfejlesztő elvégzi a kért módosításokat.
2) Honlap meglévő tartalmának frissítése
A naprakész információszolgáltatás érdekében a települések kijelölt kapcsolattartói
kéthavonta felülvizsgálják a honlapon – saját településükkel kapcsolatosan –
szereplő információkat.
Amennyiben szükséges, írásban jelzik a frissíteni, aktualizálni kívánt részeket,
információkat.
A webfejlesztő a beérkező jelzések alapján átvezeti a szükséges frissítéseket. A
kapcsolattartás, tartalomszolgáltatás elsődlegesen e-mail formájában történik.

Az alapvető eljárási rend kialakítását követően megkezdődtek a webfelület
kialakításának első lépései.
Elsőként
megtörtént
www.tataikisterseg.hu
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meghatározása:

A javaslat kistérségi ülés keretében a települések vezető tisztségviselői által is
jóváhagyásra került. A webfejlesztő megindította a domain bejegyzésének
folyamatát.

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

Egyúttal feladataként kijelölésre került:
- a kistérségi települések honlapjának felmérése, az ott található, felhasználható
információs anyagok leszűrése és szükséges frissítések lehatárolása érdekében;
- a honlap struktúrájára és
megfogalmazása.

egységes arculatára

vonatkozó javaslattétel

Szakmai tevékenység ellátásáért felelős: MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.,
Rudas-Info Bt.
Kelt: Tata, 2014. február 28.
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