Jak se stát přívětivým úřadem aneb
práce s open daty ve státní správě
Open Data Expo
7. 3. 2016

Agenda
Hlavní rysy současné prezentace otevřených dat u měst
Citizen Dashboard a otevřená data
Postup vytvoření Dashboardu a jeho pilíře
Proč propojovat otevřená data s prezentací dat v reálném čase
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Pro úspěšnou prezentaci otevřených dat nestačí mít datasety a
portál pro výdej otevřených dat.
•

•
•
•
•

PwC

Často chybí strategický záměr a motivace, proč a jakým způsobem otevřená
data prezentovat.
Otevřená data jsou často prezentována mimo kontext běžné činnosti úřadu
a bez vazby na již zpracovaná data.
Prezentace otevřených dat může být složitá a nepřehledná, srozumitelná
pouze úzkému okruhu uživatelů.
Uvedený způsob není provázen odpovídajícím marketingem.
Není vždy umožněna automatická prezentace a aktualizace dat.
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Tři ukázky prezentace otevřených dat samospráv
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Citizen Dashboard a otevřená data
•

•

•
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Dashboard lze spustit jako první krok
projektu otevřených dat.
V Dashboardu lze základní data pořídit i
ručním vstupem a okamžitě tak
prezentovat cílový stav.
V rámci projektu pro otevřená data se
pak postupně jednotlivé indikátory
„přepínají“ na finální datasety
otevřených dat.
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Jednoduchá, rychlá a efektivní platforma pro prezentaci
otevřených dat
Sestavíme konkrétní tematické okruhy indikátorů
Dashboardu.

K okruhům uvedeme jednotlivé indikátory, které
budou pravidelně sledovány a aktualizovány.
Navrhujeme a připravujeme odpovídající zdroje dat a
u každého určujeme frekvenci jeho sledování a
aktualizace.
Zpracováváme popisy k indikátorům tak, aby byly
snadno interpretovatelné.
Připravujeme kompletní grafické znázornění k
jednotlivým indikátorům
i k jejich vývoji v čase a grafům.
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Dashboard je služba, která v takto komplexní podobě není dosud
na českém trhu nabízena
Otevřené a transparentní řízení
 Součást koncepce „chytrých“ úřadů,
využívající pro komunikaci s
veřejností nejmodernější prostředky
 Prezentace cílů a výsledků činnosti
úřadu – samospráva v číslech
Otevřené
a transparentní
řízení samosprávy
Demokratizace přístupu
k datům
 Otevřená a transparentní komunikace
vedení úřadu s občany, širokou i
Demokratizace
odbornou veřejností
přístupu
 Součást koncepce „chytrých“ úřadů,
k datům
využívající pro komunikaci s
veřejností nejmodernější prostředky

Prezentace dat jednoduše
a v reálném čase
 Sady ukazatelů, jejich interpretace a
vizuální ztvárnění jsou přizpůsobeny
konkrétním potřebám vedení úřadu
 Vždy se jedná o aktuální, online pohled
na skutečnost

PwC

Unikátnost
přístupu
k řešení

6 pilířů
Dashboardu

Jednoduchost,
rychlost,
aktuálnost

Unikátnost
technického
řešení

Udržitelnost řešení

Unikátní kombinace strategického
poradenství a ICT služeb
 Propojení odborné expertizy a software
aplikace
 Plné technické ICT řešení a expertní
poradenské služby (analýza prostředí a
dostupnosti dat, návrh ukazatelů i způsobu
prezentace, kompletní grafické zpracování a
nastavení IT řešení/služby)

Unikátnost technického řešení
 Kombinace nezávislé prezentační vrstvy
pro ukazatele, datového skladu,
nástroje pro správu dat, možnosti přímé
editace dat v datovém skladu, správy
otevřených dat
 Součástí: funkcionalita pro přístup
veřejnosti k otevřeným datům

Spolupráce na údržbě a aktuálnosti
systému
 Podmínky pro spolupráci na provozu
Dashboardu součástí smluvního
ujednání
 Míra zapojení externích poradců závisí
na potřebách klienta
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Možnost propojit otevřená data s prezentací dat v reálném čase
Ideální prezentace otevřených
dat, rychlé a jednoduché
nasazení.

Od Dashboardu k otevřeným
datům
„Self marketing“ Dashboardu –
okamžitá popularizace portálu
otevřených dat
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Děkujeme za pozornost
2

Kontakt:

Karel Půbal
director
+420 724 326 055
karel.pubal@cz.pwc.com

Miroslav Pavlas
asistant manager
+420 731 403 187
miroslav.pavlas@cz.pwc.com
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