Szabályzatkezelő rendszer
kialakítása SharePoint alapokon

A rendszer célja
Az általunk kínált szabályzatkezelő rendszer célja, hogy megteremtse azt az egységes felületet, ahonnan a munkatársak
könnyen áttekinthetik, elérik a vállalat hatályos és már hatálytalanított szabályzatait, valamint támogatja a szabályzatok
kidolgozásának, publikálásának folyamatát. Az alkalmazás célja, hogy a mindennapi munkavégzés támogató, alapvető,
elengedhetetlen eszköze legyen.
A rendszerünk bevezetésével járó legfőbb előnyök:
•

Papíralapú működés akár teljes kiváltása

•

Az egyeztetések során keletkezett információk visszakereshetőek, nem e-mailekben kell megtalálni őket

•

Határidő- és feladatkövetés

•

Szabályzatok egységes tárolása, visszakereshetőségének megvalósítása

•

A teljes folyamat lefutásának támogatása

•

Mérhető, riportálható eredmények

•

Szabályzatok hierarchiájának átláthatóvá tétele

•

Dokumentumok párhuzamos szerkesztése a hatékony munkavégzés érdekében

•

Státusz- és határidőkövetés

•

Jóváhagyás rendszerben történő megvalósítása

•

Kapcsolódó szabályzatok megadása és automatikus verziókövetése a rendszerben

•

Automatikus értesítés a közelgő felülvizsgálatról

•

A jóváhagyó távolléte esetére helyettesítés

•

Az igazgató a rendszer főoldalán látja az összes, a területéhez tartozó vagy általuk véleményezendő szabályzatot

Szabályzatkezelő alkalmazásunk egy olyan egységes keretrendszert alkot, melyet a későbbiek során egyszerűen lehet
további modulokkal (rendszerklónokkal, funkciókkal) bővíteni.
A jelenlegi keretrendszerünk SharePoint 2013 alapokon működik. Ez a SharePoint-környezet az általunk kínált egyedi
fejlesztésű űrlapok illesztésével képes a folyamatot és annak minden – a rendszert is érintő – lépését hatékonyan
támogatni. Minden lépéshez saját fejlesztésű űrlapok biztosítják az adott lépésben az aktuális felhasználó számára
elérhető műveleteket, információkat. A megfelelő jogosultságú felhasználók számára a kiválasztott foglalás adatainak
megjelenítését, az egyes mezők szerkeszthetőségét, illetve a következő folyamatlépésekbe való átlépést ezek az egyedi
űrlapok biztosítják.

Microsoft SharePoint Server

A továbbiakban a Szabályzatkezelő rendszer legfontosabb funkciói kerülnek bemutatásra.

A szabályzatkezelő rendszer alapfunkciói
Az általunk kínált rendszer lehetővé teszi a szabályzatok teljes folyamatának rendszerben történő kezelését, a szabályzat
előkészítésétől a szabályzatok publikálásáig. A rendszer támogatást kínál a szabályzatok utókövetésében is
(pl.: szabályzat módosítása, felülvizsgálatok ütemezése). A strukturált, részletes és vizuális keresési funkció révén a
szabályzatok a találati listában a főbb információk megnyitása nélkül is láthatóak továbbszűrési lehetőségek használata
mellett.
A Szabályzatkezelő alkalmazás az alább ismertetett funkciók ellátására lesz alkalmas, mely funkciók a későbbiekben
tovább bővíthetőek, módosíthatóak.
Rendszerünk beépített folyamatának fő lépései
Az alábbi egyszerű folyamatábra bemutatja a rendszer fő folyamati lépéseit.
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Előkészítés, kidolgozás:
•

Előzetes, informális egyeztetés – formális körre csak átgondolt, előkészített anyagok kerülnek

Véleményezés
•

Minden lényeges adat strukturált, logikus felépítésű űrlapon kezelhető

•

A résztvevők, jogosultak azonnal beállíthatók

•

A résztvevő igazgatóságok felelősei egymással párhuzamosan véleményezhetik a dokumentumokat
Microsoft Word használatával

•

A végső döntésük (elfogadás/ visszaküldés) az űrlapon a többi véleményező számára is követhető.

Jóváhagyás:
•

A szervezet formális vezetői jóváhagyják a szabályzatot papíralapú aláírás nélkül

Publikálás:
•

Publikálás után a teljes szervezet hozzáfér (kivéve a bizalmas anyagokat)

•

Automatikus hírmegjelenés az intraneten

Rendszeres felülvizsgálat:
•

A felülvizsgálat gyakorisága már a folyamat legelején megadható

•

Minden igazgatóság láthatja a következő negyedéves felülvizsgálati feladatait, melyekről az igazgató
automatikusan értesül is

•

A felülvizsgálat a jobb erőforrás-kihasználás érdekében előrébb hozható

Módosítás:
•

Szabályzatmódosítás teljes körű kezelése - az eredeti változat sértetlenül megmarad

•

Módosításnál mindig egy teljesen új folyamat indul

Hatályon kívül helyezés:
•

Amikor egy új verzió közzétételre kerül, a korábbi változatot a rendszer automatikusan hatálytalanítja

A rendszer főoldala: szabályzatok; feladatok megjelenítése, főoldal fülekre bontása
A rendszer kezdőoldalán látható, hogy a területet érintő szabályzatok melyik státuszban vannak. A szabályzatkezelő
rendszer főoldalán megjelennek a felhasználó aktuális szerepkör szerint csoportosított feladatai a feladatok blokkban.
Emellett a főoldalon lehetőség van a legfontosabb rendszerfunkciók kiválasztására, mint például módosítás vagy
szabályzat keresése. Ezt az oldalsó menüsávban, a „Műveletek” blokkban tudják a felhasználók elérni.

Rendszer főoldala
A főoldal fülekre bontása
A rendszer jobb áttekinthetőségének érdekében a főoldalt három jól elkülönülő fülre osztottuk. Ez alapján
megkülönböztetünk Előkészítés, véleményezés, illetve publikált szabályzatok füleket.

Főoldal fülekre bontása
1.Előkészítés fül
•

Előkészítés alatt álló szabályzatok listája található ezen a felületen

2. Véleményezés fül
•

Jelenleg véleményezés alatt álló szabályzatok és az azokhoz kapcsolódó feladatok találhatóak ezen a
felületen

•

Szabályzattervezetek keresése

3. Publikált szabályzatok (hatályos és nem hatályos) fül
•

Jelenlegi publikált szabályzatok oldala

•

Vizuális keresőfelület

Szabályzatok előkészítése
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A szabályzat előkészítési fázis lehetővé teszi, hogy a szakmai felelősök a rendszerben tudják jelezni a szabályozási
igényüket. Az Előkészítés fül főoldalán megjelenik a felhasználó számára az összes olyan előkészítés alatt álló szabályzat,
melyben érintett.
A szabályzat előkészítése szakaszban az alábbi főbb funkciók érhetőek el a rendszerben:
•

Már a szabályozási igény is rendszerben jelenik meg, ezzel megvalósítva a szabályzatterv első körös egyeztetését,
illetve kiváltja a szabályzat előkészítése kapcsán a felesleges e-mail kommunikációt, mivel a dokumentumok nem
e-mail csatolmányként köröznek.

•

Lehetőséget teremt a dokumentumok egységes tárolásra, kényelmes feltöltésére

•

A dokumentumokon végzett közös munkán kívül az előkészítőknek egy egyszerű felhasználóbarát
kommunikációs felület is segít, ahol chatszerűen rögzíthetik saját észrevételüket döntéshozatal vagy hivatalos
véleménynyilvánítás nélkül.

•

Előkészítéssel kapcsolatos feladatok összegyűjtése, megjelenítése a feladatkijelzőben

•

A témához kapcsolódó megbeszélések meghívója a rendszerből kiküldhető, a megbeszélés időpontja megjelenik
az érintettek Outlook-naptárjában

•

A tagoknak küldendő értesítések a rendszerből is kiküldhetőek. A rendszer minden résztvevőre vonatkozóan
tételesen rögzíti és kijelzi, hogy utoljára mikor kapott az előkészítésről e-mail értesítést a rendszeren keresztül.

•

A résztvevők utólag is módosíthatók. Új résztvevő felvételekor megadható

•

Amikor az előkészítési folyamat üzleti értelemben lezárult, és a szabályzattervből tényleges szabályzat indul,
akkor a szakmai felelősnek lehetősége van egy gomb segítségével elindítani a véleményezési folyamatot, illetve
megadhatja, hogy a feltöltött adatok, dokumentumok közül mit szeretne ténylegesen átemelni a
véleményezésre küldött szabályzathoz

Szabályzat adatai és dokumentumai

Értesítésküldés szabad szöveges formátumban a
bevont személyeknek.

Chat-ablak

Szabályzat előkészítési felülete

Szabályzat kidolgozása
Szabályzat indítható előkészítés nélkül is. Ebben az esetben a rögzítő felhasználó ebben a lépésben tudja a szabályzattal
kapcsolatos legfontosabb adatokat megadni a rendszer űrlapján.
A szabályzatok kidolgozása kapcsán az alábbi fő funkciók végezhetők el a rendszerben:
•

Szabályzat adatainak rögzítése, véleményezők meghatározása, dokumentumok feltöltése.

•

Részletes jogosultságkezelés beállítása

•

A szabályzathoz köthető dokumentumok egy felületen történő megjelenítése

•

Sablonok használata az egységes formai követelmének teljesítése érdekében

•

A rendszerben rögzített adatok alapján generálható dokumentumok előállítása

•

A rendszerben lehetőség van kötelező véleményező területeke kijelölésre, mely rendszerlogika alapján
kijelölésre kerül, azonban ezek a területek bővíthetőek, illetve ha szükséges, el is távolíthatóak a véleményezési
területek közül

Szabályzat adatai

Kapcsolódó szabályzatok

Feltöltött dokumentumok

Elvégezhető műveletek

Dokumentumok feltöltése, kezelése a rendszerben
A feltöltött dokumentumok kapcsán lehetőség van a dokumentumok minősítésének állítására, dokumentumok törlésére,
a mellékeltek átszámozására, a dokumentumok letöltésére, a dokumentumok szerkesztésre, illetve a korábbi
dokumentumállapototok megőrzésére. A dokumentumok korábbi állapota előző verzióként jelenik meg a rendszerben.
A rendszerben lehetőség van a feltöltött dokumentumok kényelmes, egy menetbeli letöltésre. A letöltést kezdeményező
gomb hatásra tömörített ZIP-fájl(ok) áll(nak) elő, melyek az „Aktuális dokumentumok” doboz aljában jelennek meg. Ezekre
rákattintva pedig letölthető, illetve megtekinthető az adott dokumentumköteg.
Dokumentumok szerkesztése
A rendszerben lehetőség van a dokumentumok párhuzamos szerkesztésre. Ennek a funkciónak a segítségével
megvalósítható, hogy a dokumentumok szerkesztését, véleményezését közvetlenül a rendszerben lehessen elvégezni a
dokumentum letöltése és újrafeltöltése nélkül. Ennek módja, hogy a dokumentum nevére kattintunk, majd a rendszer
egy célszoftver (Word, PowerPoint) segítségével megnyitja a dokumentumot és ezáltal szerkeszthetővé válik a jogosult
felhasználók számára.

Dokumentum párhuzamos szerkesztése
A párhuzamos szerkesztéshez azonban elengedhetetlen, hogy a dokumentumok ne .doc, hanem .docx formátumban
kerüljenek a rendszerbe.

Szabályzatkapcsolatok megadása
A szabályzat rögzítésére használt űrlap lehetőséget biztosít a szabályzathoz kapcsolódó egyéb szabályzatok megadásra az
alábbi típusok szerint:
•

Hatályon kívül helyezendő szabályzatok megadása

•

Megelőző szabályzatok megadása

•

Egyenrangúan kapcsolódó szabályzat megadása

•

Hierarchikus kapcsolat (alsóbb vagy felsőbbrendű szabályzatok megadása)

Új szabályzat indítása esetén a kapcsolatokat jelölő dobozok üresek, kitöltésük kézzel történik.

Szabályzatkapcsolatok
A szabályzatokat a dobozok aljában lévő „Szabályzatok keresése” gomb segítségével megnyíló külön ablakban lehet
kiválasztani.
Szabályzat minőségbiztosítása után a szabályzat véleményezése, elfogadása
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A szabályzatok véleményezése-elfogadása során a rendszerünk által nyújtott legfontosabb támogatások:
•

Általános vélemény megfogalmazására alkalmas felület

•

Egyértelműen meghatározott szerepkörök és felelősségek

•

Egyszerű és átlátható felület a döntések meghozatalára

•

Rendszeren keresztül kezdeményezhető határidő-módosítás kérése, illetve elfogadás

•

Több kör is indítható

•

A véleményezésbe a véleményezési felelősök további résztvevőket is meghívhatnak

•

A meghívottak a rendszeren keresztül e-mail üzenetet küldhetnek a véleményezési felelősnek

•

A meghívottak a véleményezési űrlapon jelezhetik a véleményezés befejezését

07.
Utókövetés

Szabályzat véleményezése
A szabályzat indítása után, ha a Társasági Szabályozás munkatársa mindent rendben talál, akkor el tudja elindítani a
szabályzat véleményezési körét.
A véleményezési körben a véleményezők feladata elbírálni a szabályzatot, illetve annak dokumentumait. A
véleményezésre mindig területek kerülnek kijelölésre, azonban az adott igazgatóságon belül véleményezéséért felelős
személyek kijelölésére is lehetőség van. Az adott szabályzatra vonatkozó véleményezési feladatot pontosan egy
véleményezési felelősnek magához kell vennie. A véleményezési feladatról a kijelölt felelősök e-mailben értesülnek.
A szabályzatok véleményezését a dokumentum korrektúrázásával kell elvégezni. A korrektúrahasználat a véleményező
felelőssége.
A szabályzattal kapcsolatos döntést a véleményezőknek a rendszerben kell rögzíteniük.
A rendszerben az alábbi döntések hozhatóak:
•

Elfogadom (nem vett fel olyan megjegyzést a felhasználó a dokumentumba, ami indokolná, hogy a
dokumentumot újabb véleményezési körre kelljen indítani pl: csak formázási hiba javítása)

•

Elfogadom kiegészítéssel: Olyan megjegyzés került a dokumentumba, ami indokolja a második véleményezési
kört

•

Elutasítom: Ebben az esetben a szabályzat lezárásra kerül, nem folytatódik a folyamat rajta

Véleményezési döntéshozás
A rendszeren keresztül kijelölhetőek további véleményezők, illetve meghívottak is, aki szakmai tudásukkal segíthetik a
véleményező munkáját.
Abban az esetben, ha a kör során volt „elfogadom kiegészítéssel” döntés, akkor a szakmai felelős hatásköre eldönte ni,
hogy a szabályzat kapcsán szükséges-e újabb véleményezési kör, vagy elég csak az elfogadói kört elindítani. (A második
véleményezői kör lefutása technikailag megegyezik az első körnél ismertetettekkel.)
Abban az esetben, ha az első véleményezési kör közben a véleményezők egyhangúan, kiegészítés nélkül elfogadják a
szabályzatot, az rögtön a jóváhagyási lépésbe kerül.

Határidő módosítás kérése
A felhasználóknak véleményezési körönként egyszer lehetőségük van határidő-módosítást kérni. Határidő-módosítás
kérésénél kötelező az új határidő megadása, illetve megjegyzés írása. A felhasználónak lehetősége van arra, határidőmódosítás elbírálása közben is meghozza a szabályzatról a véleményezői döntését. A határidő-módosítás kérését a
szakmai felelősnek kell elbírálnia.

Határidő módosítás kérése
Elfogadás
Az elfogadói körben a döntő személyeknek már nincsen lehetőségük határidő-módosítást kérni. A szabályzatot csak
elutasítani, illetve elfogadni tudják. Elutasítás esetén a szabályzat lezárásra kerül, a tényleges lezárás az MM-szakértő
feladata.

Döntés az elfogadásról

Szabályzat jóváhagyása
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A jóváhagyásra küldést megelőzően a Társasági Szabályozás munkatársa minőségbiztosítási célból ellenőrzi a szabályzat
megfelelőségét. Amennyiben hibát észlel, visszaküldi a szakmai felelősnek javításra. Minőségi megfelelés esetén elindítja
a jóváhagyási folyamatot.
A szabályzat jóváhagyása rendszeren keresztül történik az űrlapon a „Jóváhagyók” mezőben megadott személyek
részvételével.
A jóváhagyás kapcsán az érintettek e-mailben értesülnek a feladatról, illetve a főoldali kijelzőjükbe is bekerül a jóváhagyási
feladat.
A jóváhagyást az űrlapon lehet elvégezni a véleményezéshez hasonló módon, azaz egy legördülő listából kiválasztható a
döntés.
A jóváhagyás kapcsán a jóváhagyók az alábbi lehetőségek közül választhatnak:
Jóváhagyva
Elutasítva – ebben az esetben a szabályzat elutasításra kerül, nem indítható újra
Jóváhagyó javítást kér -- ebben az esetben új elfogadói körnek kell indulnia
Abban az esetben, ha „Javítást kér”, akkor a szabályzatot a többi jóváhagyó nem fogja tudni jóváhagyni addig, amíg a
hibajavítási fázis be nem fejeződik.

Szabályzat jóváhagyása
Jóváhagyási helyettesítés beállítása
A jóváhagyóknak lehetőségük van arra, hogy jóváhagyási helyettesítést állítsanak be a rendszerben. Helyettesítés
beállításakor kiválasztható, hogy állandó helyettesítést vagy időszakos helyettesítés (kezdeti- és végdátum kötelező)
szeretnék beállítani. Időszakos helyettesítés esetén a végdátum elérésekor a helyettesítés automatikusan lejár, a
helyettes jogosultságai megszűnnek.
Az újonnan generálódó feladatok a helyettes jóváhagyó feladatkijelzőjében is megjelennek, így ő is el tudja végezni a
jóváhagyói feladatokat.

Szabályzat publikálása
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Szabályzat publikálásnál a Társasági Szabályozáson dolgozó munkatársnak már nincsen más dolga, mint a szabályzat
hozzáférőit és a hatályba lépés dátumát megadni. A szabályzat hatálybalépésére jövőbeni dátum is megadható. Ebben az
esetben a jogosultsági beállítások azonnal érvényre jutnak, mindenki láthatja a már publikált, de még nem hatályos
szabályzatokat a főoldalon az „Időzített publikálás” folyamatlépésnél.
A publikálás során, ha volt olyan megjelölt szabályzat, ami hatálytalanítandóként volt megjelölve, akkor ennek a
szabályzatnak a hatálytalanítása automatikusan megtörténik.
Publikált szabályzatok elérése

A publikált szabályzatok egyszerűsített felületről érhetőek el, ahol a fejlécben az évszámokra kattintva
válthatunk az évek között.
A lista a „Szűrés” részen többek között szűrhető nyilvántartási szám, cím, vagy szakmai felelős megadásával.

Publikált szabályzatok
Az egyes találati sorok végén szereplő „Dokumentumok” hivatkozásra kattintva, kibontva megjelennek az érintett
dokumentumok, melyek a fájl nevére kattintva megnyithatóak.

Publikált szabályzat dokumentumai
A publikált szabályzatok listában az olyan szabályzatok, melyek nyilvánosak, de van korlátozott terjesztésű
dokumentumuk, úgy jelennek meg, hogy látszik a szabályzat címe, megjelenik a „Dokumentumok” hivatkozás,

majd ha erre rákattint egy alacsony jogú felhasználó, akkor a korlátozott terjesztésű
dokumentumok nem kattinthatók a számára, a többi dokumentum azonban igen.

Szabályzatok keresése
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A szabályzatok keresésére kialakított felület lényege, hogy az egyes szabályzatok egy kényelmesen paraméterezhető
felületen legyűjthetőek legyenek, illetve, hogy a legyűjtés után a találati eredmények tovább szűkíthetővé váljanak. A
keresési felület kezdőlapján egy egyszerű kereséssel nyílik, ahol a legalapvetőbb keresési paraméterek állíthatók be.

Kereső felület
A keresés beállítása után a felhasználó egy külön oldalon tudja megtekinteni a keresés eredményét, ahol a találati listában
a szabályzatok kapcsán a legfontosabb adatokat láthatja.
A találati lista mellett található egy kereséspontosító panel, mely lehetővé teszi a kapott találatok további lépcsőzetes
szűrését. A panelben bármely érték változtatása kihatással van a találati listára.

Találati lista

Szabályzat felülvizsgálata, átütemezése
Szabályzat rögzítésekor a szakmai felelősnek meg kell adnia, hogy az adott szabályzatot hány évente szükséges
felülvizsgálni (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 vagy 3). A megadott érték a felülvizsgálati feladat feladatkijelzőbe való kerülésének
időpontját, illetve az emlékeztető e-mailek kiküldését befolyásolja.
Az e-mail értesítést követően az igazgatóság – belső egyeztetést követően – átütemezheti az adott időszakban esedékes
felülvizsgálatokat az egyenletesebb munkavégzés biztosítására. Ennek megfelelően az igazgatóság képviselői a
rendszerben tételesen átütemezhetik az egyes felülvizsgálatok időpontját. Az igazgatóság egy szabályzat felülvizsgálatát
a felülvizsgálati határidőnél korábbra ütemezheti, későbbre azonban nem.

Szabályzat felülvizsgálata
Szabályzat módosítása
A szabályzat felülvizsgálatának lehet eredménye a szabályzat módosításának igénye. A találati listában az egyes
szabályzatok mellett megjelenik egy-egy „Módosítás” gomb, melyre kattintva a rendszer módosítási funkciója érhető el.
A módosítás keretén belül a jelenlegi szabályzatról és minden dokumentumáról egy másolat készül új számmal, illetve a
jelenlegi szabályzatot felveszi a hatályon kívül helyezendők közé. Szabályzat módosításának kezdeményezése után a
módosított szabályzat kapcsolatai is lemásolásra kerülnek.
Ezt követően a szabályzat véleményezésre küldhető.

A rendszerben a szakmai felelős egy pipával jelezheti a mellékletek, illetve a
törzsdokumentum mellett, hogy azok üzleti értelemben módosultak-e. A pipákat kézzel kell beállítani. A Kijelölt
dokumentum üzletileg módosult gomb megnyomásával tudja a felhasználó véglegesíteni a jelöléseit.

Dokumentum változás jelölése
Az így létrejövő módosított szabályzatot az új szabályzatokhoz hasonlóan végig kell vinni a teljes véleményez ésijóváhagyási folyamaton.
Szabályzat felelősének módosítása
A rendszerben egy külön felületen lehet lekérni egy konkrét munkavállalóhoz tartozó összes szabályzatot. A kapott lista
alapján az egyes szabályzatokat külön-külön is új felelőshöz lehet rendelni, azonban a rendszer lehetőséget teremt arra
is, hogy a kapott listában szereplő összes szabályzatot kijelölve egy lépésben egy új felelőshöz rendelje a Társasági
Szabályozás munkatársa.

Szakmai felelős cseréje

Szabályzat hatályon kívül helyezése
A Társasági Szabályozás munkatársa külön folyamat indulása nélkül is hatályon kívül helyezhet szabályzatot. Ezt bármelyik
üzleti folyamatlépésben lévő szabályzat esetén a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatárs az űrlap tetején
megjelenő technikai gomb használatával ("Hatályon kívül helyezés") teheti meg

Hatályon kívül helyezés kezdeményezése

Riportok
A felhasználók a riportok lekérését a főoldalról a Riportok menüpont segítségével tudják kezdeményezni.
A megnyíló felületen lehetőség van különböző riporttípusok közül választani. A riportok generálását a
„Riportkészítés” gomb segítségével lehet kezdeményezni. A gomb hatásra az űrlap alján megjelenő dobozban ki lehet
választani, hogy megnyitni vagy menteni szeretnénk-e az elkészült riportot.

1. ábra Riport készítése

Ügyfélspecifikus igények megvalósítása (10 nap)
Jelenlegi Szabályzatkezelő alkalmazásunk moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy rendszer további ügyfélspecifikus
funkciókkal bővüljön.
Ennek módja, hogy előzetes koncepció kialakítása után személyes konzultáció keretén belül az érintettek bevonásával
megismerkedünk a pontos egyedi igényekkel, illetve nehézségekkel, problémákkal, melyekre már a helyszínen próbálunk
megoldási javaslatokat kínálni, illetve segítünk az ügyfél számára legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában.
Ilyen specifikus igény lehet például, hogy a munkavállaló vissza tudjon jelezni, hogy látta és tudomásul vette a publikált
szabályzatot. További gyakori ide tarozó igény az Excel-alapú riportok testre szabása.
A kereten túli ügyfélspecifikus igények árazása külön ajánlatadás keretén belül történik.

