
 

ДАЙТЕ МИ КОМПЮТЪР, ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ РАБОТЕЩ

Напредването в кариерата, финансовите стимули и засвиде-
телстването на уважение – всичко това е чудесно, но ако наисти-
на искате да мотивирате държавните служители и да ги тласнете
в руслото на съвременната информационна революция, дайте им
подходящи компютри. В дигиталния век технологията улеснява
културните промени. Нито бизнес-хората с техните лаптопи
Pentium, нито децата, свалящи MP3-файлове, ще повярват, но
много правителствени чиновници все още прекарват деня си,
тършувайки из монохромни компютърни интерфейси, свързани с
матрични принтери. Осигурете възможност за достъп до Интер-
нет на машините им, дайте им мишка и ги оставете да посочват,
да кликват и да изпробват падащите менюта като всички остана-
ли. Количеството време, което ще им е нужно за изпълнение на
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дадена задача, ще се намали, очевидно, и няма да се губи време
по-младите служители, които са израснали с Java и Windows, да
се обучават на старите системи.

Особено внимание трябва да се обърне на идеята да се обо-
рудва всеки правителствен служител с компютър, за предпочита-
не лаптоп, който може да отнесе вкъщи за собствена употреба.
Това веднага ще направи правителството образцов съвременен
работодател и ще изпрати позитивни вибрации във всички посо-
ки. Ще покаже на държавните служители, че са ценни и може да
се има доверие в качествата им, но също и че могат да отделят
време за собственото си развитие. Това ще означава, че всички
служители са т. нар. „хора на знанието“ (knowledge workers), мо-
гат да използват компютър, за да вършат работата си, и са под-
готвени да предоставят услуги по електронен път. И тъй като не
всички правителствени работници получават средни или високи
доходи, това ще помогне да се прехвърли мост над ИТ-бездната
между бедност и богатство. Трябва да се обърне внимание на
вложенията, техническата помощ, информационната сигурност и
на въпроса за собствеността, но тези детайли не са непреодоли-
ми и подобни програми вече са изпробвани в частния сектор.

Автомобилната компания Ford обезпечи с пакет, включващ
компютър от високо ниво, принтер, Интернет-услуги и потреби-
телска поддръжка, 350 000 служители от цял свят, на цена 800
долара на служител. Правителствата могат да преговарят за по-
добни отстъпки на базата на големия обем на сделката; Америка-
нският конгрес е пресметнал, че предоставянето на безплатен
компютър и Интернет-достъп на всеки федерален служител с по-
не 1 година стаж (около 1,8 милиона души) ще струва около 1,4
милиарда долара. Това изглежда голяма сума, но инвестицията ще
има бърза възвращаемост, ако се направи във връзка с други
инициативи за доставяне на онлайн-услуги. Трябва да се осъзнае,
че не може да съществува е-правителство без е-работници.

Вместо да седят на обсипани с хартия бюра, държавните слу-
жители в бъдеще ще бъдат „хора на знанието“, настанени във
виртуални департаменти с огромни количества ценна информа-
ция, с която ще боравят с лекота. Те ще работят за агенции като
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Европол, европейската полицейска организация. Основната
функция на тази съвременна, наднационална агенция от публич-
ния сектор със седалище в Хага, Холандия, е да си сътрудничи и
да споделя знания с различни европейски полицейски служби.
Нейните служители работят в изцяло компютъризирана среда,
където се използват електронни съобщения вместо други видове
комуникация, където има приложения за работния процес вместо
вкарване на данни и боравене с документи и където съществуват
складове за данни вместо офис-шкафове. Никола Пуне, ИТ-
шефът на организацията, казва: „От шофьора до директора, все-
ки включва своя компютър всяка сутрин, всеки ден. Всичко се
прави в Мрежата, включително събрания и срещи, определяне на
дневен ред, искания за почивки и пътувания, както и бизнес-ад-
министриране.“

Правителственият формуляр трябва да отмре. Той е идеален
за събиране на данни. Но автоматизираните и защитени системи
могат да осигурят унифициран метод за работа с формуляри през
целия им жизнен цикъл, без да трябва да се променят стандарт-
ните процедури на работния процес за искане, проверяване,
одобряване, отхвърляне, разпространяване, препращане и деле-
гиране на работа. Електронният формуляр може да бъде подаден
онлайн до някоя агенция от гражданин или служител и уеб-
сървърът ще провери съдържанието му и незабавно ще уведоми
ищеца за евентуални проблеми, премахвайки необходимостта от
чиновническа помощ за тривиални проблеми, като например
липсващ пощенски код. Сървърът изпраща проверения формуляр
по електронната поща до съответния чиновник, който би могъл
да направи бърза ръчна проверка на отделни части, които няма
как да бъдат обработени автоматично. Тогава чиновникът кликва
върху икона, за да изпрати формуляра за одобрение на специа-
лист, който добавя електронен подпис, предотвратявайки промя-
на в решаващите полета. Едновременно формулярът се изпраща
по електронната поща до счетоводния офис и обратно до чинов-
ника, който изпълнява исканата услуга. По този начин се спестя-
ва изключително много време и усилия, в сравнение със стария
способ на боравене с документите, разнасяйки ги от офис на
офис или пускайки ги по факс.
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При автоматизирания работен процес документите и складо-
вете за данни могат да бъдат използвани за обединяване и цент-
рализиране с цел по-лесно анализиране и отчитане. Възможно е
да се предприемат по-ефективни решения и действия, като се из-
ползват обединени техники за търсене на данни с цел извличане
на скрити тенденции в огромно количество данни. Например чрез
разпознаване на кодовете на две фактури за една и съща проце-
дура агенция за социално подпомагане може да разкрие двойно-
то изплащане на дадено искане за отпускане на помощ. Техники-
те за търсене и анализ могат да помогнат на данъчните инспекто-
ри да открият данъчни измами. Анализът на усвояването и под-
държането на записи може да помогне на правителството да изг-
ради по-добри социални служби, като агенциите за социални ус-
луги работят в тясно сътрудничество с други организации – по-
лиция, здравни служби, неправителствени организации и общест-
вото като цяло. Когато правителствените организации купуват
решения за управление на документи и работен процес, те, общо
взето, търсят продукти, които могат да осигурят хранилище за
данните и на служителя, и на гражданина, така че всеки от тях да
може да получи достъп до информация, отговаряща на нуждите
му.

Интернет-технологиите, като Интранет и инфраструктури за
съобщения, могат да засилят комуникациите и обмена на инфор-
мация и когато те се използват заедно с управлението на работ-
ния процес и с документите и технологиите за складиране на дан-
ни (data warehouse), правителствата са способни да създадат ра-
ботно пространство, където данните се съхраняват и организират
през границите на ведомствата, а процесите се оптимизират, за да
може персоналът да се ориентира към работа в екип. Въпреки че
агенциите съкращават обучението на своя собствена отговорност
(нито едно автоматизирано средство не е продуктивно, ако пер-
соналът не е в състояние да борави с него), повечето от тези про-
дукти са учудващо лесни за употреба, а графичният потребителс-
ки интерфейс ускорява темпото на усвояване. Когато всички слу-
жители са онлайн, всеки може по естествен начин да преминава
от работа с документ към работа във виртуална група и да бъде
уведомяван своевременно, независимо колко бързо се променя
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ситуацията. Те могат да се отклонят, за да разрешат неотложен
проблем или да допринесат за постигането на определена цел, без
старша намеса в хода на тяхната ежедневна работа.

През 1998 г. Департаментът по заетостта, обучението и об-
разованието в щата Южна Австралия лансира онлайн-решение за
координиране разпределението на хиляди компютри за повече от
600 училища, разпръснати на голяма географска площ. За първи
път департаментът извърши такова действие навреме и в рамки-
те на определения бюджет; предишните опити за доставяне и инс-
талиране на оборудване и за обучение на потребителите отнема-
ха не по-малко от година. Новото средство за сътрудничество
позволяваше на всички заети в проекта – персонала на департа-
мента, училищните администратори и независимите доставчици –
да допринасят с действия, въпроси, задачи, контакти, опит, идеи
за справяне със специфични проблеми. Всеки път, когато на ня-
кое училище беше доставено оборудване и бе инсталирано от
доставчика, и местният персонал се сблъскваше с проблем при
внедряването, информацията своевременно биваше вкарвана в
системата. Мениджърите на проекта бяха предупреждавани неза-
бавно чрез интегрирано водене на дневник и отчитане на грешки.
Те можеха да анализират всички аспекти на разпределянето, да
вземат решения и да поставят задачи на подчинените си. Връзки-
те към бази данни, запитвания и отчети позволяваха на потреби-
телите да гледат на данните по различни начини, а интегрирането
с Интернет даде на всички участници в проекта достъп до една и
съща информация по едно и също време. Тъй като системата за-
писваше обобщено знание от всяка инстанция и всеки разрешен
проблем, персоналът на департамента ставаше все по-компетен-
тен с всяка изпълнена задача. По думите на Карън Дермоди, ме-
ниджър на проекта: „Ние не си губим времето да разрешаваме
даден проблем отново и отново.“

Правителството има лоша слава по отношение на поуките от
минал опит, така че способността да се използва едно знание от-
ново е жизненоважна за осигуряване на последователна работа,
особено върху големи проекти. Агенциите обикновено обхващат
огромно количество данни – терабайтове се събират за един про-
ект или гражданин – и тези данни трябва да бъдат съхранени, ор-
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ганизирани, анализирани и споделени, за да се трансформират в
нещо полезно. Улесненото проследяване на анализът на тенден-
циите, анализът на времето за реакция и обменът на знания –
всичко това все повече се превръща в основата за бъдещи реше-
ния на правителството.

НАПРАВИ ГО ЛЕСНО

Персоналът от обществения сектор, работещ в онлайн-света,
трябва да се справя с много по-голямо изобилие от обекти, откол-
кото ако е офлайн. Членовете му се сблъскват с по-сериозни пре-
дизвикателства, в сравнение с комерсиалните потребителски
центрове, които нормално имат по-тясно дефиниран фокус и от-
говарят на предсказуеми въпроси. В правителството не винаги е
възможно да се предскаже или контролира естеството на запит-
ването, а персоналът трябва да разбере, че някои обаждания са
по-важни от други. Отговарянето на запитване за данъчните
сметки е важно, но отговарянето на обаждане относно социални-
те служби може да бъде въпрос на живот или смърт. Това влияе
върху работното време, нивата на персонала, обучението и про-
цедурите. Правителствените телецентрове и гишета за цялостно
обслужване трябва да оценят и да категоризират типовете запит-
вания, които получават, и отговорите, които следва да дадат.
Процесите и структурите трябва да са достатъчно гъвкави, за да
позволяват достъп до смесица от специализиран и неспециализи-
ран персонал, също и да обезпечат правилните процедури, за да
бъдат служителите напълно улеснени и да не се налага граждани-
те да чакат. В много ситуации телекомутирането и работните гру-
пи ad hoc стават жизненоважни опции.

Персоналът на телецентъра Нюхам 2000 в Лондон се зани-
мава с всичко – от местни данъци и такси до местната околна сре-
да, от домакинските улеснения до пропуски за училищни пътува-
ния. Борави с плащания от кредитни и дебитни карти на гражда-
ните и осигурява услуги, като телефонен номератор за целия
градски съвет. Компютърната система на този телецентър изиск-
ва персоналът да „затваря“ всяко запитване, така че в случаите,
когато не е възможно да се реагира веднага, отделните служите-
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ли поемат отговорността, придвижват въпроса и се обаждат
допълнително да съобщят отговора. Така персоналът на този
телецентър действа като адвокат на гражданите, обръщайки се и
към други ведомства за исканата информация или интервенция.
Като се поверява на служителите този вид отговорност и им се
дават точните инструменти за достъп до точната и актуална ин-
формация, за да задоволят нуждите на обаждащия се, това спома-
га за съсредоточаване върху резултатите, а не върху процесите.
Също така намалява необходимостта от среден мениджмънт,
улеснявайки правителството при опростяването на организаци-
онната структура и премахването на традиционните йерархични
бариери.

Хората са склонни да обръщат по-голямо внимание на неща-
та, ако информацията е леснодостъпна. Те са склонни да използ-
ват опита на другите, ако може лесно да се контактува с тях.
Склонни са да следват правилните процедури, ако са лесни за
следване. Това е основната предпоставка за „knowledge manage-
ment“ („управление на знанието“). Понятието има много опреде-
ления, но по-важна е концепцията за пълно използване на данни-
те, свързани със способностите и идеите на служителите. Успеш-
ното управление на знанието впряга новата технология, така че
точната информация отива при точния човек на точното място в
точния момент. Въпреки че технологията улеснява управлението
на знанието, то не може да бъде продавано в кутия. Много аген-
ции внедряват сложни Интранети, складове за данни и други сис-
теми, но се провалят при превръщането на своите инвестиции в
капитал, пренебрегвайки всичко останало, което трябва да се
направи, за да бъде знанието на разположение, като внедряване
на информация в системите и процесите, прилагане на стимули за
мотивиране на служителите и създаване на съюзи, за да влеят в
организацията нова мъдрост. Управлението на знанието трябва
да се третира повече като инвестиция, отколкото като разход. Съ-
ществуват много примери в правителствената дейност за разра-
ботване на скъпи, неефективни програми и за вземане на непра-
вилни решения, базирани на грешна информация. Агенциите съ-
що така плащат скъпо, когато забравят какво знаят служителите
и партньорите или когато служителите напуснат и отнесат цяла-
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та информация, която знаят, със себе си.

В повечето организации не е напълно ясно кой притежава
знанието на персонала, дали информацията, която имат служите-
лите в главите си или на твърдите си дискове, е собственост на
правителството, или е просто под наем. Не е ясно кой държи пра-
вата върху знанието на консултантите и аутсорсваните служите-
ли. Не е ясно каква информация може легално и етично да се спо-
деля през границите на организациите, както и с партньори от
частния сектор или с обществото. Компанията Andersen
Consulting можа да даде печелившата оферта, значително по-нис-
ка от офертите на другите компании, за договор за Британската
национална застрахователна система, защото тя разработи пър-
воначалната система и запази правото на интелектуална собстве-
ност, което бе оценено на 100 милиона английски лири (60 мили-
она щатски долара). Всеки друг доставчик, който би поел систе-
мата, беше задължен да вземе лиценз от Andersen Consulting.
Парламентарна комисия посъветва правителството да „прегледа
отново“ своите решения относно правата на собственост върху
правителствените компютърни системи, „особено където тези
системи са решаващи за публичния бизнес и ще трябва да
продължат да работят дори когато доставчикът се смени“.

В Канада в набор от ръководни принципи за управление на
знанието, предложен от Комисията за обществени услуги, се каз-
ва, че информацията и източниците на данни трябва да са извест-
ни на всички служители, на други правителствени ведомства, на
други нива на правителството и на други партньори, с изключе-
ние на случаите, когато се изисква конфиденциалност или защи-
та на интелектуалната собственост; информацията трябва да бъ-
де леснодостъпна и лесна за използване, чрез съответните систе-
ми, интегрирани с бизнес-приложения; това знание, информация
и данни трябва да бъдат управлявани в защита на правата на ин-
телектуална собственост и за запазване на корпоративната исто-
рия на агенциите; а мениджърите следва да се държат отговорни
за знанието и за управлението на информацията в своите облас-
ти и да се подсигури обучение и възможности за развитие на спо-
собностите и уменията на персонала с цел ефективно управление
на информацията.
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