PublieksZaak
Digitale innovatie met PublieksZaak
Digitale transformatie blijft een speerpunt op de agenda van de overheid. Centraal daarin staat
het ‘Publieksgericht Werken’, oftewel het digitaal kunnen uitvoeren van de overheidsfunctie op
basis van eenduidige en efficiënte interactie met het publiek; de burgers, bedrijven en
instellingen.
Wat is PublieksZaak?

PublieksZaak

De PublieksZaak Suite biedt uitvoeringsorganisaties binnen de overheid innovatieve digitale instrumenten om
alle facetten van publieksgericht werken, van vraag tot uitkomst, in te kunnen vullen.
De modulaire opbouw van PublieksZaak geeft overheidsorganisaties de gelegenheid om digitaal te groeien in
het tempo en richting die gezien de ambities en verandercapaciteit van de organisatie het meest van
toepassing is. De basisfunctionaliteiten van PublieksZaak alleen zijn al meer dan voldoende om de tijdige en
juiste afhandeling van de primaire overheidsprocessen op digitale wijze te borgen. Daarnaast biedt de Suite
componenten als Robotics en AI die meer diepgaande digitale strategieën kunnen waarmaken.
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Waarom PublieksZaak?
Compleet platform voor het digitaliseren en
optimaliseren van uitvoeringswerkzaamheden
inclusief de interactie met het publiek (van
vraag tot uitkomst).

Veilig door te voldoen aan de kaders voor
informatie- beveiliging gesteld vanuit de AVG en
BIO en toegangsverlening op basis van DigiD en
e-herkenning.
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Snel door een business gedreven implementatiemethodiek en een groeiende portfolio aan
herbruikbare processen en functionaliteiten.

Toekomstbestendig door borging van kennis,
ervaring en expertise in een omvangrijk partnerecosysteem en inzet van kwalitatieve
marktleiders/softwarecomponenten.

Componenten PublieksZaak Suite
PublieksZaak Suite is ontwikkeld op basis
van vier krachtige ICT-componenten, die
optimaal samenwerken:

PublieksZaak is een product
van 1DigitalNL.

Pega Platform dé marktleider op het gebied
van dynamisch casemanagement, voor de
efﬁciënte uitvoering en omnichannel
contactmogelijkheden met het publiek
waarbij het gebruik kan maken van robotics
en artiﬁcial intelligence functionaliteit.
Alfresco voor interactieve beleidsontwikkeling, beheer van documenten,
dossiers en archivering.
EnterpriceDB als database oplossing voor veilige opslag van data.
Red Hat Openshift als container clustermanager om technische
componenten in de Cloud optimaal samen te laten werken, waardoor de
beschikbaarheid van PublieksZaak omgeving optimaal gegarandeerd is.
Interactie Overheid - Publiek
De PublieksZaak Suite voorziet in:
• Dynamisch in te richten end-to-end processen
• Eenduidige omnichannel interactiemogelijkheden met publiek
• Robotics en Artiﬁcial Intelligence voor optimale digitale dienstverlening
• Realtime stuurinformatie op zaak-, klant- en ketenniveau
• Integratie met relevante overheidsbouwstenen incl. 10 basisregistraties
• Portfolio van herbruikbare functionaliteiten, processen en koppelvlakken
• Documentgeneratie in stijl van de overheden
• Automatische archivering op basis van kenmerken (Nen 2082)
Overheid

Publiek

Any device

Missie
Wij helpen overheidsorganisaties om hun doelstellingen op
het gebied van digitale
transformatie waar te maken
met innovatieve producten en
bijbehorende dienstverlening.
We leggen hierbij de verbinding
tussen dienstverlenings- en
organisatiedoelstellingen,
informatievraagstukken en
automatiseringsoplossingen.
Wij spreken uw taal en snappen
de vraagstukken waar uw
organisatie mee te maken heeft.
Onze missie is de creatie van
publieke waarde.
1DigitalNL bestaat uit
specialisten met een bewezen
trackrecord in de markt als het
gaat om digitale transformatie.
Contact
Neem contact met ons op om
samen te verkennen wat
PublieksZaak voor uw
organisatie kan betekenen.
overheid@1digitalnl.eu
088-0776700
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Continuïteit digitale dienstverlening
In het nieuwe digitale tijdperk is de hoge beschikbaarheid van infrastructuur
een essentiële basis is voor een goede digitale dienstverlening.
PublieksZaak voorziet in een schaalbare virtuele infrastructuur (Cloud
Technologie) die zorgt voor een hogere continuïteit, beschikbaarheid en
wendbaarheid van de digitale diensten tegen optimale beheerkosten.
PublieksZaak uitrol kan op drie manieren:
• Shared Service Centers (SSC’s) overheid
• Public Cloud
• On-premise

