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Scopul tezei: analiza impactului în urma implementării sistemului
informaţional în procesul de gestiune al organizaţiei.

Obiective:
1. Studierea conceptelor teoretice privind sistemul informaţional şi
eficientizarea activităţii companiei
2. Cercetarea componentelor sistemului informaţional într‐o organizaţie
3. Determinarea rolului sistemului informaţional în activitatea
organizaţiei
4. Prezentarea IDSI
5. Analiza sistemului informaţional „MANTIS” al IDSI
6. Determinarea importanţei sistemului informaţional „MANTIS” în
procesul decizional al IDSI
7. Analiza proceselor de management a IDSI prin prisma sistemului
informaţional „MANTIS”
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Sistemul informaţional este reprezentat
ca ansamblul datelor,
.

informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi
mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să contribuie la stabilirea şi
realizarea obiectivelor organizaţiei.

Sistemul informatic este un ansamblu structurat de proceduri şi
echipamente electronice care permit prelucrarea automată a datelor şi
obţinerea de informaţii.
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Sistemul nervos

Sistemul decizional
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Fluxul informaţional în funcţie de specificul activităţii organizaţiei

Întreprindere de stat
Companie de distribuţie

Întreprindere industrială

Întreprindere de comeţ

Societatea de administrare
Sursa: www.directum.com.ua
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Necesitatea SI în cadrul organizaţiei
• Evoluţia cerinţelor business
• Nivelul înalt de birocraţie (numărul
sporit de documente pe hîrtie)
• Înlocuirea treptată a documentelor pe
hârtie cu documentele în format electronic
• Nevoia de structurare a informaţiei din cadrul organizaţiei
• Creşterea exponenţială a volumului de informaţie
• Necesitatea asigurării schimbului şi accesului la informaţie
• Creşterea necesităţii reglementării şi controlului
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Fondatori
1. Academia de Ştiinţe a Moldovei
2. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Viziunea IDSI pînă în 2020
IDSI îşi propune să reprezinte, în sistemul Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare al ţării,
un institut de referinţă, care să promoveze utilizarea tehnologiilor societăţii
informaţionale în domenii‐cheie pentru dezvoltarea acestei societăţi.
Direcţiile ştiinţifice principale ale IDSI
‐ Cercetări aplicative şi prospective ("foresight") privind dezvoltarea societăţii
informaţionale
‐ Proiecte şi aplicaţii de sisteme‐suport de decizie şi reţele colaborative tehnico‐
ştiinţifice
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ORGANIGRAMA
Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

Consiliul ştiinţific

Consiliul de
administraţie

Director

Director adjunct

Secretar ştiinţific
Serviciu
e‐Transformare
Laboratorul
Cercetare
Dezvoltare a
Societăţii
Informaţionale

Serviciu
relaţii internaţionale,
transfer tehnologic
Serviciu
finanţe, contabiitate,
personal, cancelaria,
protecţia muncii

Laboratorul
Tehnologii
Informaţionale şi
Comunicaţionale

Serviciu
de deservire
şi gospodărie

IDSI este certificat :
SMC ISO 9001:2008 (CN: AJAEU/09/11667)
SMM ISO 14001:2004 (CN: AJAEU/10/100657)
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Mantis ‐ un Sistem Informatic de management al proiectelor din cadrul
IDSI adaptat cerinţelor funcţionale ale institutului prin intermediul
căruia are loc monitorizarea activităţii zilnice a angajaţilor
Atribute generale:
• Aplicaţie WEB – disponibil de
oriunde

•
•
•
•
•

Open Source
Cîmpuri adaptabile de utilizator
Filtre
Viteza de acces
Număr mare de plug‐uri care
extind funcţionalităţile
• Notificări prin e‐mail

Atribute de calitate:
•
•
•
•
•
•
•

Fiabilitate
Disponibilitate
Mentenabilitate
Uzabilitate
Stabilitate
Funcţionalitate
Performanţă

Schema‐tip de executare a proiectului

Angajat 2
Sarcina 1

Angajat 3
Angajat 4

Proiecte

Sarcina 2

Angajat 5
Angajat 3

Sarcina 3

Angajat 7
Angajat 1

Indicatori de activitate

Angajat 1

Angajat 3
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Conducător Uv: Solcan Angela

Conducător IDSI: Anastasia Ştefăniţă
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Control Acces
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Transparenţă
în luarea
deciziei

Securitatea
informaţională

Planificare
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Rezultate IDSI în urma implementării SI Mantis

Anul

Unit.
pers.
Edificii VLAN VPN
(eInfrastr.)

Cutii
poştale

Nr.
Servicii

Nr. instituţii

Calcula
toare

2007

38

8

0

0

70

3

20

400

2012

6

14

35

5

Peste
1000

11

27

peste
1200

Dinamica

S-a
redus de
6.3 ori

A
crescut
de 1,75
ori

A
crescut
de
17 ori

A
crescut
de 3.66
ori

A crescut
A
de 1.35
crescut
ori
de 3 ori
13

Analiza datelor SI Mantis pentru 1 angajat IDSI

Măsuri de eficientizare: organizarea şedinţelor eficiente
Metoda Agile, Tablă interactivă, prezentări ppt etc.
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Prin implementarea SI Mantis şi paralel a standardelor de calitate ISO 9001 şi de mediu
ISO 14001, IDSI a reuşit să eficientizeze activitatea internă dar şi conlucrarea cu clienţii
organizaţiei. IDSI a iniţiat procedura de implementare şi certificare ISO 27001 ‐ sistemul de
management pentru securitatea informaţiei (IDSI operează cu date cu caracter personal)
15

Graficul creşterii numărului de vizitatori online ai IDSI
MANTIS – sistem informatic de management al proiectelor

TWIKI – sistem informatic pentru managementul cunoştinţelor

Site oficial: www.idsi.md – platformă de diseminare a rezultatelor
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Concluzii
 Un sistem informaţional poate fi abordat ca un instrument de:
Management
de Control

Calcul al salariului
Motivare

Monitorizare
Sancţionare

Organizare internă
Transparenţă, vizibilitate etc.

 SI Mantis a devenit un instrument de management pentru
administraţia IDSI şi un mecanism de lucru zilnic pentru angajaţii IDSI
 Prin implementarea SI Mantis şi paralel a standardelor de calitate ISO
9001 şi de mediu ISO 14001, IDSI a reuşit să eficientizeze activitatea
internă dar şi comunicarea cu clienţii organizaţiei
 Datorită implementării trilogiei: Mantis+Twiki+Site, vizibilitatea IDSI
creşte, fiind pe locul 3 în topul webometrics al organizaţiilor de
cercetare din RM.
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Recomandări
 Modelul IDSI de implementare a SI Mantis este recomandat pentru toate
organizaţiile din sfera de cercetare din RM precum şi companiilor din alte
domenii de activitate
 Se recomandă utilizarea sistemelor informaţionale, inclusiv a paginilor
web ale organizaţiilor de cercetare (conform modelului IDSI) ca o metodă
de diseminare a rezultatelor ştiinţifice înregistrate
 Modificări operaţionale ale SI Mantis:
‐ căutarea automată a documentelor prin indicarea cuvintelor‐cheie,
fără a căuta sarcina‐sursă
‐ afişarea istoricului documentului din sistem: cine si cînd a operat
modificari, cînd a fost ataşat, versionare etc.
‐ activarea funcţiei de calculare automată a salariilor, premiilor în
baza datelor din SI Mantis
 Reformularea şi adapatarea indicatorilor de activitate din SI Mantis
pentru acoperirea tuturor activităţilor angajaţilor IDSI şi pentru asigurarea
generării de date veridice şi actuale
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Vă mulţumesc pentru atenţie!

19

