
Digital Gov Delivered

Government Centre adalah rangkaian modul yang memungkinkan petugas pemerintah untuk melakukan administrasi, proses, dan 

 Government Centre

Apa yang disediakan oleh Government Centre

siap dipakai untuk:

Fitur:
•   Proses  

Mendukung aliran proses dari ujung ke ujung atas pengajuan layanan digital.
• Proses pengajuan layanan digital
• Persetujuan pengajuan layanan digital
• 

• 
• 
• 
• Pencarian pengajuan

•  
 

•Pesan SMS terpadu
• 

•  Kinerja  
 

• 

pengajuan layanan digital dari masyarakat. 

diharapkan.

Manfaat:
•  Dirancang khusus untuk pemerintah

EGP dirancang khusus untuk digunakan oleh pemerintah dan Government 

•  Ramah terhadap para pengguna   

•  Adaptasi terhadap perubahan kebijakan
Pengaturan administrasi layanan digital dirancang dengan kemudahan 

•  Keamanan yang tersedia

kerahasiaan dan keamanan. Pada saat yang sama, jejak audit mampu 

dan aplikasi.

• 
• Pelampiran document dan status

• ntegrated e mail messaging

• 
• 
• 
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pemberian layanan dari masing-masing instansi pemerintah dan 
pemerintahan secara keseluruhan.

Pemantauan Kinerja

Fitur:
•  Laporan kinerja

 

• Kinerja oleh instansi pemerintah

• Kinerja oleh layanan digital
• Kinerja oleh petugas individu
• Kinerja oleh kelompok kerja

digital mereka.

Fitur:
•  Pengaturan dan pembaruan layanan digital

• Pengaturan informasi dan deskripsi

•  

• Penempatan tugas  kembali
• Penempatan  tugas

•  Alur Proses

Memberikan pengendalian kepada instansi pemerintah atas detail yang 
ditampilkan oleh layanan digital.

Memberikan kontrol kepada instansi pemerintah terhadap detail yang 
ditampilkan oleh layanan digital.

Instansi pemerintah dapat menerapkan alur - alur yang telah tersedia pada 
semua layanan digitalnya. Alur standard mampu mengatur pasca-persetujuan 
dan pengambilan dokumen.

• Pengaturan dokumen pendukung
• Informasi mengenai biaya
• Prasyarat
• Waktu proses
• Pertanyaan yang sering diajukan
• Informasi mengenai hukum dan peraturan

Memberikan pengendalian kepada instansi pemerintah atas proses dan 

• 
• 
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