Интернет апликација се налази на адреси cepis.spc.rs/parohija и
доступна је за коришћење свим парохијама Српске Православне Цркве.
Апликација је израђена по стандардима који омогућавају даљу примену
и повезивање са другим административним системима, једноставна је
за употребу, а основна намена јесте евиденција, обрада и
прослеђивање информација унутар једне парохије. Регистар се може
повезати са епархијском информативном службом чиме се ставља у
функцију ширем административном и геолокацијском простору.
Основне карактеристике:
Парохијски регистар је у сврси
бољег
информисања
и
комуникације
између
свештеника и парохијана.
Основни задатак је лако и
уредно вођење евиденције
чланова, олакшавање рада
парохијске
заједнице
и
доступност информација "на
клик".







"Моја парохија" је дизајнирана у сарадњи са парохијским
свештеницима, а током креирања, бринули смо о многим аспектима њене
употребе - од начина рада, разумљивости до начина достављања порука.
Апликација је препоручена за употребу од стране ЦЕПИС-а, а
примену су пронашле и друге службе СПЦ-а.
Програм је применљив и у другим областима где год постоји
потреба да се креирају затворене групе или заједнице као што је на
примерима катихетских одбора.
Једноставна активација и употреба софтвера је био један од основних
задатака приликом дизајнирања система. Практично, обука је непотребна, а
систем је применљив и као мобилна апликација.
Имејл комуникација је употребљена као основни сервис за дистрибуцију
порука. Процењено је да је то ажуран, практичан и удобан начин за све
кориничке стране.

На сликама је
приказано неколико
"екрана" апликације
које употребљавају
крајњи корисници чланови заједница.
Дизајн је тестиран у
пракси и показао се
као јасан и конкретан.
Комплетан систем је
"on-line" и доступан је
на свим уређајима
који поседују интернет
везу.
ЦЕПИС препорука
Апликација "Моја парохија" је од стране ЦЕПИС-а
препоручена за употребу парохијским заједницама.
"Центар дакле сматра да је ова иновација у
мисионарском кругу деловања парохијске заједнице веома корисна и
сврсисходна. И не само то, апликација је корисна и за комуникацију
између парохијана и парохијског свештеника, и уопште клира и
верног народа, на начин који не омета, нити оптерећује ни једне ни
друге, а опет информација стиже у оба правца. Одлична идеја, за
сваку похвалу. Одлична реализација."
ђ.Александар Савић
управник Центра за проучавање и употребу савремених технологија
Српске Православне Цркве
cepis.spc.rs

Све потребне информације као и
техничку подршку, можете добити на
интернет страницама ЦЕПИС-а или путем
имејл адресе infologistika@gmail.com
http://дигиталнодоба.срб

"Моја парохија" - http://cepis.spc.rs

КАКО НАПРАВИТИ
"МОЈУ ПАРОХИЈУ"
Регистрација
парохије
се
врши
једноставним
попуњавањем формулара са основним подацима о
парохији и надлежном свештенику који уједно и креира
налог.
Након потврде, систем ће креирати нову парохију у
регистру, а корисник налога истог момента има могућност
приступа и увида у рад система. На имејл корисника,
након отварања налога, стижу сви потребни подаци (од
припремњеног огласа за фотокопирање до јасног и
кратког упутства).
Апликација је једноставна за употребу, брза је за
руковање, а имате и могућност пробе, тестирања тако да
се употребљава без ризика и "незгодних ситуација".
Како би олакшали рад, креирали смо кратко видео
упутство од 3 минута које сажето и јасно објашњава
комплетну употребу административног дела (адресара и
опције за отпремање порука).
На сликама у прилогу је приказано неколико "екрана"
путем којих се управља адресаром парохијана и порукама
унутар система једне парохије. Основна идеја приликом
израде дизајна опција јесте била "рад на клик" тј.
поставити максималну функционалност у што мање
"кликова" и разумљивост без посебне обуке и упутстава.
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