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Zitec:Digitalizarea are sanse mai mari sa plece de jos în sus, decât dinspre
Bucuresti în restul tarii
Pandemia ne-a aratat ca digitalizarea în România are sanse mai mari sa plece de jos în sus decât dinspre
Bucuresti spre toata tara, ceea ce cred ca este un lucru foarte bun, a declarat, joi, într-o dezbatere de
specialitate organizata în marja Galei Regista 2021, Alexandru Lapusan, CEO Zitec.
"Din pacate, noi, în România, suntem undeva pe la coada Europei în ceea ce priveste digitalizarea, dar asta
reprezinta si o oportunitate. Sunt oportunitati pe care le-am vazut în pandemie si vin din comunitatile mici. Daca
va uitati la ce poate sa reformeze statul prin institutiile centrale pare ca viteza este foarte mica, spre deloc uneori.
În institutiile mai mici, în primariile mai mici lucrurile se pot întâmpla cu viteza mai mare. De aceea cred ca
pandemia a aratat ca digitalizarea la noi, în România, are sanse mai mari sa plece de jos în sus decât dinspre
Bucuresti spre toata tara si asta cred ca este un lucru foarte bun. Asta arata ca abordari cum ar fi de tip "Software
as a Service", cum este si Regista, pot fi adoptate rapid, aplicate rapid si se pot potrivi într-o gramada de situatii.
Nu prea mai vrem solutiile alea monstru facute pe bugete enorme si care nu ajuns sa fie puse în practica aproape
niciodata. Cu solutii moderne, cu cloud computing lucrurile pot sa mearga. Am vazut aceasta deschidere din partea
primariilor cu care noi am reusit sa colaboram si o crestere deosebita aici. Noi am ajuns, pâna la urma, sa avem în
prezent 800 de UAT-uri (Unitati Administrativ - Teritoriale, n.r.), cu o crestere foarte mare în pandemie. Din
perspectiva digitalizarii, un pic ne-a trezit la realitate si este un lucru foarte bun", a mentionat Lapusan.
Acesta a adaugat ca "drumul e lung, dar cred ca împreuna si cu o metoda de a face business curata si corecta în
piata libera, cu produse variate, cu concurenta reala, pâna la urma cetatenii primesc cea mai buna calitate".
Regista Digital, compania dedicata digitalizarii administratiei publice din România, organizeaza, joi, Gala Regista
2021, primul eveniment national în care vor fi premiate primariile si institutiile care s-au remarcat în procesul de
digitalizare în anul precedent.
Aplicatia Regista este dezvoltata de Zitec, lider pe piata de IT & digital marketing din România, specializat în
dezvoltarea de solutii si servicii de transformare digitala.
Pâna în prezent, peste 800 de institutii publice si companii din toate judetele României si-au îmbunatatit procesele
de lucru si au redus birocratia prin intermediul Regista, lider de piata pe segmentul aplicatiilor de registratura si
managementul documentelor în administratia publica locala.
Regista are peste 15.000 de utilizatori la nivel national care au înregistrat de-a lungul timpului peste 16 milioane
de documente în aplicatie, si numara peste 500 de institutii care folosesc portalul e-Guvernare.
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