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Vasja Vehovar pozdravlja poenotenje spletnih strani države
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Moderna spletna uprava je zelo velik projekt, ki bi se ga že zdavnaj
morali lotiti strateško in sistematično, pravi Vasja Vehovar, vodja
projekta RIS (raba interneta v Sloveniji) in izredni profesor statistike
na fakulteti za družbene vede. Po njegovem mnenju zdaj verjetno ni
prave vizije niti definiranega poslanstva, saj se vladna ekipa
vzpostavlja, zdajšnje strani pa razraščajo v vse smeri kakovosti in
stroškov. Odločitev o vzpostavitvi poceni in oblikovno preproste
odprtokodne platforme za vse strani se mu zato v teh okoliščinah zdi
dobra - čeprav bodo morda nekatere strani videti še bolj dolgočasne.
Funkcionalne, vsebinske in finančne prednosti odtehtajo lep dizajn.
Po tehnološki centralizaciji bi strani lahko poljubno lepo izoblikovali.
Večina opravljenih raziskav o tej temi še drži, pravi Vehovar, enako
velja za nakazano rešitev: strani je treba predvsem centralizirati in
poenotiti. Več na (
http://www.ris.org/main/rubrika2/readrub2.php?sid=102  [+] ).
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