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EUP 
EVIDENCIA ULOŽENIA 
PÍSOMNOSTÍ 

Papierové dokumenty sú aj napriek postupnej elektronizácii stále 
rozšíreným spôsobom ukladania informácií organizácie. Sú súčasťou 
spisov vedených v čisto papierovej podobe, ale aj spisov hybridných, ktoré 
obsahujú elektronické aj papierové záznamy. Nájsť elektronicky evidovaný 
papierový dokument môže byť zložité, najmä ak evidenčný a registratúrny 
systém neidentifikuje miesto jeho fyzického uloženia. 

Riešenie EUP umožňuje efektívnu a prehľadnú elektronickú evidenciu 
fyzického uloženia papierových dokumentov.

[ RÝCHLE VYHĽADÁVANIE A PORIADOK V PAPIEROVÝCH 
DOKUMENTOCH ]
EUP je priamo určený organizáciám, ktoré potrebujú minimalizovať čas 
vyhľadania papierových dokumentov a nestratiť kontrolu nad ich použitím, 
uložením či vyradením. 

[ PREHĽADNÁ EVIDENCIA FYZICKÝCH DOKUMENTOV ]
Riešenie EUP je navrhnuté tak, aby bolo možné dokumenty evidovať podľa 
organizačnej štruktúry organizácie. Fyzické dokumenty sú elektronicky 
evidované do tzv. úložných jednotiek. Každá úložná jednotka reprezentuje 
konkrétne fyzické miesto uloženia dokumentu, prislúchajúce konkrétnej 
organizačnej zložke spoločnosti. Úložné jednotky je možné vytvárať  
a spravovať  podľa konkrétnych požiadaviek organizácie. Dokumenty 
do konkrétnej úložnej jednotky možno evidovať buď manuálne, alebo  
s podporou čítačky čiarových kódov.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 ` Okamžitá dostupnosť 
 ` Prehľadná evidencia miest uloženia 

fyzických dokumentov
 ` Zrýchlenie procesu dohľadania 

papierového dokumentu  
v organizácii

 ` Podpora integrácie s externými 
systémami

 ` Podpora evidencie pomocou 
čiarového kódu

 ` Jednoduchý a intuitívny spôsob 
ovládania  

 ` Systematizácia ukladania 
papierových dokumentov aj  
v organizáciách s distribuovanou 
štruktúrou

P R O D U K T O V Ý  L I S T

RIEŠENIE PRE SYSTEMATIZÁCIU A EVIDENCIU ULOŽENIA 
FYZICKÝCH DOKUMENTOV.

Úložné jednotky
Úložné jednotky reprezentujú fyzické miesto, do ktorého sú umiestňované papierové dokumenty (napr. regál, papierový 
box atď.) Každá úložná jednotka je v systéme označená unikátnym kódom, čo poskytuje okamžitý prehľad o zaevidovaných 
úložných jednotkách, vrátane ich štatistického prehľadu. 

Funkcionalita riešenia EUP umožňuje  vytvorenie, úpravu a tiež uzatvorenie úložnej jednotky, napr. v prípade, ak už fyzicky 
nie je možné do nej pridať ďalší dokument. Pri uzatvorení je tiež možné vygenerovať sprievodku s obsahom dokumentov 
uzatvorenej úložnej jednotky. 
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[  E U P  ]

Evidovanie dokumentov v úložnej jednotke 
 ` Obsah úložnej jednotky reprezentuje fyzické dokumenty. Riešenie EUP umožňuje zaznamenať všetky úkony súvisiace  
s dokumentmi v úložnej jednotke. 

 ` Pridať, resp. odstrániť dokument z evidencie v úložnej jednotke je možné manuálne alebo prostredníctvom čiarového 
kódu, ak sa používa na identifikáciu dokumentov. 

 ` Pri odstránení dokumentu z úložnej jednotky sa tento dokument zaeviduje do zložky tzv. nezaradených dokumentov,  
čo umožňuje jeho prípadnú opätovnú evidenciu. 

 ` Definitívne odstrániť dokumenty môže iba správca aplikácie. 
 ` Funkcia vyraďovania umožňuje vyradiť dokumenty v zmysle platného registratúrneho poriadku organizácie. 

[ MODERNÉ POUŽITIE ]
Riešenie EUP je poskytované ako portálové riešenie. Používateľ pristupuje k aplikácií pomocou bežného webového  
prehliadača, vďaka čomu nie sú nutné žiadne dodatočné investície do koncových staníc používateľa. 

OBCHODNÝ KONTAKT

ICZ SLOVAKIA A.S.  
Soblahovská 2050 | 911 01  Trenčín
TEL.:  +421 32 6563 711
FAX:  +421 32 6563 754
E-MAIL:  info@icz.sk

P R O D U K T O V Ý  L I S T


