P r o d u k t o vý l i s t

ICZ e-spis

®

Systém pro evidenci, oběh, vyřizování a archivaci dokumentů.
Systém ICZ e-spis přináší komplexní evidenci, správu a řízené
zpracování dokumentů při respektování norem a standardů
na ochranu informací, efektivitu práce, průkaznost evidence
a průběhu zpracování.

ICZ e-spis® je komplexní platforma pro dokumentové agendy úřadu. Poskytuje jednotnou
správu uživatelů i dokumentů, vazby mezi souvisejícími dokumenty i agendami,
případně vazby na externí aplikace. Systém nabízí jednotný uživatelský interface,
což uživatelům usnadňuje jeho ovládání a minimalizuje náklady na školení a zaučení.
Řeší nejen příjem dokumentů do organizace, ale i vznik, oběh a vyřizování dokumentů
v rámci organizace. Následně koordinuje jejich odesílání mimo organizaci.

[ Modulární systém ]
Systém ICZ e-spis® je koncipován jako modulární škálovatelné řešení, které je
postaveno na moderní architektuře. Hlavní součástí systému jsou aplikace, které
pokrývají dokumentové agendy typu Spisová služba, Usnesení, Stížnosti, Smlouvy a
další. Součástí systému je také aplikace Úkoly, která umožňuje centrální evidenci úkolů
bez ohledu na agendu, v níž vznikly. K dispozici je i Workflow – systém pro řízení toku
informací a Document Management – systém pro správu dokumentů.
Doplňkové moduly propojují systém s dalšími aplikacemi a zařízeními používanými na
úřadech, nebo jej rozšiřují o další specifickou funkčnost. Technologické jádro obsahuje
obecnou množinu funkcí využívanou aplikacemi a moduly pro práci s objekty systému.

VLASTNOSTI A VÝHODY
`` Jednotné uživatelské rozhraní
`` Jednotné úložiště dokumentů
`` Jednotně řešená integrace s ostatními
aplikacemi úřadu (např. stavební řízení,
elektronická podatelna atd.)
`` Jednotná správa systému a uživatelů
`` Jednotná metodika nasazení systému
`` Jednotný dodavatel aplikací pro
dokumentové agendy

[ Doplňkové moduly ]
`` komunikace na datové schránky
`` skenování/digitalizace – řeší převod papírové podoby písemností
do elektronické (digitální) formy, doporučujeme rozšířit
o BAR Code modul
`` OCR – řeší převod digitálního obrazu naskenované písemnosti
do textové formy
`` BAR Code – v kombinaci se skenováním řeší označení papírových
dokumentů čárovým kódem a jejich zařazování k odpovídajícím
záznamům ve spisové službě

`` integrace s e-mail – řeší uložení zprávy elektronické pošty
do systému spisové služby z prostředí klienta elektronické pošty
MS Outlook
`` integrace s frankovacím strojem – řeší označení obálky
výplatným
`` integrace s agendovými aplikacemi – pomocí jednotného
integrátoru řeší výměnu dat a dokumentů mezi systémem
e-spis a jinými systémy (např. CzechPoint, stavební úřad, Registr
živnostenského podnikání a dalšími)

`` integrace s M S Office – řeší uložení dokumentu do systému
spisové služby z prostředí nástroje na tvorbu dokumentů
MS Office (MS Word, MS Excel)

`` elektronický podpis – řeší elektronické podepisování dokumentů

`` šablony dokumentů – umožňují vytváření nových dokumentů
na základě centrálně spravovaných šablon

`` důvěryhodná elektronická spisovna ICZ DESA® – pro
uložené digitální dokumenty zajišťuje věrohodnost původu,
neporušitelnost a čitelnost po celou dobu skartační lhůty
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`` statistiky – umožňuje zobrazit statistiky práce s dokumenty
(za organizaci, dle pracovníků, za časové období atd.)
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[ Moderní a otevřený systém ]
Systém ICZ e-spis® je založen na moderní třívrstvé architektuře
podporující otevřené standardy XML a JAVA. Zdokumentované
API (aplikační programové rozhraní) navíc umožňuje snadné
napojení jiných aplikací, externí správu systému včetně uživatelů,
využívání dat z centrálně vedených registrů či případná rozšíření
systému. Systém e-spis pracuje s informacemi uloženými v databázi
(Oracle, MS SQL Server, příp. jiná), zatímco uživatel ovládá aplikaci
prostřednictvím www klienta (např. MS Internet Exprorer)

[ Přínosy řešení icz e- spis® ]
ICZ e-spis® není jen řešením jedné konkrétní agendy, ale představuje
ucelený soubor aplikací a modulů, vytvářející jednotnou platformu
pro dokumentové agendy úřadu. Významným efektem výhod
je finanční úspora v oblasti správy systémů a zaškolování uživatelů.

  Modulární system ICZ e-spis ®

obchodní kontakt
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 222 271 111
Fax:
+420 222 271 112
e-mail: marketing@iczgroup.com
ICZ a.s.
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