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EUP 

EVIDENCE UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 

Navzdory postupné elektronizaci jsou papírové dokumenty stále rozšířeným způsobem 
ukládání informací organizace. Jsou součástí spisů vedených v čistě papírové podobě, 
ale také hybridních spisů obsahujících jak elektronické tak papírové záznamy. Dohledání 
elektronicky evidovaného papírového dokumentu může být složité, obzvláště pokud 
evidenční systém ani systém vedení dokumentace neobsahuje informaci o místě jeho 
fyzického uložení.

Řešení EUP umožňuje efektivní a přehlednou elektronickou evidenci fyzického uložení 
papírových dokumentů.

[ RYCHLÉ  VYHLEDÁVÁNÍ  A  POŘÁDEK  V  PAPÍROVÝCH 
DOKUMENTECH ]
Systém EUP je přímo určený organizacím, které potřebují minimalizovat dobu 
vyhledávání papírových dokumentů a neztratit kontrolu nad jejich používáním, 
uložením či vyřazením.

[ PŘEHLEDNÁ  EVIDENCE  FYZICKÝCH  DOKUMENTŮ ]
Řešení EUP je navržené tak, aby bylo možné dokumenty evidovat podle organizační 
struktury organizace. Fyzické dokumenty jsou elektronicky evidované do  
tzv. úložných jednotek. Každá úložná jednotka představuje konkrétní fyzické místo 
uložení dokumentu v konkrétní organizační složce společnosti. Úložné jednotky lze 
vytvářet a spravovat podle konkrétních požadavků organizace. Dokumenty lze do 
konkrétní úložné jednotky zaevidovat buď ručně, nebo s podporou čtečky čárových 

VLASTNOSTI A VÝHODY

 ` Okamžitá dostupnost

 ` Přehledná evidence míst uložení 
fyzických dokumentů

 ` Zrychlení procesu dohledání papírového 
dokumentu v organizaci

 ` Podpora integrace s externími systémy

 ` Podpora evidence pomocí čárového 
kódu

 ` Jednoduchý a intuitivní způsob ovládání

 ` Systematizace ukládání papírových 
dokumentů i v organizacích  
s distribuovanou strukturou

P R O D U K T O V Ý  L I S T

ŘEŠENÍ PRO SYSTEMATIZACI A EVIDENCI UKLÁDÁNÍ FYZICKÝCH 
DOKUMENTŮ.

kódů.

Úložné jednotky
Úložné jednotky představují fyzické místo, do kterého se umísťují papírové dokumenty (například regál, papírová krabice, atd.). Každá 
úložná jednotka je v systému označená jedinečným kódem, který poskytuje okamžitý přehled o zaevidovaných úložných jednotkách, 
včetně jejich statistického přehledu.

Funkce řešení EUP umožňují vytvoření, úpravu a rovněž uzavření úložné jednotky, například v případě, že do ní již nelze přidat žádný další 
dokument. Při uzavření lze také vygenerovat průvodku s obsahem dokumentů v uzavřené úložné jednotce.
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Evidence dokumentů v úložné jednotce
 ` Obsah úložné jednotky představují fyzické dokumenty. Řešení EUP umožňuje zaznamenávat všechny úkony související s dokumenty 

v úložné jednotce.

 ` Dokument lze do evidence v úložné jednotce přidat či jej odstranit buď ručně, nebo prostřednictvím čárového kódu, pokud je tento kód 
používán k identifikaci dokumentů.

 ` Při odstranění dokumentu z úložné jednotky se tento dokument zaeviduje do složky tzv. nezařazených dokumentů a je tedy možné 
obnovit jeho evidenci.

 ` Definitivně může dokumenty odstranit pouze správce aplikace.

 ` Funkce vyřazování umožňuje vyřazovat dokumenty v souladu s platnými pravidly správy dokumentace v organizaci.

[ MODERNÍ POUŽITÍ ]
Řešení EUP je poskytováno jako portálové řešení. Uživatel přistupuje do aplikace pomocí běžného webového prohlížeče a nejsou tedy třeba 
žádné dodatečné investice do koncových uživatelských stanic.

ObCHODNÍ KONTAKT

ICZ SLOVAKIA a.s.  
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