NABÍDKOVÝ LIST

ICZ e-spis® - Modul eDESKA
NÁSTROJ UMOŽŇUJÍCÍ RYCHLOU A DŮVĚRYHODNOU PUBLIKACI
DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKOU ÚŘEDNÍ DESKU
Úřední desku vedou na základě ustanovení § 26 zákona č.500/2004 Sb., správní řád všechny správní orgány,
a to v podobě fyzické úřední desky a úřední desky umožňující dálkový přístup (elektronická úřední deska).
Fyzické úřední desky jsou dnes často nahrazovány jedn oduchým nepřetržitě přístupným čtecím zařízením
zobrazujícím elektronické dokumenty (kioskem). Pokud je správní orgán zároveň veřejnoprávním původcem
podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě musí dokumenty vyvěšené na fyzickou úřední
desku nebo elektronickém kiosku označovat datem vyvěšení a sejmutí z úřední desky a zajistit obsahovou
shodu vyvěšovaných dokumentů a konkrétními dokumenty evidovanými v systému elektronické spisové služby.

Společnost ICZ a.s. nabízí svým zákazníků jednoduché a důvěryhodné řešení publikace dokumentů na elektronickou úřední desku a na internetové stránky včetně uchování matadat souvisejících s vyvěšení a sejmutím dokumentů

[ PUBLIKACE NA ELEKTORNICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE ]

[ PUBLIKACE NA KIOSKU ]

Modul eDESKA umožňuje veřejnoprávním původcům
jednoduše a důvěryhodně prostřednictvím webových
služeb zveřejňovat elektronické dokumenty na úřední
desku umožňující dálkový přístup.

Prostřednictvím modul eDESKA je možné propojit
elektronický systém spisové služby ICZ e-spis® s řešeními
třetích stran. Například propojení s elektronickým
kioskem nebo vlastním webovým portálem.
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[ DŮVĚRYHODNOST řešení ]
Iniciace zveřejnění, zveřejnění, sejmutí, či jiné změny
provedené s vyvěšovaným dokumentem, jsou ukládány
v rámci transakčních logů a historie ICZ e-spis®.
Funkcionality modulu zajišťují nejen zaznamenání
data a času, ale současně také uchovávají informace o
tom, jaký dokument a v jaké verzi nebo ztvárnění, byl
na úřední desce vyvěšen. Modul eDESKA tedy zaručuje
organizaci prokazatelné, důvěryhodné a integritní
zveřejnění dokumentů bez nutnosti tzv. archivace
obsahu úřední desky.

[ DORUČOVÁNÍ veřejnou vyhláškou ]
Prostřednictvím modul eDESKA lze realizovat i
specifické zveřejnění dokumentů pro účely doručení
veřejnou vyhláškou. Veškeré údaje jsou pak uvedeny a
přímo svázány s konkrétním vypravením konkrétního
dokumentu evidovaného v ICZ e-spis ®.

VLASTNOSTI A VÝHODY
▪ Rychlá publikace na úřední desku;
▪ možnost integrace na úřední desku
řešenou formou elektronického kiosku;
▪ historie zveřejnění a sejmutí;
▪ automatické vyvěšování na základně
přednastavených podmínek;
▪ možnost
vložení
vodoznaku
vyvěšované PDF soubory

na

▪ zajištění integrity mezi dokumenty
evidovanými v ICZ e-spis® a vyvěšenými
dokumenty.

[ JEDNOTNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ]
Modul eDESKA je plně včleněn do pracovního prostředí ICZ e-spis®. Zveřejňování dokumentů tedy probíhá
přímo v aplikaci e-spis®, čímž jsou zajištěn vazby mezi konkrétními evidovanými dokumenty a zveřejněním.
Samotné pracovní prostředí a logika funkcí jsou shodné s fungováním elektronické systému spisové služby,
aby bylo dosaženo co nejvyšší míry uživatelské komfortu. Modul eDESKA je možné využít i pro zveřejňování
dokumentů z modulu Usnesení.

Obchodní kontakt
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Na hřebenech II, 1718/10
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