
Elektronický systém spisové služby
ICZ e-spis®

Elektronický systém spisové služby ICZ e-spis® je robustní modulární systém určený pro 
vedení spisové služby v elektornické podobě u středně velkých a velkých organizací s vyšším 
počtem uživatelů, větším objemem dokumentů nebo složitější organizační strukturou.

Hostované řešení přináší organizaci dvě zásadní výhody - snižuje její finanční a časovou zatíženost. Systém ICZ 
e-spis® vyžaduje standardizované hardwarové prostředí, které není extrámně výkonostně ani datově náročné, 
ale přesto může pro organizaci znamenat, v rámci implemenatačního projektu, finanční náklady spojené 
s pořízením nové nebo s navýšením, případně obnovou, stávající infrastruktury. Vedle přímých nákladů na pořízení 
hadrwarových a softwarových prostředků, organizace v budoucnu také nebude zodpovědna za jejich instalaci, 
správu a údržbu. Veškeré povinnosti, spojené s bezvadným během prostředí, mohou být hostingovým 
řešením přeneseny na provozovatele hostingového, datového nebo technologického centra.

HOSTOVANÉ ŘEŠENÍ

ICZ e-spis®

Jako největší novinku roku 2021 připravila společnost ICZ možnost provozu elektronického 

systému spisové služby ICZ e-spis® formou hostovaného řešení.
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Technologické centrum je vybudováno s vysokou 
úrovní zabezpečení TIER III dle Uptime Institute.
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Zajištěna vysoká fyzická i datová bezpečnost
Úroveň konektivity 24x7
HW od leaderů na trhu
Zálohování a šifrování
Monitoring

VLASTNOSTI A VÝHODY

▪ Snížení nákladů na hardwarovou 

 a softwarovou infrastrukturu.

▪ Přenesení zodpovědnosti za údržbu 

a obnovu.

▪ Snazší implementace systému ICZ 

e-spis®.

▪ Přenesení zodpovědnosti za zálo-

hování a správu.

Obchodní kontakt

ICZ a.s. Na hřebenech II, 1718/10

Tel:  +420 222 271 111

Fax:  +420 222 271 112 

E-mail: marketing@i.cz
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Hostingové služby může společnost ICZ svým zákazníkům 
nabídnout díky vlastnímu velkému a silně zabezpečenému 
technologickému centru. Jakožto velká softwarová firma, jejíž 
produktové portfolio zasahuje daleko za oblast elektronických 
systémů spisové služby, jsme zřídili, provozujeme a udržujeme 
vlastní technologické centrum, které již mnoho let slouží 
nám i našim zákazníkům, například těm, kteří užívají aplikaci 
ICZ e-spis® LITE. Nově lze v technologickém centru 
provozovat i velký systéme ICZ e-spis®. Technologické 
centrum ICZ zajišťuje organizacím serverové zázemí 
a služby, ale současně také kapacity datové úložiště.


