NABÍDKOVÝ LIST

Elektronický systém spisové služby
ICZ e-spis®
MODUL PUBLIKACE DO ISRS A ANONYMIZÉR
Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky a právnické
osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další
instituce, mají od 1. 7. 2017 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad
50 tis. Kč bez DPH v Informačním systému Registru smluv. Smlouvy musí být publikovány
v otevřeném a strojově čitelném formátu, včetně metadat a je-li to třeba také anonymizovány

APLIKACE ICZ E-SPIS® DOPLNĚNÁ MODULENEM PUBLIKACE SMLUV DO ISRS A ICZ ANONYMIZÉR
VÁM UMOŽNÍ JEDNODUCHÝM ZPŮSOBEM DOSTÁT LITEŘE ZÁKONA V RÁMCI JEDNOHO
PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

[ ICZ ANONYMIZÉR ]
Anonymizér je samostatná desktopová aplikace umožňující instalaci na koncovou stanici uživatele, která může
být provozována jakou součást elektronického systému spisové služby, ale může pracovat i samostatně bez
přímého napojení na další aplikaci. V rámci aplikace ICZ e-spis® je Anonymizér využitelný především společně
s modulem Publikace do ISRS pro snadnou evidenci, anonymizaci a zveřejňování smluv prostřednictvím
jedné aplikace. Nad rámec základních funkcí spojených s přímou anonymizací dokumentů obsahuje ICZ
Anonymizér také vlastní řešení OCR pro přidávání textové vrstvy a možnost využití předpřipravených masek.
[ www.iczgroup.com ]
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[ ICZ e-spis Publikace do ISRS a Anonymizér ]

[ PUBLIKACE DO ISRS ]

VLASTNOSTI A VÝHODY

Celé řešení modulu Publikace smluv do Informačního
systému Registru smluv je složeno z několika komponent,
které je možné mezi sebou vzájemně kombinovat. Výhodou
tohoto řešení je volnost při návrhu řešení aktuálních potřeb
zákazníka. V rámci modulu je možné publikovat nejen
smlouvy, ale i dodatky, a to způsobem stanovým příslušnými
právními předpisy a Informačním systémem Registru smluv.
Při použití modulu je běžné uživatelské rozhraní aplikace ICZ
e spis® rozšířeno o možnost publikovat vlastní dokumenty do
registru smluv. V rámci uvedeného modulu jsou také dostupné
všechny operace umožněné Informačním systémem Registru
smluv, tedy nejen publikace, ale také modifikace smlouvy, přidání
přílohy a zneplatnění zveřejněného záznamu. Zjednodušeno
je současně i zpracování potvrzení z ISRS. Doručené
potvrzení aplikace po stažení rozpozná a bez nutnosti zásahu
podatelny automaticky připojí k příslušnému dokumentu.

▪ Volitelnost zakoupených komponent.
▪ Anonymizér je součástí dodávaného řešení
(včetně OCR).
▪ Modul hlídá všechna povinná metadata, povinná metadata lze i přidat dle procesů organizace.
▪ O zveřejnění je uživatel informován také
e-mailem.
▪ Potvrzení o zveřejnění je v e-spis automaticky svázáno se zveřejněnou smlouvou.
▪ Jednoduše zveřejníte dodatky ke smlouvě.
▪ Zveřejněné smlouvy máte na jednom místě.

Obchodní kontakt
ICZ a.s.

Na hřebenech II, 1718/10

Tel:

+420

Fax:

+420 222 271 112

E-mail:

marketing@i.cz
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