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ELEKTRONICKÝ SYSTÉM SPISOVÉ SLUŽBY
ICZ E-SPIS®

MODUL VÝMĚNY DOKUMENTŮ
Modulem je možné propojovat jednotlivé instance systému elektronické spisové služby ICZ e-spis® tak, aby ke vzájemné elektronické
komunikaci mohly využívat interní funkce aplikace na místo Informačního systému datových schránek nebo e-mailových klientů.
Funkcionality jsou určeny především pro propojování organizací, které mají strukturální vztahy, avšak provozují samostané
elektronické systémy spisové služby, jako jsou například městské části statutárních měst nebo městská policie a příslušné
magistráty či městské úřady. Elektronická komunikace provedená funkcemi tohoto modulu je provázána s aplikací ICZ e-spis®
do jednoho celku a stává se jeho přímou součástí. Jedná se o důvěryhodnou formu komunikace, kdy veškeré operace provedené

MODUL VÝMĚNY DOKUMENTŮ JE NOVĚ MOŽNÉ
VYUŽÍT PRO JAKÉKOLI ORGANIZACE, KTERÉ
POTŘEBUJÍ KOMUNIKOVAT NAD RÁMEC MOŽNOSTÍ
DATOVÝCH SCHRÁNEK
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Modul umožňuje jeho uživatelům předávat mezi jednotlivými instancemi aplikace ICZ e-spis® dokumenty, včetně historie, evidovaných
subjektů nebo připojených elektronických komponent, ale také celé spisy. Spisy jsou v rámci funkcionalit modulu předávány
s kompletními informacemi a ve struktuře a vazbách spisu, tak aby příjemce spisu byl schopen doručený spis přijmout a evidovat
v původní podobě s původními náležitostmi a údaji. Nespornou výhodou modulu Výměny dokumentů je také skutečnost, že dokáže
pracovat s daty o větším objemu než standardní datová zpráva nebo e-mail a také s méně standardními datovými formáty, pokud je to
pro organizace účelné.

[ POPIS ŘEŠENÍ ]
Výměna dokumentů probíhá v souladu s pravidly upravujícími
postoupení pro nepříslušnost. Na straně odesilatele je vytvořen
průvodní dopis, ke kterému je připojen dokument, dokumenty
nebo spis, určené k postoupení. Aplikace pak vytvoří
a k dokumentu připojí datovou větu obsahující připojené
entity a jejich popisná matadata. Strana příjemce dokument
přijme a na základě připojené datové věty může vyvolat
založení/rekonstrukci přijatého dokumentu nebo spisu nebo
jiné akce ve svojí instanci elektronického systému spisové
služby. Pro evidenci se využijí předávané údaje podobně jako
u doručených dokumentů z jiných elektronických kanálů

VÝHODY ŘEŠENÍ
• Možnost odesílání dokumentů
i spisů
• Důvěryhodná komunikce logování, potvrzování doručení
apod.
• Interní forma komunikace
• Předávání popisných a dalších

[ DŮVĚRYHODNOST ŘEŠENÍ ]
Modul výměny dokumentů eviduje distribuci datových zpráv
mezi jednotlivými organizačními jednotkami a jejich stav.
Prováděné operace zaznamenává do transakčního protokolu.
Modul umožňuje i sledování doručování datových zpráv.
Výměna dokumentů je řešena použitím standardizovaného
výměnného formátu pro vytváření a zpracování datových vět,
popisujících předávané dokumenty a spisy, dle příslušného
XSD schématu Národního standardu pro elektronické systémy
spisové služby.

metadat
• Práce s větším objemem dat než
20 MB
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