
Jedná sa o samostatné funkčné moduly vo forme 

webových častí.





• Modul prináša podmienky pre internú a externú elektronickú komunikáciu organizácie s ďalšími inštitúciami a klientmi.

• Obsahuje nástroje pre riadenie, správu a manažovanie dokumentov s prepojením na modul eArchívu. 

• Podania môžu byť realizované cez webové stránky modulu, pomocou emailov alebo pomocou elektronických formulárov 

(Prepojenie na pracovné postupy, procesy organizácie).

• Spracovanie a obeh dokumentov využíva plnú funkčnosť SharePointu v oblasti DMS s využitím životného cyklu 

dokumentov v organizácii (záznamy, spisy, podateľňa, archív, ...). 

• Softvérové riešenie rešpektuje všetky legislatívne normy o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu 

registratúry.

• Modul je univerzálny použiteľný.

Hlavné výhody modulu

• Evidencia záznamov, prichádzajúcich aj odchádzajúcich

• Kontrola dokumentov ich stavu a schválenia a ich 

následná správa

• Používanie InfoPath formulárov pre vytvorenie vstupných 

šablón a prepojenie na politiku organizácie

• automatické ukladanie dokumentov v centrálnom 

úložisku dát podľa definovania politiky organizácie

Funkcie modulu

• Elektronický archív

• Vyhľadávanie podľa rôznych kritérií, podľa kľúčových slov, 

sledovanie termínov

• Podpora celého toku pracovného postupu dokumentu 

• Auditovanie dokumentov (kto, čo, kedy s dokumentom 

urobil)

• Vlastné šablóny dokumentov

• Verzovanie dokumentov





Modul slúži ako centrálne úložisko, v ktorom môže organizácia ukladať a spravovať všetky svoje záznamy  a dokumenty a 

zároveň umožňuje spoluprácu užívateľov organizácie.

Modul je obsahuje miesto určené špeciálne na pomoc organizáciám pre implementáciu ich správy dokumentov ako 

zálohovanie, verzovanie, audit, správa metadát, ktoré vám pomôžu spravovať záznamy efektívnejšie.

Životný cyklus dokumentu

Vytvorenie Spolupráca Posúdenie

Schválenie Publikovanie Expirácia

Archivovanie/

Zničenie



Auditovanie: funkcia protokoluje udalosti a operácie, ktoré 

sa vykonávajú nad súbory. Napr. prístup k dokumentom 

atď..

Expirácia: funkcia určuje, ako dlho by mal byť dokument 

zachovaný a aké kroky sa vykonajú, po skončení tohto 

obdobia.

Doba uchovávania záznamu zvyčajne začína, keď je 

záznam uložený do archívu.

Čiarové kódy: funkcia umožňuje každý dokument označiť s 

unikátnym čiarovým kódom obrázka a číselnej hodnoty. 

Hodnota čiarového kódu sú uložené a indexované spolu s 

elektronickou verziou záznamu. Čiarové kódy sú užitočné 

pre zachovanie a sledovanie fyzických dokumentov.





Modul digitálny podpis je priamo integrovaný so službou MS SharePoint.

• Umožňuje používateľom ľahko schvaľovať , prijímať a preverovať právne záväzné dokumenty , položky zoznamu a záznamy, 

ktoré sú centrálne umiestnené na MS SharePoint cez desktop, notebook, webový prehliadač alebo cez mobilných zariadenie.

• Modul kompatibilný so všetkými hlavnými typmi dokumentov , vrátane PDF , Microsoft Word , Excel ® a InfoPath ® forms.

• Podporuje SharePoint 2013, 2010 a 2007. To umožňuje užívateľom ľahko podpísať dokumenty centrálne umiestnené na serveri 

MS SharePoint bez nutnosti akejkoľvek inštalácií softvéru na klientskych počítačoch.

• Podporuje vstavaný MS SharePoint workflow riešenie cez API programovanie. (Potrebné na prepojenie aplikáciu na 

podpisovanie (vytvorenie ZEP) certifikovanú Národným bezpečnostným úradom SR).

• Podpora workflow systémov:  Nintex alebo K2.

Vlastnosti

• PDF podpisovanie v rámci služby SharePoint

• InfoPath podpisovanie: Modul umožňuje bez problémov podpísať formuláre programu InfoPath v aplikácii SharePoint.

• Podpora Typy obsahu služby SharePoint.

• Modul využíva vaše existujúce systémy pre správu užívateľov (napríklad Microsoft Active Directory ®, LDAP), ktorými vaša 

organizácia riadi podpisujúc oprávnenia prostredníctvom už existujúcich systémov a politík pre správu užívateľov a 

autentifikáciu.

• Podpora Microsoft infraštruktúry: Integráciu s Active Directory (AD, AD LDS), podpora pre Microsoft Windows overovanie 

Kerberos





• Organizačné štruktúry (Vizualizácia org. štruktúr na firemnom 

Intranete cez rôzne pohľady a filtre)

• Databáza zamestnancov

• HR záznamy a procesy (Elektronické HR formuláre a dokumenty s 

elektronickým schvaľovaním, OnBoarding a OffBoarding)

• Management dochádzky (Riadenie negatívnej dochádzky, tj. 

absencií)

• Management výkonu (Firemné a osobné ciele, KPI, ročné 

hodnotenie)

• Management kompetencií a zručností (Framework kompetencií, 

360 spätná väzba, )

• Management výuky a rozvoja (E-Learning, Prezenčné školenia, 

Certifikácie, Reporting)

• Management náboru (Správa voľných pozícií a došlých CV, s 

možnosťou automatického prepojenia na kariérne stránky, resp. 

na pracovné portály)

• Odmeňovanie a benefity (Komplexný prehľad benefitov, 

plánovanie platov, Sledovanie bonusov)

• Management kariéry, talentov a nástupníctva (Kariérne ciele a 

plány, Talent Pool)

Prístup k modulom pre užívateľov tj. pre HR 

pracovníkov, líniových manažérov a všetkých 

zamestnancov je cez firemný Intranet a spĺňa kritéria 

firemného HR portálu s vlastnosťami ESS (Employee

Self Service).

Samotné riešenie je možné upraviť podľa konkrétnych 

požiadaviek zákazníka tak, aby plne reflektovalo 

potreby zákazníka (firemná grafika, formuláre, 

workflow, prepojenie na primárny HRIS, reporting, 

atď.) 

Z pohľadu výkonu / cena sa jedná o najlepšie 

dostupné riešenie na trhu a hlavne pre stredné a 

veľké firmy umožňuje radikálne zníženie nákladov či 

už z pohľadu investícií alebo ročných prevádzkových 

nákladov.



Aplikácia umožňuje evidenciu 

cestovných príkazov. 

Cestovné príkazy Tuzemské 

alebo Zahraničné.

Každý cestovný príkaz môže 

prejsť schvaľovacím procesom.



Modul pomáha oddeleniam spravovať žiadostí o dovolenky 

od zamestnancov, následne ich schválenie a notifikovanie.



Je určený oddeleniu, ako je HR alebo marketingu.

Umožňuje tvorbu, editáciu akcií a sledovať účasť 

zamestnancov na zamestnaneckých akciách.

Modul pomáha inštruktorom pridať nové školenia a 

organizovať študijné materiály. 

Zamestnanci používajú modul pre naplánovanie svojej účasti 

na školeniach, sledovanie školení, ktoré navštívili, 

poskytovanie spätnej väzby tvorcom týchto kurzov.

Pomáha projektovým tímom efektívne organizovať akcie 

prostredníctvom on-line registrácií, plánov, komunikácií a 

spätnej väzby.





Evidencia, správa a zdieľanie vydaných metodických pokynov, organizačných 

smerníc, príkazov, rozhodnutí a iných dôležitých vnútro firemných 

dokumentov. 

Dokumenty môžu byť zverejňované pre príslušný organizačný útvar, avšak nie 

je obmedzený ani prístup medzi rôznymi organizačnými jednotkami.

Evidencia zápisov a ďalších sprievodných 

dokumentov z rôznych pracovných stretnutí 

a iných schôdzok.

Zápis je možné uložiť  len pre cieľovú 

skupinu užívateľov, pre ktorú bude viditeľný, 

pre ostatných užívateľov bude tento zápis 

neprístupný.

Členenie šablón je realizované 

v stromovej štruktúre podľa 

priečinkov. 

Adresárovú štruktúru môže 

upravovať správca systému.

Knižnica šablón podporuje 

verzovanie dokumentov 

Evidencia (knižnica dokumentov) 

zmlúv uzatvorených medzi 

spoločnosťou a inými subjektmi. 

Predmetom publikovania zmlúv sú už 

uzatvorené, podpísané zmluvy a ich 

dodatky.



Poskytujú miesto, kde môžu členovia tímu vytvárať a 

odpovedať na témy v rôznych diskusiách.

Poskytuje miesto, kde tímy môžu nahrať podklady, sledovať 

naplánované udalosti v kalendári a predložiť akčné položky, 

ktoré vyplývajú z rokovaní.

Pre sledovanie jednotlivých projektov (úloh) je vytvorené 

pracovné prostredie na sledovanie aktivít, udalostí a 

dokumentov

Pomáha ľuďom zvládať opakované cykly revízií spoločných 

procesov, ako je zverejnenie, riadenie znalostí alebo procesy 

projektového plánu rozvoja.

Pomáha projektovým tímom spravovať informácie v rámci 

svojej organizácie.

Umožňuje členom tímu nahrať a vytvárať dokumenty 

pomocou webových nástrojov a priraďte k nim príslušné 

identifikačné údaje.





Objednávky sú postupne schvaľované jednotlivými 

oddeleniami cez definovaný schvalovací proces  - Workflow. 

Schválené objednávky sa po stanovenom čase exportujú do 

archívneho listu kde sú konvertované do formátu PDF.

Aplikácia Objednávky slúži na zvýšenie efektívnosti procesu 

objednávania tovaru a služieb pomocou InfoPath formulárov. 



Poskytuje miesto pre členov predstavenstva kde si členovia 

môžu ukladať alebo pracovať na rovnakých dokumentoch 

ako napríklad na štvrťročných hodnotení, poznámkach z 

valných zhromaždení akcionárov alebo na ročných 

strategických dokumentov.

Pomáha riadiť proces vytvárania a uvoľnenie počiatočnej 

RFP (Request For Proposal).

Zhromažďuje zozbierané návrhy podania z ktorých vieme 

následne formálne prijať vybraný finálny návrh.

Pomáha manažérom sledovať spokojnosť zákazníkov 

formou kombinácie prieskumov a diskusií.

Pomáha organizáciám spravovať prvky procesu 

schvaľovania výdavkov vrátane výdavkov vytvorenia a 

schválenia. 

Užívatelia môžu sledovať stav ich žiadosti o náhradu s 

použitím rôznych filtrovaných zobrazení.





Kategorizácia je založená na definovaných 

oblastiach.

Oblasti vymedzujú problémové okruhy a 

smerovanie na technika je závislé od 

organizačného útvaru nahlásovateľa 

incidentu .

Aplikácia zároveň slúži ako komunikačný kanál 

medzi zadávateľom a riešiteľom za účelom 

prípadnej ďalšej detailnejšej špecifikácie 

zadaného problému.

Systém umožňuje posúvanie 

(eskaláciu) nahláseného 

incidentu na iného riešiteľa, 

prípadne umožňuje prizvanie 

viacerých riešiteľov s 

kompletnou evidenciou –

logovaním komunikácie medzi 

riešiteľmi.

Pre každú oblasť a organizačnú 

jednotku je definovaný technik 

pre riešenie incidentov.

Aplikácia slúži pre hlásenie a evidenciu 

žiadostí – incidentov (tech. problémy, chyby, 

poruchy atď.) na IT.

Nahlásenie žiadosti do systému je 

kategorizované a smerované na 

zodpovedného servisného technika.



Rezervácia automobilov je realizovaná od okamihu schválenia prostriedku, bez 

schvaľovacieho procesu.

Rezervácia miestností zabezpečuje rezerváciu jednotlivých miestností spolu s procesom 

žiadosti o rezerváciu a jej posúdenie poverenou osobou (správca miestnosti). 

Správca môže žiadosť o rezerváciu 

akceptovať, prípadne zamietnuť. 

Pri vytvorení žiadosti o rezerváciu v 

príslušnom kalendári je správca 

miestnosti o notifikovaný e-mailovou 

správou.

Rezervácia zariadení funguje na 

rovnakom princípe ako Rezervácia 

miestnosti.

Všetky rezervácie sú členené do 

samostatných kalendárov, pričom 

všetky zdroje v jednej lokalite sú 

evidované v spoločnom kalendári.

Aplikácia určená pre rezervácie automobilov, miestností a zariadení



Pomáha oddeleniam riadiť proces vybavovania žiadostí o 

zákaznícky servis. 

Pomáha organizáciám sledovať prvky týkajúce sa stavu 

zásob, vrátane ich vytvorenia.

Pomáha zamestnancom naplánovať si denné menu a 

poskytovať im súvisiace nutričné informácie priamo z 

prevádzky bufetu, kaviarne.

Pomáha organizáciám spravovať prvky procesu 

schvaľovania výdavkov vrátane výdavkov vytvorenia a 

schválenia. Užívatelia môžu sledovať stav ich žiadosti o 

náhradu s použitím rôznych filtrovaných zobrazení.





Pomáha projektovým tímom sledovať rozpočet viacerých vzájomne prepojených činností, s 

využitím priradenia úloh, Ganttovho diagram a zoznamov.

Aplikácia umožňuje užívateľom sledovať riziká spojené s konštrukčnými zmenami. 

Členovia tímu môžu predložiť žiadosti o zmeny, informovaním zainteresovanej strany o 

rizikách spojených s týmito zmenami.

Pomáha tímom spravovať informácie o projekte na jednom mieste. 

Modul poskytuje jedno miesto, kde si tím môže prezerať projektové zoznamy, projektové 

problémy a úlohy.



CRM SYSTEM

 Management zákazníkov a obchodných partnerov

 Management obchodných aktivít

 Management marketingových kampaní

 Sales management

 Podpora zákazníkov

 Sociálne siete

 Automatizácia schvaľovacích procesov

 Riešenia pre mobilné platformy

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 Management cieľov

 Non-conformance management

 CAPA & Audit management

 Scorecard / KPI management

 Compliance management

BPA RISK MANAGEMENT SYSTEM

 Identifikácia rizík a kategorizácia

 Incident management

 Posúdenie rizík, scorecard

 Risk treatment

 CAPA manažment & Risk monitoring

 Compliance management


