


 

 Užitečné služby, které Vám pomohou 
◦ Úspora času potřebného pro zpracování, evidenci, vyhledávání  

a sdílení většího i menšího množství dokumentů různých typů. 

◦ Zefektivnění procesů, zachování pevných postupů, prevence ztráty dokumentů  

či sledování jednotlivých fází v rámci životního cyklu dokumentu. 

◦ Optimalizace evidence, bezpečné ukládání a rychlý i jednoduchý přístup k 

archívovaným dokumentům. 

◦ …a další … 

 Jedno z klíčových témat každé organizace je sledování 

a řízení toku dokumentů a informací bez ohledu na jejich 

agentovou příslušnost. 



 

 Nutným cílem většiny organizací většího typu je informační systémy 

zastřešit a vytvořit prostředí homogenní, jež bude schopno zajistit 

plnohodnotnou výměnu dat a vysoký stupeň jejich dostupnosti.  

 

 Jedním z pilířů při realizaci takového řešení musí být centrální 

Dokument management systém (Document Management System – 

dále jen DMS) provázaný se systémem elektronické spisové služby 

(ESS) a popřípadě dalšími systému IS UP ) (Portál UP, SAP, STAG, 

Správa a evidence smluv atd.). Obojí vhodně přizpůsobeno 

specifickým potřebám mateřské organizace. 





 

 Správa dokumentů nebo také Systém pro správu dokumentů (Document 

management systém - DMS), je počítačový systém určený k tvorbě, správě a 

archivaci elektronických dokumentů a/nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů, 

tj. např. dokumentů převedených do digitální podoby skenováním. 

 Bezpečné úložiště dokumentů 

◦ Intuitivní dokumentový sklad přehledně dokumenty ukládá, pomáhá udržovat 

pořádek ve verzích všech vašich dokumentů a struktuře jejich ukládání.  

◦ Všechny dokumenty jsou chráněny před neoprávněným přístupem a 

manipulací. Přístup k dokumentům je řešen modelem práv pro jednotlivé 

uživatele. 

◦ Možnost ukládat libovolného obsahu. Archivovat lze například tyto typy 

dokumentů: DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZIP, PDF, MS Office, WMV, Mpeg, Jpeg, 

Gif, Tiff a mnoho dalších. 

 



 1.  Začleňování dokumentů (vkládání souborů, metapopis ) 

 2. Správa verzí dokumentů 

 3. Dostupnost dokumentace díky centralizovanému přístupu 

 4. Dohledatelnost 

 5. Přístupová práva  

 6. Archivace 

 7. Workflow  
◦ "tok dokumentů" v systémech pro správu dokumentů podporuje procesy oběhu dokumentace. 

Obvykle umožňuje uživatelům vidět pohromadě "Dokumenty k vyřízení".  

◦ Managementu pak poskytuje nástroje pro sledování dokumentu v rámci procesu, tj. např. umí 

dávat odpovědi na otázky "Které dokumenty jsou připraveny ke schválení déle než měsíc a 

stále ještě nebyly schváleno. 

◦ Workflow je jednoznačně definováno ve všech stavech procesu 

- nelze jej nahodile měnit. 

 





Evidenci dokumentů 
v systému se eviduje 5 typů dokumentů 

• Studijní materiály 

• Norma 

• Řídící dokumenty pracoviště 

• Dokument volených orgánů 

• Projektová dokumentace 

• Bohužel zatím neobsahuje moduly pro tvorbu 

a distribuci dokumentů – je nutné tento 

problém řešit (bude řešeno paralelně s ESS a 

workflow) 

Vyhledávání dokumentů  

• Vyhledávání evidovaných dokumentů 

• Zobrazení dokumentů dle definovaných 

přístupových práv 

• Editace vlastností dokumentů 

• Verzování (slouží pro odlišení různých stavů,  

ve kterých se dokument během svého života 

nacházel) 

 

Bezpečné úložiště dokumentů 

řešené  

nad IBM DB2 Content Manager 

 

Umožňuje verzování dokumentů, 

vyhledávání, archivování. Každý 

dokument má nosný atribut „Typ 

dokumentu“,  pro konkrétní typ 

dokumentu je nastavena  

specifická sada dalších subatributů. 

 

Není to jediné úložiště,  

některé typy dokumentů jsou 

generovány přímo  

ze SAPu (objednávky, faktury) 

a STAGu (diploma supplement). 

 



 DMS na UP už nyní splňuje výčet nosných funkcionalit 1. až 6..  

 

 Aktuálně je v přípravné fázi vypracování analýzy nastavení workflow 

(řízení toku dokumentů) dle potřeby univerzity. 

 
◦ Jednoznačně finančně nejnáročnější funkcionalita systému elektronické 

správy dokumentů, ale z hlediska integrace jednotlivých částí IS UP je 

neopomenutelná 

 

◦ V rámci nastavení workflow lze definovat konkrétní oběh dokumentů  

ve specifických podmínkách organizace. Prostřednictvím definovaných 

uživatelských rolí a informací o stavech dokumentů je řízen jejich oběh 

předdefinovanými procesy.  

 

◦ Takto řízená kooperace se hodí pro pevně dané pracovní postupy a procesy. 



  

 Základní atributy, které musí být předem pevně a přesně 

definovány: 

 
◦ Úlohy, které plní v nosných procesech organizace. Tedy přesný sled úkolů i 

aktivit vykonávaných v rámci workflow pro dosažení vnitroorganizačního cíle 

. 

◦ Uživatelé (nebo jejich skupiny), kteří vykonávají dané úkoly. 

 

◦ Vazby mezi těmito uživateli. 

 

◦ Dokumenty, nad kterými dané workflow běží. 
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 Administrativní Workflow je určeno k vyřizování běžné každodenní agendy (např. vystavení objednávky, 

sledování výdajů, vyřízení reklamace, povolení pracovní cesty apod.). Tyto procesy jsou dobře strukturovatelné, 

často se opakují, bývají jednoduché - s malým počtem alternativních možností, obvykle jsou vázány na 

standardizované formuláře a dokumenty. Dobré řešení musí respektovat, že téměř každý v organizaci je jejich 

potencionálním účastníkem, proto je důležitá dostupnost systému pro každého a že účastnící administrativního 

workflow jsou příležitostní, workflow není jejich hlavní pracovní náplní. 

 Ad hoc workflow je založeno na náhodnosti vzniku workflow procesu. Procesy jsou většinou jedinečné, je možné 

je definovat až v okamžiku jejich vzniku (např. odpověď na dotaz zákazníka, vypracování výroční zprávy, procesy 

uvnitř ESS). Vyžadují od uživatelů vysokou míru samostatnosti. Důležitá je zde široká přístupnost Workflow 

produktu a snadná definice workflow procesu. 

 Produkční workflow podporuje hlavní procesy. Ty procesy, které vytvářejí přidanou hodnotu k finálnímu produktu 

a na kterých závisí spokojenost zákazníka-uživatele (např. vyřízení žádosti o poskytnutí půjčky, likvidace pojistné 

události apod.). Procesy jsou dobře strukturovatelné, výskyt případů procesů je častý, práce s aktivitami procesu 

zabírá uživateli většinu pracovní doby. Důležitá je integrace s dalšími firemními aplikacemi, čím je kratší doba 

mezi jednotlivými kroky procesu, tím je systém efektivnější, pružnost změn definice procesu není důležitá, protože 

změny procesu nejsou denní záležitostí, souvisí většinou s rozsáhlejšími změnami v celé organizaci. 

 Kolaborativní workflow je zaměřeno na podporu skupinové spolupráce. Typická je existence dokumentu, jehož 

prostřednictvím si účastníci vyměňují své poznatky, a který se stane výsledkem jejich společné práce (např. 

zápisu z porady, tvorba propagačního materiálu, návrh nové služby apod). Očekáván je dokument, na kterém 

spolupracuje několik uživatelů, a který prochází několika schvalovacími cykly. U těchto workflow je klíčový proces 

a dokument, spolupracují s ním většinou tvůrčí pracovníci, musí tedy umožňovat kreativitu pracovníků, musí být 

pružné, neboť tvůrčí pracovníci často využívají nepředdefinované cesty. 

  

 



  

 Je nezbytně nutné předem určit především: 
◦ Procesy, pro které je nasazení workflow výhodné. 

◦ Přesné a podrobné zmapování struktury i provázaností zvolených procesů a 

procesních běhů. 

◦ Cílové uživatelské skupiny nebo individuální uživatelé. 

◦ Vazby mezi uživateli. 

◦ Delegace uživatelských práv a zodpovědností. 

◦ Základní dokumentovou jednotkou, nad kterou má workflow běžet, má být 

skupina dokumentů konkrétního typu nebo nejednoznačná skupina dokumentů 

bez ohledu na další atributy? 

◦ Jaký bude zvolen typ workflow (tj. pouze schvalování dokumentů, zavedení 

služby týmové editace dokumentů atd.)? 

◦ Zavedení časové podmíněnosti běhu. 

◦ Pro každý typ dokumentu bude nutné přesně specifikovat způsob zakládání  

a vytváření elementárních dokumentů. 

◦ Metodika archivace verzí jednotlivých dokumentů. 





 Evidence dokumentů 

◦ v papírové podobě i v elektronické podobě 

 skenované dokumenty a další typy el. dokumentů  

 e-mailová  pošta 

 datové zprávy z DS 

 náhrada papírového podacího deníku 

◦ v jiné formě (např. ústní podání - nutno zapsat) 

◦ Navázání na archivační a distribuční moduly DMS – jeden dokument ve více 
systémech – více systémů spravuje jeden dokument. Umístění dokumentu vždy odráží 
jeho charakter, závažnost a míru povinnosti jeho evidované archivace. 

 

 Sledování životního cyklu dokumentů  

◦ příjem a evidence dokumentů 

◦ předávání dokumentů v rámci organizace 

◦ vyřizování dokumentů 

◦ vypravování dokumentů 

◦ ukládání dokumentů 

◦ vyřazování dokumentů, skartace/předání do archivu 





 Elektronická spisová služba je na UP zabezpečována systémem 

firmy Magion 

http://www.magion.cz/language/cs-CZ/default.aspx


 

Doručené dokumenty a dokumenty vzniklé  

z vlastní činnosti určeného původce se evidují  

v podacím deníku (povinná funkcionalita ESS) 
 
 Jeden podací deník za UP 

 Jednoznačná identifikace každého dokumentu 

 Jedinečné číslo jednací 

 Jedinečné systémové ID dokumentu 

 Čárový kód 

http://www.magion.cz/language/cs-CZ/default.aspx
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 ELEKTRONICKÉ PŘÍCHOZÍ  A ODCHOZÍ DOKUMENTY (Workflow ESS) 

 
◦ Datové zprávy přichází na UP a odchází z UP jednou datovou schránkou. Správa datové 

schránky je zajišťována pracovníky podatelny RUP.  

 

◦ Elektronická podání přichází na UP a odchází z UP prostřednictví elektronické podatelny UP.  

Správa elektronické podatelny je zajišťovány pracovníky podatelny RUP 

Podatelna 
RUP 

Datové 
schránky 

Elektronická 
podatelna 

UP 

Podatelny 
fakult 

http://www.magion.cz/language/cs-CZ/default.aspx


  

 ODCHOZÍ A PŘÍCHOZÍ LISTINNÉ ZÁSILKY  (Workflow ESS) 

 
◦ Zásilky v listinné podobě přichází na UP na podatelnu RUP a podatelny fakult. Odesílání 

listinných zásilek je zajišťováno podatelnou RUP a podatelnami fakult. 

 

◦ Veškerá dokumentace spisové služby v listinné a elektronické podobě je zpracovávána 

podatelnami rektorátu a fakult. 

Listovní 
zásilky 

Podatelna 
RUP 

Podatelna 
fakult 

http://www.magion.cz/language/cs-CZ/default.aspx


 Cyrilometodějská teologická fakulta 
◦ uvedeno do provozu od 15. 3. 2011 

 Právnická fakulta 
◦ uvedeno do provozu od 15. 4. 2011 

 Fakulta tělesné kultury 
◦ uvedeno do provozu od 31. 5. 2011 

 Filozofická fakulta 
◦  uvedeno do provozu od 30. 9. 2011 

 Fakulta zdravotnických věd 
◦ Implementace listopad – prosinec 2011 

 Pedagogická fakulta 
◦ Implementace listopad – prosinec 2011 

 Přírodovědecká fakulta 
◦ Implementace listopad – prosinec 2011 

 Lékařská fakulta 
◦ Implementace listopad – prosinec 2011 



 Současně spisová služba firmy Magion běží  

na těchto vysokých školách: 
◦ Masarykova univerzita Brno 

◦ Ostravská Univerzita 

◦ Univerzita Palackého v Olomouci 

 

 Zavedení této spisové služby uvažují: 
◦ Slezská univerzita Opava 

◦ Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno 





 DMS   

 Bezpečné úložiště interních dokumentů a vybraných dokumentů 

evidovaných v ESS 
◦ umožňuje verzování dokumentů, vyhledávání, archivování.  

 Každý dokument má atribut typ dokumentu. Pro konkrétní typ 

dokumentu je nastavena speciální sada dalších atributů.  
◦ Není to jediné úložiště, některé typy dokumentů jsou přímo v SAPu  

(objednávky, faktury) a STAGu (diploma supplement). 

 S DMS pracuje široká veřejnost.  
◦ K vybraným dokumentům mohou přistupovat i mimouniverzitní uživatelé. 



 DMS   
◦ Prostředí DMS  

na UPOL je  

integrovanou  

funkcionalitou  

Portálu UPOL 



 ESS 
 Převážně  dokumenty přicházející z venku, odcházející ven  

a vybrané závažné dokumenty vyžadující opatření číslem jednacím   

◦ do úložiště se dokumenty ukládají s typem dokumentu „spisová služba“ a se 

sadou dalších atributů daných zákonem, bez ohledu na to, je-li konkrétní 

dokument faktura, návrh smlouvy od dodavatelské firmy nebo žádost studenta.  

◦ S ESS pracují  kvalifikovaní administrativní pracovníci přes speciální klientské 

rozhraní. 

◦ Práce s ESS podléhá pravidlům daným ze zákona 

◦ Není žádoucí s ní zatěžovat akademické pracovníky. Většinu dokumentů „vyřídí“ 

pracovnice spisového uzlu za spolupráce se svým nadřízeným, ekonomickým 

oddělením, případně studijním oddělením. 



  

 Prostředí ESS na UPOL je otevřeno pouze pověřeným pracovníkům. 

 Co je třeba pro přihlášení se do prostředí ESS na UP udělat? 

◦ Organizační stránka 
 Každá součást musí provést přesné vyjmenování pověřených osob, které budou pracovat na konkrétních 

koncových uzlech sloužících pro příjem a výdej dokumentů. Součástí se v prostředí ESS rozumí  organizační 

jednotka, která je identická s nákladovým střediskem v SAPu. 

◦ Technická stránka 
 Přístup je možný pomocí běžného PC cestou terminálového připojení  k pro ESS dedikovanému serveru  

 Přihlašovací údaje pracovníků koncových uzlů korespondují s přístupovými údaji do Portálu UP 

 Instalace spouštěcí ikony otevírající vzdálenou plochu na každém stroji – provádí správce sítě pomocí 

dodaného instalačního balíčku 

http://www.magion.cz/language/cs-CZ/default.aspx


  

 Prostředí ESS podporuje workflow typu „Ad-Hoc“ 

 
◦ Podpora „Ad-Hoc“ workflow je použitá při přidělování a odmítání zásilek. Zásilka, 

která je zaevidovaná na podatelně anebo recepci je přidělená na zpracování 

zpracovateli na koncovém uzlu. Tento má možnost přidělenou zásilku přijmout 

anebo odmítnout v případě, že byla zásilka přidělená nesprávně. Při odmítnutí 

přidělené zásilky, je zpracovatel donucený vyplnit i důvod odmítnutí. Po 

odmítnutí se zásilka vrátí na místo, odkud byla přiřazená (podatelna, recepce, 

OU, jiný zpracovatel, ...). Průběh koloběhu zásilky je zaznamenávaný v historii 

zásilky a je možné si ho kdykoli prohlédnout. 

http://www.magion.cz/language/cs-CZ/default.aspx




 pro jednotlivé typy dokumentů lze definovat procesy oběhu uvnitř univerzity 

(workflow – dále jen WF DMS)  

◦ Prvotním krokem při zavádění a technické realizace nasazení WF DMS na UP 

musí být podrobná analýza charakteru oběhu a míra přípustných editačních 

zásahů do dokumentu (zda se bude jednat o prosté potvrzení a odsouhlasení 

dokumentu nebo bude dovolen přímý editační zásah do obsahu dokumentu).  

 Proces oběhu uvnitř univerzity je nutné definovat pro každý konkrétní typ 

dokumentu zvlášť. Proces se může dále větvit podle dalších popisných atributů 

toho dokumentu.  

 Je třeba rozhodnout, které typy dokumentů zavést.  

Jedná se o „běh na dlouhou trať“.  

◦ Není dořešeno jakou formou by se běžný zaměstnanec dozvěděl v souvislosti 

s oběhem dokumentu o události, kterou má řešit (schválit, doplnit, poslat dál….) 

možnosti jsou např. přes portál – webové rozhraní k workflow v DMS. 

◦ Je nutná spolupráce s IBM 



 

 Propojení ESS a SAP 
◦ Ze SAPu bude možné nahlédnout do ESS na přišlou fakturu 

◦ Zpřístupnění dokumentů z formulářů o projektu v SAPu. 

 

 Propojení ESS a STAG 
◦ Analýzu připravuje dodavatel STAGu. 



 Existují dokumenty, k jejichž  vyřízení je potřeba projít konkrétním schvalovacím nebo editačním 

procesem uvnitř univerzity,  tj. na koncovém uzlu ESS musí být dokument zpřístupněn pověřené 

osobě mimo ESS. Tato pověřená osoba započne přesně definovaný vnitřní proces, ze kterého 

vzejde odpověď. Výsledný dokument bude zpět zaevidován do ESS pod novým číslem jednacím.  

◦ Odhadujeme, že takových dokumentů je jen zlomek z celkového počtu, týká se to například 

dokumentů k projektům  nebo návrhů smluv, k nimž se kromě odpovědného vedoucího 

pracoviště nebo řešitele projektu musí vyjadřovat právní oddělení. 

 Technicky to tedy znamená, že dokument musí zůstat v nezměněné podobě v úložišti dokumentů 

s atributem typ dokumentu „spisová služba“ opatřený všemi atributy spisové služby a archivovaný 

způsobem a po dobu danou zákonem, ale zároveň by  se měl dostat do úložiště jako dokument 

s atributem typ dokumentu např. „dokument k projektu“ nebo „návrh smlouvy“ . Teprve tento 

následný dokument může být použit k dalším změnám, které v procesu WF nastanou. 

 Automaticky přenášet dokumenty z ESS do DMS s patřičným typem dokumentu a ostatními 

atributy není možné, protože v ESS není prostor na evidování všech povinných atributů 

dokumentů DMS a pracovnice spisového uzlu ani není schopná za všech okolností tyto atributy 

správně naplnit. Situaci komplikuje fakt, že na UP stále nemáme plně zmapované procesy oběhu 

dokumentů, tyto procesy nejsou na fakultách stejné a často se mění. Navrhujeme proto, aby 

přenos dokumentu z ESS do WF DMS vždy spustil člověk. 

 



 

Máme tyto možnosti:  

1. Pracovnice spisového  uzlu má přístup do WF DMS  
◦ může tam dokument vložit pod patřičným typem dokumentu a spustit tím vnitřní workflow, neboť disponuje 

informacemi pro správné určení typu dokumentu a doplnění nezbytných atributů. 

2. Pracovnice nemá potřebná oprávnění v DMS. Pro tyto účely požadujeme stávající 

systém ESS od fy Magion  rozšířit takto: 
◦ Pracovnice spisového uzlu by měla mít možnost sestavit ke každému dokumentu  „access list“, tj. seznam 

uživatelů nebo skupin z LDAP, pro které by se vybraný dokument stal dostupným přímo i mimo prostředí ESS. 

Takto může být dokument předán kterémukoliv zaměstnanci vně ESS. 

◦ Fa Magion připraví webovou službu, která takovým uživatelům (po ověření v LDAPu)  umožní stáhnout vlastní 

elektronický dokument na lokální disk.  

◦ V Portále UP bude přípraven portlet, který poskytne přihlášenému uživateli seznam dokumentů v ESS, ke 

kterým má oprávnění s odkazy k jejich stažení.  

◦ Tento koncový uživatel pak rozhodne, zda dokument vloží do DMS a spustí tak WF, nebo zda připraví 

odpověď samostatně (např. cestou emailu). 



 DMS   
Prostředí DMS  

na UPOL je nyní 

integrovanou  

funkcionalitou  

Portálu UPOL 

 WF DMS 
Integrace funkcionalit 

workflow management 

systemu 

do Portálu UPOL 

 ESS 
Zobrazení informací  

o dokumentech  

z ESS do Portálu 

UPOL, např. seznam 

došlé pošty 

přihlášeného uživatele 



 Rektorát a Univerzitní zařízení 
◦ Na rektorátě a univerzitních zařízeních  je prováděna 

implementace spisové služby průběžně po pracovištích.  
 

 V provozu jsou tato pracoviště: 
◦ Podatelna a výpravna UP 
 od 1. 2. 2011 

◦ Referát BOZP, Archiv UP, referát  CO 
 v provozu od 1.2.2011 

◦ Sekretariát rektora 
 31. 3. 2011 

◦ Konfuciova akademie 
  12. 4. 2011 

◦ Referát energetiky a spojů 
  4. 5. 2011 

http://www.datoveschranky.info/uvod/?PHPSESSID=dd1fffb303906864417fe657c96351e3
http://www.magion.cz/language/cs-CZ/default.aspx

