Cenník Registratúrneho a DMS systému
ADMIS® eGov pre obce
MALÁ OBEC – s prepojením na elektronickú schránku bez integrácie
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Modul Registratúrny Denník s priamym sťahovaním správ zo slovensko.sk cez eID kartu,
automatické vytvorenie záznamu v Registratúre s priloženou správou v čitateľnej forme
Ručný príjem a evidencia elektronických podaní (vrátane všetkých súvisiacich technických správ
– doručenky, notifikačné doručenky, informačné správy atď.)
Integrovaný špeciálny prehliadač správ zo slovensko.sk pre prácu v off-line móde s extrakciou
príloh pre okamžité prehliadanie pre všetkých užívateľov Registratúrneho Denníka
Semi-automatizácia nad rozhodnutiami - vytvorenie elektronickej verzie rozhodnutia z PDF
podkladov z ľubovoľného agendového systému na generovanie rozhodnutí, podpisovanie
rozhodnutia, vyžaduje sa ručné overenie existencie elektronickej schránky prijímateľa
rozhodnutia cez web rozhranie, zaslanie do schránky cez web rozhranie (vrátane vytvorenia
doložky o autorizácii), vytvorenie doložky právoplatnosti, vykonateľnosti alebo doložky
právoplatnosti + vykonateľnosti rozhodnutia, zaslanie cez web rozhranie do schránky príjemcu
a vytvorenie elektronického spisu pre rozhodnutie)
Modul elektronického podpisovania nad ľubovoľným dokumentom (je integrálnou súčasťou
modulu Registratúrny Denník)
Vytváranie papierových, elektronických spisov aj hybridných spisov
Logovanie všetkých činností nad záznamami a spismi
Modul Registratúrne stredisko s vyraďovacím konaním na MVSR
Priamy prístup k elektronickým správam pre všetkých zamestnancov, ktorí elektronicky
komunikujú
Prepojenie na ľubovoľné agendové systémy cez vytvorené PDF dokumenty (napr. aScAgenda,
URBIS, WinCITY, SMOS a ďalšie)
Schvaľovacie procesy pri tvorbe dokumentov inštitúciou
Základná finančná kontrola na dokumentoch, ktoré slúžia ako podklad pre finančnú operáciu
Autorizácia dokumentov
Verifikátor súladu dokumentu so štandardom PDF/A
Konvertor nePDF/A súborov do štandardizovaného PDF/A formátu
Integrovaný skenovací modul so skenovaním do formátu PDF/A a multipage TIFF
Modul Anonymizér na anonymizovanie osobných údajov na dokumentoch
Neobmedzený počet záznamov, spisov a priložených súborov/skenov

Obstarávacia cena balíka: 0 EUR
Systémová podpora: 24,50 EUR / mesiac
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MALÁ alebo STREDNÁ OBEC s plnou integráciou (do 3000 obyvateľov)
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Modul Registratúrny Denník plne integrovaný na schránku slovensko.sk
Automatizovaný príjem a evidencia elektronických podaní (vrátane všetkých súvisiacich
technických správ – doručenky, notifikačné doručenky, informačné správy atď.), možnosť
nastavovania spôsobu potvrdzovania doručeniek
Hromadné automatizované zaspisovanie došlých správ do spisov, kam jednotlivé došlé správy
patria
Integrovaný špeciálny prehliadač správ zo slovensko.sk pre prácu v off-line móde s extrakciou
príloh pre okamžité prehliadanie pre všetkých užívateľov Registratúrneho Denníka
Modul MessageCreator pre off-line vyplňovanie, podpisovanie, odosielanie a evidenciu
elektronických formulárov na slovensko.sk
Automatizácia nad rozhodnutiami – hromadné vytváranie elektronickej verzie rozhodnutí z PDF
podkladov z ľubovoľného agendového systému na generovanie rozhodnutí, hromadné
automatizované podpisovanie, overenie existencie elektronickej schránky prijímateľa
rozhodnutia, podľa výsledku buď zaslanie do schránky príjemcu alebo označenie rozhodnutia na
tlač a zaslanie klasickou poštou (vrátane vytvorenia doložky o autorizácii), vytvorenie doložky
právoplatnosti, vykonateľnosti alebo doložky právoplatnosti + vykonateľnosti rozhodnutia,
zaslanie do schránky príjemcu a vytvorenie elektronického spisu pre rozhodnutie)
Modul elektronického podpisovania nad ľubovoľným dokumentom (je integrálnou súčasťou
modulu Registratúrny Denník)
Vytváranie papierových, elektronických spisov aj hybridných spisov
Logovanie všetkých činností nad záznamami a spismi
Overenie stavu aktivácie schránky prijímateľa
Overovanie podpisov (prítomnosť podpisov, formát podpisu, platnosť certifikátov)
Vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti na odoslaných dokumentoch
Tvorba rovnopisu (vytváranie autorizačnej doložky)
Dlhodobé ukladanie dokumentov s elektronickým podpisom, archivácia elektronických spisov
(dokumentov s KEP)
Modul Registratúrne stredisko s vyraďovacím konaním na MVSR
Priamy prístup k elektronickým správam pre všetkých zamestnancov, ktorí elektronicky
komunikujú cez modul Registratúrny Denník
Schvaľovacie procesy pri tvorbe dokumentov inštitúciou
Základná finančná kontrola na dokumentoch, ktoré slúžia ako podklad pre finančnú operáciu
Autorizácia dokumentov
Zverejňovanie na CUET na slovensko.sk
Prepojenie na ľubovoľné agendové systémy cez vytvorené PDF dokumenty (napr. aScAgenda,
URBIS, WinCITY, SMOS a ďalšie)
Verifikátor súladu dokumentu so štandardom PDF/A
Konvertor nePDF/A súborov do štandardizovaného PDF/A formátu
Integrovaný skenovací modul so skenovaním do formátu PDF/A a multipage TIFF
Modul Anonymizér na anonymizovanie osobných údajov na dokumentoch
Neobmedzený počet záznamov, spisov a priložených súborov/skenov

Obstarávacia cena balíka: 0 EUR
Systémová podpora: 49,90 EUR / mesiac
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VEĽKÁ OBEC s plnou integráciou (nad 3001 obyvateľov)
o Modul Registratúrny Denník plne integrovaný na schránku slovensko.sk
o Automatizovaný príjem a evidencia elektronických podaní (vrátane všetkých súvisiacich
technických správ – doručenky, notifikačné doručenky, informačné správy atď.), možnosť
nastavovania spôsobu potvrdzovania doručeniek
o Hromadné automatizované zaspisovanie došlých správ do spisov, kam jednotlivé došlé správy
patria
o Integrovaný špeciálny prehliadač správ zo slovensko.sk pre prácu v off-line móde s extrakciou
príloh pre okamžité prehliadanie pre všetkých užívateľov Registratúrneho Denníka
o Modul MessageCreator pre off-line vyplňovanie, podpisovanie, odosielanie a evidenciu
elektronických formulárov na slovensko.sk
o Automatizácia nad rozhodnutiami – hromadné vytváranie elektronickej verzie rozhodnutí z PDF
podkladov z ľubovoľného agendového systému na generovanie rozhodnutí, hromadné
automatizované podpisovanie, overenie existencie elektronickej schránky prijímateľa
rozhodnutia, podľa výsledku buď zaslanie do schránky príjemcu alebo označenie rozhodnutia na
tlač a zaslanie klasickou poštou (vrátane vytvorenia doložky o autorizácii), vytvorenie doložky
právoplatnosti, vykonateľnosti alebo doložky právoplatnosti + vykonateľnosti rozhodnutia,
zaslanie do schránky príjemcu a vytvorenie elektronického spisu pre rozhodnutie)
o Modul elektronického podpisovania nad ľubovoľným dokumentom (je integrálnou súčasťou
modulu Registratúrny Denník)
o Vytváranie papierových, elektronických spisov aj hybridných spisov
o Logovanie všetkých činností nad záznamami a spismi
o Overenie stavu aktivácie schránky prijímateľa
o Overovanie podpisov (prítomnosť podpisov, formát podpisu, platnosť certifikátov)
o Vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti na odoslaných dokumentoch
o Tvorba rovnopisu (vytváranie autorizačnej doložky)
o Dlhodobé ukladanie dokumentov s elektronickým podpisom, archivácia elektronických spisov
(dokumentov s KEP)
o Modul Registratúrne stredisko s vyraďovacím konaním na MVSR
o Priamy prístup k elektronickým správam pre všetkých zamestnancov, ktorí elektronicky
komunikujú cez modul Registratúrny Denník
o Schvaľovacie procesy pri tvorbe dokumentov inštitúciou
o Základná finančná kontrola na dokumentoch, ktoré slúžia ako podklad pre finančnú operáciu
o Autorizácia dokumentov
o Zverejňovanie na CUET na slovensko.sk
o Prepojenie na ľubovoľné agendové systémy cez vytvorené PDF dokumenty (napr. aScAgenda,
URBIS, WinCITY, SMOS a ďalšie)
o Verifikátor súladu dokumentu so štandardom PDF/A
o Konvertor nePDF/A súborov do štandardizovaného PDF/A formátu
o Integrovaný skenovací modul so skenovaním do formátu PDF/A a multipage TIFF
o Modul Anonymizér na anonymizovanie osobných údajov na dokumentoch
o Neobmedzený počet záznamov, spisov a priložených súborov/skenov

Obstarávacia cena balíka: 0 EUR
Systémová podpora: 79,90 EUR / mesiac
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Ďalšie služby:
o

o
o
o
o

Každá ďalšia licencia užívateľa modulu Registratúrny Denník (určená pre viacerých užívateľov, napr. kvôli
prístupom k elektronickým správam, ku schvaľovacím konaniam atď.) – systémová podpora 4,90/mesiac
za každého ďalšieho užívateľa
Elektronické podpisovanie s kvalifikovanou časovou pečiatkou – odporúčame použiť službu
elektronického podpisovania podpisuj.sk, ktoré je v riešeniach ADMIS® plne integrované
Telefonická hotline - 5 EUR/mesiac
Integrácia DIZ (automatizované napojenie na slovensko.sk BEZ nutnosti používania eID karty a BOK a
PIN) – jednorazový poplatok - 99 EUR
Školenie cez videokonferenciu 49 EUR/hodina

*Všetky ceny sú uvedené bez príslušnej DPH
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