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Pružné řešení 
životních 
situací… 

 
Efektivní 

správní řízení 
 
 

Štíhlé 
efektivní úřady 

Nelze poskytovat 
moderní a kvalitní 

služby, když vnitřek 
úřadu nepracuje 

moderně a efektivně 

Co občané chtějí od samosprávy?



automaticky 
zveřejní 
požadované 
informace 

ušetří Vám čas... 

umí hledat 
ve  Vašich 

datech 

Nabízíme Vám systémy a nástroje které….

automaticky auditují 
vznik a úpravu 
požadovaných 
dokumentů 



Pomůžeme Vám se základními registry..



www.autocont.cz/kukatko 

www.microsoft.cz/kukatko



Řešení pro kvalitní chod úřadu….



Portál úředníka 
 Úřad nabízí 

pružnější reakci na 

požadavky občanů 

 

Kvalitní přehled  

o vnitřním chodu 

úřadu, odkudkoliv 

Elektronizace vnitřních procesů na úřadě

Dovolenky, žádanky, 
faktury, požadavky, 
služební cesty…. 



Office 365 
 Nabízíme Vám 

efektivní úřad jako 
pronajatou službu, 

Neřešíte 
zálohování dat 

Dosažitelné 
odkudkoliv…   

Mobilní kancelář / malé obce a úřady

Email, komunikace, 
uložiště dokumentů, 

zálohy 



Mobilní kancelář / malé obce a úřady 



Proč Office365??? 

• Email – nastavení  automatických funkcí 

MIMO ÚŘAD 

• Kalendáře a jejich sdílení 

• Centrální uložiště dokumentů a 

možnost přístupu k dokumentů 

odkudkoliv 

• On-line formuláře 

• On-line komunikace s ostatními úřady 
 
 



15% sleva  
na licenci Office 2010 
pouze do 250 licencí 

 

Modernizujte 
kancelářský 

software Vašeho 
úřadu 

Microsoft Office

33% sleva  
na licenci s SA  
Office 2013 
pouze do 200 licencí 



eGovernment není cíl, ale jen 
nástroj pro kvalitně 
vykonávanou veřejnou správu!

Nenechme se ovlivňovat technokratickými cíli, dělejme 

to co je důležité a to proč si nás občané platí… 
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Umíme veřejnou správu…. 


