


Komplexní řešení 
informačních systémů pro 
územní samosprávy
-Stávající produkty
-Novinka „internet věcí“
-Vzdělávací centrum
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Asseco Solutions

Více než 25let 
zkušeností v 
oblasti IS a ERP

Více než 2 300 
zákazníků ve 
veřejné správě

Součást 
nadnárodní 
společnosti

5 zemí
17 poboček
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Správný IS pro Vaše požadavky
• Komplexní a přizpůsobivý 

• Pokrývá všechny činnosti a obory výroby, 
obchodu, služeb a veřejné správy

• Zpracovává komplexní agendu živnostníků, 
malých i velkých firem a institucí v oblasti 
veřejné správy

Reference
Česká Třebová

Statutární město Karviná

Zábřeh
Senát, ČTÚ, …
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Ekonomický subsystém
Banka
Objednávky
Pokladna
Rozpočet, Účetnictví, Výkaznictví
Schvalování
…
…

Správní subsystém
Matrika
Přestupky (v platnost 1.10.2016)

Silniční zákon
Stavební úřad (sledujeme)

Vidimace a legalizace
…
…

Majetkový subsystém
Majetek

Podpora čárového kódu majetku
Sklady

Partnerská nadstavbová řešení
Finanční kontrola CROSEUS
Jednání Rady a Zastupitelstva 
DATRON
Portál občana DATRON
…

Provozní subsystém
HELIOS Business Intelligence

HELIOS View

Identity management

Smlouvy

Jádro systému
Registr nemovitostí
Registr obyvatel
Správa aplikací a uživatelů
…

Fenix
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eObec Spisová služba - eObec
Spisová služba, ePodatelna

Skartační řízení

Skenovací modul

Interaktivní obrazovka úředníka
…

Varianta Insourcing
Jedná se o integraci informačního systému do struktury 
organizace, tj. běžná instalace na serveru nebo počítačích

Varianta Outsourcing
Hostované řešení provozované společností Asseco 
Solutions, a.s. Používání softwarového produktu HELIOS 
eObec formou pronájmu webové aplikace

Přínosy:
Procesní WF pro zpřehlednění a zefektivnění 
procesů

Plná integrace s ISDS a ISZR

Propojení s CzechPointem

…

Základní vlastnosti:
Připojení elektronického podpisu a časového razítka

Záznam veškerých procesů dle NSESSS
…
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Optimální podpora back
office a nejmodernější 
inteligentní offline 
podpora servisního 
technika.

1. Modul

Inteligentní servis

2. Modul

Industry 4.0

3. Modul

Chytrý servis

Založeno na nejmodernějších datových technologiích s intuitivním uživatelským rozhraním

Pro naše zákazníky Pro zákazníky našich zákazníků

Koncept založen na sběru 
a využití BIG DATA.
Začlenění neinteligentních 
periferií a strojů do sběru 
dat.

Inteligentní servis pro vaše 
zákazníky.
S jedinečnou zákaznickou 
aplikací!
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Academy
• Akreditované odborné vzdělávací 

programy pro úředníky

• Jednotlivé odborné semináře a 
workshopy

• Ucelená vzdělávací portfolia s následným 
programem rozvoje získaných dovedností

• Koučování jako moderní způsob 
osobnostního rozvoje

• Spolupráci na strategii vzdělávacích 
potřeb

Jsme skutečné i virtuální 
centrum sdílení znalostí.



Děkuji za pozornost
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