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Pojem informační
 

systém

•
 

Pravou hodnotu informačního systému si 
uvědomíme teprve v okamžiku, kdy o něj 
přijdeme

www.imunis.cz

Předvádějící
Poznámky prezentace
Dobrý den dámy a pánové.
Pojem informační systém je velice široký, pro každou oblast naší společnosti může být vnímán jiným způsobem, proto není možné určit jeho přesnou definici. Nicméně jeho pravou hodnotu si uvědomíme teprve v okamžiku, kdy o něj přijdeme



IS Munis a nástroje e-Governmentu

www.imunis.cz

Předvádějící
Poznámky prezentace
Informační systém Munis, který vyvíjí společnost Triada, je komplexním vnitřním informačním systémem především pro oblast veřejné správy.
Vnitřní informační systém dnes musí nejen splňovat nejlépe všechny požadavky daného úřadu, ale zároveň by měl komunikovat s informačními systémy veřejné správy, e-govermentu.






Občan si jde ověřit podpis

www.imunis.cz



Modul Legalizace a vidimace

www.imunis.cz



Načtení
 

2D kódu z občanského
 průkazu

www.imunis.cz



Ověření
 

občana v IS ZR

www.imunis.cz



Tisk legalizační
 

doložky

www.imunis.cz



Tisk pokladního dokladu

www.imunis.cz



Základní
 

registry a volební
 

seznamy

•
 

Současná
 

podpora přes 
CzechPOINT@Office
–

 
PDF jen pro tisk

–
 

CSV výhodnější
 

–
 

strojově
 

zpracovatelné

•
 

IS Munis
–

 
Vytvoření

 
volebních seznamů

–
 

Porovnání
 

s výstupy ze ZR
–

 
Veškeré

 
potřebné

 
tiskové

 
výstupy

www.imunis.cz

Předvádějící
Poznámky prezentace
Blíží se nám volby do Evropského parlamentu, budou to první volby, při kterých bychom měli sestavovat volební seznamy pomocí Základních registrů.
Současná podpora je pomocí IS Czechpoint@office, kde si každá obec může požádat o vytvoření a zaslaní volebních seznamů dle svých požadavků.
Jedna z možností je i formát výstupu, jsou možné dva formáty, pdf a csv. Výstup obdrží obec do své datové schránky.
Můžeme doporučit především formát csv,jedná se o textový fomát, se kterým lze dále pracovat prostředky výpočetní techniky.
Společnost Triada Vám pomocí informačného systému Munis umožní porovnat vytvořené volební sestavy s výstupy ze Základních registrů, pokud si obec vyžádá výstup ve fomátu csv.
Zákazník tak nebude muset měnit stávající procesy a bude moci použít tiskové sestavy na které je zvyklý. Jedná se například o tisk adres na štítky na obálky s volebními lístky, tisk seznamů pro doručování volebních lístků a další speciální tisky.
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