...informace pro lidi…
Elektronická spisová služba
AthenA je komplexní
aplikací na evidenci a
manipulaci s
dokumenty a spisy.
Řeší práci s

Aplikace elektronické spiosvé služby AthenA řeší kompletně oběh a zpracování
dokumentů,

funkci

podatelny

(vstupní

i

výstupní),

hierarchické

workflow

písemností, propracovaný systém vyjadřování a podpora dalších úředních úkonů s
dokumenty, šanony a spisy. Dále AthenA obsahuje řešení pro archivaci spisů a

dokumenty v celém

dokumentů, jejich skartaci, uchování vizuální podoby (Images) dokumentů a jejich

jejich životním cyklu.

verzování, zastupování, funkci asistentů a sekretářek manažerů, interní sdělení, tisk

Je integrována do

obálek, sběrné archy a mnoho dalších.

prostředí místních IS
a respektuje
neomezené množství
pracovních vztahů a
hierarchií. Je v
souladu s platnou
legislativou a plně
certifikována pro
právní prostředí ČR.

Produkt je plně

AthenA je ve shodě s platnou legislativou
(nastavuje se konfigurací), dále jsou
zmíněny použité legislativní prvky:



499/2012 Sb. podle novely 167/2012
Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů

systémem



Vyhláška č. 259/2012 Sb., o
podrobnostech výkonu spisové služby.

Datových stránek



Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních
systémech veřejné správy v platném
znění

integrován se

a vyladěn na
velkou variabilitu.
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Efektivní komunikaci lze vytvořit se všemi
aplikacemi, které respektují zejména
standardy:
.NET, ODBC, OLE DB, COM, SOAP, SQL,
XML, webové služby SOAP.
Zvláště těsná komunikace je s:



MS Office2000.,2002, XP, 2007,2010



MS IE 6.0 a vyšší



Mailovými systémy (POP3, SMTP),ERP
systémy, programy stavebních úřadů,
a.j.



Ostatními aplikacemi PilsCom
(iFaktury, Objednávky, iUsnesení,
Evidence smluv)



Skenery a využití technologie Kofax
VRS



Pro komunikaci s jinými aplikacemi
bylo vytvořeno rozhraní AthenA SDK
realizované formou webových služeb.



Komunikace s ISZR.



Národní standard ESS a ost.legislativa
Další vlastnosti aplikace



Využívá technologie „tenkého klienta“



Integrace elektronických podpisů ve
smyslu platné legislativy, konverze do
PDF/A, protokoly o převodu,
autorizovaná konverze, nabytí právní
moci



Integrace elektronické podatelny a
zejména systému Datových schránek



Integrace frankovacích strojů online



Integrace a využití čárových kódů



Plná podpora řady kancelářských
činností (tisk obálek, individualizace
korespondence, úkoly, …)

