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Přichází Spiska - nová spisová služba pro moderní správu dokumentů

Vážení zákazníci,
spisová služba HELIOS eObec se mění na Spisku a s tím přichází i řada novinek, které
bychom Vám rádi představili.

Zveme Vás na prezentační webinář, na kterém Vám
představíme výhody nové Spisky pro Vaši organizaci.
Přihlásit se na webinář můžete na tomto odkazu.
Webinář můžete zhlédnout z pohodlí Vaší kanceláře i domova a je určený pro všechny
uživatele HELIOS Fenix, kteří spisovou službu nemají a nevyužívají.
Výhody řešení:

• Úspora nákladů
• Úspora času nad správou systému
• Prohledávání obsahu včetně příloh
• Podpora skenovací linky
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• Integrace s nezávislou úřední deskou
• DROID Analýza
• Manažerské vyhodnocení správy
Se Spiskou získáte komplexní správu dokumentů, od jejich prvotní evidence, přes proces
vyřizování, až po skartační řízení. Pokrývá všechny procesy podle požadavku národního
standardu pro elektronické systémy spisových služeb (NSESSS) a zajišťuje rovnocennost
digitálních a analogových dokumentů. Pomůže Vám tak snadno splnit povinnosti dané
legislativou.
Budeme se těšit na Vaši účast.
S pozdravem
Tým HELIOS Fenix

Chcete vidět všechny
přínosy a možnosti Spisky
na jednom místě?
Vše najdete přehledně ZDE.
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Napsali o nás:

Prezentační webinář – Spisová
služba Spiska

Co se dozvíte:

• získáte přehled, jak snadno splnit

Termín: 23.11. 2021

povinnosti dané legislativou vztahující se
k elektronické spisové službě,
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Čas: 10:00 - 11:00

• uvidíte jednoduchost ovládání programu
a zobrazení dokumentů v něm,

• provedeme Vás ukázkou příjmu a

Cena: Zdarma

zaevidování došlé pošty, včetně rychlého
předání na vyřizující pracovníky,

Místo: z pohodlí vaší kanceláře či domova

• nástin základních a uživatelsky

jednoduchých činností vyřizujících
pracovníků,

Registrační formulář naleznete ZDE.

• především příjem (popř. odmítnutí)

přidělených dokumentů a jejich vyřízení,
neopomineme ani ukázku vypravení
dokumentů,

• a zastavíme se u povinností před

zahájením skartačního řízení, se kterými
Vám HELIOS Spiska pomůže,

• obsahem není vyškolení uživatelů.

Kontaktujte nás na telefonu +420 244 104 111 nebo na
e-mailu: info@assecosol.com
Asseco Solutions, a.s.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 244 104 111
e-mail: info-cz@assecosol.com
www.assecosolutions.com
Pobočky ČR

Nepřejete-li si od nás nadále dostávat informace e-mailem, odhlaste se kliknutím na následující odkaz.
Odesláno z modulu CRM systému HELIOS Nephrite.
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