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Péče o zákazníky společnosti 
Triada, spol. s r. o. 
Nedílnou součástí provozu informační-
ho systému Munis je i poskytování 
kvalitní a profesionální technické pod-
pory všem našim uživatelům. Uvědo-
mujeme si, že moduly IS Munis jsou 
často nedílnou součástí práce úředníků 
a dalších zaměstnanců subjektů využí-
vajících tento informační systém, a pro-
to je třeba vždy adekvátním způsobem 
pomoci v případě nejasností nebo růz-
ných nestandardních situací, které může 
každodenní praxe přinést. Naše tech-
nická podpora je proto rozdělena do 
několika pilířů tak, abychom mohli 
efektivně reagovat na vznášené poža-
davky. Konkrétně jde o 

• servis v místě zákazníka, 
• pohotovostní servis v místě zákazní-

ka, 
• technická podpora IS Munis posky-

tovaná po telefonu nebo e-mailu, 
• technická podpora IS Munis posky-

tovaná pomocí vzdáleného přístupu, 
• zakázkové rozšíření IS Munis. 

Servis v místě zákazníka 
• základní pilíř poskytované technické 

podpory uživatelům 
• založen na celorepublikové síti inter-

ních a externích konzultantů, kteří 
jsou pravidelně proškolováni, aby 
dokázali vždy postihnout celou šíři 
záběru IS Munis 

• každý zákazník má přiděleného 
svého osobního konzultanta – kon-
taktní osobu  

• konzultant je pro zákazníka partne-
rem, protože i v době elektronizace 
platí, že není nad osobní kontakt 

• pravidelná školení našich konzultan-
tů jsou zaměřena nejen na technickou 
stránku IS Munis, ale také na odpo-
vídající metodiky a příslušnou le-
gislativu ČR 

Prováděné činnosti 
o nastavení agend IS Munis dle přá-

ní zákazníka 
o školení uživatelů používání jednot-

livých modulů IS Munis 

Czech POINT 
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) 

služba pro občany, jejíž popularita podle zveřejněných statistik stále roste. Při výkonu této služby je 
vyžadováno od úřadu také splnění povinností plynoucích ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy, a ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Obojí lze efek-
tivním způsobem zajistit prostřednictvím vazby aplikace Czech POINT s vnitřním informačním systé-
mem obce, což přináší  

• přidělení čísla jednacího na ověřené výpisy  
z IS VS, 

• evidenci vydaných výstupů, 
• uložení dokumentů do centrálního úložiště, 
• tisk pokladních dokladů, 
• přípravu podkladů pro zaúčtování poplatků. 

Aktuální stav e-Governmentu v České republice 
(aneb e-Government nejen pro nové zastupitele) 
Tento bulletin je součástí bezplatné informační služby, kterou společnost Triada poskytuje svým zákazní-
kům, a kde se Vás již od konce roku 2008 snažíme informovat o aktualitách vážících se k nástrojům zavádě-
ným do veřejné správy v rámci implementace informačních a komunikačních technologií. 

Czech POINT@Office 
Autorizovaná konverze dokumentů z moci 
úřední dle zákona č. 300/2008 Sb. IS Munis 
umožňuje přímý vstup do této aplikace z mo-
dulu Kancelář. Uživatelé tak mohou využívat 
jen jedno pro ně známé prostředí, jak pro 
přímou evidenci elektronických dokumentů, 
tak zejména pro konverzi dokumentů 
z listinné do elektronické podoby.  

Datová schránka 
Efektivní zpracování datových zpráv došlých 
do Vaší datové schránky, vyhledávání dato-
vých schránek adresátů, přípravu datových 
zpráv pro odeslání i celou řadu dalších po-
třebných operací lze zajistit prostřednictvím 
kompletu Elektronická spisová služba Mu-
nis.  
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o školení uživatelů používání jed-
notlivých modulů IS Munis 

o související metodická pomoc 
o aktualizace IS Munis 
o zálohování IS Munis 
o tvorba tiskových sestav dle přání 

zákazníka 
o konzultace hardwarových poža-

davků před nákupem nových PC 
nebo serveru 

o řešení technických komplikací 
a nestandardních situací 

Technická podpora poskyto-
vaná po telefonu nebo e-mailu 
• zejména provozní pilíř poskytované 

technické podpory uživatelům 
• poskytována z technického centra 

hotline vybaveného prostředky pro 
simulaci různých technických pro-
středí 

• servis poskytován proškolenými 
operátory 

• v rámci zvýšení kvality poskytova-
ných služeb se většina operátorů 
účastní také servisních návštěv u zá-
kazníků 

• pravidelná školení našich operátorů 
jsou zaměřena nejen na technickou 
stránku IS Munis, ale také na odpo-
vídající metodiky a příslušnou le-
gislativu ČR 

Prováděné činnosti: 
o řešení technických problémů 
o pomoc v případě nejistoty 

s konkrétním krokem v daném 
modulu IS Munis 

o konzultace k provádění servisních 
úkonů popř. aktualizací IS Munis 

o konzultace technického nastavení 
IS Munis 

www.triada.cz/ega 

Elektronická podatelna 
Provozovat elektronickou podatelnu mají 
dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb. všechny 
orgány veřejné moci. Zavedení datových 
schránek tuto povinnost nezrušilo. Občané 
mohou učinit podání e-mailem, které má 
úřad následně povinnost zpracovat s ohledem 
na platnou legislativu. Mimo jiné potvrdit 

 
podání e-mailem opatřeným zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu vydaném akredi-
tovaným poskytovatelem certifikačních 
služeb. Použití IS Munis dává do souladu 
postupy klasické a elektronické podatelny. 

Elektronická úřední deska 
Zveřejňování obsahu úřední desky způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle § 26 záko-
na č. 500/2004 Sb., správní řád, lze nejlépe 
vyřešit pomocí portálu iMunis.cz 

Evidence střetu zájmů 
Povinnost evidenčního orgánu vést registr 
oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů i v elektronické podobě lze 
pohodlně vyřešit modulem IS Munis naváza-
ným na portál iMunis.cz. 

CSÚIS 
(Centrální systém účetních informací státu) 
Předávání účetních výkazů do Centrálního 
systému účetních informací státu za organi-
zaci realizuje zodpovědná osoba nebo ná-
hradní zodpovědná osoba. Pokud navíc 
předáváte údaje přímo (nikoliv prostřednic-
tvím kraje), pak nejjednodušší cesta je po-
mocí Komunikátoru CSUIS. 

Elektronická fakturace 
Formát ISDOC je český standard pro elek-
tronickou fakturaci platný nejen pro veřejnou 
správu. Dává možnost výměny elektronic-
kých faktur mezi subjekty. Elektronická data 
se tím přenášejí přímo a eliminuje se tak 
riziko vzniku chyb. Pf 2011 


