
 
 

Napojení IS Munis na základní registry zajistí nejen 
ověřování referenčních údajů ve všech modulech 
tohoto informačního systému, kde to bude třeba, ale 
ve svých nadstavbových funkcích umožní také 
přístup pro další agendy, které řešíte mimo tento 
informační systém. Všichni stávající zákazníci 
získají odpovídající základní modul pro napojení na 
základní registry zdarma, a proto neinvestujte své 
prostředky zbytečně do jiných řešení, když IS 
Munis Vám vše potřebné zajistí včas a s maximál-
ním komfortem. 

Všichni uživatelé IS Munis budou od nás dostávat 
potřebné a aktuální informace. Připravujeme pro 
Vás nová čísla Bulletinu EGA, který je rozesílán 
zcela zdarma. Pokud nejste zaregistrováni k odběru 
tohoto informačního bulletinu, neváhejte tak učinit 
(www.triada.cz/ega). 

Dále pro Vás připravujeme celou řadu specializova-
ných školení, jak ve standardní podobě hromadných 
seminářů, tak v nové moderní podobě webinářů
(www.imunis.cz/webinare). 

 
Bulletin č. 1 /2012 www.triada.cz/ega 23. dubna 2012 

 
Informační systém Munis je aktivně připravován na 
integraci se základními registry veřejné správy 

 
 
 

Společnost Triada se účastní pilotního projektu realizovaného ve spolupráci s ÚMČ Praha 13. Testované 
technologické postupy napojení IS Munis na informační systém základních registrů jsou zcela v souladu s 
pravidly a doporučením prezentovaným odpovědnými osobami na konferenci ISSS 2012.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V tomto čísle: 

 Informační systém Munis je aktivně 
připravován na integraci se základ-
ními registry veřejné správy 
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vzdělávání uživatelů IS Munis 

 V příštím Bulletinu EGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webináře iMunis – nová forma 
vzdělávání uživatelů IS Munis 

Společnost Triada Vám nabízí novou 
formu vzdělávání, která poslouží jako 
další forma tematických školení uživa-
telů IS Munis. Webinář (webový semi-
nář) Vám umožní vzdělávání živou 
formu on-line a to prostřednictvím 
internetu přes webový prohlížeč nebo 
specializovaný software. 

Mezi hlavní výhody webináře patří 
možnost zúčastnit se semináře „ze své 
židle“. Účastník školení nemusí nikam 
cestovat (odpadají náklady na cestovné) 
a na svém počítači může sledovat semi-
nář věnovaný předem oznámenému 
tématu. Webinář je interaktivní. To 
znamená, že se můžete na přednášející-
ho obracet s dotazy (přes chatovací 
okénko). 

Webináře společnosti Triada zajišťují 
zkušení pracovníci s dlouholetou praxí. 
Prostřednictvím webinářů Vám předají 
své znalosti a jsou schopni cíleně odpo-
vědět na Vaše dotazy a objasnit Vám 
Váš problém. 

Více informací a aktuální témata nalez-
nete na www.imunis.cz/webinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V příštím čísle Bulletinu EGA 

Aktuálně pro Vás připravujeme obsáh-
lejší číslo Bulletinu EGA zaměřené 
jako průvodce pro připojení k Základ-
ním registrům pro uživatele IS Munis. 
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Obsahem budou nejen kroky spojené 
přímo s IS Munis, ale také obecné 
pokyny vybrané právě pro města a obce 
tak, aby stručně a výstižně popisovali 
všechny důležité kroky, které bude 
třeba během následujících měsíců 
učinit. 

Obr. 1: Schéma komunikace mezi základními registry a informačním systémem Munis 
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