DAROVANSKÝ DVŮR

ROK INFORMATIKY
2022

Ústecký kraj

Projekty ÚK
Ø

elektronizace sbírek muzejní povahy ÚK (Museion)

Ø

integrace eSpis x Navision – zveřejňování smluv,
objednávky, došlé doklady

Ø

elektronické schvalování účetních dokladů (nákup, prodej,
rozpočet, finance) včetně integrace na spisovou službu
(Navision, eSpis)

Ø

elektronizace cestovních příkazů (FormFiller, integrace
Navision a Flux)

Ø

výběrové řízení na software IS DTM K6 – online průběh

Museion
Ø

evidenční systém sbírek muzejní povahy Ústeckého kraje

Ø

dodavatel systému: Axiell s.r.o (dříve MUSOFT.CZ)

Ø

implementace a migrace dat 2018 – 2022

Ø

implementace 9 organizací – 3 galerie, 6 muzeí

Ø

migrace ze stávajících systémů (Bach / Demus)– téměř 600 000 sbírkových karet/inventárních
čísel

Ø

skenování papírových karet – cca 135 000 sbírkových karet/inventárních čísel

Ø

sjednocení smluv a formulářů pro práci se sbírkami

Ø

rozvoj aplikace dle potřeb uživatelů, individuální požadavky

Ø

plán 2022/2023: kontrola evidence pro CES, kontrola sbírky, nový publikační portál, vydání
jednotné metodiky pro práci s muzejními sbírkami

Zveřejňování smluv v RS
Ø

integrace eSpis x Navision (NAV) - 2021
Ø

uživatel založí kartu smlouvy pouze v NAV - >

Ø

odeslání z NAV do eSpis - > vytvoření karty v eSpis a automatické vypravení do Registru smluv - >

Ø

po přijetí návratové zprávy z RS si NAV sklidí z eSpis informaci o zveřejnění a doplní na kartu smlouvy v
NAV ID, čas a datum zveřejnění smlouvy včetně prokliku do RS

Ø

současně se při odeslání z NAV do eSpis se vytvoří v NAV proklik na kartu smlouvy v eSpis a opačně

Ø

přes NAV probíhají i ostatní úkony pro RS (modifikace, přidání přílohy, zneplatnění), další úkony jsou
naplánovány na rozvoj 2023 (odebrání přílohy, zneplatnění předcházející verze, uvedení důvodu nulové
hodnoty smlouvy)

Elektronické schvalování účetní dokladů
Ø

papírové schvalování s podpisy bylo nahrazeno elektronickým schvalováním v NAV
Ø

Ø

spuštěno do produkce od 1.10.2021
Ø

rozpočtová opatření, interní rozpočtové změny, přísliby, hromadné přísliby

Ø

nákupní objednávky

Ø

nákupní faktury, dobropisy a zálohy

v realizaci ke spuštění do produkce 1.10.2022
Ø

prodejní faktury, dobropisy, zálohy

Ø

platební poukazy, Hromadné příkazy plnění

Ø

účetní doklady, Požadavky na opravy, Pokladní doklady

Ø

inventury účtů

Ø

schvalování probíhá elektronicky pod unikátním přihlášením uživatele

Ø

doklady opouštějící úřad jsou v NAV opatřeny kvalifikovaným el. podpisem a časovým razítkem

Ø

integrace s eSpis
Ø

došlé doklady (nákupní faktury, dobropisy, zálohy) -> integrace z eSpis do NAV

Ø

nákupní objednávky -> integrace z NAV do eSpis

Ø

prodejní doklady (prodejní faktury, dobropisy, zálohy, daňové doklady záloh) -> integrace z NAV do eSpis

Elektronizace cestovních příkazů
Ø

elektronizace cestovních příkazů:
Ø

tuzemských i zahraničních

Ø

pro aparát i pro zastupitele

Ø

projektových

Ø

od 1.4.2022 zkušební provoz CP tuzemských

Ø

od 1.5.2022 zkušební provoz CP zahraničních

Ø

sestavy pro dispečera a projektové manažery

Ø

integrace s NAV – webová služba pro plnění finančního deníku

Ø

integrace s Fluxem – importní soubor pro výplaty/srážky
do mzdy zaměstnancům a do odměn zastupitelů

Ø

organizační kroky:
Ø

změna Směrnice o cestovních náhradách pro zaměstnance a Zásad pro zastupitele

Ø

dohoda pro zaměstnance a pro zastupitele

IS DTM K6 – výběrové řízení
u

poprvé se spojilo 6 krajů pro realizaci společné nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Informační
systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)“ formou centralizovaného zadávání (UK,
PA, VYSOČINA, MSK, KHK, JC)

u

společná příprava zadávací dokumentace

u

kompletně online vedená veřejná zakázka:
u

profil zadavatele pro komunikaci s účastníky (stanovené zákonem)

u

Webex použit pro online vzdálené vedení komisí a ukázky modelových příkladů

u

zajištění elektronického záznamu předvedení modelových příkladů (hodnocené kritérium)

u

elektronické podpisy protokolů a zápisů z komisí

u

elektronické podpisy smluv 10 subjekty (4 firmy konsorcia + 6 krajů)

Projekt „Digitální technická mapa Ústeckého kraje“, reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025429, je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj,
operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Děkujeme za pozornost
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