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ZALOŽENÍ ORGANIZACE v e-spis LITE
 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE (pro tisk podacího denníku apod.)
 3. POŘADOVÁ ČÍSLA
Formát
V novém roce 
číslování od 1
Ukázka 
Číslovat od
Formát čísla jednacího, lze používat formátovací proměnné: %O - zákazník, %Y - aktuální rok, %U - uživatel, %S - skupina, %xn - za x dosadit číslo, které znamená počet cifer. Příklad: ABC_%5n/%Y pro ABC_00123/2011. Formát čísla jednacího a UID musí obsahovat proměnnou %xn. Formát spisové značky musí obsahovat proměnnou%xn nebo %D. Pokud má spis přebírat ČJ ze zakládacího dokumentu, pak se použije např. %D pro S ABC_00123/2011, kde S je prefix a %D je ČJ zakládacího dokumentu. 
 
 
 4. SKUPINY
Název skupiny
Zkratka
Poznámka/Popis
 5. UŽIVATELÉ
Jméno
Příjmení
E-mail
Zkratka
El. podání
Aktivní   Přihl. povoleno
Uživatelské jméno
Vedoucí  Primární
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