Školení pracovníků spisovny
systému ICZ e-spis® - ZÁKLAD
Vážení zákazníci ICZ e-spis®,
dovolujeme si Vám poslat pozvánku na speciální školení systému ICZ e-spis®.
„Školení pracovníků SPISOVNY systému ICZ e-spis® - ZÁKLAD, včetně certifikace “.
Kurz je určen pro pracovníky, kteří ve Vaší organizaci zajišťují správu a údržbu systému e-spis,
a kteří si chtějí prodloužit platnost svého certifikátu na aktuální verzi ICZ e-spis® 2.38.
TERMÍNY:

10. 11. 2022
16. 11. 2022
23. 11. 2022
07. 12. 2022

čtvrtek - online
středa - prezenčně v ICZ
středa - prezenčně v ICZ
středa - online

ČAS:
TYP ŠKOLENÍ:
PŘIHLÁŠKY:
CENA ŠKOLENÍ:
PLATBA:
TEXT OBJEDNÁVKY:

9:00 – 13:00
Online školení pracovníků spisovny systému ICZ e-spis® - ZÁKLAD, včetně certifikace
Vždy nejpozději 2 pracovní dny před termínem školení (pozor, termín může být již
naplněn; doporučujeme objednat tedy co nejdříve).
Pro jednoho účastníka z jedné organizace 2.900,- Kč (bez DPH 21%).
Fakturou po ukončení školení, splatnost faktury 14 dnů od vystavení.
Do předmětu emailu napište „Školení pracovníků spisovny systému ICZ e-spis® ZÁKLAD“.
Text email objednávky:
Na základě vaší nabídky objednáváme „xxxxx školení systému ICZ e-spis®“, konané
dne DD.MM.2022 v celkové ceně [bez DPH 21%] pro [počet] účastníků z organizace
[název organizace, adresa]. Způsob platby fakturou.

LEKTOŘI:

Uveďte název organizace, IČ a DIČ, fakturační adresu, popřípadě i doručovací
adresu.
Společnost ICZ a.s.

V rámci optimalizace vnitřních procesů v naší společnosti jsme převedli administrativní činnosti
spojené se školením na našeho certifikovaného obchodního partnera, na společnost:
Novit s.r.o.
IČ: 28971884
DIČ: CZ28971884
Vlastní školení bude nadále probíhat stejně jako v minulosti, pod vedením
lektorů ICZ a v prostorech společnosti ICZ.
Objednávky a fakturace budou adresovány na společnost Novit.
V případě zájmu o školení prosím zašlete e-mailem objednávku na adresu
skoleni.ICZ@novit.cz.
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•
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Školení pracovníků spisovny
systému ICZ e-spis® - ZÁKLAD
OBSAH ŠKOLENÍ:
9.00 – 13.00

Ukládání do spisovny ICZ e-spis®
•
•
•
•
•
•
•

Úvod do problematiky
Nastavení nutné pro komunikaci se spisovnou
Opakování vyřizování, uzavírání
Předávání do spisovny
Možnosti definice UJ a následné vkládání do UJ.
Předávací protokol při předání UJ a digitálních objektů do spisovny
Novinky ve správě spisovny

Práce se spisovnou ICZ e-spis®
•
•
•
•
•

Spisovna a příjem balíčků do spisovny
Práce s balíčky ve spisovně a použití spisovny
Shrnutí výdejů ze spisovny
Práce s UJ ve spisovně
Prostor pro dotazy

UPOZORNĚNÍ: Vyhrazujeme si právo zrušit termín školení, v případě nízkého počtu přihlášených účastníků.
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