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•• AIPAIP
•• Typy procesTypy procesůů
•• KonkrKonkréétntníí realizacerealizace
•• DotazyDotazy

ProgramProgram



AdvancedAdvanced InformationInformation ProcessingProcessing

PokroPokroččililéé zpracovzpracováánníí procesprocesůů

Co je takCo je takéé AIP?AIP?



•• ZpracovZpracováánníí vstupvstupůů –– vytvovytvořřeneníí informacinformacíí
•• UloUložženeníí informacinformacíí
•• ZpracovZpracováánníí informacinformacíí
•• VyhledVyhledáánníí informacinformacíí
•• Prezentaci informacPrezentaci informacíí
•• ČČinnosti na zinnosti na záákladkladěě ududáálostilosti
•• ŘŘíízenzenéé ppřřededáávváánníí informacinformacíí (WorkFlow)(WorkFlow)

Co AIP zajiCo AIP zajiššťťuje?uje?



JakJakéé jsou typy procesjsou typy procesůů??
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JakJakéé jsou typy procesjsou typy procesůů??
ProdukProdukččnníí



JakJakéé jsou typy procesjsou typy procesůů??
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JakJakéé jsou typy procesjsou typy procesůů??
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SpolupracujSpolupracujííccíí



Evidence pEvidence přřííchozchozíí a odchoza odchozíí popoššty, ty, 
fakturfaktur
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Evidence pEvidence přřííchozchozíí a odchoza odchozíí popoššty, ty, 
fakturfaktur



Evidence a schvalovEvidence a schvalováánníí smluvsmluv



Evidence a schvalovEvidence a schvalováánníí smluvsmluv



Evidence a schvalovEvidence a schvalováánníí smluvsmluv



Evidence a schvalovEvidence a schvalováánníí ppřřííchozchozíích ch 
fakturfaktur



Evidence a schvalovEvidence a schvalováánníí ppřřííchozchozíích ch 
fakturfaktur



Evidence a schvalovEvidence a schvalováánníí interninterníích ch 
smsměěrnicrnic



Evidence a schvalovEvidence a schvalováánníí interninterníích ch 
smsměěrnicrnic



Evidence zasedEvidence zasedáánníí porad a jednporad a jednáánníí



AIP AIP -- AdvancedAdvanced InformationInformation ProcessingProcessing

Dotazy?Dotazy?
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