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• DMS je pojem, který má své definice, ale DMS je pojem, který má své definice, ale 
mnoho různých výkladů a použití.mnoho různých výkladů a použití.

Co je DMS?Co je DMS?



Kde DMS například používají?Kde DMS například používají?

Výzkumný ústav bezpečnosti práceMěstská část Praha 11

Výstaviště Ostrava a.s.Městská část Praha 7

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, PrahaMěstská část Praha 6

Úřad průmyslového vlastnictvíMěstská část Praha 5

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.Městská část Praha 4

Správa úložišť radioaktivního odpaduMěstská část Praha 2

Slovenské národné múzeumMagistrát hlavního města Prahy

Pražské služby a.s.GEMO Olomouc spol. s r.o.

Oborová zdravotní pojišťovna pracovníků …Deloitte Czech Republic B.V.

Nemocnice Karlovy VaryČeská kancelář pojistitelů

Ministerstvo zemědělství ČRČEPS, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRCOMMERZBANK, pobočka Praha

Ministerstvo obrany ČRCETELEM ČR, a.s.

Ministerstvo financí ČRAXA životní pojišťovna a.s (Winterthur)

Městský obvod Ostrava-JihArcheologický ústav AV ČR

Městská část Praha 14Ardo Mochov s.r.o.



Jádro systému AiP SafeJádro systému AiP Safe

                                                        

Jak DMS používají?Jak DMS používají?

Jednání a  Jednání a  
poradyporady

Kontakty Kontakty 
(adresář)(adresář)

ISO ISO 
9001:20009001:2000

SkenováníSkenování OCROCRBarCodeBarCode

Příchozí Příchozí 
odchozí odchozí 

poštapošta

Evidence Evidence 
vnitřních vnitřních 
předpisůpředpisů

Evidence Evidence 
příchozích příchozích 

fakturfaktur

Evidence Evidence 
smluvsmluv

Evidence Evidence 
veřejných veřejných 
zakázekzakázek

Evidence Evidence 
stížnostístížností

„„Safe tree“ Safe tree“ 
procesyprocesy

Importní Importní 
Exportní Exportní 
službaslužba

BPEL engineBPEL engine

Ukládání Ukládání 
emailůemailů

Digitální Digitální 
ARCHIV ARCHIV 

dokumentůdokumentů

Ukládání na Ukládání na 
páskypásky

Statistické Statistické 
sestavysestavy

LDAP LDAP 
KerberosKerberos

Office Office 
integraceintegrace

Lucene Lucene 
fulltextfulltext

Dynamické Dynamické 
dokumentydokumentyWebDAVWebDAV

ESASESAS

„„Podpisy“Podpisy“

Vizuální Vizuální 
správa správa 
budovbudov

Evidence Evidence 
projektůprojektů

Centrální Centrální 
úkolovníkúkolovník



Jak vznikly dynamické dokumenty?Jak vznikly dynamické dokumenty?

Při řešení potřeby zajištění aktuálnosti Při řešení potřeby zajištění aktuálnosti 
dokumentů havarijního a krizového plánování, dokumentů havarijního a krizového plánování, 
ISO dokumentaceISO dokumentace



Jaký je současný stav dokumentů?Jaký je současný stav dokumentů?

Stovky až tisíce dokumentů, které jsou v Stovky až tisíce dokumentů, které jsou v 
organizaci jednou za rok po dobu několika organizaci jednou za rok po dobu několika 
člověkoměsíců aktualizoványčlověkoměsíců aktualizovány

Jaký je výsledek?Jaký je výsledek?
Po ukončení roční aktualizace jsou již některé Po ukončení roční aktualizace jsou již některé 

změny neplatné změny neplatné 



Co umožňují dynamické dokumenty?Co umožňují dynamické dokumenty?

• Spojení popisných textů s databázovými záznamySpojení popisných textů s databázovými záznamy
• Aktualizaci mnoha dokumentů změnou na jednom Aktualizaci mnoha dokumentů změnou na jednom 

místěmístě
• Aktualizaci informace přímo oprávněným uživatelem Aktualizaci informace přímo oprávněným uživatelem 

bez zásahu do dokumentu změnou databázového bez zásahu do dokumentu změnou databázového 
záznamuzáznamu

• Možnost vstupu do databázových záznamů z Možnost vstupu do databázových záznamů z 
dokumentudokumentu

• ZAJISTIT AKTUÁLNOST DOKUMENTACE ZAJISTIT AKTUÁLNOST DOKUMENTACE 



Ukázka dokumentuUkázka dokumentu



Jak dynamický dokument může vypadat?Jak dynamický dokument může vypadat?

Textová část

Dynamická část

Dynamická část

Dynamická část



Ukázka databázového záznamuUkázka databázového záznamu



Záznam může proběhnout schvalovacím Záznam může proběhnout schvalovacím 
procesemprocesem



Přínosy digitálního archivuPřínosy digitálního archivu

Dohledatelnost všech dokumentůDohledatelnost všech dokumentů
Zamezení ztrátám dokumentůZamezení ztrátám dokumentů
Vazba mezi papírem a digitálním dokumentemVazba mezi papírem a digitálním dokumentem
Nepřetržitá dostupnostNepřetržitá dostupnost
Zabezpečení dokumentů proti zneužitíZabezpečení dokumentů proti zneužití
Snížení nákladů Snížení nákladů 

– Na skladování dokumentůNa skladování dokumentů
– Na řízený oběh dokumentůNa řízený oběh dokumentů
– Při hledání informacíPři hledání informací

Jednotné úložiště dokumentů pro ostatní systémyJednotné úložiště dokumentů pro ostatní systémy



Jan.Mottl@aipsafe.cz


