Identifikační údaje

eGovernment Cloud (eGC)

Identifikace nabídky a poskytovatele
a) údaje identifikující nabídku cloud computingu (ve smyslu ZoISVS §6o):
1. identifikace poptávky, na kterou nabídka reaguje:
2. název nabídky nabízeného cloud computingu:
3. datum vzniku nabídky:
4. doba platnosti nabídky cloud computingu do:

Reakce na poptávku na služby eGC - číslo 1
TESCO SW a.s. - nabídka č. 2
31.05.2021
31.12.2023

b) údaje identifikující poskytovatele cloud computingu, který cloud computing nabízí:
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název a identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí:
Datum zápisu nabídky do katalogu cloud computingu:
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TESCO SW a.s., IČ:25892533
11.05.2022

Služby SaaS

eGovernment Cloud (eGC)

Seznam zapsaných služeb cloud computingu - SaaS (aplikační služby)
1 Cloud computing zapsaný pro uvedenou bezpečnostní úroveň mohou OVS využívat i pro nižší bezpečnostní úrovně.

Bezpečnostní úroveň:
Třída
služeb

Oblast
služeb

Typ služby

Typ služby Submoduly

Elektronizace interních procesů

Řízení požadavků úřadu

Platforma pro orchestraci služeb do procesního UI (WF+Forms),
objednávání interních požadavků

S a a S

Provozní agendy/systémy

Jednotné kontaktní
místo

Katalog interních
služeb úřadu
Požadavky
zaměstnanců

Požadavky občanů

Vybrané Agendové
systémy nezajišťované
jednotným centrálním
systémem

Registr nemovitostí

Základní parametry typu služby - určující (Funkcionalita)

Jednotné kontaktní místo pro požadavky od zaměstnanců, občanů a
dodavatelů organizace.

Ucelený katalog interních služeb jednotlivých organizačních složek
úřadu.
Platforma pro efektivní řízení interních požadavků a komfortní
komunikaci v rámci nich. Workflow, kategorizace, prioritizace,
schvalování, monitoring a vyhodnocení spokojenosti.

Platforma pro příjem podnětů a stížností od občanů, komfortní a
dohledatelná komunikace v rámci nich. Workflow, kategorizace,
prioritizace, monitoring.
Ucelený přehled o nemovitém majetku všech typů s aktuálními údaji
z katastrálního úřadu.

Základní parametry typu služby -specifické pro službu
Název(vy) konkrétní služby(eb) dle
poskytovatele (Specifická funkcionalita)
nabídky (ceníku) poskytovatele
- pokrývá procesy portálu úředníka uvnitř organizace veřejné
EMA+ edice CAFM (Computer aided
správy a směrem k přímo řízeným organizacím
Facility Management) a ITSM (IT
- flexibilní workflow individuálně nastavitelné pro potřeby dané Service Management)
organizace
- uživatelské dashboardy pro jednotlivé role (žadatel,
schvalovatel,…)
- pokrývá procesy portálu úředníka uvnitř organizace veřejné
EMA+ CAFM a ITSM
správy a směrem k přímo řízeným organizacím
- flexibilní workflow individuálně nastavitelné pro potřeby dané
organizace
- uživatelské dashboardy pro jednotlivé role (žadatel,
schvalovatel,…)
- jednotlivé služby lze definovat v rámci katalogu služeb včetně EMA+ edice CAFM a ITSM
příslušnýchparametrů služeb
- pokrývá procesy portálu úředníka uvnitř organizace veřejné
EMA+ edice CAFM a ITSM
správy a směrem k přímo řízeným organizacím
- flexibilní workflow individuálně nastavitelné pro potřeby dané
organizace
- uživatelské dashboardy pro jednotlivé role (žadatel,
schvalovatel,…)
Pokrývá procesy zadávání (front office) a vyřizování ( back
office) stížnosti a podnětu občanů zadaných mimo organizaci
veřejné správy
- Základní evidenční a identifikační údaje nemovitosti, vybrané
pasportizační údaje odpovídající plochy, účetní, finanční i
vybraná katastrální data nemovitosti.
- evidence informací typu katastru nemovitostí (pozemky,
parcely, jednotky,…)
- vzájemná provazba mezi účetním, katasrálním a technickým
pohledem
- podpora aktualizace dat z katastru nemovitostí
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Globální CC

Indikativní cena nebo odkaz
na kalkulátor ceny služby
den

NE

https://emaplus.cz/zakladnice
nik/
NE

NE

https://emaplus.cz/zakladnice
nik/
https://emaplus.cz/zakladnice
nik/

NE

EMA+ edice CAFM a ITSM
NE
EMA+ edice AM a CAFM

https://emaplus.cz/zakladnice
nik/
https://emaplus.cz/zakladnice
nik/

NE

