DS Admin
Chytré datové
schránky

Mějte své datové schránky pod kontrolou
Datová schránka přináší firmě možnost zjednodušení a zrychlení procesů.
Nedopusťte ale, aby mocný nástroj v nepovolaných rukách ohrozil Vaše podnikání
- držte právně závaznou komunikaci pod kontrolou pomocí DS Admin.

www.styrax.cz

DS Admin
Co je DS Admin?
DS Admin je systém vyvinutý pro usnadnění používání jedné či více datových schránek
systému ISDS. Pomocí datových schránek je možné zasílat úřední dokumenty v elektronické
podobě orgánům veřejné moci a též je od nich přijímat.

Výhody a funkce
Možnost obsluhování více
datových schránek – systém umožní

Filtrování a třídění zpráv – pomocí

pracovat se zprávami z více datových

jednoduše vyhledávat, lze je filtrovat a třídit

schránek v jednom prostředí (v jednom

podle různých parametrů podobně, jako

“okně”) bez vícenásobného přihlašování.

je tomu s emailovými zprávami. Třídit

systému DS Admin lze ve zprávách

a vyhledávat lze hromadně ve zprávách

Přístup více uživatelů – na rozdíl
od systému ISDS umožňuje DS Admin
přístup více uživatelů, autorizace je

ze všech připojených datových schránek
současně a také v odeslaných a doručených
zprávách současně.

zabezpečena pomocí jména a hesla.
Různá práva jednotlivým uživatelům

Export – zprávy lze exportovat (včetně

jsou administrátorsky nastavitelná (např.

příloh), a to jak jednotlivě, tak hromadně pro

seznam povolených datových schránek

určitý výběr zpráv.

pro konkrétního uživatele). Pro každou
datovou schránku může mít uživatel právo
na zobrazování doručených či odeslaných
zpráv, pořizování zpráv a schvalování zpráv
k odeslání.

Schvalovací proces - definuje kroky,
které musí konkrétní datová zpráva
absolvovat, než je odeslána (kdo ji musí
odsouhlasit, kolik osob musí zprávu potvrdit
před jejím odesláním apod.). Zároveň systém

Automatická komunikace
a archivace – DS Admin pravidelně

umožňuje časově odložené odeslání zpráv.

kontroluje obsah všech datových schránek,

Rozesílání denního přehledu

stahuje nové zprávy a trvale je archivuje.
Aktualizuje informace o odeslaných
zprávách, eviduje okamžik doručení zprávy
a stahuje a archivuje i všechny zprávy, které
byly odeslány jinými systémy než DS Admin
(ISDS, spisová služba apod.)

– každý den ve stanovenou dobu je
prostřednictvím emailu dle práv a nastavení
uživatelů rozeslána svodka zpráv –
přehled doručených a odeslaných zpráv
za uplynulých 24 hodin a dále přehled všech
zpráv ve schvalovacím procesu.

Přínosy
Flexibilita

Snadné nasazení

|| možnost obsluhy více datových schránek

|| instaluje se pouze serverová část systému

najednou

|| uživatel pracuje s jednoduchou webovou

|| sdílení přístupu k jedné datové schránce

aplikací, která nevyžaduje instalaci

více uživateli

|| technická podpora po dobu jednoho roku

|| stálá archivace všech doručených

v ceně – aktualizace zdarma a zákaznická

a odeslaných zpráv

call linka

|| třídění a filtrování zpráv

Snadná správa

|| možnost exportu zpráv včetně jejich
příloh

|| jednoduchá instalace „vše v jednom
instalačním balíčku”

|| schvalovací proces pro pořizování
a schvalování zpráv

|| široká škála možností nastavení
|| snadné zálohování a aktualizace
|| k dispozici hotline

Integrace ve firmě
Systém DS Admin lze použít i paralelně s jinými SW, které rovněž přistupují do datových schránek systému
ISDS, jako jsou například spisové služby. Systém zde nemění stavy doručených zpráv a automaticky stahuje
všechny zprávy odeslané ostatními SW, přehled zpráv je vždy kompletní.
Platí to i v případě, kdy jsou zprávy odeslány přímo z datové schránky v systému ISDS (zprávu lze odeslat
ze systému ISDS a ta je pak stažena automaticky do DS Admin).

Schvalovací proces
Archiv zpráv

Systém DS Admin

Správa práv

Komunikace s DS

Evidence uživatelů

Internet

Srovnání s běžnou datovou schránkou
DS Admin

Klasická datová
schránka

Basic

Klasik

Komfort

Maximální počet datových schránek

1

1

2

∞

Doba archivace datové zprávy (dny)

90

∞

∞

∞

1

∞

∞

∞

Funkce

Časové odložení odeslání
Třídění a filtrování zpráv
Maximální počet přístupových práv (uživatelů)
Nastavení různých přístupových práv uživatelům
Hromadný export obsahu zpráv včetně příloh
Schvalovací proces
Rozesílání denního přehledu zpráv

Technologie
Podporované operační systémy: Linux, UNIX, Mac OS X, Widows
Podporované prohlížeče: Internet Explorer, FireFox, Safari, Opera, Google Chrome

Ceník
DS ADMIN

Licence

Technická
podpora*

Aktualizace**

Basic
Povolena jedna instalace, připojena jedna datová schránka,
počet uživatelů neomezen

10 000,-

2 000,-

4 950,-

Klasik
Povolena jedna instalace, připojeny maximálně dvě datové
schránky, počet uživatelů neomezen

15 000,-

3 000,-

7 500,-

Komfort
Povoleny dvě instalace, připojen libovolný počet datových
schránek, počet uživatelů neomezen

20 000,-

4 000,-

10 000,-

*

V ceně licence je i technická podpora po dobu 1 roku, která obsahuje následující služby:
• Aktualizace zdarma – zákazník má právo na veškeré aktualizace produktu
• Telefonická podpora – k řešení technických problémů v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00
Po uplynutí 1 roku od zakoupení licence je možné si zaplatit zákaznickou podporu na další roky

**

Jednorázového zakoupení nejnovější verze produktu DS

STYRAX,a.s.
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
tel.: +420 227 027 324
e-mail: info@styrax.cz

www.styrax.cz

Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o.
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
tel.: +420 227 230 525
e-mail: ak@jafo.cz

www.jafo.cz

