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Pozvánky na akce

Vážení čtenáři,

NOVINKY / ZMĚNY / VERZE

hlavním tématem tohoto již osmého
vydání našeho informačního
magazínu je správa identit.
Když jsem si zadal do vyhledávače
na Internetu heslo „identita“, objevila
se mi celá řada odkazů, které tento
výraz popisují. Nejvíc mě zaujalo
vysvětlení Wikipedie pro matematický výraz identita: „Identita, nebo také
identické zobrazení, je matematické
zobrazení, které přiřazuje prvku
množiny ten samý prvek stejné
množiny. Aplikací identity se tedy
nic nezmění, výsledkem je opět
vstupní hodnota.“
Jak se dozvíte v dalších článcích,
tak poslední věta této definice určitě
neplatí v případě nasazení správy
identit v rámci vašeho informačního
systému. Zkušenosti jak naše, tak
hlavně našich zákazníků říkají, že
aplikací správy identit se může
změnit hodně. Od zjednodušení
přihlašování do jednotlivých aplikací
pro koncové uživatele přes ulehčení
práce administrátorům až po
zvýšení úrovně transparentnosti
a hlavně bezpečnosti provozu.
Mnohem vhodnější je tady
pravděpodobně hledat spojitost
v definici lidské identity. Ta je dle
některých odborníků definována
jako „nezbytná podmínka bytí každé
konkrétní osoby“.

Přímá komunikace
s občany a elektronizace
procesů úřadu

Ing. Antonín Neubauer
Obchodní ředitel – pobočka Praha
MARBES CONSULTING s.r.o.

Analogii nalézám v tom, že
informační systém každé organizace
se v rámci svého vývoje dostane do
fáze, kdy nasazení správy identit je
nezbytnou podmínkou zajištění jeho
kvalitního a bezpečného provozu.
Budu velmi rád, když si při výběru
správy identit ve vaší organizaci
zvolíte naše řešení PROXIO EOS,
a přeji vám příjemné další čtení.
2

Podpora přímé komunikace s občany, správa uživatelů
portálu občana, aktivní distribuce identit a oprávnění,
elektronizace vnitřních procesů úřadu s řízeným workflow,
rozvoj správy smluv, vytvoření pokladny. To jsou jen
nejvýznamnější změny v PROXIO realizované v tomto roce.
PROXIO podporuje přímou komunikaci s občany prostřednictvím portálu
občana a rozesíláním informačních
zpráv. Informační SMS nebo e-mailové
zprávy jsou generovány z vedených
agend a rozesílány občanům či firmám
na poskytnuté kontaktní údaje. To
umožňuje výrazně zjednodušit, zefektivnit a zlevnit odesílání informací, např.
o výši a splatnosti poplatku. Prostřednictvím portálu občana poskytuje PROXIO
informace jak veřejné, např. o realizovaných smlouvách a objednávkách, tak
neveřejné určené jen konkrétnímu
občanovi, např. informace o evidovaných pohledávkách, jejich splatnosti
a přijatých platbách.
Přístup k portálu občana je umožněn
uživatelům bez jakékoli registrace,
uživatelům, kteří se sami zaregistrovali
v prostředí portálu a uživatelům s ověřenou registrací, při které je ověřena
identita uživatele pracovníkem na
přepážce. PROXIO umožňuje jednoduché provedení ověřené registrace
občana či firmy s kontrolou údajů
v základních registrech a s možností
zaznamenat dohodu o poskytnutí
přístupu.
Registrovaní uživatelé portálu občana
jsou uloženi a spravováni v IDM systému EOS odděleně od interních uživatelů. Na poli správy identit došlo i k dalším
významným změnám. Z pohledu řízení
aplikací je významným milníkem vytvoření nástrojů pro aktivní poskytování
informací o identitách a oprávněních
z EOS do řízených aplikací (provisioning). Tento nástroj má již i konkrétní
nasazení – EOS aktivně řídí oprávnění
v aplikacích VITA. Pro správce EOS
i koncové uživatele je významným
pomocníkem nový systém událostí,
který umožňuje v EOS definovat události

a reakce na ně. Událostí může být
založení uživatele, změna jeho oprávnění, změna jeho údajů a podobně, reakcí
pak odeslání e-mailu či provedení
definovaného skriptu.
Zvýšili jsme podporu elektronických schvalovacích procesů s řízeným
workflow. PROXIO nově podporuje
procesy připomínkování a schvalování
smluv a schvalování výdajů prostředků
v agendě opatrovnictví fyzické osoby.
V PROXIO evidované úkoly a generovaná hlášení (např. upozornění na lhůty) je
možné synchronizovat s centrální
evidencí úkolů a zobrazit tak všechny
úkoly a upozornění konkrétnímu
pracovníkovi jedním způsobem na
jednom místě, např. na portálu úředníka.
Zpracování úkolu je možné doplnit
o řízené workflow.
Správa smluv zaznamenala významný
rozvoj. Kromě již zmíněné podpory
připomínkování a schvalování smlouvy
jsme zapracovali nástroje pro zveřejnění smluv a objednávek v registru
smluv na portále veřejné správy
(www.portal.gov.cz).
Nová aplikace Párování a pokladna
umožňuje vedení pokladny a párování předpisů s platbami. Pro agendy
PROXIO ji lze využít jako agendovou
pokladu a jako nástroj párování předpisů s platbami zejména v případech, kdy
ekonomický systém nepáruje vůbec
nebo nepáruje dostatečně. Lze ji využít
i jako klasickou pokladnu v rámci
PROXIO nebo v integraci s jinými systémy.

Ing. Jiří Krejnický

Vedoucí vývoje
MARBES CONSULTING s.r.o.

Zjednodušujeme
zpracování akreditací
Společnost Marbes consulting vyvinula novou aplikaci,
která Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pomůže
s řešením akreditačních procesů. IS Akreditace usnadní
práci se zpracováním žádostí o akreditaci rekvalifikací,
žádostí o akreditace dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a žádostí o akreditace v oblasti sportu.
Impulsem k vývoji nové aplikace byl
projekt UNIV 3, který má zkvalitnit
systém rekvalifikací širokou podporou
procesu uznávání dosavadních znalostí
a dovedností. Řešitelem projektu je
Národní ústav pro vzdělávání v Praze
(NÚV) a jeho cílem je přispět ke snížení
nezaměstnanosti, která je často zapříčiněna chybějící kvalifikací žadatelů
o pracovní umístění. Významnou součástí projektu UNIV 3 je modernizace procesu akreditací rekvalifikačních programů,
a to jednak vytvořením elektronického
systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik
a vytvořením nových.
„Zájem o další vzdělávání významně
roste a spolu s ním stoupá také náročnost
procesu zpracování žádostí o akreditaci.
Například mezi lety 2006 a 2009 počet
úkonů vzrostl přibližně na čtyřnásobek.
Veškerá komunikace se odehrává pomocí
běžné poštovní korespondence, popřípadě
datových schránek, což přináší obtíže při
evidenci žádostí, jejich posuzování i vyřizování. Současný rozvoj moderních komunikačních technologií i právní stav ČR totiž
umožňuje podání žádostí ve správním
řízení elektronickou či kombinovanou
formou, tj. elektronicky i písemně, přičemž
správní orgán písemnou verzi pouze archivuje, ale aktivně pracuje s verzí elektronickou,“ vysvětluje situaci Ing. Jiří Kubica
z projektu UNIV 3.

Práci se zpracováním má zjednodušit
IS Akreditace, který bude využíván pro
přijímání nových žádostí o akreditaci
v režimu správního řízení a okamžitě
ověří vložené údaje například proti ARES
a ISZR. Poslouží také k přípravě rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí akreditace
a k přípravě usnesení o přerušení nebo
zastavení řízení. Po přihlášení do systému bude možné zobrazit aktuální
informace o každé podané žádosti
a součástí bude také veřejně přístupná
databáze udělených akreditací.
Společnost Marbes consulting v rámci
spolupráce s NÚV již realizovala přípravné analýzy, návrh a vlastní vývoj aplikace
nad rámec současných komponent
sytému PROXIO a integrační vazby na
systémy třetích stran jako například IS
NSK, ARES a ISZR. Uživatelské ztvárnění
systému IS Akreditace bylo provedeno
v prostředí www prohlížeče, souběžně
byla vytvářena dokumentace aplikace,
zpracovány
metodické
materiály
a proběhlo také školení klíčových uživatelů. V současnosti je aplikace ve fázi
testování a chystá se její pilotní ověření.
Jelikož zdrojová data jsou v různých
formátech, je nutné připravovat několik
migračních rozhraní tak, aby výsledná
data byla pouze v jednom formátu.
K finálnímu spuštění systému Akreditace
dojde během podzimu 2014 a společnost Marbes consulting zajistí jeho

správu, podporu a provoz po dobu
dalších pěti let.
V budoucnu aplikace poslouží nejen
pro akreditace rekvalifikací, ale také pro
akreditace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditace v oblasti sportu. Po plném zprovoznění se
předpokládá využití v řádu tisíců žadatelů. „Cílem je především maximální zjednodušení celého procesu akreditací. Samotné
žádosti a veškerá následná komunikace
budou probíhat elektronicky, což jistě
přispěje k výsledné efektivitě. Zároveň
systém umožní nahlížet do udělených
akreditací, takže si kdokoli bude moci
ověřit, zda konkrétní žadatel disponuje
aktuálně potřebnou akreditací,“ shrnul Jiří
Kubica očekávané přínosy.

„Samotné žádosti a veškerá následná komunikace budou probíhat
elektronicky, což jistě
přispěje k výsledné efektivitě. Zároveň systém
umožní nahlížet do udělených akreditací, takže
si kdokoli bude moci
ověřit, zda konkrétní
žadatel disponuje aktuálně potřebnou akreditací.“
Ing. Jiří Kubica
Projekt UNIV 3
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OBCHODNÍ PROSTOR

EOS
Evidence organizační struktury
Speciální řídicí aplikace zajišťuje
správu organizační struktury
instituce a nastavení přístupových
práv uživatelů k aplikacím a datům
v rámci informačního systému
a dalších SW produktů, které
instituce využívá pro svoji činnost.
Synchronizace s personálním
systémem a systémem Active
Directory jsou samozřejmostí.

ELOGIO
Metodický a vzdělávací portál
Sofistikované řešení organizace
a řízení vzdělávacích aktivit
v organizaci včetně metodické
podpory. ELOGIO plní úlohu vzdělávacího centra a zastřešuje tyto
oblasti: Školicí centrum, Metodický
portál, e-Learning a Administraci
vzdělávacích potřeb.

POLIXIS

ISSS 2014
Společnost MARBES CONSULTING s. r. o. je již tradičním účastníkem konference
Internet ve státní správě a samosprávě. A nejinak tomu bylo v letošním roce. Již 17.
ročník konference ISSS se uskutečnil ve dnech 7. a 8. dubna v kongresovém centru
Aldis v Hradci Králové. Po oba dny vám byli k dispozici naši zástupci připravení odpovídat na otázky nejen o řešení PROXIO. Stánek společnosti jste mohli nalézt na obvyklém místě v prvním patře kongresového centra.

Futsalový
turnaj IT 2014
V pátek 23. 5. 2014 se ve Sportovní hale města Plzně - Lokomotiva na Slovanech
uskutečnil IV. ročník Futsalového turnaje IT firem. Cílem bylo pobavit se, zasoutěžit si
na sportovním poli a zároveň podpořit plzeňské neziskové a dobročinné organizace
FESTINA LENTE o. s. a Občanské sdružení Ty a Já.
Turnaje, který pořádala společnost IntraWorlds s. r. o., se zúčastnil i náš Marbes
team, který po vyčerpávajících zápasech skončil na prvním místě. Ovšem mnohem
důležitější než vítězství v turnaji bylo splnění cíle, když neziskové a dobročinné
organizace získaly tolik potřebné prostředky pro svoji činnost!

Informační systém městské policie
Řešení POLIXIS představuje
komplexní informační systém
městské policie pokrývající všechny
procesy spojené s vytvářením
a správou agend, zvýšením rychlosti
správy a řízením činností i zdrojů
s okamžitou informační podporou
strážníků.

DMS
Systém pro uložení a správu
elektronických dokumentů má řadu
předností, které vyřeší mnoho
problémů se zpracováváním
a uchováváním elektronických
dokumentů, zefektivní práci v celé
organizaci a ušetří nemalé množství
nákladů. Nenechte své dokumenty,
aby převzaly kontrolu nad vámi, ale
vy převezměte kontrolu
nad svými dokumenty!

Životní prostředí
Životní prostředí je v důsledku
rozsáhlé legislativní úpravy poměrně
rozmanitý soubor agend systému
PROXIO, který podporuje všechny
činnosti obecních a krajských úřadů
v odborné oblasti životního prostředí a poskytuje uživatelům pohodlné
nástroje pro efektivní zvládnutí jim
svěřených agend.
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Rok informatiky
První ročník konference Rok informatiky se konal ve dnech 11. - 13. června 2014
v Boskovicích. Tato netradiční konference v sobě zahrnovala tři notoricky známé
konference z předešlých let, a to Krajský rok informatiky, Městský rok informatiky
a setkání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.
V rámci zlatého partnerství jste měli možnost vyslechnout naši prezentaci na téma
"Využití nástrojů IDM ve Zlínském kraji", kterou přednesl Ing. Pavel Kopecký (správce
vnitřní integrace KÚZK) společně s obchodním ředitelem pobočky Marbes consulting
v Brně Petrem Minstrem.

Konference
projektového
managementu
Ve dnech 6. a 7. května 2014 proběhl v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
další ročník konference projektového managementu, tentokrát na téma „inovace
vs. tradice“.
Naše firma se jako řádný člen Společnosti pro projektové řízení ČR již tradičně
zúčastnila tohoto setkání všech, kteří se zabývají projektovým řízením nebo
v něm působí.
Konference byla rozdělena do dvou dnů, z nichž první byl vyhrazen přednáškám
nejen z oblasti projektového managementu. Jeho závěr patřil příjemnému společenskému večeru, který nabídl také atraktivní program pro odlehčení a odreagování.
Druhý den konference umožnil otestovat si znalosti i praktické dovednosti v celé
řadě interaktivních workshopů. Vedle již zmiňovaného zajímavého programu a inspirace konference nabídla také navázání nových kontaktů s ostatními účastníky, organizacemi, ale i se studenty, kteří disponují neotřelými a velmi inovativními nápady.

PROXIO DAY
Dne 3. 6. 2014 jsme pro vás ve Vzdělávacím centru FLORET v Průhonicích u Prahy
připravili zákaznický a obchodní seminář PROXIO DAY. Setkání určené především
uživatelům informačního systému PROXIO je již stálicí mezi námi pořádanými
semináři. Věříme, že si každý z vás na semináři z vybraných témat našel to své a dozvěděl se opět něco nového a zajímavého.
Odpolední část semináře doplněná o venkovní grilování se nesla v odlehčeném
sportovním duchu. Ti z vás, kteří se s námi zdrželi do odpoledních hodin, si mohli
nejen vystřelit z luku na terče, ale také si ve střelbě zasoutěžit o hodnotné ceny věnované společností Microsoft, jako byl XBOX Kinect, telefon Nokia Lumia a další.
Všem, kteří se semináře zúčastnili, ještě jednou touto cestou děkujeme a vítězům
ve střelbě gratulujeme. Těšíme se na další milé setkání.

Dětský den
Konec školního roku je u nás již tradičně spojen s dětským dnem. Letos jsme s dětmi
našich zaměstnanců vyrazili do Zoo Plzeň. Zde si děti užily pozorování zvířat včetně
nových přírůstků. Vyzkoušely si stoj na jedné noze jako plameňáci, zručnost v lezení
jako medvědi, porovnaly si rychlost běhu s gepardem a mnoho dalšího. Děti i jejich
dospělý doprovod si odpoledne v zoologické zahradě moc příjemně užily.
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REALIZACE

EOS v Žatci: na správu efektivně!
Městský úřad Žatec již dva a půl roku využívá speciální řídicí aplikaci
Evidence organizační struktury (EOS), která zajišťuje efektivní
nastavení a správu přístupových práv uživatelů k aplikacím a datům.
Díky integraci s personálním systémem se stromová organizační
struktura zaměstnanců úřadu i zařazení pracovníků přenášejí
do předem definovaných funkčních míst. Řešení tak umožňuje
snadno a řízeně zpřístupnit jednotlivým pracovníkům maximum
informací uložených v informačním systému instituce. EOS se uplatnil
mimo jiné i při řízení e-learningového Vzdělávacího portálu, za který
Město Žatec získalo Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné
správě 2013. Na podrobnosti jsme se zeptali správce počítačové sítě
Městského úřadu Žatec Ing. Pavla Bema.
Kdy jste začali využívat řídicí aplikaci
EOS a proč jste se pro toto řešení rozhodli?
EOS jsme začali využívat od března 2012.
V našem informačním systému chyběla
centralizace a zjednodušená správa
uživatelů v návaznosti na organizační
strukturu úřadu. Ve vypsaném výběrovém řízení na integraci IT byl EOS
nejlepší nabídkou. Oceňujeme na něm
zejména přesun řízení práv z roviny
uživatelů do roviny rolí a samozřejmě
i možnost ovládání pomocí přívětivého
webového rozhraní.

přiřazena příslušná oprávnění podle role
v EOSu. Díky tomu každý uživatel může
Vzdělávací portál používat prakticky
ihned. Portál používáme pro celou škálu
kurzů od vstupního vzdělávání přes
průběžné povinné vzdělávání až po
celoživotní vzdělávání pro zvýšení
kvalifikace. V nabídce je zhruba šedesát
různých kurzů, ročně jich u nás proběhne asi 110. Vybrané kurzy jsou dostupné
i pro občany.

Ano, už od začátku je naším cílem napojit
na EOS většinu našich stěžejních aplikací.
Dnes už jsou korporátní aplikace na
integraci připraveny obvykle pomocí
webových služeb, které EOS poskytuje.
Minimálně bývá implementována vazba
na ActiveDirectory. K několika původně
na EOS napojeným aplikacím, jako jsou
vzdělávací portál nebo portál úředníka,
postupně přidáváme stále další, například mailový server či VPN server.

Ve kterých oblastech se uplatňuje?
EOS primárně používáme k evidenci
organizační struktury, zařazení pracovníků do rolí a řízení přístupových práv do
celé řady aplikací. Aplikace slouží jak pro
interní potřebu, tak pro výkon státní
správy a samosprávy. Některé aplikace je
možné řídit přímo EOSem, některé
pomocí systému ActiveDirectory, do
kterého je EOS integrován.
Projekt Vzdělávací portál Města Žatec
získal Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě 2013. Jakou zásluhu
na tom má právě EOS, který tuto e-learningovou aplikaci řídí? Kolik kurzů
a vzdělávacích akcí na Městském úřadu
Žatec probíhá?
EOS nám umožnil bezproblémovou
a prakticky bezobslužnou integraci Vzdělávacího portálu do informačního systému úřadu. Uživateli je při nástupu do
pracovního poměru automaticky vytvořen přístup do této aplikace a jsou mu
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Uvažujete o tom, že na EOS napojíte
i další systémy?

Ing. Pavel Bem

Odbor vnitřních věcí – Správa počítačové sítě
MěÚ Žatec

„EOS nám umožnil
bezproblémovou
a prakticky bezobslužnou integraci Vzdělávacího portálu do
informačního systému
úřadu.“

Jak jste s fungováním aplikace EOS
spokojeni a v čem vidíte její největší
výhody? Doporučil byste toto řešení
dalším úřadům?
Aplikace EOS nám umožňuje efektivně
spravovat organizační strukturu a řídit
práva uživatelů. V tomto ohledu splnila
naše očekávání. Její předností je otevřené rozhraní, které umožňuje napojit
a řídit další aplikace. Velkou výhodou je
už zmíněná obecná vazba do ActiveDirectory včetně možnosti řídit EOSem
zařazení uživatelů do skupin podle
úrovně přístupových práv. Ano, aplikaci
EOS mohu s čistým svědomím doporučit.

EOS v Kladně: cesta
ke kvalitnějším službám
Magistrát města Kladna se rozhodl usnadnit občanům
komunikaci s úřadem prostřednictvím elektronizace služeb
veřejné správy. Rozsáhlý projekt „Centralizace
poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno“
spočívá v elektronizaci procesních postupů u jednotlivých
městem vykonávaných agend, což umožní vyšší využívání
e-Governmentu v podmínkách územní samosprávy.
Významnou součástí řešení je správa uživatelů a jejich
přístupů řešená v aplikaci Evidence organizační struktury
(EOS), kterou vyvinula a jako subdodavatel nasazuje
společnost Marbes consulting.
Projekt je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím IOP a umožní občanům komunikovat s úřadem a řešit s ním své záležitosti
i vzdáleným přístupem. Cílem je usnadnit jak vnitřní, tak vnější komunikaci
úřadu, což klade vysoké nároky na
integraci a koordinaci řady souvisejících
agend a procesů.
V rámci integrace s portálem občana
jsou v EOS rozlišeny různé stupně přístupových práv. Uživatel, který se sám
zaregistruje přes webový portál (tzv.
„autoregistrovaný uživatel“), může být
informován o činnosti úřadu, o akcích
pořádaných městem a řadě dalších
událostí odehrávajících se ve městě.
Vyšším stupněm registrace je „ověřený
uživatel“ s totožností ověřenou dle OP
na některém pracovišti magistrátu.
Takovýto uživatel získá přístup k finančním informacím o své osobě (např.
k výměrům plateb a stavu jejich uhrazení), k informacím o průběhu řešení svých
podání a postupně i k dalším údajům.
Propojení EOS s personálním systémem Datacentrum prostřednictvím
integrace s modulem Organigram
umožňuje i přenos dalších informací,
jako jsou např. "Má PC" či "Číslo strážníka". Organizační struktura v Organigramu se synchronizuje s ActiveDirektory.
„Změny v obsazenosti pracovních pozic
v personálním systému se tak synchronizují s uživateli v EOS, čímž jsou spojeny
různé procesy a změny návazných činností. Pracovník například získá HW vybavení,
oprávnění řídit referentské auto, absolvo-

vat školení a další,“ vysvětluje Ing. Pavel
Rous, vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky na Magistrátu města
Kladna.
Systém řeší také zástupy pracovníků.
Z Datacentra se do EOS a dále do schvalovacích procesů v Adobe LiveCycle
budou propisovat standardní zástupy
plynoucí z pracovního zařazení pracovníků. Aktuální (prioritní) zastupování
bude možné nastavit také přímo
v prostředí schvalovacích procesů.
Součástí projektu je rovněž integrace
s dalšími informačními systémy (např.
Stavební úřad, GIS města Kladna a spisová služba EZOP). Díky integraci s EOS
jsou z jednoho centrálního místa řízena
přístupová práva i do těchto aplikací.
Součástí implementované správy uživatelů je i generování PIN kódů z EOS. Tyto
unikátní PIN kódy slouží uživatelům pro
přístup ke kopírkám a pro evidenci
hovorného při volání z libovolného
telefonu na úřadu.
Do rutinního provozu by měl systém
naběhnout v průběhu letošního září.
„Ještě nás čeká hodně práce, než se všechny aplikace a systémy zahrnuté v projektu
perfektně vyladí a uživatelé se s nimi sžijí.
Nicméně spolupráce se společností
Marbes při úpravách a nastaveních EOS
funguje dobře a věřím, že výsledné řešení
bude přínosem jak pro občany, tak pro
pracovníky a manažery úřadu,“ shrnuje
Pavel Rous.
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POZVÁNKY

Vzdělávací centrum
Na následující měsíce si
pro vás společnost Marbes
consulting připravila tyto
vzdělávací kurzy:
Seznam kurzů do dubna
2015
- MS SQL server 2008: základy tvorby
SQL dotazů, T-SQL
- Zlozvyky při zpracování dokumentů
v MS Word
- Projektové řízení se zaměřením
na veřejný sektor
- Správa a evidence dokumentů se
zaměřením na komerční sektor
- Správa a evidence dokumentů se
zaměřením na veřejný sektor
- Umění prezentace v PowerPointu
2010/2013
- Základní registry - praxe a zkušenosti, podpora procesů v IS
- Spisová služba a agendový systém
- Správní řízení v praxi odborů
životního prostředí
- Volby 2014
- Prezentace podle Steva Jobse
- Odborné dny správní delikty
- Agenda ochrany ovzduší v obcích
- Etické aspekty v praxi úředníků
- Závazná stanoviska a další činnosti
odborů životního prostředí
- Sociálně právní ochrana dětí
- Rozklikávací rozpočet a jeho
publikace
- Plnohodnotné využití centrální
evidence pohledávek
- Sociální agendy
- MS Excel 2010/2013 – základní
dovednosti
- MS Excel 2010/2013 v příkladech
- MS Office 2010/2013 – pokročilé
úpravy dokumentů
- Metodika tvorby e-learningu
- Jak vytvářet pokročilé e-learningové kurzy v systému MOODLE
- Národní standard spisové služby –
jak na něj
- Moderní strážník 21. století
a podpora výkonu služby

S Marbesem
do divadla
Rok se nám přehoupl do své poslední třetiny a my pro vás opět s radostí připravujeme
předvánoční setkání, které je již tradičně spojené s divadelním představením. Rádi
vás přivítáme v některém z pražských divadel. Podrobnosti se dozvíte s dostatečným
předstihem. Těšíme se na vás!

PROXIO DAY Morava
Brněnská pobočka Marbes consulting pro vás na podzim chystá seminář PROXIO DAY.
Seminář pro uživatele našeho řešení bude zaměřen na novinky v informačním systému PROXIO. Datum a místo konání bude zveřejněno v nejbližších dnech. Sledujte
naše webové stránky www.marbes.cz, kde se dozvíte více.

Více o konání kurzů (místo, čas)
naleznete na našich webových
stránkách www.marbes.cz v sekci
Vzdělávací centrum.
Těšíme se na vaši účast!
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