Informace o informačním systému Krajského úřadu Olomouckého kraje
zveřejňované podle § 5, odst. 2 zákona 365/2000 Sb.:
Informační systém (IS) Krajského úřadu Olomouckého kraje (IS KÚOK) je převážně
postaven na platformě MS W indows 2012 server.
Uživatelské stanice pracují na platf ormě MS W indows 7 a 10 , kancelářský systém MS
Off ice 2013, 2016.
Přehled aplikačního softw are užívaného v rámci IS KÚOK :
Název IS

Popis IS

Anet Time

Docházkový systém

ArcGIS Desktop
ArcGIS 3D analyst
ArcGIS Spatial Analyst
ArcPad
ArcGIS Enterprise Standard

Desktopový GIS
Rozšíření desktop aplikace o 3D
analýzy
a pokročilé
vizualizace
Rozšíření
desktop aplikace
o pokročilé
prostorové
analýzy
GIS pro mobilní zařízení s Pocket PC
Serverový GIS

ESRI
ESRI
ESRI
ESRI

Automatizovaný systém
právních informací - ASPI

Právní a legislativní inf ormace

ASPI Publishing, s.r.o.

Ceny ve stavebnictví
Dálkový přístup do KN
Databanka majetkových
správců silnic v GIS
Databáze projektů
DIS Dotační informační
systém
DIS Dotační informační
systém
DIS Dotační informační
systém
DIS Dotační informační
systém
Dotace
DTG DataCentrum2 (MZD)
DTG DataCentrum2
(PERS)
eAukce
IntraDoc

Autor
ANeT-Advanced Network
Technology, s.r.o.

Oceňování a řízení stavební výroby
ÚRS Praha, a.s.
Systém pro vzdálený přístup a práci v ČÚZK
katastru nemovitostí
Evidence správců silnic a pozemních
komunikací v geografickém
informačním systému
ŘSD, silniční databanka Ostrava
Databáze projektů
Evidence správních řízení
Evidence f inančních kontrol
Dary a příspěvky-žádosti o dotaci v
okamžiku, kdy jsou schváleny
Evidence veřejných zakázek
Systém pro správu dotací
Zpracování mezd
Zpracování personalistiky
Realizace aukcí
Evidence + vyhledávání v
dokumentech pro radu a
zastupitelstvo + tvorba programů
zasedání

ASD Software, s.r.o.
ASD Software
ASD Software
ASD Software
Foresta SG, a.s.
DATACENTRUM systems a
consulting, a.s.
DATACENTRUM systems a
consulting, a.s.
SENTINET s.r.o.
Inflex, s.r.o

ENZZ
ESPI
Evidence dopravních
agend

Evidence myslivosti

Evidence obyvatel (Poltel)
Evidence odpadů (EVI)
Evidence žadatelů o
umístění do ústavů sociální
péče
Exchange Server
eVPE
FAMA+
GINIS EKO
GINIS EKO - ekonomický
systém

Evidence nestátních zdravotnických
zařízení
Evidence správních řízení v oblasti
odpadového hospodářství
evidence dopravců, řidičů v nákladní
a osobní dopravě
Evidence ulovené zvěře, plánování a
statistiky, zařazovací protokoly
honiteb, lovecky upotřebitelní psi,
myslivecká personalistika, povolenky
k lovu, odbyt zvěřiny, evidence
honebních společenstev, hodnocení
loveckých trofejí
Evidence odpadů

Inisoft, s.r.o.
Yamaco

Yamaco

Inisoft, s.r.o.

Evidence žadatelů o umístění do
ústavů sociální péče
Editor vodoprávní evidence
Facility management, spravuje
budovu krajského úřadu
Ekonomický systém

MGEDATA s.r.o.

Administrace ekonomiky

Gordic s.r.o

Vede evidenci hmotného a
nehmotného majetku
Dokumenty úřadu - písemnosti, spisy,
GINIS SSL - spisové služby podání a vypravení dokumentů,
archivace
Systém pro evidenci a řešení zásahů
Helpdesk
v oblasti IT
Informační portál sociálních služeb v
Informační systém o
Olomouckém kraji
sociálních službách
Podání a vyhodnocování žádostí o
IS Rodina
dotace pro nestátní neziskové
organizace v oblasti podpory rodiny
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
IS VAK
pro území kraje
Informační systém evidence
ISOP
operačních programů. např POV
ISOV
IS ochrany vod
Kevis
Krajský evidenční systém
GINIS EKO modul MAJ

T-MAPY, s.r.o.

TESCOSW
Gordic s.r.o

Gordic s.r.o
Gordic s.r.o
Marbes consulting s.r.o.

OK System spol.s.r.o
Hydroprojekt
ASD Software, s.r.o.
PRO-EKO Ostrava spol. s r.o.
Marbes consulting s.r.o.

KROS plus
Kvasar
Matrika
MONIT
Off ice XP Std, Prof, Prem,
Developer, Enterprise

MPorga

OK Dávky
Ovzduší SQL
PASKO psychologický test
Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací Olomouckého
kraje
PROXIO
Psycho
Psycho-n
Registr obyvatel
Registr živnostenského
podnikání
Státní občanství
Vídeňský maticový test
Vnitřní organizační
předpisy

SW na tvorbu rozpočtů, kalkulací a
sledování stavební zakázky
Problematika ovzduší

ÚRS Praha, a.s.
Kvasar, s.r.o.

tvorba podkladů pro dokumenty
legalizace a vidimace v rámci matrik
Monitorování evropských programů

GSoft - Mgr. Aleš Gabriel
Tesco SW a.s.

Kancelářský balík

Microsoft

Správa informací o struktuře
organizace, vztahu
nadřízenosti/podřízenosti složek a
funkcí, včetně popisu pracovních
činností
Informační systém pro sociální dávky
Evidence znečišťovatelů ovzduší a
správy poplatků
Slouží pro testy pro adopce
Práce na úpravě a zveřejnění plánů
rozvoje vodovodů a kanalizací (portál
na zveřejnění, lokální aplikace na
úpravu)
Evidence nemovitého majetku s
vazbou na katastr
Evidence mladistvých + psychotesty
Data pro adopce-testy
Evidence obyvatel MVČR. Přístup jen
prověřených osob.

MP Orga, spol. s r.o.
OK System spol.s.r.o
Kvasar, spol. s r.o.
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

MARBES
PSYCHO SOFT
Psycho Soft System (WQUICK)

Evidence subjektů - podnikatelů
Evidence žadatelů o státní občanství.
Evidence nabytí občanství, pozbytí
občanství a vydávání osvědčení o
občanství. Budováno nad KEVIS.
Testy pro adopce
Metodika účetnictví

testcentrum Praha s.r.o.
Verlag Dashofer, spol. s r.o.

Vnitřní organizační
předpisy
Vodohospodářská
evidence
VPED
W inVyk
W inVyk
W inVyk
W inVyk – ISP
Zoner
Tendersystem

Autor: Mgr. Petr Kaňák
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Platnost do: další změny

Informace - CD s DB vnitřních
předpisů pro příspěvkové organizace

Verlag Dashofer, spol. s r.o.

Vodohospodářská evidence
Komunikace se státní pokladnou
Zpracování ÚR PO
Zpracování ÚR PO
Zpracování výkaznictví
příspěvkových organizací
Sběr personálních a mzdových dat z
PIS od příspěvkových organizací
Úprava grafických souborů
Zveřejňování smluv

Gordic s.r.o
Gordic s.r.o
Gordic s.r.o
Gordic s.r.o
Zoner Software s.r.o.
Tender systems s.r.o.

