
ISDS Connector
Datové schránky zásadně mění způsob komunikace se 
státní správou i s dalšími právnickými subjekty. Datová 
schránka však řeší pouze předání dokumentu příslušné 
právnické osobě, nikoliv další úkony týkající se distribuce 
příslušného dokumentu konkrétnímu adresátovi v orga-
nizaci, jeho bezpečné uložení a archivaci. Datová zpráva 
uložená v datové schránce právnické osoby po třech mě-
sících zaniká, pakliže není archivována či konvertována 
na listinou.

Automatizace procesů díky ISDS Connectoru
Konektor pro datové schránky od společnosti IXTENT představuje komplexní 
řešení příjmu, odesílání a správy zpráv datových schránek a jejich integraci 
s podnikovým informačním systémem bez ohledu na jeho typ. Získáte tak 
plnou kontrolu nad zprávami datových schránek a nehrozí nebezpečí z pro-
dlení při jejich vyřizování.

Společnost IXTENT poskytuje verze ISDS Connectoru pro:
 > e-mailový server,

 > MS SharePoint,

 > SAP a další ERP,

 > spisové služby,

 > Document Management System (DMS) a Enterprise 
Content Management systém (ECM).

 > www.ixtent.com

from documents to value

Hlavní přínosy:
 > Automatická kontrola příjmu 

nových datových zpráv

 > Správa více datových schránek

 > Automatické doručení da-
tových zpráv odpovědných 
osobám za zpracování

 > Podrobná evidence a rychlá 
dohledatelnost

 > Odesílání odpovědí ve formátu 
datových zpráv přímo z pro-
středí vašeho IS

 > Dlouhodobé a bezpečné ulože-
ní datových zpráv



Přínosy ISDS Connectoru
Automatická kontrola nových zpráv
Konektor automaticky monitoruje nové zprávy v datové schránce a v případě obdržení nové zprávy ji uloží na příslušné 
místo v prostředí požadovaného IS.

Podpora pro více datových schránek
Konektor pro datové schránky dokáže spravovat více schránek najednou. Má-li vaše organizace více schránek, můžete je 
spravovat z jednoho místa.

Automatické předání zpráv odpovědným osobám za zpracování
Na základě zákazníkem definovaného workflow je datová zpráva předána ke zpracování odpovědné osobě.

Podrobná evidence a rychlá dohledatelnost
Umožňuje monitoring a jednoduchou dohledatelnost dokumentu. Je rovněž zajištěna kontrola nad tokem dat a dokumentů 
(o jednotlivých činnostech souvisejících se zpracováním existuje auditní záznam).

Odeslání odpovědí ve formátu datových zpráv přímo z prostředí vašeho IS
Dlouhodobé a bezpečné uložení zpráv
Zprávy datové schránky můžete bezpečně archivovat po neomezenou dobu.

 > sales@ixtent.com  > +420 222 363 653  > www.ixtent.com
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