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Snadná příprava a evidence voleb
Program EOB – Evidence obyvatel z produktové řady
GINIS® Express je určen k vedení evidence obyvatel.
Součástí balíčku programu EOB je samostatný modul
EOV – Evidence obyvatel – Volby. Toto spojení umožňuje
značné zjednodušení přípravy i evidence voleb.
Příprava se ulehčí přímým načítáním voličů z evidence
obyvatel a jejich zařazením do příslušných volebních okrsků. Seznam voličů je porovnán s dávkou volebního seznamu. Tím se stává velkým pomocníkem v přípravě všech
typů voleb.

Jednoduché ovládání programu
 Program zjednodušuje přípravu a zpřehledňuje evidenci voleb.
 Nabízí velký výběr tiskových sestav, přehledů a statistik.
 Usnadňuje přípravu seznamů pro roznášku a nezapomíná na volební okrsky i volební komise.

Velký pomocník v přípravě všech typů voleb






Mnoho operací je prováděno automaticky
Aktuální data pomocí ověřování změn proti ISZR
Změnové dávky prostřednictvím ROB a AISEO
Součástí programu je samostatný modul pro přípravu a evidenci voleb GINIS® Express EOV – Volby
EOB jako součást komplexního řešení GINIS® Express

Přínosy
 Rychlý a jednoduchý přístup ke všem informacím,

vyčerpávajícím způsobem řeší problematiku
ohlašování obyvatel obecních a městských úřadů
menších a středních obcí. Zjednodušuje přípravu a
evidenci voleb.
 Pro vstup do kompletní evidence a pro rychlou orien-

taci v datech programu nabízí velké množství užitečných nástrojů. Základní vstupy obsahují různé filtry
přehledů.
 Program obsahuje přes 200 různých sestav.

Tisk adresních štítků i obálek i tisk formulářů pro ČSÚ.
 Součástí programu je samostatný modul EOV

EOV – Evidence obyvatel – Volby, která řeší agendu
spojenou s přípravou všech voleb.
 Napojení na další moduly řady GINIS® Express

Volte
aktuální data
a pohodlné řešení.

Zvolte pohodlné řešení
a usnadněte si práci již v
těchto komunálních volbách
s programem GINIS® Express EOB a EOV

Chci vědět více o programu


Nechte si spočítat cenu

GINIS® Express EOB Evidence obyvatel.
Vyplňte své požadavky na program do formuláře níže. Záhy Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku přesně na míru
Vyplňte formulář
na stránkách

www.haida.cz/spocitat-cenu/eob/
Obratem Vám zašleme výpočet nezávazné
nabídky s výhodou na veškerý software!


Vyžádejte si předvedení programu
GINIS® Express EOB Evidence obyvatel. Rádi
Vás navštívíme a představíme funkcionalitu a
výhodu nového programu i celého komplexního řešení GORDIC® GINIS® Express.
Kontaktujte nás

www.haida.cz/o-firme/kontakty/

Kontaktujte nás
GORDIC® Distributor
HAiDA s. r. o.
Generála Svobody 802
473 01 Nový Bor
tel.: 487 722 291
Kontaktní osoba:
Evžen HRUBÝ
mobil: 603 889 874
e-mail: evzen_hruby@gordic.cz

