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Spisová služba GINIS pro školy
Spojením nejpoužívanějšího informačního systému ve veřejné správě GINIS a prostředí Microsoft Azure vznikla 

unikátní cloudová služba pokrývající všechny základní potřeby současných školských zařízení. Své každodenní 

agendy, ale i kancelářské aplikace nebo e-maily, to vše máte v cloudu přístupné odkudkoli a kdykoli. A to vše 

jednoduše, bezpečně a s nižšími nároky na vlastní vybavení.

Spisová služba GINIS SSD 2021 je šitá na míru školám a školkám hledajícím  

moderní řešení, které jim umožní spravovat své dokumenty v jednoduchém 

a  uživatelsky přívětivém prostředí. K provozu této webové aplikace potřebujete 

pouze internetový prohlížeč. Balíček produktů GINIS SSD v edici EDU a aplikací 

Microsoft 365 pokrývá všechny základní činnosti školy za zvýhodněných podmínek.  

V kombinaci s nejmodernější cloudovou technologií Windows Virtual Desktop  

přináší uživateli navíc vyšší dostupnost a bezpečnost prostředí Microsoft Azure.
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Co znamená provoz GINIS SSD v cloudu MS Azure

Jak bude vypadat správa dokumentů ve vaší škole 

Pro vzorovou kalkulaci kontaktujte svého obchodního zástupce nebo nám napište na gordic@gordic.cz.
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Skartace a archivace

Neformální komunikace

Přihlášky, e-neschopenky, 
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Podpora GDPR 

Ministerstvo financí
Ceské republiky

Jednoduchost 

Jednoduchá smlouva, pravidelná měsíční 

nebo čtvrtletní platba

Splněná legislativa 

Každý rok nová metodika účetnictví  

a spisové služby

Práce z domova 

Vše dostupné 24 hodin denně, přihlašování 

podobně jako do banky

Sdílení dat 

Společná databáze, současné úpravy 

dokumentů

Finanční úspory 

Nižší náklady na IT, zvýhodněná cena licence 

či služby (EDU edice)

Moderní kancelář 

Emaily, kalendáře, volání, chat dostupné 

odkudkoliv

Bezpečnost 

Zabezpečená data, ochrana před malwarem, 

zálohování

Digitální dokumenty 

Integrace s datovou schránkou, podpisy, 

razítka, pečetě

Navržené řešení kompletně pokrývá digitální 

komunikaci uvnitř úřadu, se státními orgány  

i samotnými žáky a jejich rodiči. Prostřednictvím 

spisové služby (SSL) budete obsluhovat svou datovou 

schránku. Díky propojení SSL a ekonomiky GINIS 

se došlá faktura, smlouva nebo objednávka eviduje 

pouze jednou a po zpracování jsou tyto doklady 

znovu v SSL uloženy až do řádného skartačního 

řízení. Příjem digitálních podání i práce s dokumenty 

splňují všechny požadavky evropského nařízení 

eIDAS i Národního standardu pro elektronické 

systémy spisových služeb. Aplikace je propojena  

s nejrozšířenějšími školskými informačními systémy 

Bakaláři a ŠKOLA ONLINE.


