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.
www.gordic.cz
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Pro vzorovou kalkulaci kontaktujte svého obchodního zástupce nebo nám napište na gordic@gordic.cz.
www.gordic.cz

