POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU
Institut pro správu dokumentů ve spolupráci s odbornými partnery Vás tímto srdečně
zve na seminář zaměřený na otázky jak a proč správně pracovat s elektronickými
dokumenty, elektronickou identitou a dalšími nástroji e-governmentu.
Na semináři získáte ucelený přehled o stavu legislativy e-governmentu v EU, jeho
vývoji a očekáváních. Dozvíte se, co jsou elektronické dokumenty a metadata, jaké
jsou jejich hlavní přínosy a potenciál. Získáte představu o ideálu elektronického
úřadování za využití prostředků e-identity, o životním cyklu e-dokumentu
a potřebách dlouhodobého ukládání v systémech veřejné správy a základních
registrech. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.
Seminářem bude provázet Ing. Robert Piffl, člen IPSD, odborník na životní cyklus
elektronických forem dokumentů a elektronické identifikace s více než 20 lety
praktických zkušeností v oboru správy dokumentů ve veřejné správě.
www.ipsd.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
▪ 09:00 – 09:30
▪ 09:30 – 10:00
▪ 10:00 – 10:45

▪ 10:45 – 11:15
▪ 11:15 – 12:15

▪ 12:15 – 12:30

Presence
Právní prostředí eGovernmentu v EU a ČR, nařízení, směrnice,
zákony, vyhlášky a standardy
Inteligentní e-dokument, metadata, standardizace, základní
požadavky,
přínosy: bezpečnost, mobilita, efektivita,
rychlost a automatizace
Občerstvení
Životní cyklus e-dokumentu – základ elektronického úřadování,
dopady do ISVS a Základních registrů, dlouhodobé ukládání
a důvěryhodnost, vývoj e-identity, e-faktura
Diskuse

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Termín:
Místo:

25. 5. 2019 v 9:00
Autoklub Praha, salonek Club
Opletalova 29, Praha 1

Vložné:
1490 Kč bez DPH
Registrace: akce@ipsd.cz
www.ipsd.cz

Nabídka seminářů IPSD pro 1. pololetí 2019
Termín

Téma

Lektor

Novinky legislativy a metodika spisové služby

Stanislav Fiala

13.2.2019

Elektronické ověřovací prvky (podpis, pečeť, razítko)

Jan Frk

20.2.2019

Ověření správnosti postupů spisové služby a NSESS

Tomáš Bezouška

13.3.2019

Dlouhodobá údržba elektronických dokumentů

Jan Frk

20.3.2019

Základní pravidla pro práci s dokumenty (akreditace)

Stanislav Fiala

Elektronický podpis v praxi

Jan Frk

10.4.2019

Pravidla pro práci s utajovanými dokumenty (akreditace)

Petr Fík

24.4.2019

Změny v zákoně o archivnictví a spisové službě

Robert Piffl

15.5.2019

Fyzická bezpečnost při práci s utajovanými dokumenty

David Mareček

22.5.2019

Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU

Robert Piffl

29.5.2019

Novinky v doručování ve správním řízení

Jan Frk

Správa dokumentů v digitální podobě (akreditace)

Martina Macek

Elektronické ověřovací prvky (podpis, pečeť, razítko)

Jan Frk

6.2.2019

3.4.2019

5.6.2019
19.6.2019

www.ipsd.cz

