POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ KURZ

Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě
Institut pro správu dokumentů ve spolupráci s odbornými partnery Vás tímto srdečně
zve na kurz Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě, akreditovaný MV ČR
jako průběžné vzdělávání pro úředníky (AK/PV-473/2018) a vedoucí úředníky
(AK/VE-260/2018).
Kurz je zaměřený na prohloubení a sjednocení znalostí správy dokumentů v podobě
analogové i digitální, seznámení s platnou národní a mezinárodní legislativou,
a zejména na problematiku krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého
důvěryhodného a právně průkazného ukládání dokumentů v digitální podobě.
Nové trendy ve správě dokumentů v digitální podobě a v bezpečné práci
s elektronickými systémy pro správu dokumentů vytvoří prostor pro diskusi a Vaše
otázky.
Kurzem Vás provede Ing. Martina Macek, certifikovaná lektorka, dlouholetá členka
sdružení IPSD a odbornice v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě.
www.ipsd.cz

PROGRAM KURZU
09:00 – 09:30 Presence
09:30 – 10:30 Důvěryhodný dokument = důvěryhodná organizace, dokument
a jeho formy, aktuální legislativa
10:30 – 12:00 Procesy příjmu dokumentů, autenticita datové zprávy-datová
schránka, e-mail, požadavky životního cyklu
12:00 – 12:30 Občerstvení
12:30 – 14:00 Rizika vyhotovování, schvalování a odesílání digitálních dokumentů,
vyřízení spisu v digitální podobě před jeho uzavřením
14:00 – 15:00 Elektronická spisovna = garantované úložiště, elektronické skartační
řízení, předávání spisů do archivu v digitální a hybridní podobě
15:00 – 15:30 Diskuse

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Termín:
Místo:

22. 4. 2020 v 9:30
Autoklub Praha, salonek Club
Opletalova 29, Praha 1

Vložné:
3000 Kč, 0% DPH
Registrace: akce@ipsd.cz
www.ipsd.cz

Nabídka seminářů IPSD pro 1. pololetí 2020
Termín

Téma

Lektor

12.2.2020

Kontrola výkonu spisové služby (akreditace)

Tomáš Bezouška

26.2.2020

Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

Jan Frk

Legislativa spisové služby v ČR a EU. Správa podle ISO 15489

Stanislav Fiala

11.3.2020

4.3.2020

Spisová služba v praxi

Jan Frk

18.3.2020

Základní pravidla pro práci s dokumenty (akreditace)

Stanislav Fiala

25.3.2020

Dopady změn předpisů na spisové služby a samostatné evidence

Robert Piffl

8.4.2020

Hybridní pošta a automatizovaná autorizovaná konverze

Jan Frk

15.4.2020

Pravidla pro práci s utajovanými dokumenty (akreditace)

Petr Fík

22.4.2020

Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě (akreditace)

Martina Macek

29.4.2020

Dopady změn předpisů na spisové služby a samostatné evidence

Robert Piffl

13.5.2020

Příprava dokumentů pro uložení a realizaci skartačního řízení

Stanislav Fiala

20.5.2020

Právní důsledky pochybení v oblasti spisové služby

Tomáš Bezouška

27.5.2020

Dopady el. identifikace na systémy SSL a ISSD

Robert Piffl

Datové schránky z pohledu veřejné správy i komerce

Jan Frk

10.6.2020

Vyhotovování a evidence utajovaných dokumentů (akreditace)

Petr Fík

17.6.2020

Fyzická bezpečnost při práci s utajovanými dokumenty

David Mareček

3.6.2020

www.ipsd.cz

