SETKÁNÍ UŽIVATELŮ EISOD 2017

Vážení obchodní partneři, vážení uživatelé systému EISOD,
dovolujeme si Vás pozvat na setkání uživatelů EISOD, na kterém Vám s radostí představíme
novou generaci našeho informačního systému pro modelování a optimalizaci podnikových
procesů, správu podnikové dokumentace a řízení kvality.
EISOD X, jak se nová generace našeho systému jmenuje, je výsledkem několika let práce našich
analytiků a vývojářů, kteří sbírali připomínky a podněty od zákazníků a přetavili je do nové
podoby celého systému. Vedle technologických změn v něm najdete velké množství vylepšení,
které zrychlí a zefektivní Vaši práci a zároveň zvýší úroveň zabezpečení Vašich dat.
Kromě představení jednotlivých modulů systému EISOD X se dozvíte více o procesním řízení
firem a také o aktuálně velmi probíraných tématech, jakými jsou bezpečnost informací a
ochrana osobních údajů v souvislosti s nově vzniklou legislativou. Prostor bude také věnován
více i méně formálním debatám. Bližší informací naleznete v přiloženém programu setkání.
Bude nám potěšením, pokud přijmete naše pozvání na setkání, které se uskuteční dne
14. června 2017 v příjemném prostředí Pivovarského dvoru „Purkmistr“ v Plzni – Černicích.
Rádi přivítáme nejen stávající uživatele systému EISOD, ale také zástupce společností, které
systém EISOD sice ještě nevyužívají, ale mohl by pro ně být přínosem.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Ing. Petr Sunek
jednatel Institutu průmyslového managementu, spol. s r.o.

Program setkání uživatelů EISOD
14. června 2017
Purkmistr – Pivovarský dvůr Plzeň
Selská náves 21/2, 326 00 Plzeň – Černice
www.purkmistr.cz

9:00

Registrace účastníků

9:30

Úvodní slovo

9:40

Představení nové generace systému EISOD
EISOD X je nejnovější verzí nástroje pro podporu řízení firem a organizací, která
přináší významné novinky v oblastech použité technologie, funkcionalit i principů
práce se systémem. Systém EISOD byl zdokonalen na základě dlouhodobého sběru
dat od jeho běžných uživatelů, aktuálních ICT trendů i legislativních požadavků.
Výsledkem je nástroj splňující požadavky moderních firem na řízení dokumentace i
jejich vnitřních procesů.

10:00

WebDMS pro správu dokumentace a záznamů
Webové pojetí modulu DMS představuje následníka mezi zákazníky
nejrozšířenějšího a 15 let využívaného modulu DMS. Můžete v něm i nadále
prostřednictvím workflow řídit tvorbu, připomínkování a schvalování
dokumentace, i systém pravidelných revizí a archivace neplatných dokumentů.
Modul je v novém pojetí nejen přehlednější, ale také obohacen o řadu nových
funkcionalit, jako např. dynamická pole, díky kterým lze systém více přizpůsobit
Vašim potřebám, nebo odložené aktualizace, které umožňují uživatelům seznámení
se s dokumentem ještě před jeho účinností. K jednotlivým typům dokumentů lze
kromě lhůty pro seznámení (legisvakanční lhůty) nově nastavit ještě automatické
datum následující revize. V současné době intenzívně pracujeme na šifrování
dokumentů, které bude další ceněnou funkcionalitou systému, přispívající k lepšímu
zabezpečení Vašich informací.

11:00

Coffee break

11:15

Od textových směrnic k moderní procesní dokumentaci
Chcete spravovat zavedené systémy řízení kvality efektivně? Přejděte od pracně
udržovaných směrnic k procesní dokumentaci, která Vám sníží administrativní
zátěž a náročnost správy dokumentace, a také sjednotí procesní pohled na řízení. Pro
převedení textové dokumentace do procesní podoby je připraven nový, uživatelsky

přívětivější, modul ORYX QPM – procesní modelování, který Vám na blíže
představíme.
12:15

Oběd

13:15

Auditování v 21. století
Seznamte se se zcela novým modulem pro auditování, který prošel nejvýraznějšími
změnami a je postaven na jiných principech, než jste byli dosud zvyklí. Na jeho
podobě se podíleli auditoři s bohatými zkušenostmi, ale také jeho běžní uživatelé,
kteří nám v průběhu let poskytli řadu praktických připomínek. Modul lze nyní
využívat na tabletech přímo v průběhu auditu, což si budete moci během setkání
sami vyzkoušet.

14:30

Coffee break

14:45

Správa měřidel a zařízení v praxi
Nástroj pro správu a evidenci měřidel a vyhrazených zařízení obsahuje stejně jako
ostatní moduly EISOD X řadu novinek. Mezi nejvýznamnější se řadí práce se
strukturou měřidel a jejich číselníky, propracovanější systém uživatelských práv a
vizualizace alarmů. Díky značné míře customizace lze řídit libovolné periodické
kontroly, revize, ověření apod., a minimalizovat tak riziko překročení určeného
intervalu kontroly včasným upozorněním na blížící se konec platnosti termínu. Na
setkání Vám práci s modulem blíže předvedeme.

15:30

Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů v praxi
Nakládáte ve Vaší společnosti s informacemi bezpečně? Máte je dostatečně chráněné
před negativními událostmi, jako je jejich ztráta, odcizení, únik, zneužití, zničení,
narušení či změny, tedy jakékoliv porušení integrity, důvěrnosti nebo dostupnosti?
V příspěvku se dozvíte nejen o zásadách informační bezpečnosti, ale také o novém
obecném nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation
neboli GDPR), které bude účinné od května 2018. GDPR se týká všech firem, institucí
i jednotlivců, které zpracovávají osobní data uživatelů. Připravte se na tuto
povinnost s dostatečným předstihem!

16:00

Diskuze

16:30

Ukončení setkání

Pro účastníky setkání uživatelů EISOD je zajištěno celodenní občerstvení. Prosíme o potvrzení
Vaší účasti nejpozději do 7. června 2017 prostřednictvím registračního formuláře. Účast na akci
je bezplatná. Kapacita setkání je omezena, proto se registrujte v nejbližším možném termínu!
Pro zájemce je možné zajistit přímo v hotelu Purkmistr ubytování, prohlídku pivovaru nebo
návštěvu pivních lázní.
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu obchod@ipm-plzen.cz.

