
Vy vidíte lampu. My nápad.
Najlepšie nápady vznikajú medzi inšpiratívnymi ľuďmi v 
inšpiratívnom prostredí. To motivuje k trvalému zlepšovaniu 
a kritickému mysleniu.



SOFTVÉROVÝ PRODUKT ZAMERANÝ
NA OBLASŤ SPRÁVY REGISTRATÚR



KTO SME?



PORTFÓLIO

Ambit INdev NetSec Services
Project 

Management

Poskytuje produkty a 
služby pre oblasti IT 
infraštruktúr, 
manažmentu dát a 
integrácie podnikových 
aplikácií. Divízia 
zabezpečuje prevádzku 
a podporu IT alebo 
outsourcing,
rozsiahlych IT 
infraštruktúr. Divízia 
pokrýva aj oblasť 
bezpečnosti sietí.

Zameriava sa na 
poskytovanie riešení v 
oblasti bezpečnosti 
informačných 
systémov, pričom 
pokrýva riadenie 
informačnej 
bezpečnosti, systémy 
manažérstva, ako aj 
návrhy, implementáciu 
a podporu 
technologických riešení 
pre oblasť aplikačnej 
bezpečnosti.

Poskytuje softvérové 
riešenia s výraznou 
pridanou hodnotou pre 
biznis zákazníka. 
Zameriava sa na vývoj 
softvéru s využitím 
širokej škály 
moderných platforiem 
a prístupov. Kladie 
dôraz na budovanie 
škálovateľných riešení s 
využitím cloudu a 
poskytuje riešenia aj 
pre oblasti ako Big 
Data, Business
Automation alebo 
BI/DWH. Pri tvorbe 
riešení sa sústredí 
najmä na obchodný 
prínos a konečnú 
skúsenosť používateľa.

Špecializuje sa na 
poskytovanie 
komplexných riešení, 
systémovej integrácie a 
konzultácií v oblastiach 
procesného riadenia IT, 
centrálnej správy a 
prevádzky ICT 
prostredia. Celkovým 
zámerom týchto 
činností je, aby naši 
zákazníci dokázali 
zabezpečiť 
poskytovanie služieb 
pre svojich interných 
alebo externých 
zákazníkov na 
dohodnutej úrovni.

Poskytuje služby 
riadenia všetkých 
projektov firmy
a zastrešuje riadenie 
celého životného cyklu 
projektov naprieč 
technologickými 
divíziami. Procesne 
pokrýva všetky oblasti 
riadenia s možnosťou 
prispôsobiť 
metodiku a výstupy 
prostrediu zákazníka.



PRODUKTY A SLUŽBY

DATA MANAGEMENT

APPLICATION INTEGRATION

SERVICE MANAGEMENT
& MONITORING

MOBILE COMPUTING

IT PERFORMANCE

BUSINESS PROTECTION
& SECURITY

BUSINESS AUTOMATION
& SOFTWARE

ASSET MANAGEMENT

BUSINESS ANALYTICS



9. najväčší
poskytovateľ IT služieb na Slovensku

120 mil. eur
celkové tržby za rok 2015

Ocenenie
BIG 5, Technology Fast 50 Central Europe

23 rokov
skúsenosti  v ICT

200 zákazníkov
nás považuje za dôveryhodného partnera

300-členný tím 
s vysokou odbornosťou



RIADENIE KVALITY

Spoločnosť TEMPEST má vybudovaný 
Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa 
medzinárodných štandardov ISO 9001 (systém 
manažérstva kvality), ISO 10006 (systém 
manažérstva kvality v projektoch), ISO 14001 
(systém environmentálneho manažérstva), 
ISO/IEC 27001 (systém manažérstva informačnej 
bezpečnosti), STN OHSAS 18001 (systém 
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci) a ISO 20000 (systém manažérstva kvality 
služieb).

IMS certifikovala renomovaná certifikačná 
spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

Certifikáty sú platné do 11.06.2018.



LEGISLATÍVA NA 
SLOVENSKU



LEGISLATÍVA NA SLOVENSKU

• Zákon  č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
• Vyhláška č. 628/2002 Z. z (v príprave je novela, ktorá okrem iného 

popisuje povinné metadáta elektronických archívnych dokumentov) 
– Vyhláška č. 242/2007 Z. z. 
– Zákon č. 216/2007 Z. z. 
– Zákon č. 428/2002 Z. z. 
– Zákon č. 41/2011 Z. z.
– Zákon č. 266/2015 Z.z. 

• Výnos č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické 
informačné systémy na správu registratúry

• Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
– Zákon č. 273/2015 Z. z.

• Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu



PÔVODCOVIA REGISTRATÚRY

Kategória I.
• Orgány verejnej moci (ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, 

orgány územnej samosprávy)
• Organizácie zriadené a založené orgánmi verejnej moci
• Právnické osoby zriadené zákonom
• Podnikateľské subjekty s majetkovou účasťou orgánu verejnej moci alebo ním 

založené a zriadené
• Právnické osoby konajúce vo verejnom záujme

Kategória II.
• Vzdelávacie inštitúcie – neštátne
• Podnikateľské subjekty z ktorých činnosti vznikajú registratúrne záznamy majúce 

trvalú dokumentárnu hodnotu
• Ústredné orgány alebo im na roveň postavené subjekty politických strán, nadácií, 

občianskych združení
• Neštátne fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti



VYSVETLENIE 
POJMOV



VYSVETLENIE POJMOV
• Elektronická schránka
• eID (elektronický OP), eDoPP (el. dočasné povolenie pobytu)
• Správa (zásielka) – xml kontajner 
• KEP (kvalifikovaný el. podpis, bývalý ZEP) 
• Záznam
• Spis
• Lehota uloženia, znak hodnoty
• Správa registratúry
• Vyraďovacie konanie (zničenie, archivácia)



PREČO TEMPEST?



PREČO TEMPEST & EOFFICE?

• eOffice ERM disponuje certifikátom o posúdení zhody s požiadavkami výnosu 
Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. s úrovňou hodnotenia „vysoká úroveň“.

• eOffice ERM  umožňuje vizualizáciu správ ÚPVS priamo v rozhraní aplikácie

• eOffice ERM umožňuje priamo v rozhraní aplikácie „Podpisovanie“
odchádzajúcich elektronických správ

• Spĺňa požiadavky na riadenie prístupových práv na základe organizačnej 
štruktúry, prípadne LDAP 

• Všeobecné integračné rozhranie, ktoré umožňuje integráciu na agendové 
systémy

• Moderný vzhľad a intuitívne a používateľsky prívetivé webové rozhranie



OPIS RIEŠENIA





EVIDENCIA

Došlá pošta
• Evidencia došlej papierovej pošty (zásielky, doručenky)
• Odovzdanie došlej pošty na jednotlivé útvary
• Hromadný import zásielok a záznamov

Odchádzajúca pošta
• Prijatie odchádzajúcej pošty z útvarov
• Odoslanie pošty 
• Hromadný import odchádzajúcich zásielok

Správa adresára subjektov
• Správa adresáru subjektov
• Vybavovanie žiadostí na zmenu v adresári subjektov

Prehľady
• Prehľady všetkej došlej a odoslanej pošty
• Prehľady došlých zásielok odovzdaných na útvary
• Prehľady odchádzajúcich zásielok prijatých z útvarov



DISTRIBÚCIA

Distribúcia agendy na členov útvaru
• Prevzatie pridelenej agendy (nevybavených záznamov, spisov, zásielok a doručeniek) 

a jej pridelenie na jednotlivých členov útvaru za účelom vybavenia agendy
• Správa odmietnutých (nesprávne pridelených) záznamov a spisov

Evidencia na útvare
• Evidencia zásielok a záznamov útvaru
• Dodatočné doevidovanie elektronických príloh došlých dokumentov

Prehľady a ostatná agenda
• Kompletný prehľad agendy útvaru ako aj agendy všetkých podriadených útvarov 

(spisy, záznamy, zásielky)
• Prehľad spisov čakajúcich na odovzdanie do registratúrneho strediska
• Správa zastupovaní v rámci útvaru a podriadených útvarov



SPRACOVANIE

Pridelená agenda
• Prevzatie a vybavenie pridelenej agendy (záznamy, spisy, zásielky a doručenky)
• Odmietnutie pridelenej agendy v prípade chybného pridelenia

Evidencia a spracovanie agendy
• Evidencia prichádzajúcich/odchádzajúcich a interných zásielok a záznamov
• Vizualizácia elektronických formulárov ÚPVS pre došlé záznamy
• Rýchle a efektívne odpovedanie na došlé záznamy
• Správa elektronických príloh záznamu (automatické verzionovanie jednotlivých príloh) 
• Vypĺňanie odpoveďových elektronických formulárov ÚPVS
• Voľba schvaľovacieho procesu priamo na zázname 
• Zdieľanie záznamu/spisu
• Výpožičky

Prehľad agendy
• Kompletná agenda spracovateľa (spisy, záznamy, zásielky atď.)



VYRADENIE

Prevzatie spisov do registratúrneho strediska
• Prevzatie spisov a kontrola fyzických foriem spisov
• Zaradenie prevzatých spisov do ukladacích jednotiek
• Nastavenie fyzickej lokácie jednotlivých ukladacích jednotiek

Agenda registratúrneho strediska
• Prehľad všetkých spisov registratúrneho strediska
• Lokačný plán registratúrneho strediska
• Správa výpožičiek fyzických foriem spisov

Vyraďovanie
• Návrh pred vyraďovacím konaním
• Úprava atribútov spisov súvisiacich s procesom vyradenia (vecná skupina, lehota 

uloženia, znak hodnoty)
• Vyradenie spisov (zničenie, archivácia)

 Vytvorenie SIP balíčkov pre plne elektronické a hybridné spisy



ARCHITEKTÚRA A TECHNOLÓGIE



INTEGRÁCIA



ARCHITEKTÚRA



TEHNOLÓGIE

Microsoft .Net Framework 4.5 (C#)

Prezentačná vrstva
• ASP.NET MVC
• Kendo UI
• Bootstrap
• jQuey, Less, Grunt

Backend
• Spring.NET
• log4Net
• WCF
• NHibernate (Perzistencia dát)
• LINQ 2 SQL (Query model)



SOFTWARE

Databázový server
• Microsoft SQL server 2008 R2 alebo novší 

Aplikačný (web) server 
• Microsoft Internet Information Services 7.0 alebo novší 

(Windows Server 2008 alebo novší)

Klientský software
• Microsoft  Internet Explorer 11
• Google Chrome 
• MS Edge, Firefox, alebo akýkoľvek iný prehliadač založený na jadre Blink, WebKit

(bez podpory tlače štítkov zásielok a záznamov)
• Ditec D.Signer – podpisovanie elektronických dokumentov KEP



LICENČNÝ MODEL



LICENČNÝ MODEL

Modul eOffice ERM
Základná licencia pre aplikačný server
Licencie klientského prístupu (CAL)

Modul eOffice GPI
Programové rozhranie zabezpečujúce integráciu systému 
eOffice so systémom elektronických schránok 
Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). 

Modul eOffice Outlook konektor
Rozširujúci modul vyvinutý našou spoločnosťou, ktorý 
umožňuje zaevidovanie prichádzajúceho záznamu priamo 
z rozhrania emailového klienta Microsoft Outlook.



PODPORA

Software Maintenance Basic
• Umožňuje zákazníkom bezplatný prechod na nové verzie zakúpených produktov,
• Poskytuje služby Call-Centra pre nahlasovanie softvérových incidentov v režime 8x5,
• Garancia odstránenia softvérovej vady do 30 dní

Software Maintenance Advanced
• Umožňuje zákazníkom bezplatný prechod na nové verzie zakúpených produktov,
• Poskytuje služby Call-Centra pre nahlasovanie softvérových incidentov v režime 8x5, 
• Garancia odstránenia softvérovej vady podľa parametrov SLA

Software Maintenance Premium
• Umožňuje zákazníkom bezplatný prechod na nové verzie zakúpených produktov,
• Poskytuje služby Call-Centra pre nahlasovanie softvérových incidentov v režime 24x7, 
• Garancia odstránenia softvérovej vady podľa parametrov SLA,
• Služby proaktívnej podpory



BUSINESS CONTINUITY 
MANAGEMENT
eOffice ERM verzia 1
• Vytvorená v roku 2007 
• Obsiahla zmena legislatívy a zavedenie nového spôsobu komunikácie si 

vyžiadala rozsiahle zmeny a začala vznikať nová verzia

eOffice ERM verzia 2
• Vytvorená v roku 2010
• Plánovaná životnosť 5 rokov s možnosťou predĺženia o maximálne 2 roky

eOffice ERM verzia 3 – aktuálna verzia
• Začiatok vývoja v roku 2014 a uvoľnenie novej verzie v roku 2015
• Plánovaná životnosť 5 rokov s možnosťou predĺženia o maximálne 2 roky

eOffice ERM verzia 4
• Začiatok vývoja v roku 2019 a uvoľnenie novej verzie v roku 2020
• Plánovaná životnosť 5 rokov s možnosťou predĺženia o maximálne 2 roky



INTEGRÁCIA NA ÚPVS



• Náš produkt eOffice ERM komplexne pokrýva oblasť správy registratúry v súlade s platnou
legislatívou SR a je certifikovaným systémom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Vykazuje zhodu s požiadavkami výnosu č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické
informačné systémy na správu registratúry s „vysokou úrovňou“ hodnotenia. Vysoká
úroveň certifikácie predurčuje riešenie eOffice na nasadenie v spoločnosti bez ohľadu na jej
veľkosť, typ a zložitosť obsahu a procesov.



Telefón
+421 (2) 502 67 111

Fax
+421 (2) 502 67 100

Informácie
info@tempest.sk

Obchod
obchod@tempest.sk

www.tempest.sk

TEMPEST a. s.
Galvaniho 17 / B
821 04 Bratislava 2
Slovenská Republika

http://www.facebook.com/tempestsk
http://www.facebook.com/tempestsk
http://www.linkedin.com/company/tempest
http://www.linkedin.com/company/tempest
http://www.youtube.com/channel/UCno2BS_iK3fOARiCLd3Fd9A
http://www.youtube.com/channel/UCno2BS_iK3fOARiCLd3Fd9A
http://www.tempest.sk/
http://www.tempest.sk/
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