
Příloha A 

 

Základní údaje o společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 
 

 

 
 

 

Obchodní firma: Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

Sídlo: Teplice nad Bečvou  č.p. 63, PSČ 753 51, ČR 

Založení / Vznik: Zakladatelská listina FNM ČR, zápis do obchodního 

rejstříku 6.5.1992 

Právní forma: akciová společnost 

Základní kapitál: 107 365 000,- Kč 

Identifikační číslo: 45192570 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka č. 419; a.s. byla  

založena podle § 172  z.č. 513/1991 Sb. Obchod. zákoníku 

Internetová adresa: www.ltnb.cz 

Telefonní číslo: 581 686 284 

Předmět podnikání: Hlavním předmětem podnikání společnosti je: 

- poskytování lázeňské péče a odborných zdravotnických   

  služeb 

- další služby v souladu s výpisem z obchodního rejstříku 
 

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2009, www.ltnb.cz 

 

 



Příloha B 

 

Ukázky pracovních prostředí vybraných produktů DMS 
 
Pracovní prostředí systému Xenia od společnosti YDS 

 
 

Zdroj: Xenia, www.xenia.cz 

 

 
Pracovní prostředí systému Alfresco ECM 

 
 

Zdroj: Alfresco ECM, www.images.google.com 



Pracovní prostředí systému EasyArchiv od společnosti TD-IS 

 
 

Zdroj: EasyArchiv/EasyPLM
®

 - Charakteristika, www.td-is.cz 

 

 
Pracovní prostředí workflow systému ELO od společnosti ELO Digital Office ČR 

 
 

Zdroj: Monitorování workflow ELO, www.elo-digital.cz 



Příloha C 
 

Hodnocení systémů dle kritérií (matice absolutních užitností) 

 

  Core Net YDS TD-IS ELO Digital ČR 

Kritéria AlfrescoECM Xenia EasyArchiv ELOenterprise 

archiv, centrální úložiště 

dokumentů 
ano, webová aplikace 

ano, klient - 

možnost práce na 

pozadí 

ano, tenký a tlustý 

klient 
ano, tenký a tlustý klient 

workflow dokumentů a 

schvalování 

částěčně, předávání 

dokumentů 

ano, samostatná 

aplikace 

ano, samostatná 

aplikace 

ano, jednoduché WF v 

ceně 

verzování 
ano, přehledná správa 

dokumentů 

ano, přehledná 

správa dokumentů 

ano, přehledná 

správa dokumentů 

ano, přehledná správa 

dokumentů 

integrace s Office ano, přímo v Office ano 
ano, licence na 

stanici 
ano 

funkce check in/check out ano, pracovní verze ano ano ano 

správa uživatelů a 

oprávnění 

ano, 10 uživatelů 

základ 
ano ano ano 

fulltextové vyhledávání ano 
ne, pouze v rámci 

OCR 
ne, není v základu ano 

integrace s jinými IS ano ano ano, úplná ano 

zastupování ano ano ano 
ano, uživatel dědí pouze 

část práv 

historie a notifikace změn ano, i emailem ano, i emailem ano, i emailem ano, i emailem 

vytěžování dat (OCR) ne, není v základu 
ano, samostatná 

aplikace 
ne, není v základu 

ano, skenování i OCR v 

základu 

tvorba formulářů ano ano ano ano 

bezpečnost ano ano 
ano, i kryptování 

dat 
ano, i kryptování dat 

uživ.přívětivost 80 80 75 90 

cena systému 10 8 6 6 

maintenance 7 9 9 5 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 



Příloha D 
 

Seznam všech prezentovaných firem a jejich produktů 
 

Společnost Řešení Webové stránky Prezentace Poznámky 

 InnoGen s.r.o. 
SMART 

SHARE®ECM 
http://www.innogen.cz/ 
http://www.smartshare.cz/ 

ANO 
uživatelsky nepřívětivý pro běžné uživatele, 
nepřehledné ovládání 

 Aplis.cz, a.s. abcSuite http://www.aplis.cz/ ANO nákladné řešení překračující možnosti firmy 

 Core Net Solutions Alfresco ECM http://www.corenet.cz/ ANO možná další spolupráce 

 CCA Group a.s. EasyDOC http://www.cca.cz/ ANO 
zaměřeno spíše na spisovou službu, 
nabízené řešení UCM od Oraclu 
překračovalo možnosti firmy 

 YDS Xenia http://www.yds.cz/ ANO  možná další spolupráce 

 TD-IS EasyArchiv http://www.td-is.cz/ ANO  možná další spolupráce 

 AiP Safe, s.r.o. SAFE - DMS a ECM http://www.aipsafe.cz/ ANO nákladné řešení překračující možnosti firmy 

 ELO Digital Office ČR ELOenterprise http://www.elo-digital.cz/ ANO možná další spolupráce 

 Integra-IT a.s. 
SharePoint 

Foundation 2010 
http://www.integra-it.cz/ ANO 

základní verze zdarma, ale nejistota 
ohledně potřeby placené verze (riziko 
skrytých nákladů) 

Pozn.: Firmy, s nimiž byla ukončena spolupráce jsou označeny červeně. Se zeleně označenými dodavateli se pokračuje v jednání. 
 

Zdroj: vlastní zpracování 



Příloha E 

 

Příklady dalších komerčních řešení na českém trhu 
 
Smart Share® ECM od společnosti InnoGen s.r.o. 
 

 

 
 

 

Zdroj: Prezentace Využití Smart Share ECM 

 

abcSuite od společnosti Aplis.cz 
 

 
 

Zdroj: Prezentace Aplis - Lázně Teplice nad Bečvou 
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