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Modulární komunikační IT systém

Daktela Chytrá karanténa

Kategorie: 
Komunikační produkty
Daktela, www.daktela.com

Přihlašovatel: 
Daktela, www.daktela.com
tvůrce

Použití produktu: Daktela Chytrá karanténa je modulární IT systém zajišťující kom-
pletní podporu procesů jednoho z nejdůležitějších projektů boje proti COVID -19. Hlav-
ním principem a cílem celého systému je co nejrychlejší kontaktování infikovaných 
osob, zjištění jejich údajů a zejména rizikových kontaktů s jejich následným kontaktová-
ním a uzavřením do karantény. Daktela je tak centrálním systémem pro provoz největ-
šího KC v ČR pro cca 4 000 agentů. Současně je brána jako kritický systém státu, kdy 
musí splňovat přísná bezpečnostní kritéria.

Popis produktu: Daktela Chytrá karanténa je centrální aplikace, do které přistupují 
všichni agenti kontaktního centra, a přes ni telefonicky vyhledají nakaženého či rizikové 
kontakty. Na základě získaných dat a nastavených pravidel se Daktela stará o prioriti-
zaci výběru těchto kontaktů. Systém je také plně integrován na další klíčové státní 
 systémy boje proti COVID -19 (např. ISIN, eŽádanka, eRouška), čímž zvyšuje efektivitu 
celého procesu boje s nákazou.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Automatizovaná distribuce kontaktů na základě definovaných pravidel
 ■ Kompletní zajištění komunikační (volání, SMS) i evidenční (data) části
 ■ Vysoká automatizace procesů včetně automatického navolávání a rozesílání SMS
 ■ Rychlá a jednoduchá konfigurace
 ■ Extrémní škálovatelnost
 ■ Plná integrace na klíčové státní IS
 ■ Oddělené a zabezpečené domény pro interní (státní) a externí (komerční) 

pracovníky

Cena (bez DPH): 5,3 milionu Kč
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Informační systém pro organizace veřejné správy

Helios Pantheon

Kategorie:
Informační systémy
Asseco Solutions, www.heliospantheon.cz

Přihlašovatel: 
Asseco Solutions, www.helios.eu
výrobce a distributor

Použití produktu: Produkt představuje nový informační systém určený pro organizace 
veřejné správy, speciálně ty, které u sebe podporují elektronizaci a inovace. Úkolem 
 řešení je co nejvíce zjednodušit uživatelům práci v systému a v maximální míře jim 
 poskytnout relevantní a přesná data a co nejlépe propojit další informační systémy, 
tak aby uživatelé nemuseli dělat jeden úkon vícekrát. Potenciálními uživateli Helios 
Pantheonu jsou především tři cílové skupiny z oblasti veřejné správy: příspěvkové orga-
nizace (PO), územní samosprávné celky (ÚSC), které tak mohou získat veškerou agendu 
v jednom systému, a také organizační složky státu (OSS) a státní instituce.

Popis produktu: Uživatelé systému mají k dispozici širokou škálu funkcionalit, které 
uspokojí i organizace s náročnějšími požadavky a složitějšími procesy. Typicky jde 
o kontrolní mechanismy a reportingové výstupy, jež lze snadno implementovat díky 
podpoře business intelligence. Stěžejní vlastností informačního systému je důraz na 
 legislativní procesy, přičemž součástí řešení je i podpora a zabezpečení vzdálené práce 
či nástup připravovaného e -government cloudu. Samozřejmostí jsou napojení na spiso-
vou službu i státní rejstříky.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Inteligentní navigace
 ■ Integrace s rejstříky a registry
 ■ Propracované migrační nástroje
 ■ Systém finanční kontroly
 ■ Napojení na spisovou službu
 ■ Webový portál
 ■ Podpora business intelligence
 ■ Snadná výměna dat
 ■ Telemetrie
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