POZVÁNKA

Odborný seminár s praktickými ukážkami

ELEKTRONICKÝ
ÚRAD
2019
27. – 28. november 2019
Hotel Tenis****, Zvolen

KOMPLEXNÁ EKONOMICKÁ
AGENDA A SPRACOVANIE DÁT
NA JEDNOM MIESTE
Digitálny úrad, elektronické služby,
príprava agendy na komunálne
voľby, ďalšie zámery v projekte DCOM, a
inovácie v informačnom systéme KORWIN
a MEMPHIS.
To je mix tém a praktických ukážok, ktoré
hosťom predstaví pracovný workshop
Elektronický úrad.

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ?
• Prednostovia
• Pracovníci ekonomického a daňového oddelenia (referátov)
• Správcovia informačného systému úradu

PREČO SI SEMINÁR NENECHAŤ UJSŤ?
• Získate prehľad o dôležitých novinkách a strategických
zámeroch
• Praktické ukážky, ako lepšie využívať pripravené funkcie
a nástroje
• Odporúčania konzultantov priamo na mieste
na vaše dotazy
• Odpovede na najčastejšie otázky a podnety
na call centrum

PROGRAM
27. 11. 2019 (STREDA)
08:30 - 09:30

Registrácia

BLOK I. – SPOLOČNÉ TÉMY

9:30 - 11:30

Aktuálne legislatívne požiadavky
• Autorizačná doložka
- deﬁnícia doložky, na čo sa doložka používa, aké druhy
doložiek vieme použiť, čo musí obsahovať doložka

• Synchronizácia spisov
• Exekúcie – zmeny v legislatíve
• Informácie o centrálnych projektoch – čo nás v najbližšej
dobe čaká

• EUD (elektronický úradný dokument)
- deﬁnícia EUD, vytvorenie EUD, ako použiť EUD,
.formuláre.slovensko.sk

Nové veci v našich produktoch
• eSAM – čo sa nám podarilo, kam sme sa posunuli, ďalšie
plány do budúcna
• Digitálne Mesto
• Digitálne zastupiteľstvo

• Rovnopis
- deﬁnícia rovnopisu, použitie rovnopisu, kedy sa vytvára rovnopis a zaručená konverzia, čo v prípade ak nemáte doložku
• Elektronická validácia dokumentov, elektronické podpisy
a práca s nimi
- KEP - elektronický podpis
- KEP - e - kvaliﬁkovaný elektronický podpis
- spoločná autorizácia
- ASICE
PARALELNÝ BLOK

PARALELNÝ BLOK

PARALELNÝ BLOK

12:30 - 16:30

12:30 - 16:30

12:30 - 16:30

DANE

EKONOMIKA

IT A BEZPEČNOSŤ

1. samostatná skupina (daniari)
veľký blok integrácia Korwin +
Memphis RK elektronizácia ďalej
napreduje:
• zmeny v integrácii systémov
Korwin a Memphis RK
• autorizačná doložka (rovnopis) /
vygenerovanie
• vygenerovanie doložky právoplanosti a vykonateľnosti
• všeobecná agenda a eform –
editácia formulára
• dátum vyznačenia právoplatnosti
• el. odoslanie rozhodnutia (nastavenia, celý postup, možné chyby,
pripravovaný EUD...) praktické
prekliky medzi modulom DaP a RK.

Korwin - Účtovníctvo
• tvorba rozpočtu pre nový rok praktické ukážky na databáze
• ročná uzávierka (na čo sa
zamerať, kontroly, termíny) praktické ukážky na databáze
• témy, ktoré vás zaujímajú praktické ukážky na databáze

Informatici v znamení bezpečnosti
• Kybernetická bezpečnosť
nová legislatíva, nové štandardy
a ich dosah na mestá a obce
alebo aby už Zákon o ochrane
osobných údajov, zákon o kybernetickej bezpečnosti a zákon o
informačných systémoch verejnej
správy neboli strašiakom

Súbežný prechod na Korwin - Dane a
poplatky – praktické príklady a vaše
otázky
• osoby v oddlžení (osobný bankrot)
• vyrovnanie preplatku, odpis
pohľadávky

Korwin - Majetok
• príklady odpisovania, zmeny
zdrojov, vyraďovanie majetku,
čítanie zostáv - praktické ukážky
na databáze
• skladové hospodárstvo praktické ukážky na databáze
Dotácie – nový modul je už v
prevádzke
• Zadavánie dotácii
• Práca v danom module –
praktické ukážky

14:30 – 15:30

coffee break

17:00 – 22:00
18:00 – 19:00
19:00 – 24:00

možnosť navštíviť hotelový wellness
večera
posedenie, bowling

• Monitoring a správa
ukážme vám ako si už viac nerobiť starosti o svoje IT prostredie s
využívaním moderných informačných technológií v každodennom
manažmente úradu
14:30 – 15:30
Praktické ukážky na vyžiadanie v
systéme Korwin, Memphis

28. 11. 2019 (ŠTVRTOK)
9:00 - 11:30

Potvrdenie o návšteve školy - živá ukážka získania
potvrdenia o návšteve školy v IS DCOM v rámci spisu,
Informácie o návšteve školy v module Dane a poplatky
Novinky v IS DCOM pre výruby daní 2020 - optimalizácia
zobrazovania priznaní/rozhodnutí a predpisov, Údaje z
katastra nehnuteľností pre účely vyrubovania miestnych
daní a poplatkov, Zmena v rozhodnutí a v prílohe pre
miestne dane a poplatky, živé ukážky zo systému

Registrácia do
25. novembra 2019
Registrujte sa online na:

www.datalan.sk/dotazniky/korwin2019

DCOM PRE OBCE A MESTÁ
Podpora listinného doručovania v ePodateľni - hromadné
generovanie listinného rovnopisu v ePodateľni,
generovanie tlačových zostáv podľa rozhodnutí, adresátov
a pod. integrácia na poštu, hromadné vyznačovania
atribútov rozhodnutí (doručenie, právoplatnosť,
vykonateľnosť)
Diskusia - všetko, čo vás zaujíma o DCOM, Korwin, eSAM,
Memphis a jeho rozvoji v nasledujúcom období

Účasť s ubytovaním a plnou penziou
119 € na osobu vrátane DPH
• účasť na seminári počas 2 dní
• ubytovanie v dvojlôžkovej, prípadne trojlôžkovej
izbe, plná penzia - obed a večera v deň príchodu,
raňajky druhý deň a občerstvenie počas semináru
(káva, minerálky)
• wellness

Rezervujte si prosím miesto včas, počet miest
je obmedzený.
Účasť bez ubytovania s obedom
79 € na osobu vrátane DPH
• účasť na seminári počas 2 dní
• obed v deň príchodu a občerstvenie počas
semináru (káva, minerálky)

Spôsob úhrady: Účastnícky poplatok uhraďte po obdŕžaní faktúry, ktorá Vám bude vystavená do 14 dní po pracovnom seminári a zaslaná na základe zaslanej prihlášky.
Pozn.: Zmena programu vyhradená. Detailné informácie k programu budú k dispozícii týždeň pred konaním seminára.
Kontaktná osoba: Erik Klein, elektronickyurad@gmail.com, +421 918 929 984

