602XML
Profesionální řešení
sběru a oběhu informací
prostřednictvím
elektronických formulářů

Forms

602XML získalo ocenění
“Produkt roku 2007”
časopisu Computerworld

602XML získalo ocenění
“2005 European
IST Prize Nominee”

602XML získalo ocenění
“European Seal
of eExcellence 2008”

představuje jednoduché a prak
tické řešení sběru libovolných dat
a efektivní pokrytí firemních pro
cesů. Nabízí řadu výhod oproti běž
ným způsobům sběru informací,
jakými jsou papírové formuláře,
kancelářské dokumenty či webové
formuláře. Získaná data jsou za
bezpečena a připravena pro pře
nesení do libovolných systémů.

Otevřená architektura
Na rozdíl od tradičních způsobů sběru dat a dohledu nad podnikový
mi procesy, jsou data v 602XML získávána v otevřeném formátu XML
(který zastřešuje konsorcium W3C), a tak mohou být využita v mnoha
různých systémech či heterogenních procesech. Kontrola procesů se
provádí prostřednictvím elektronických podpisů a uživatelských práv.
602XML se skládá z návrháře formulářů 602XML Designer (nebo
602XML Designer Express), z volně šiřitelného programu 602XML
Filler pro jejich vyplňování a ze serverového řešení 602XML Form Ser
ver, které slouží pro pokrytí centrální správy formulářů s možností
řízení jejich oběhu. Data jsou striktně oddělena od vzhledu formuláře
a lze je odesílat přímo do databází nebo naopak do 602XML
dokumentů načítat aktuální data a pracovat s nimi.

T
T

T

Formulářová technologie 602XML

Uživatelská přívětivost
Uživatelská práce s formuláři je přívětivá díky možnosti offline
vyplňování. Rozpracovaný dokument 602XML lze uložit na disk
a vrátit se k jeho vyplnění později, sesbíraná data se mohou
kompletně odeslat až po připojení k síti. Bezplatný nástroj pro
vyplňování formulářů může být instalován na neomezeném počtu
stanic. Správnost a úplnost sbíraných dat je ověřována již v průběhu
vyplňování a nevhodné údaje prostě není umožněno uživateli uvést.
Výrazné usnadnění práce uživatelům 602XML formulářů přináší
funkce automaticky načítaných údajů z databází nebo jsou známy
z předchozích plnění. Dále formuláře obsahují kontextovou nápovědu
pro každé formulářové pole, která se zobrazuje v pracovním panelu
při vyplňování. Pro korektní uvedení všech údajů slouží automatické
výpočty, součty a kontrola logiky plnění, což při tradičním sběru in
formací pomocí papírových dokumentů musí hlídat každý uživatel
nebo příjemce písemnosti zvlášť.

l Podpora vyplňování v offline režimu
l Ověřování údajů přímo při jejich vyplňování
l Podpora elektronického podpisu
l Odesílání formuláře nebo dat na webový server

pomocí HTTP/ HTTPS, SOAP, GovTalk nebo
prostého e-mailu

Formuláře i sbíraná data vykazují vysokou míru zabezpečení díky
využití elektronického podpisu. Lze jím podepsat jak celý dokument,
tak jeho části nebo pouze data do něj vyplněná. Podpis je také použit
pro zajištění přesného rozhodování pomocí schvalování a zamítání
oběhu dokumentu v rámci organizace. Pro zajištění korektního
a včasného rozhodování lze využít také automatickou aktualizaci
formuláře, jeho obsahu nebo návrh časově omezených verzí
dokumentů. Vedle odeslání formulářů a XML dat na web či e-mailem
je možné formuláře tisknout na papír s přesností na pixel a převádět
je do PDF. Narušení integrity formuláře zajistí případné zneplatnění
elektronického podpisu.

l Nahrazování papírových dokumentů a jejich oběhu napříč

organizacemi (schvalování, zprávy, dotazování atd.)
l Sběr dat do rozsáhlých IT systémů, např. ERP
l Komplikované a rozsáhlé formuláře veřejné správy

(daňová přiznání, žádosti o udělení víz apod.)
l Reportování (statistické úřady, ministerstva atd.)
l Opakující se dokumenty (zakázky, zápisy z jednání,

zprávy, přihlášky, podání apod.)

l Opakující se a přepínací sekce
l Automatické výpočty, omezeni atd.
l Možnosti vkládání binárních příloh (DOC, PDF, JPEG....)
l Uživatelská kontextová nápověda k formulářům
l Pixel precise print
l Export do univerzálního formátu PDF
l Kontrola pravopisu vkládaných údajů
l Automatické aktualizace
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l Optimalizaci sběru a procesů objednávání a vydávání zboží

602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. Jedná
se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně roz
šířený nástroj se snadným ovládáním. Je vhodný pro elek
tronické vyplňování formulářů, které potřebují občané,
firmy i další organizace při styku mezi těmito subjekty
nebo s úřady veřejné správy. 602XML Filler je možné také
použít pro elektronické pořizování informací uvnitř i vně
firmy či organizace, jako je např. vytváření nabídek, objed
návek a vyplňování různých osobních formulářů. Pomocí
okamžité kontroly zadávaných dat v průběhu vyplňování
není možné, aby uživatel zadával nevhodné údaje. Mož
nost uložení formuláře na disk v průběhu vyplňování
a jeho znovuotevření zase poskytuje klid a plné soustře
dění na vyplňování. Snazší vyplňování formulářů rovněž
zajišťují automatické výpočty, záložky a kontextová
nápověda formulářových polí včetně možnosti načítání
dat z databází. Aplikace podporuje odesílání dat na we
bový server, export do PDF, použití elektronického pod
pisu a další funkce, které výrazně usnadňují práci s doku
mentovou agendou a představují základní kameny
moderní kanceláře bez papíru.
l Strukturovaný výstup dat ve formátu XML

Zabezpečení informací

602XML formuláře jsou vhodné pro:

602XML Filler

602XML Form Server
602XML Form Server je serverové databázové řešení cen
trální správy elektronických formulářů a uživatelské práce
s nimi. Elektronická správa dokumentů, písemností a for
mulářů, které obíhají organizaci za účelem schvalování
nebo sběru dat přináší výhody ve výrazném snížení
nákladů na personální a materiálové vybavení firmy nebo
organizace. Díky Form Serveru zajistíte sběr dat nejen od
anonymních uživatelů, ale i od konkrétních členů orga
nizace přístupovými právy. Form Server dokáže předem
vyplnit formulář již známými, v jiném procesu uvedenými
údaji, což usnadní práci jeho uživateli. Pomocí Form
Serveru je také možné dohlížet a schvalovat oběh
dokumentů různých typů a libovolně složité cesty. Rovněž
je možné definovat pevnou nebo volitelnou cestu schva

lování. Pevně stanovená cesta rozhodovacích procesů je
dána organizací a Form Server nebude považovat proces
za dokončený, dokud jej neuzavře stanovený schvalovatel.
Volitelná cesta schvalování představuje případ, kdy je
právem schválit daný proces či jeho část pověřena skupi
na lidí, nebo bylo-li toto právo delegováno na zástupce či
sekretářku nadřízeného. Vždy aktuální formuláře uživa
telům Form Serveru zajišťuje možnost přesného stanovení
časové posloupnosti verzí. 602XML přináší nenákladný
způsob, jak do stávající struktury instituce navázat kontro
lu nad oběhem informací uvnitř dané organizace. Otevře
ná architektura Form Serveru umožňuje integraci s již
používanou spisovou službou, čerpání dat z interních
databází do formulářů či provázání s velkými systémy typu
SAP či Oracle.
l Sběr libovolných informací
l Centrální správa formulářů
l Schvalování složitých procesů
l Dohled nad oběhem informací
l Data v otevřeném standardu
l Okamžité použití dat v databázích
l Integrace dat do jiných databází
l

Avíza pomocí běžného e-mailu

l

Nezměnitelnost vyplněných údajů

l Elektronický podpis a práva
l Fulltextové vyhledávání
l Automatická archivace
l Snadný návrh formulářů
l

Bezplatný nástroj pro vyplňování
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Pro přesné rozhodování můžete díky 602XML formulářům používat vždy ak
tuální údaje právě při rozhodování procesů, které obvykle provádíte v orga
nizaci. Zajistí to načítání dat z heterogenních databází přímo do formulářů a vy pak
jen rozhodnete, zda daný proces předat dále, ukončit, či vrátit k dopracování o pár
kroků zpět. Inteligentními formuláři je možné centrálně řídit, který dokument je kterému
zaměstnanci předložen k vyplnění a pochopitelně i zajistit, že se ve všech případech jedná o ak
tuální verzi. Zdlouhavé pátrání po tom, zda nevznikl nový proces, či je třeba schválit novou záležitost,
Vám ušetří automaticky zasílané upozornění e-mailem. Nepřijdete tedy o důležitá a včasná rozhodování.
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Kontrola vyplňování informací
Pro uživatelské vyplňování inteligentních formulářů
602XML není zapotřebí studovat vedlejší manuály nebo
se snažit uhodnout, jakou informaci zadavatel formuláře
požaduje v konkrétním poli. 602XML dokument je
schopen uživateli zobrazit nápovědu či pokyny
k vyplňování každého pole. Tam, kde je to možné,
formulář automaticky provede výpočty a před
vyplní některá pole. Po vyhodnocení dosud
vyplněných údajů může zakázat uvedení konkré
tních informací v dalších polích. Pro určité
uživatele lze skrýt konkrétní formulářová pole.
Vyplňování formuláře je uživatelům usnadněno
také pomocí kontroly pravopisu, která pod
poruje více jazyků v jednom formuláři.

Otevřená architektura
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Přesné rozhodování
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Postupné a přímé
schvalování nebo zamítání
Mnohé dokumenty podléhají zásadám, které
stanoví, že se na jejich vyplnění podílí více
oddělení. Často jde o podnikové schvalování
na několika úrovních, které je završeno koneč
ným potvrzením platnosti. Inteligentní formu
láře zajistí předávání informací ve správném
pořadí a v určeném čase, teprve poté, co před
cházející kolegové odvedou svou práci úplně
a správně. Pokud není daný formulář vyplněn správ
ně, jednoduše se vrátí kolegovi k dopracování. Schva
lování může probíhat buď pevnou nebo volitelnou
cestou. V případě volitelné cesty jsou schvalovací body
oběhu formuláře dány výběrem uživatelů formuláře.
Například není stanoveno, že o určité věci rozhoduje pouze
jeden člověk, ale může se jednat o stanovenou skupinu lidí.
Pevná schvalovací cesta je zase předem dána organizací a do
kument tak musí oběhnout přesně určené osoby.
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Archivací lze podchytit jak naplněné workflow daného do
kumentu, tak jeho mezistavy, což doplňuje centrální
přehled o všech vyplňovaných formulářích. Konečný
příjemce formuláře jej otevře a po kontrole může jed
ním kliknutím na příslušné tlačítko provést archivaci.
Archivací je myšleno uložení formulářových dat do
databázových tabulek 602XML Form Serveru, čímž
dosáhnete nezměnitelnosti údajů. Funkce uložení
vyplněného formuláře do univerzálního formátu
PDF se zase výborně hodí pro rychlou archivaci
v univerzálně čitelném formátu. Anebo v situa
ci, kdy 602XML dokumenty fungují jako nástroj
pro vytvoření a schválení dokumentu u třetí
strany (fakturování, objednávky apod.).
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Archivace procesů
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Sběr dat
Od způsobu sběru informací se odvíjí efektivita a množství získaných dat, přičemž papírové dokumenty
dnes představují zbytečné časové a personální nároky na zpracování. Nasazením formulářové tech
nologie 602XML probíhají veškeré úkony sběru informací rychleji a bez opomenutí některého
dokumentu. Formuláře lze vyplňovat v online i offline režimu, který se hodí pro vyplňování
složitých formulářů vyžadujících delší čas na dokončení. Data, která lze pomocí
602XML sbírat mohou být prakticky libovolného formátu. Vedle klasických tex
tových, číselných a časových údajů lze ve formuláři použít rozbalovací sezna
my, jejichž položky lze logicky vylučovat na základě údajů vyplněných
předtím. Pomocí speciálních formulářových polí lze vkládat libovolné
binární přílohy, kreslit náčrty na vložené obrázky, psát do textových
polí s bohatým formátováním a využít další funkce, které charakte
rizují inteligentní formulář. Po vyplnění údajů lze uskutečnit
podání a data mohou být automaticky přenesena do cílové ta
bulky či databáze nebo je formulář vrácen k dopracování.

fir

Automatizace firemních procesů přináší zrychlení oběhu informací v organizaci a úspory nákladů na per
sonální a materiálové vybavení. Vedle zrychlení zažitých procesů ve Vaší organizaci lze pomocí
602XML řešení snadno zavádět nové procesy libovolné složitosti do dosavadní infrastruktury.
Interoperabilita 602XML je zajištěna jednoduchou a otevřenou architekturou, kdy nasazení
formulářů nepředstavuje výraznější náklady. Pro zdárné dokončení koloběhu stačí vy
braným uživatelům poskytnout práva a povinnosti pro daný proces. Protože lze
formuláře velmi snadno navrhnout ve stejném poměru (1:1) s papírovou
předlohou, budou uživatelům povědomé a díky automatickým kontrolám
zvládne vyplňování každý. Daný proces pak ukončí schvalovatel, který je
odpovědný za průběh celého procesu. 602XML také přináší rychlou
a snadnou možnost podchycení jednoduchých procesů, které vzni
kají ad hoc a jejichž implementace do velkého informačního sys
tému, který již provozujete, by byla zbytečně nákladná.
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Zrychlení a zavádění nových procesů
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602XML řešení lze jednoduše a rychle zakom
ponovat do stávající infrastruktury orga
nizace. Díky striktnímu formátu výstupních dat
z formulářů (standardizovaný formát XML) je
možné získaná data integrovat do libovolných
databází nebo aplikací třetích stran (SQL, ODBC).
Jednoduché procesy sběru nebo schvalování lze
snadno napojit na velké zavedené systémy (např.
SAP, Oracle). Data mohou být odesílána pomocí
HTTP/S či SOAP do databáze na serveru, nebo
e-mailem. Pro zjednodušení a zrychlení rozhodování
lze využít okamžitou integraci sesbíraných dat v da
tabázích či třetích aplikacích, se kterými pracují členové
Vaší organizace. Například do tabulky v Excelu nebo do
dokumentů Open Office lze automaticky vkládat sesbíraná
data a pracovat tak vždy s aktuálními údaji.

Elektronický podpis

Elektronické podepisování formulářů 602XML je dobře využitelné
tam, kde je zapotřebí ověřit, kdo formulář vyplnil a že data nebyla
později změněna. Podpis můžete využít jako osobní certifikát uživatel
i publikační podpis Vaší organizace. 602XML podporuje vícenásobné podepi
sování, což se hodí ve složitých schvalovacích procesech, kdy je možné podpisem
uzamknout jednotlivé části formuláře. Pokud dojde k narušení integrity formuláře,
dojde také k zneplatnění podpisu. Lze podepsat celý formulář nebo jen výstupní XML
data či jeho části, a to digitálním podpisem libovolné certifikační autority (PKCS#7, X.509).
Podepisování je integrováno přímo s certifikátovým úložištěm operačního systému Windows; tím
pádem může být prováděno mobilními zařízeními v terénu (USB token, čipová karta).

PŘÍPADOVÉ STUDIE
Projekt Czechpoint
CzechPOINT (Český podací ověřovací informační národní
terminál) je informační systém zřízený Ministerstvem vni
tra ČR, který umožňuje získání ověřených výpisů z ka
tastru nemovitostí, obchodního, živnostenského a trest
ního rejstříku na jednom místě. V současné době je
možné tyto výpisy získat na všech městských a obecních
úřadech v České republice. V průběhu roku 2008 se roz
šířilo množství terminálů CzechPOINT o pobočky České
pošty, tedy o dalších přibližně 2000 míst, ze kterých je
možné získat tyto výpisy. 602XML formuláře zde slouží
jako technologický základ řešení, s jejich pomocí získává
úředník výpisy z databází jednotlivých registrů a ty pak
poskytuje žadatelům. Formuláře představují jednotné
prostředí pro přístup ke zmíněným registrům a díky pro
pojení se spisovou službou výrazně usnadňují práci
úředníkům. Terminály CzechPOINT fungují na 1300
městských a obecních úřadech po celé České republice.
Jen za první dva měsíce roku 2008 využilo této služby
přes 80 tisíc žadatelů.

Fakultní nemocnice Motol
Největší česká a středoevropská nemocnice nasadila dvě
desítky inteligentních formulářů 602XML. Mezi hlavními
procesy sběru informací, které pomocí 602XML řeší v Mo
tole, je systematické sledování mimořádných událostí.
Ocenili zde zrychlení předávání a snadnější zpracování
informací o těchto událostech. Pochvalují si skutečnost,
že díky urychlení předávání informací se předpis mohl
stát závazným pro všechny zaměstnance a nyní jej bez
problémů vyplňují i lékaři. Pomocí 602XML Form Server
zde pokrývají také schvalovací procesy prostřednictvím
elektronických žádanek (například na výdej hardware)
nebo postupy schvalování při plánování služebních cest.
Zavedení nového interního předpisu pomocí 602XML
představuje minimální nároky na čas i vytvoření přís
lušného dokumentu a proto rozšiřují v této nemocnici
nasazení inteligentních formulářů i na další organizační
procesy. Nelze si představit, že v organizaci se čtyřmi tisíci
zaměstnanci by v dnešní době někdo běhal mezi
odděleními s listy papíru, nemluvě o standardní cestě
přes podatelnu, která by trvala několik dní. V mnohých
procesech je formulář podepisován elektronickým pod
pisem vydaným interní certifikační autoritou nemocnice
a systém zajišťuje jeho další oběh (předkládání nad
řízeným k podpisu, zastupování, eskalace v případě
nedodržení termínu, archivace, udržování centrálního
přehledu o aktuálním stavu jednotlivých případů atd.).

Veolia
V české pobočce největšího světového vodárenského
podniku Veolia je využito formulářů 602XML pro sle
dování a zpracování zákaznických stížností či reklamací.
Celý systém je postaven na centralizované správě pomocí
serverového řešení 602XML Form Server. Obsah formuláře,
tedy aktuální stav vyřizování konkrétní stížnosti, je pře
nášen do centrální databáze. Díky tomu je možné
centrálně sledovat postup a rychlost vyřizování všech

stížností a zajistit, že jednotlivé kroky jsou provedeny ve
stanoveném čase, případně je záležitost předána k vyřízení
jinam nebo eskalována na nadřízené. Ve Veolii využívají
602XML Form Server rovněž pro pokrytí schvalovacích
procesů pro rozhodování o objednávání nového materiá
lu a dále rozšiřují nasazení 602XML formulářů například
v oblasti personalistiky (výkazy pracovní doby, hlášení
a žádanky). V tomto podniku rovněž ocenili další vlastnost
602XML řešení, kterou je umožnění běžným uživatelům
zadávat do programů, do kterých nemají přístup,
požadované údaje, a to bez pokročilých databázových
znalostí. Ve vodárenském podniku nepotřebují uživa
telskou kreativitu, ale správná data a tuto potřebu 602XML
uspokojilo na jedničku.

SONY Czech
Firma Sony chtěla zavést důkladnější a přehlednější pro
cesy pro schvalování výdajů – z interních důvodů i kvůli
požadavkům Sarbanex Oxley Act. Pokud by nové procesy
probíhaly na papíře, znamenalo by to neúměrné zatížení
personálu. Tak vznikl požadavek na elektronické řešení
pro oběh dokumentů podporující digitální podpis.
Součástí zadání byla i možnost, aby uživatelé mohli sami
vytvářet další formuláře a určovat pravidla pro jejich
oběh. Sony – ve spolupráci s poradenskou firmou Unisys
– posuzovala různé softwarové produkty dostupné na
globálním trhu, zvažovala možnost vlastního vývoje a na
konec se rozhodla pro inteligentní formuláře 602XML.
Řešení je v rutinním provozu od března 2008. Podle
vyjádření zákazníka pokrývá 602XML všechny požadavky,
je dostatečně stabilní a uživatelsky přívětivé. Na základě
zkušenosti z České republiky se firma Sony rozhodla roz
táhnout toto řešení do 10 dalších zemí.

EU PROJEKTY
Společnost Software602 je aktivní ve výzkumu a tech
nickém vývoji v projektech jak na národní úrovni České
republiky, tak na úrovni Evropské unie. Technologie inteli
gentních formulářů 602XML se uplatnila v několika výz
namných evropských projektech.

Eureka
V projektu XML FED (XML For Elderly and Disabled), vyví
jeného v rámci evropského programu EUREKA, je 602XML
technologie použita pro vývoj nástrojů, které lidem
s postižením zraku nebo seniorům pomohou s vyřizováním
úřední agendy prostřednictvím webového rozhraní s hla
sovým ovládáním a zadáváním dat. Oblast nasazení je
široká, jedná se např. o systémy sociální péče, zdravotnic
tví, pojištění, systémy důchodové správy, finanční a pod
nikatelské služby, ale také o dohled nad administrativními
a politickými rozhodovacími procesy na národní, regionál
ní a místní úrovni. Údaje z dokumentů 602XML jsou
„čitelné“ i pro seniory a zrakově postižené také díky imple
mentaci technologie převádějící text do zvukového formá
tu. Partnery projektu jsou soukromé firmy a výzkumné
ústavy ze Slovinska, Španělska, Turecka a Jižní Koreje.
Více informací na: http://www.eureka.be/inaction/
AcShowProject do?id=3582

LEGESE
Software602 je také partnerem pilotního projektu
LEGESE, zastřešeného iniciativou eParticipate Evropského
parlamentu. Cílem projektu, jehož se účastní i další evrop
ské společnosti je usnadnění orientace občanů v národní
i evropské legislativě. Řešení umožňuje občanům prostřed
nictvím formulářového portálu ověřovat, zda jsou jednání
místní samosprávy v souladu s přijímanou evropskou legis
lativou. 602XML formuláře umožní občanům pokládat
otázky a získat jasné informace z oblasti zavádění nových
legislativních procesů za použití online systému zpětné
vazby. Formuláře zprostředkovávají, na základě výběru
země a regionu nebo čísla projednávaného zákona, přímé
a srozumitelné informace o konkrétním zákonu. Občané
tak získají přehled a požadované údaje o probíhajících
legislativních procesech v rámci celé EU. Formuláře mohou
obsahovat dokumentové přílohy, funkce pro vkládání
komentářů, odkazy na online konzultace apod.
Více informací na: http://www.legese.org/

WORKPAD
V 6. rámcovém programu Evropské unie pro Technologie
informační společnosti (IST) se Software602 podílí na pro
jektu Workpad. Projekt má za cíl umožnit komunikace zá
chranných týmů v případě katastrof velkého rozsahu, a to
způsobem, který by nebyl závislý na fungujících standard
ních komunikačních sítích. Záměrem je umožnění mobil
ním týmům pohybujícím se v terénu zadávat prostřed
nictvím speciálně vyvinutých 602XML formulářů údaje
o rozsahu katastrofy, lidských obětech, materiálových ško
dách apod. Sebrané údaje se pak sdílejí v prostředí
MANET sítí (Mobile Ad-hoc Networks), v systémech řízení
pracovních postupů při katastrofě a pro efektivní spolu
práci a řízení jednotlivých týmů v terénu.
Více informací na: http://www.workpad-project.eu/

O Software602
Společnost Software602 má více než 15 let zkušeností s vývojem software. Software602 je obecně považována za vlajkovou
loď českého software. Celé generace uživatelů využívaly produkty Software602 pro vstup do světa informačních technologií
a snadnou práci s počítači. Společnost si v ČR vydobila postavení vedoucího subjektu ve vývoji inovačních řešení a přístupu
k informačním technologiím. Software602 si zakládá na vytváření individuálních vztahů se zákazníky a prioritou je posky
tování znamenitých služeb všem uživatelům. Software602 si uchovává vedoucí pozici v oblasti vývoje software pro zavádění
eGovernmentu v České republice. Produkty 602 jsou stavebními kameny komplexních řešení, která umožňují občanům a fir
mám komunikovat s úřady na centrální i lokální úrovni moderním a pohodlným způsobem. Formuláře 602XML byly široce
přijaty úřady, podniky a obyvateli a staly se standardem pro komunikaci v této oblasti. Na českém trhu je Software602 také ve
doucím činitelem v nahrazování všech druhů papírových dokumentů ve firmách a organizacích a v zefektivňování pod
nikových procesů. Zákazníci na produktech 602 oceňují jejich snadné a flexibilní použití s širokými možnostmi integrace
a implementace. Nejčastějšími klienty Software602 jsou subjekty ze státní správy, výrobního a stavebního průmyslu a dopravy,
místní samosprávy, zdravotnictví a také množství malých a středních firem.

Reference
Některé významné podniky a organizace, které využívají inteligentní formuláře 602XML.
l Agentura pro podporu

podnikání a investic CzechInvest
l AMU - Akademie múzických
umění v Praze
l Arco, spol. s r.o.
l ASD Software, spol. s r.o.
l Asseco Czech Republic, a.s. pracoviště Klatovy
l B2B Centrum a.s.
l Bláha, spol. s r.o.
l Centrum dopravního
výzkumu - pracoviště Praha
l Centrum pro zdravotně
postižené Zlínského kraje
l Česká agentura pro
podporu obchodu
l CzechPoint
l CzechTrade
l Česká pošta, s.p.
l Česká správa sociálního
zabezpečení
l Česká školní inspekce
l Český telekomunikační úřad
l Český úřad zeměměřičský
a katastrální
l ČR - HZS hl. města Prahy
l ČR-Ústav zdravotnických
informací a statistiky ČR
l David Urbančík-DAVID
l DELTAX Systems a.s.
l Energetický regulační úřad
l Fakultní nemocnice v Motole

l FLOW TECH, spol. s r.o.
l GORDIC, spol. s r.o.
l Gymnázium a Střední odborné

učiliště Orlová-Lutyně

l Hlavní město Praha
l Hradecká lesní a dřevařská

společnost, a.s.

l ICZ, a.s.
l Industrial Business Services, s.r.o.
l IQ Service, spol. s r.o.
l Jihomoravský kraj
l Jiří Drašar, a.s.
l Karlovarský kraj
l Koordinační středisko pro

resortní zdravotnické
informační systémy
l Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
l Královéhradecký kraj
l Liberecká IS, a.s.
l Liberecký kraj
l Magistrát města Brna
l Manďák, a.s.
l MDP GEO, spol. s r.o.
l Město Broumov
l Město Chomutov
l Město Chotěboř
l Město Jeseník
l Město Jindřichův Hradec
l Město Litovel
l Město Mělník
l Město Mohelnice

l Město Náměšť nad Oslavou
l Město Němčice nad Hanou
l Město Nové Město na Moravě
l Město Nový Bor
l Město Pelhřimov
l Město Přerov
l Město Strakonice
l Město Šumperk
l Město Telč
l Město Třinec
l Město Uherský Brod
l Město Velké Meziříčí
l Město Zábřeh
l Město Žamberk
l Město Žďár nad Sázavou
l Městská část Praha 3
l Městská část Praha 9
l Městský úřad Benešov
l Městský úřad Konice
l Městský úřad Vlašim
l Milan Kubát - ATM sítotisk
l Ministerstvo financí ČR
l Ministerstvo práce a soc. věcí ČR
l Ministerstvo průmyslu

a obchodu ČR

l Ministerstvo spravedlnosti ČR
l MP Orga, spol. s r.o.
l Národní bezpečnostní úřad
l Národní institut pro další

vzdělávání

l Nejvyšší kontrolní úřad
l OA a VOŠ obchodní

l Olomoucký kraj
l Pardubický kraj
l PharmData, spol. s r.o.
l Psychiatrická léčebna

Bohnice RTS a.s.

l SANATORIUM TOPAS, spol. s r.o.
l Severočeské vodovody

a kanalizace, a.s.

l Sony Czech, spol. s r.o.,
l Soukromá vysoká škola

ekonomických studií, spol. s r.o.

l Statutární město Jihlava
l Statutární město Karviná
l Statutární město Kladno
l Statutární město Liberec
l Statutární město Opava
l Statutární město Ostrava
l Střední průmyslová škola

dopravní, SOU a U, a.s.

l TART, spol. s r.o.
l Technosoft, spol. s r.o.
l TISK - REKLAMA, spol. s r.o.
l TOROLA electronic, spol. s r.o.
l T-SOFT, spol. s r.o.
l Úřad městské části Praha 6
l Úřad průmyslového vlastnictví
l Úřad vlády České republiky
l Veolia Voda ČR
l Vysočina
l Vysoká škola v Plzni, o.p.s.
l YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
l Zlínský kraj

Pantone 137
CMYK: 0 % 34 % 91 % 0 %

Pantone 301
CMYK: 100 % 43 % 0 % 18,5 %

Výrobce:

Software602 a. s.
Hornokrčská 15
140 00 Praha 4
Czech Republic
www.602.cz

Bližší informace žádejte na:

telefon: +420 222 011 602
fax:
+420 222 011 218
e-mail: info@602.cz

Více informací naleznete na:
www.bezpapiru.cz

