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1. Seznam otázek: Aktuálně používané 

eSSL 

Uvedenou tabulku vyplní subjekt analýzy prostřednictvím online formuláře. Pro každý 

používaný systém bude v sekci dotazníku 1.01 zaveden samostatný řádek, ve kterém 

bude v poli „Identifikátor SW“ uvedeno unikátní označení systému, které bude 

používáno v dalších částech dotazníku k provázání dalších údajů na správný SW. 

Dotazník obsahuje následující informace: 

ID Položka dotazníku Popis 

1. Základní informace  

1.01 Informace o systémech eSSL  

1.01.1 Identifikátor SW Uveďte jednoznačnou identifikaci 

eSSL v rámci dotazníku 

1.01.2 Název a verze SW  Uveďte přesný obchodní název eSSL 

a používanou verzi eSSL 

1.01.3 Popis funkcionality Uveďte stručný popis funkcí systému 

pokud je modulární 

1.01.4 Výrobce eSSL Název výrobce eSSL 

1.01.5 Dostupnost nových verzí Uveďte stručný popis k četnosti 

update/upgrade 

1.01.6 Dostupnost podpory Uveďte parametry dostupnosti 

podpory 

1.01.7 Dodavatel systému eSSL Uveďte dodavatele je-li odlišný od 

výrobce 

1.01.8 Počet licencí Uveďte počet licencí se stručným 

popisem licenčního modelu 

1.01.9 Rok uvedení Uveďte rok, ve kterém byl systém 

uveden do produktivního provozu 

1.01.10 Rok aktualizace Uveďte rok, ve kterém byla 

provedena poslední aktualizace 

systému 

1.02 Je některý z výše uvedených 

systémů modulární? 

Ano/Ne 

Otázka slouží ke zpřístupnění části 

1.03 v případě, že je některý ze 

systémů modulární 
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ID Položka dotazníku Popis 

1.03 Popis modulů eSSL  

1.03.1 Identifikátor SW Uveďte jednoznačnou identifikaci 

eSSL dle bodu 1.01. 

1.03.2 Popis modulu Zde uveďte popis názvu modulu 

případně stručně funkcionalitu 

1.03.3 Verze modulu Zde uveďte verzi modulu 

1.03.4 Popis funkcionality Uveďte stručný popis funkcí modulu 

1.03.5 Výrobce modulu Název výrobce modulu 

1.03.6 Dostupnost nových verzí Uveďte stručný popis k četnosti 

update/upgrade 

1.03.7 Dostupnost podpory Uveďte parametry dostupnosti 

podpory 

1.03.8 Dodavatel modulu Uveďte dodavatele je-li odlišný od 

výrobce 

1.03.9 Počet licencí Uveďte počet licencí se stručným 

popisem licenčního modelu 

1.03.10 Rok uvedení Uveďte rok, ve kterém byl systém 

uveden do produktivního provozu 

1.03.11 Rok aktualizace Uveďte rok, ve kterém byla 

provedena poslední aktualizace 

systému 

1.04 Popis systémů provázaných s eSSL  

1.04.1 Identifikátor SW Uveďte jednoznačnou identifikaci 
SW v rámci dotazníku 

1.04.2 Název SW Uveďte název provázaného systému 
s eSSL 

1.04.3 Verze SW Uveďte verzi provázaného SW s eSSL 

1.04.4 Popis funkcionality Uveďte stručný popis funkcí systému 
pokud je modulární 

1.04.5 Výrobce systému Název výrobce systému 

1.04.6 Dostupnost nových verzí Uveďte stručný popis k četnosti 

update/upgrade 
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ID Položka dotazníku Popis 

1.04.7 Dostupnost podpory Uveďte parametry dostupnosti 

podpory 

1.04.8 Dodavatel SW Uveďte dodavatele je-li odlišný od 

výrobce 

1.04.9 Počet licencí Uveďte počet licencí se stručným 

popisem licenčního modelu 

1.04.10 Rok uvedení Uveďte rok, ve kterém byl systém 

uveden do produktivního provozu 

1.05 Je některý z výše uvedených 

systémů modulární? 

Ano/Ne 

Otázka slouží ke zpřístupnění části 

1.03 v případě, že je některý ze 

systémů modulární 

1.06 Popis modulů eSSL  

1.06.1 Identifikátor SW Uveďte jednoznačnou identifikaci 

eSSL dle bodu 1.01. 

1.06.2 Popis modulu Zde uveďte popis názvu modulu 

případně stručně funkcionalitu 

1.06.3 Verze modulu Zde uveďte verzi modulu 

1.06.4 Popis funkcionality Uveďte stručný popis funkcí modulu 

1.06.5 Výrobce modulu Název výrobce modulu 

1.06.6 Dostupnost nových verzí Uveďte stručný popis k četnosti 

update/upgrade 

1.06.7 Dostupnost podpory Uveďte parametry dostupnosti 

podpory 

1.06.8 Dodavatel modulu Uveďte dodavatele je-li odlišný od 

výrobce 

1.06.9 Počet licencí Uveďte počet licencí se stručným 

popisem licenčního modelu 

1.06.10 Rok uvedení Uveďte rok, ve kterém byl systém 

uveden do produktivního provozu 

1.06.11 Rok aktualizace Uveďte rok, ve kterém byla 

provedena poslední aktualizace 

systému 
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ID Položka dotazníku Popis 

1.07 Poskytovatelé služeb k IS  

1.07.1 Identifikátor SW 

 

Uveďte jednoznačnou identifikaci 
eSSL nebo IS 

1.07.2 Poskytovatel služeb k IS Uveďte název dalšího poskytovatele 
služeb k IS modulu 

1.07.3 Rozsah služeb Uveďte stručný popis dodávaných 
služeb 

2. Počty přijatých / vystavených / 

evidovaných dokumentů a 

velikost uložených digitálních 

dokumentů 

 

2.01 Počet přijatých analogových 
dokumentů 

Uveďte počet dokumentů aktuálně 

evidovaný v systému 

2.02 Počet přijatých digitálních 
dokumentů 

Uveďte počet dokumentů aktuálně 

evidovaný v systému 

2.03 Počet vystavených analogových 
dokumentů 

Uveďte počet dokumentů aktuálně 

evidovaný v systému 

2.04 Počet vystavených digitálních 
dokumentů 

Uveďte počet dokumentů aktuálně 

evidovaný v systému 

2.05 Počet evidovaných dokumentů Uveďte počet dokumentů aktuálně 

evidovaný v systému 

2.06 Velikost datového úložiště / využitý 
prostor datového úložiště 

Uveďte velikost datového úložiště, 

stručný popis jakou technologii 

využíváte a % obsazenost uloženými 

digitálními dokumenty 

 


