Užívateľská príručka

Elektronická registratúrna kniha
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Viem aké dokumenty mám, kde sú aj dokedy tam budú.

1. Prihlásenie, zmena hesla
Po kliknutí na „Klientskú zónu“ na webovej adrese www.archivovanie.sk budeš automatiky presmerovaný na
úvodnú stránku, ktorou sa do elektronickej registratúrnej knihy prihlásiš. Zadaj svoj prihlasovací email
a heslo, ktoré si dostal od poskytovateľa.

Ak si zabudol heslo, vieš ho jednoducho obnoviť kliknutím na odkaz „Zabudol si heslo?“. Automaticky budeš
presmerovaný na podstránku, na ktorej si vyžiadaš nové heslo. Jednoducho zadaj svoj prihlasovací email, vlož
kód na overenie že nie si automatický robot, a klikni na „Požiadať o nové heslo“. Inštrukcie k zmene hesla ti
zašleme na tvoju emailovú adresu. Po obdržaní tohto emailu je nutné kliknúť na priložený odkaz v priebehu
nasledujúcich dvoch hodín.

Ak si chceš heslo zmeniť, v menu klikni na „Používateľ“ a vyber submenu „Zmena hesla“. Budeš presmerovaný
na podstránku, kde zadáš svoje aktuálne heslo ako aj nové heslo, ktoré zmeníš kliknutím na „Zmeň heslo“.

2. Registratúrna kniha, jednoduché a rozšírené vyhľadávanie
Po prihlásení budeš automaticky presmerovaný do registratúrnej knihy. Tá ti poskytuje dokonalý prehľad
o všetkých registratúrnych záznamoch. Základné vyhľadávanie ti umožňuje vyhľadávať podľa základných
kritérií ako je jedinečný identifikátor (ID), názov registratúrneho záznamu (využi funkciu automatického
dokončovania slov, ktorá ti ešte viac zjednoduší vyhľadanie potrebného dokumentu), rok prípadne konkrétny
dátum, číslo (napr. pri faktúrach), písmeno (napr. pri osobných spisoch). Po zadaní požadovaného kritéria
stisni „Hľadaj“ a zo všetkých tvojich registratúrnych záznamov ti vyfiltruje iba tie, ktoré vyhovujú tvojím
kritériám.

Ak zaklikneš „rozšírené vyhľadávanie“, rozšíri sa možnosť filtrovania tvojich registratúrnych záznamov
o množstvo ďalších kritérií. Vyhľadaj to čo potrebuješ podľa roku vyradenia, statusu, filtruj skartované
záznamy, či záznamy odovzdané do štátneho archívu. Tak isto vieš filtrovať iba tie záznamy, ktorým si podržal
vyradenie. Prípadne podľa oddelenia, názvu spoločnosti, mena priezviska a rodného čísla.

Nezabudni, ak zadáš viacero kritérií, vyhľadá ti iba tie registratúrne záznamy, ktoré spĺňajú VŠETKY tvoje
kritéria.

Tie budú následne zobrazené v súhrnnej tabuľke, ktorá ti dá prehľad o základných informáciách jednotlivých
registratúrnych záznamov, ako jedinečný identifikátor (ID), názov registratúrneho záznamu, rok vzniku,
rozsah dokumentov (od-do), lehotu uloženia a rok vyradenia.

Ak ti tieto informácie o registratúrnom zázname nestačia, klikni v pravo na ikonku
informácie o danom registratúrnom zázname.

ktorou zobrazíš detailné

3. Detail registratúrneho záznamu
Každý registratúrny záznam môže obsahovať až 48 podrobných informácii. Aby to bolo pre teba jednoduchšie
a prehľadnejšie, detail zobrazuje iba tie hlavičky a údaje, ktoré daný registratúrny záznam naozaj aj obsahuje,
pričom jednotlivé informácie sú rozdelené do siedmich častí:

-

Základné informácie o ID
Registratúrny záznam (názov, podrobnosti)
Rok (vzniku, vyradenia)
Rozsah dokumentov (číselný, alfabetický, časový)
Lehota uloženia, registratúrna značka, vyradenie, podržanie vyradenia, skartácia
Poznámky, oddelenie, iné údaje
Lokácia (prípadne zadanie výpožičky)

4. Lokácia, zmena lokácie
Ak dokumenty nemáš externe uložené mimo svojich priestorov, posledná časť detailu registratúrneho
záznamu – LOKÁCIA - ti povie, kde sa daný registratúrny záznam nachádza. Ukáže ti v ktorom Boxe sa záznam
nachádza, v ktorej budove, miestnosti a v rámci nej číslo regálu, stojinu a policu, kde máš daný Box hľadať.

Ak premiestniš Box v rámci svojich priestorov na iné miesto, nezabudni zmeniť lokáciu aj v elektronickej
registratúrnej knihe. Po kliknutí na „Zmeň lokáciu“ vieš vybrať z daných možností presné miesto, na ktoré si
Box umiestnil a novú lokáciu danému Boxu zadáš kliknutím na „Ulož novú lokáciu“.

5. Podržanie vyradenia
Rok vyradenia registratúrneho záznamu je určený podľa roku jeho vzniku a jeho lehoty uloženia. Podržanie
vyradenia umožňuje dokonalú kontrolu nad vyradením. V prípade, že registratúrny záznam ešte potrebujem,
alebo ho jednoducho nechcem vyradiť, vyradenie podržím. V detaile registratúrneho záznamu klikni na
„podrž vyradenie“ a vyber jednu z možností:

•
•
•
•

Ak podržíš vyradenie bez roku, registratúrny záznam nevyradíš nikdy. (neurčíš rok vyradenia).
Ak podržíš vyradenie (LU), budeš vyzvaný na zadanie roku, od ktorého sa bude nanovo počítať
lehota uloženia.
Ak podržíš vyradenie (RV), budeš vyzvaný na zadanie roku vyradenia.
Ak chceš podržanie vyradenia zrušiť, jednoducho klikni na „Zruš podržanie vyradenia“.

6. Výpožička
Slúži pre tých, ktorí majú svoje registratúrne záznamy uložené externe. Posledná časť detailu registratúrneho
záznamu ti v takomto prípade neukáže lokáciu resp. miesto uloženia registratúrneho záznamu, ale dáva ti
možnosť vypožičať si daný registratúrny záznam. Ako to funguje?
Vyhľadaj si registratúrny záznam, ktorý si chceš vypožičať. Otvor detailné informácie o ňom, a v spodnej časti
klikni na „Zadaj výpožičku“. Budeš presmerovaný na zadanie podrobnosti o výpožičke. Je dôležité najmä zadať
„Typ výpožičky“ a teda či požaduješ vyhľadaný dokument zaslať formou skenu, alebo formou originálu. Do
poznámky napíš čo najviac podrobností, aby sme vedeli danú výpožičku vybaviť podľa tvojich predstáv.
Výpožičku potvrdíš kliknutím na „Zadaj výpožičku“.

Stav výpožičky si vieš jednoducho sledovať v menu „Výpožičky“. Ak si si vyžiadal sken, o jeho vybavení budeš
informovaný emailom, a samotný sken si vieš pozrieť v detaile samotnej výpožičky. Ak si si vyžiadal originál,
ten ti doručíme osobne, alebo prostredníctvom kuriéra.

7. Kniha boxov
Kniha boxov ti poskytuje dokonalý prehľad o všetkých boxoch resp. archívnych krabiciach, v ktorých sú tvoje
registratúrne záznamy uložené. V menu klikni „Kniha boxov“ a budeš presmerovaný do vyhľadávacej časti.

Tu máš dve možnosti. Buď zadaj konkrétne jedinečné ID číslo boxu, ktorý hľadáš, alebo jednoducho klikni na
„Hľadaj“ a zobrazíš tak všetky Boxy (archívne krabice) usporiadané v súhrnnej tabuľke.

Klikni na „detail“ ktorejkoľvek archívnej krabice, a zobrazíš si detailné informácie o krabici. Najmä to, aké
všetky registratúrne záznamy daná krabica obsahuje.

Klikni v pravo na ikonku
v danom boxe.

ktorou zobrazíš detailné informácie o každom registratúrnom zázname, uloženom

8. Registratúrny plán
Ak ako pôvodca registratúry máš registratúrny plán, klikni v menu na „Registratúrny plán“ a jednoducho
vyhľadaj to čo potrebuješ. To čo hľadáš zadávaj postupne zľava doprava. Potom klikni „Hľadaj“.

