Užívateľská príručka

Elektronická registratúrna kniha
Správca registratúry
Obsah
1.

Hlavné menu........................................................................................................... 2

2.

Prihlásenie, zmena hesla, odhlásenie ..................................................................... 2

3.

Zákazky, zoznam zákaziek, detail............................................................................ 4

4.

Box, ZáznamBox, Záznam ....................................................................................... 6

5.

Zadávanie nového Boxu.......................................................................................... 7

6.

Zadávanie nového ZáznamBoxu ............................................................................. 8

7.

Zadávanie nového Záznamu ................................................................................... 9

8.

Povinné údaje pri zadávaní Záznamu a ZáznamBoxu ........................................... 11

9.

Ostatné (nepovinné) údaje pri zadávaní Záznamu a ZáznamBoxu....................... 15

10. Priraď registratúrnu značku / lehotu uloženia ..................................................... 17
11. Lokácia/Prepravka ................................................................................................ 21
12. Lokácia, zmeň lokáciu, vylož prepravku ............................................................... 22
13. Čo musím skontrolovať!!! ..................................................................................... 26
14. Registratúrny plán ................................................................................................ 28
15. Zákazková kniha .................................................................................................... 29
16. Registratúrna kniha .............................................................................................. 31
17. Skratky .................................................................................................................. 32

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

1. Hlavné menu

•
•
•

Zákazky
Lokácia
o Zmeň lokáciu
o Vylož prepravku
Používateľ
o Zmena hesla
o Užívateľská príručka
o Odhlásiť

2. Prihlásenie, zmena hesla, odhlásenie
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 ti bolo pridelené.

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.
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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“.

Na odhlásenie prejdi myšou do menu na ponuku „Používateľ“, počkaj kým sa automaticky otvorí submenu
a klikni na „Odhlásiť“.

Tip:
Ak aplikáciu nepoužívaš dlhšie ako 15 minút, automaticky ťa odhlási.
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3. Zákazky, zoznam zákaziek, detail
Po kliknutí na odkaz „Zákazky“ sa zobrazí zoznam všetkých zákaziek, ktoré sú danému správcovi pridelené
na spracovanie a zároveň majú status „Aktívny“.

Na zobrazenie podrobnosti zákazky alebo na akýkoľvek pracovný úkon v danej zákazke je potrebné kliknúť
na ikonku na pravej strane danej zákazky. Po kliknutí sa zobrazí detail danej zákazky:
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•

Zákazková kniha – Po kliknutí na Zákazkovú knihu sa zobrazí zoznam všetkých
registratúrnych záznamov (Boxy, ZáznamBoxy a Záznamy), ktoré sa týkajú danej zákazky.
Viac sa dočítaš v kapitole Zákazková kniha

•

Prever prepravky – Slúži na preverenie či sa v Prepravkách nenachádza registratúrny
záznam, ktorý nie je určený na vyradenie a skartáciu. Viac sa dočítaš v kapitole Čo musím
skontrolovať!!!

•

Chybné záznamy – slúži na preverenie chyby nespôsobenej ľudským faktorom, t.j. ako
záložný druh kontroly. Viac sa dočítaš v kapitole Čo musím skontrolovať!!!

•

Registratúrna kniha – Zoznam všetkých registratúrnych záznamov daného klienta. Viac sa
dočítaš v kapitole Registratúrna kniha

•

Registratúrny plán – zoznam všetkých registratúrnych plánov daného klienta. Viac sa
dočítaš v kapitole Registratúrny plán

•

Poznámky a pokyny – V tejto časti sa nachádzajú poznámky a pokyny k danej zákazke.

•

Nový Záznam/Box – cez túto možnosť pridávaš do zákazky nové dokumenty. Existujú dve
možnosti, a to podľa toho, či sa daná zákazka spracováva v priestoroch spoločnosti
(Archivovanie SK), alebo v priestoroch klienta (u klienta). Táto možnosť je automaticky ku
každej zákazke nastavená manažérom.

•

Priraď RZn, LU - cez túto možnosť hromadne pridávaš registratúrnym záznamom
registratúrnu značku alebo lehotu uloženia. Viac sa dočítaš v kapitole Priraď registratúrnu
značku / lehotu uloženia

•

Registratúrna značka – pomôcka – slúži na pomoc pri vyhľadávaní registratúrnej značky
na základe vyhľadávania podľa vecnej skupiny. Viac sa dočítaš v kapitole Registratúrny plán
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4. Box, ZáznamBox, Záznam
Databáza v jednej tabuľke združuje všetky informácie o archívnych krabiciach, šanónoch ako aj o jednotlivých
dokumentoch v každej archívnej krabici či šanóne. Niektorí klienti majú v každom šanóne/archívnej krabici
uložený iba jeden druh registratúrneho záznamu, iní zas v jednom šanóne/archívnej krabici majú viacero
rôznych druhov.
V prípade, že sa v šanóne/archívnej krabici nachádza viacero druhov registratúrnych záznamov, z dôvodu
možnosti podrobného vyhľadávania má každý z týchto druhov registratúrnych záznamov pridelené
samostatné ID, a v rámci svojho ID má uložené všetky podrobnosti a informácie. Aby sme však vedeli,
v ktorom šanóne/archívnej krabici sa dané registratúrne záznamy nachádzajú, aj samotný šanón/archívna
krabica má pridelené samostatné ID.
Ak však nastane situácia, keď má šanón/archívna krabica iba jeden druh registratúrneho záznamu, má daný
šanón/archívna krabica ako aj registratúrny záznam v ňom pridelené rovnaké ID.
Z toho dôvodu je nutné rozlišovať:

•
•
•

Box – Archívna krabica alebo šanón, do ktorého môže byť vložených viacero „Záznamov“
Záznam - ID určené len pre evidenciu registratúrnych záznamov.
ZáznamBox – Typ šanóna/archívnej krabice, v ktorej sa nachádza len jeden druh
registratúrneho záznamu, t.j. šanón/archívna krabica aj registratúrny záznam v ňom majú
jedno rovnaké ID.
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5. Zadávanie nového Boxu
Po kliknutí na odkaz Nový záznam bez ohľadu na to, či sa zákazka vykonáva v priestoroch Archivovanie SK
alebo u klienta sa otvorí nové okno. V tomto okne je potrebné oskenovať čiarový kód Boxu.

Ak som oskenoval čiarový kód archívnej krabice, ako prvé musím vybrať či sa jedná o možnosť „Box“ alebo
možnosť „ZáznamBox“. Automaticky je prednastavená možnosť „Box“, a ak túto možnosť chcem nechať,
jediné čo potrebujem zadať je jeho lokáciu.

Možnosti lokácie:

•
•

Vlož do boxu - v prípade že chcem daný Box vložiť do iného Boxu – napr. do väčšej krabice.
Po kliknutí na túto možnosť oskenujem čiarový kód archívnej krabice, do ktorej tento Box
ukladám.
Lokácia/Prepravka – v prípade, že chcem daný Box uložiť do konkrétnej police v regály. Po
kliknutí na túto možnosť oskenujem čiarový kód police (prípadne čiarový kód stola alebo inej
lokácie), a následne tam fyzicky daný Box umiestnim.

7

6. Zadávanie nového ZáznamBoxu
Po kliknutí na odkaz Nový záznam bez ohľadu na to, či sa zákazka vykonáva v priestoroch Archivovanie SK
alebo u klienta sa otvorí nové okno. V tomto okne je potrebné oskenovať čiarový kód Boxu.

Ak po oskenovaní čiarového kódu Boxu kliknem na možnosť ZáznamBox, otvorí sa mi okno na zadanie
informácii o danom ZáznamBoxe. Jednotlivé podrobnosti o možnostiach zadania sú vysvetlené v kapitole
Zadávanie nového Záznamu.
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Tip: V tomto okne môžem stále vyberať medzi možnosťami Box a ZáznamBox. Podľa toho na ktorý kliknem,
tú možnosť zadávam. Ak som vybral možnosť ZáznamBox a zadal tam už nejaké informácie, po vybratí na
možnosť Box sa všetky informácie zmažú.

7. Zadávanie nového Záznamu
Ak chcem do systému zaevidovať nový Záznam, do okna „Oskenuj čiarový kód“ oskenujem ID nového
Záznamu.

Tento čiarový kód sa už buď nachádza nalepený na dvojhárku, do ktorého daný záznam potom umiestnim,
alebo tento čiarový kód nalepíš na rýchloviazač, dosku, obal daného Záznamu. Po jeho oskenovaní sa otvorí
nové okno:
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Okno pre ZáznamBox a pre Záznam je takmer identický. Jediný rozdiel je, že v prípade ak zadávam možnosť
ZáznamBox, nemôžem zadať údaj o veľkosti daného ZáznamBoxu, nakoľko tento údaj je dopredu do systému
zaevidovaný podľa typu archívnej krabice, pre ktorú bol čiarový kód vygenerovaný. V prípade, že zadávam
Záznam, je informácia o jeho veľkosti jedným z povinných údajov.
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8. Povinné údaje pri zadávaní Záznamu a ZáznamBoxu
Povinné údaje pri zadávaní Záznamu / ZáznamBoxu:
•
•
•
•

Názov registratúrneho záznamu
Rok (prípadne časové rozpätie od-do)
Veľkosť (Len pri Zázname)
Lokácia

•

Názov registratúrneho záznamu

V časti „Názov registratúrneho záznamu sa nachádzajú dva okná. V ľavej časti je „Názov registratúrneho
záznamu, do ktorého evidujeme samotný názov. Po zadaní prvého písmena, resp. po zadaní niekoľkých
písmen, automaticky otvorí okno s možnosťami iných už zadaných názvov v danej zákazke, ktoré obsahujú
zadané písmena. Názov buď dopíš, alebo vyber jeden z ponúkaných možností.

V pravej časti sa nachádza „Pomôcka – názov“. V tejto časti po zadaní prvého písmena alebo niekoľkých
písmen, automaticky otvorí okno s možnosťami iných už zadaných názvov zo všetkých už zadaných názvov
všetkých klientov. V prípade že niektorý chcem použiť, kliknem naň a v pravej časti kliknem na „Vyber“.
Automaticky vybraný názov skopíruje do „Názov registratúrneho záznamu“. Ak kliknem na Zruš, tak daný
výber vymažem.

•

Rok (prípadne časové rozpätie od-do)

Sú dve možnosti ako môžem zadať údaj o roku vzniku registratúrneho záznamu.

•

Zadaním údaji o Roku (napr. 2012).
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•

Zadaním rozpätia (napr. 1.2.2012 – 31.3.2012)

V časti „Rok, časové rozpätie, číselný alebo alfabetický rozsah“ vyberiem jednu z vyššie uvedených možností
a to buď „Zadaj rok“ alebo „Zadaj mesiace“.

Ak vyberiem možnosť „Zadaj rok“, v rozsvietia sa mi tie možnosti, ktoré môžem kliknúť. V prvom rade si
vyberiem dekádu (červené odkazy), po zadaní dekády si v ľavej časti vyberiem jednu z možností.

Ak teda chcem zadať napr. rok 2012, z možností v červenej farbe kliknem na 2010, táto možnosť zmení vľavo
vysvietenú časť rokov na možnosti od 2010 do 2019. Po kliknutí na „2012“ túto hodnotu zapíše do okna Rok
(vľavo dole).
Ak chcem vybrať rozpätie, kliknem na „Zadaj mesiace“. Po kliknutí sa mi rozsvietia možnosti, ktoré môžem
vybrať.

Tak ako pri možnosti pre zadanie Roku, aj tu si najprv vyberiem z červených možností, v ktorej dekáde sa
nachádza rozpätie rokov. Po vybratí sa upravia jednotlivé možnosti rokov pre túto dekádu.
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Obrázok nižšie ukazuje možnosť pre zadanie rozpätia od 1.2.2012 – 28.2.2012. Táto hodnota je v rámci
jedného mesiaca, a preto po kliknutí v ľavej časti najskôr na „Feb“ a potom „2012“ automaticky do okna
„Dátum Od“ zadá hodnotu 1.2.2012 a do okna „Dátum Do“ zadá hodnotu 28.2.2012.

Pre zadanie hodnoty rozpätia viacerých mesiacov prípadne rokov najskôr v ľavej časti vyberiem mesiac a rok
hodnoty Od, a potom v pravej časti vyberiem mesiac a rok hodnoty Do. Obrázok nižšie ukazuje možnosť pre
zadanie rozpätia od 1.2.2012 – 31.3.2012. Po kliknutí na „Feb“ a „2012“ v ľavej časti najskôr do okna „Dátum
Od“ zadá hodnotu 1.2.2012 a do okna „Dátum Do“ zadá hodnotu 28.2.2012, potom po kliknutí na „Mar“ a
„2012“ v pravej časti zmení hodnotu v okne „Dátum Do“ na 31.3.2012

Tip:
Po zadaní roku, resp. rozpätia rokov sa na tmavo modro vysvietia hodnoty „3,5,10,20,45,50,60,70“. Tieto
slúžia ako pomôcka (určujú lehotu uloženia) v prípade, že chcem skontrolovať v ktorom roku môžem daný
záznam vyradiť a skartovať. Obrázok nižšie ukazuje, že ak som zadal záznam z roku 2012 a klikol na „10“,
automaticky mi vypočíta, že tento záznam má Rok vyradenia 2023.
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•

Veľkosť (Len pri Zázname)

Údaj o veľkosti môžem zadať dvoma spôsobmi. Buď kliknem na jednu z predvolených možností, ktorá do
okna automaticky zadá vybranú hodnotu, alebo túto hodnotu vyberiem po kliknutí na „Zadaj veľkosť“. Údaj
o veľkosti je v centimetroch.

Tip
Najmenšia hodnota je 0,5 cm, teda evidujem napr. jeden dokument typu A4, vyberiem hodnotu 0,5 cm.
•

Lokácia

Záznam alebo ZáznamBox uložíš do databázy tak, že mu zadáš Lokáciu. Po zadaní jednej z dvoch možností
teda všetky zadané údaje uloží.
V prípade že chcem daný Záznam alebo ZáznamBox vložiť do iného Boxu, kliknem na možnosť „Vlož do boxu“
Po kliknutí na túto možnosť oskenuj čiarový kód archívnej krabice, do ktorej tento Záznam/ZáznamBox fyzicky
ukladáš.

V prípade, že chcem daný Box uložiť do konkrétnej police v regály alebo do Prepravky, klikni na možnosť
„Lokácia/Prepravka“. Po kliknutí na túto možnosť oskenuj čiarový kód police (prípadne čiarový kód stola
alebo inej lokácie), alebo čiarový kód Prepravky a následne tam fyzicky daný Záznam/ZáznamBox umiestni.
Pre informáciu kedy Záznam vkladáš na Lokáciu a kedy do Prepravky pozri kapitolu Lokácia/Prepravka
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9. Ostatné (nepovinné) údaje pri zadávaní Záznamu a ZáznamBoxu
Medzi nepovinné údaje, ktoré pri evidencii registratúrneho záznamu môžem zadať patrí:

•
•
•
•
•
•
•

Číselný alebo alfabetický rozsah
Registratúrna značka
Znak hodnoty
Lehota uloženia
Podržanie vyradenia
Poznámky, oddelenie, meno a priezvisko, dátum narodenia, iné podrobnosti
Oddelenie

•

Číselný alebo alfabetický rozsah

Zadáva sa v časti „Rok, časové rozpätie, číselný alebo alfabetický rozsah“. Pre číselný rozsah použi
„Číslo Od“ a „Číslo Do“, pre alfabetický rozsah použi „Písmeno Od“ a „Písmeno Do“.

•

Registratúrna značka

Zadáva sa v časti „Rok, časové rozpätie, číselný alebo alfabetický rozsah“.

Najskôr vyber Registratúrny poriadok z možnosti v okne „RP“, potom vyber „Kategóriu“ registratúrneho
záznamu, urči „Vecnú skupinu“, automaticky systém vyplní lehotu uloženia (LU), znak hodnoty (ZH)
a registratúrnu značku (RZ) a v Poznámke vidíš podrobnosti k danej registratúrnej značke (napr. Osobné spisy
zamestnancov – LU sa počíta od roku narodenia zamestnanca).
Po vybratí správnych hodnôt, pre výber danej registratúrnej značky klikni „Použi vybrané hodnoty“ – viď
obrázok nižšie. Systém dané hodnoty skopíruje do riadku vyššie. Ak chceš hodnoty zmeniť, najskôr klikni
„vymaž vybrané hodnoty“, a potom vyber nové.
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•

Znak hodnoty

Znak hodnoty zadávaš v časti „Registratúrna značka, znak hodnoty, lehota uloženia, podržanie vyradenia“ do
okna ZH. (viď obrázok vyššie).

•

Lehota uloženia

Lehotu uloženia zadávam v časti „Registratúrna značka, znak hodnoty, lehota uloženia, podržanie vyradenia“
do okna LU. (viď obrázok vyššie).

•

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 časti „Registratúrna značka, znak hodnoty,
lehota uloženia, podržanie vyradenia“ zaškrtnem políčko „Podrž vyradenie“.
•

•

Ak zadáš rok do okna „Počítaj lehotu od“, určíš od ktorého roku sa bude nanovo počítať lehota
uloženia.
Ak zadáš rok do okna „Zadaj rok vyradenia“, určíš rok vyradenia registratúrneho záznamu.
Ak necháš okno „Počítaj lehotu od“ aj „Zadaj rok vyradenia“ prázdne, registratúrny záznam nevyradíš
nikdy.
Ak chceš podržanie vyradenia zrušiť, jednoducho odškrtni „Podrž vyradenie“.

•

Poznámky, oddelenie, meno a priezvisko, dátum narodenia, iné podrobnosti

•
•

Tieto hodnoty zadávaš v časti „Poznámky, oddelenie, meno, priezvisko, dátum narodenia, iné podrobnosti“.
Ak potrebuješ zadať viac mien a priezvisk, použi okno Poznámka, kde môžeš zadať až 64000 znakov.

•

Oddelenie

Oddelenie vyberáš v časti „Poznámky, oddelenie, meno, priezvisko, dátum narodenia, iné podrobnosti“. Na
zadanie oddelenia je potrebné klientovi vytvoriť jednotlivé oddelenia, z ktorých vo výberovom okne vyberieš
jedno. Ak klient oddelenia vytvorené nemá, kontaktuj svojho manažéra.
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10. Priraď registratúrnu značku / lehotu uloženia
Podľa typu klienta, či má registratúrny plán alebo nemá, budeš môcť v detaile zákazky vybrať iba jednu
z uvedených možností.
•
•

Priraď RZn
Priraď LU

Ak klient registratúrny plán má, môžeš kliknúť len na „Priraď RZn“. Automaticky sa ti otvorí nové okno, kde
môžeš hromadne upravovať registratúrnu značku pre viac registratúrnych záznamov naraz. Registratúrne
záznamy sú usporiadané podľa abecedy. Každý riadok obsahuje všetky registratúrne záznamy danej zákazky,
ktoré majú rovnaký názov. Po kliknutí na značku + vedľa každého názvu môžeš jednotlivé skupiny názvov
ďalej rozdeliť na viac skupín podľa roku vzniku registratúrneho záznamu.

Na zadanie registratúrnej značky, označ riadok v ľavej časti (štvorček sa zafarbí na modro), a klikni na „Priraď
registratúrne značky“. Automaticky sa otvorí okno, v ktorom si vyberieš registratúrny plán, následne
kategóriu dokumentu a vecnú skupinu. Na základe vybraných hodnôt priradí podľa registratúrneho plánu
registratúrnu značku, lehotu uloženia a znak hodnoty. Po vybratí správnej registratúrnej značky klikni na
„Uprav“.
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Je dôležité vedieť, koľko registratúrnych plánov pôvodca registratúry má. Môže nastať situácia, že klient má
dva a viac registratúrnych plánov, z ktorých každý platil pre iné časové obdobie. A tak dokument s rovnakým
názvom môže mať v jednom roku inú registratúrnu značku (prípadne lehotu uloženia, znak hodnoty) ako
v roku nasledujúcom.
Nasledujúce obrázky zobrazujú situáciu, keď má pôvodca registratúry dva registratúrne plány. Jeden je platný
od roku 2006 do roku 2015 a druhý od roku 2016. Z toho dôvodu si musím každý riadok kliknutím na značku
+ vedľa každého názvu rozdeliť na viac skupín podľa roku vzniku registratúrneho záznamu.

V tomto konkrétnom prípade, z celého množstva dokumentov s názvom „Dodávateľské faktúry“ vyberiem
iba roky 2013, 2014 a 2015. Kliknem „Priraď registratúrne značky“ a dokumentom vyberiem registratúrnu
značku z registratúrneho plánu platného v čase od roku 2006 do 2015. Úkon potom opakujem, avšak
vyberiem iba roky 2016, 2017 a 2018, a tým priradím registratúrnu značku z registratúrneho plánu platného
v čase po roku 2016.
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TIP:
Ak chceš zistiť, ktoré registratúrne záznamy ešte nemajú priradenú registratúrnu značku, vo vyhľadávacej
časti klikni na rozšírené vyhľadanie a tam zaškrtni možnosť RZ – „Nie“. Viac sa dočítaš v kapitole Čo musím
skontrolovať!!! v časti „Či sú zadané RZ a ZH/LU“.
Ak klient registratúrny plán nemá, môžeš kliknúť len na „Priraď LU“. Automaticky sa ti otvorí nové okno, kde
môžeš hromadne upravovať lehotu uloženia pre viac registratúrnych záznamov naraz. Registratúrne záznamy
sú usporiadané podľa abecedy. Každý riadok obsahuje všetky registratúrne záznamy danej zákazky, ktoré
majú rovnaký názov. Po kliknutí na značku + vedľa každého názvu môžeš jednotlivé skupiny názvov ďalej
rozdeliť na viac skupín podľa roku vzniku registratúrneho záznamu.

Na zadanie lehoty uloženia, označ riadok, alebo skupinu riadkov v ľavej časti každého riadku (štvorček sa
zafarbí na modro), a klikni na „Zadaj lehotu uloženia“. Automaticky sa otvorí okno, v ktorom si vyberieš lehotu
uloženia a klikni „Uprav“.
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TIP:
Ak chceš zistiť, ktoré registratúrne záznamy ešte nemajú priradenú lehotu uloženia, vo vyhľadávacej časti
klikni na rozšírené vyhľadanie a tam zaškrtni možnosť ZH/LU – „Nie“. Viac sa dočítaš v kapitole Čo musím
skontrolovať!!! v časti „Či sú zadané RZ a ZH/LU“.
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11. Lokácia/Prepravka
Pred zadávaním údajov do elektronickej registratúrnej knihy sa všetky registratúrne záznamy fyzicky
usporiadajú v regáloch pre ich jednoduchšie a rýchlejšie evidovanie. V regáloch sú registratúrne záznamy
rozdelené, najčastejšie jedna z nasledujúcich možností:
•

Podľa druhu RZ, v rámci druhu podľa roku vzniku, a v rámci rokov podľa číselného alebo
alfabetického rozpätia.

•

Podľa roku vzniku RZ, v rámci každého roku podľa druhu RZ, a v rámci každého druhu podľa číselného
alebo alfabetického rozpätia.

V rámci usporiadania registratúrnych záznamov v regáloch sa snažím dopredu identifikovať registratúrne
záznamy, o ktorých viem, že im už uplynula lehota uloženia a teda v ďalšom procese budú fyzicky vyradené
a skartované. Pre tento účel sú dokumenty vložené do Prepravky, preto v procese uloženia informácii
o registratúrnom zázname do databázy vyberiem možnosť „Lokácia/Prepravka“, oskenujem čiarový kód
Prepravky a fyzicky do nej daný dokument uložím (pre viac info pozri kapitolu Povinné údaje pri zadávaní
Záznamu a ZáznamBoxu bod Lokácia).
Registratúrne záznamy, ktoré chcem ďalej spracovávať a uložiť do archívnej krabice pokračujú v procese
samostatne od tých, ktoré sú určené na vyradenie.
Dôležité!!! Každý dokument typu „Záznam“ musí byť po ukončení zákazky fyzicky uložený v „Boxe“.
Dočasne je však možné v priebehu spracovania dokumentov uložiť dokument typu „Záznam“ na
samostatnú lokáciu.
Lokácia sa teda používa vtedy, keď chcem do databázy uložiť Záznam alebo ZáznamBox tak, že ho fyzicky
uložím na Lokáciu (konkrétnu policu v regály, alebo stôl). V takomto prípade v procese uloženia informácii
o registratúrnom zázname do databázy vyberiem možnosť „Lokácia/Prepravka“, oskenujem čiarový kód
Lokácie (napr. polica v regály) a fyzicky do nej daný dokument uložím. (pre viac info pozri kapitolu Povinné
údaje pri zadávaní Záznamu a ZáznamBoxu bod Lokácia).
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12. Lokácia, zmeň lokáciu, vylož prepravku
Lokácia je označenie miesta, kde je daný dokument uložený. Každý „ZáznamBox“ a „Box“ musí mať pridelenú
Lokáciu. Každý „Záznam“ sa musí nachádzať v „Boxe“, z toho dôvodu nemá zadanú lokáciu, ale má zadané ID
„Boxu“ v ktorom sa nachádza. A keďže každý „Box“ má pridelenú lokáciu, vieme identifikovať lokáciu každého
„Záznamu“ na základe lokácie „Boxu“ v ktorom sa nachádza.
Box a ZáznamBox nemusí mať pridelenú lokáciu iba v prípade, že sa nachádza v inom „Boxe“.
Zmeniť lokáciu môžeš po kliknutí na menu „Lokácia“ submenu „Zmeň lokáciu“. Automaticky sa otvorí nové
okno do ktorého oskenuj čiarový kód dokumentu, ktorého lokáciu chceš zmeniť.

Podľa toho, o aký typ dokumentu sa jedná, je viacero možností, ktoré môžeš vykonať:
•

Záznam
Ak chceš meniť lokáciu typu „Záznam“, máš dve možnosti. Môžeš ho vybrať z aktuálnej krabice,
a vložiť ho na samostatnú Lokáciu (iba ako procesný krok, Záznam musí na konci spracovania zákazky
byť uložený v Boxe). Druhá možnosť je vloženie do iného boxu.

Ak chceš „Záznam“ z boxu vybrať, vyber možnosť „Vyber z boxu“. Automaticky sa otvorí okno, do ktorého
oskenuješ ID novej lokácie.
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Ak chceš „Záznam“ vložiť do iného „Boxu“, vyber možnosť „Vlož do iného boxu“. Automaticky sa otvorí okno,
do ktorého oskenuješ ID nadradeného boxu.

•

ZáznamBox alebo Box
Ak chceš meniť lokáciu typu „Box“ alebo „ZáznamBox“, máš dve možnosti.

Prvá možnosť je zadanie novej lokáciu oskenovaním jej čiarového kódu priamo do okna s Lokáciou.

Druhá možnosť je vložiť „Box“ alebo „ZáznamBox“ do iného „Boxu“. V takom prípade klikni na „Vlož do iného
boxu“. Automaticky sa otvorí okno, do ktorého oskenuješ čiarový kód ID nadradeného boxu.
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TIP:
Ak sa nachádza „Box“ alebo „ZáznamBox“ v inom „Boxe“, vyberieš ho z neho tak, že mu zadáš novú Lokáciu
(Oskenuješ ID Lokácie)

Vyložiť prepravku potrebuješ najmä v prípadoch, keď registratúrne záznamy určené na vyradenie prešli
vyraďovacím konaním a ich vyradenie je schválené. Z prepravky ich teda fyzicky preložíš na paletu, v ktorej
budú čakať do momentu ich fyzického zničenia. Pre vyloženie prepravky vyber menu „Lokácia“ a submenu
„Vylož prepravku“. Oskenuj čiarový kód prepravky, ktorú chceš vyložiť.

Zobrazí sa zoznam všetkých záznamov, ktoré sú aktuálne uložené v prepravke. Označ všetky a klikni na „Zmeň
lokáciu“.

Otvorí sa okno, do ktorého oskenuješ čiarový kód novej lokácie – čiarový kód palety. Pre uloženie klikni
„Uprav“.
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13. Čo musím skontrolovať!!!
•

Pred začatím zákazky

1. Prepravky
Preverím, či v prepravkách, ktoré chcem použiť na uloženie registratúrnych záznamov určených na
vyradenie a skartáciu, nie sú zaevidované iné registratúrne záznamy. Použijem na to „Vylož
prepravku“. Viac info nájdeš v kapitole Lokácia, zmeň lokáciu, vylož prepravku.
•

Pred začatím evidencie
Z dôvodu automatického vyplňovania údajov do poľa s názvom registratúrneho záznamu je dôležité
aby si ako prvé do systému zaevidoval jednu z týchto dvoch možností:
o
o

Dva a viac „ZáznamBoxov“ alebo „Záznamov“ pred tým ako zaeviduješ prvý „Box“
„Box“ ako prvý, následne „ZáznamBox“ alebo „Záznam“

Ak totiž tento krok nedodržíš, a zaeviduješ jeden „ZáznamBox/Záznam“ a následne hneď ako druhý
zaeviduješ Box, bude tomuto Boxu pridelený rovnaký názov registratúrneho záznamu ako ten ktorý
si zaevodivoal ako prvý.
•

Po ukončení evidencie

2. Názvy, chyby, preklepy
V detaile zákazky klikni na „Zákazková kniha“. Zobrazené údaje sú automaticky zoradené abecedne
podľa Názvu RZ. Tie bez názvu sú údaje typu „Box“. Zvyšné sú údaje typu „Záznam“ alebo
„ZáznamBox“.
Skontroluj všetky strany zákazkovej knihy. V prípade chybného názvu alebo preklepu, klikni na
„Oprav“ na pravej strane daného záznamu. Po oprave klikni „Uprav“
3. Či sú zadané RZ a ZH/LU
• RZ – teda registratúrna značka, kontrolujem pri zákazkách klientov, ktorí majú registratúrny plán
• ZH/LU kontrolujem pri zákazkách klientov, ktorí nemajú registratúrny plán
V detaile zákazky otvor „Zákazková kniha“. Klikni na „Rozšírené hľadanie“
Pre kontrolu RZ – vyber možnosť RZ - „Nie“. Táto možnosť vyhľadá všetky registratúrne záznamy, ktoré
nemajú zadanú jednu z nasledujúcich informácii:
•
•
•
•
•

Registratúrny plán
Kategória
Vecná skupina
Registratúrna značka
Znak hodnoty a Registratúrnu značku (v prípade, že jedna z týchto hodnôt zadaná je, záznam
nevyhľadá)
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Pre kontrolu ZH/LU – vyber možnosť ZH/LU - „Nie“. Táto možnosť vyhľadá všetky registratúrne záznamy,
ktoré nemajú zadanú ani hodnotu ZH ani hodnotu LU. Ak je jedna z týchto dvoch možností zadaná,
registratúrny záznam nevyhľadá.
4. Prever prepravky
Slúži na preverenie či sa v Prepravkách nenachádza registratúrny záznam, ktorý nie je určený na
vyradenie a skartáciu. T.j. či sa tam nenachádza záznam, ktorý má priradený znak hodnoty (ZH) „A“,
alebo či sa tam nenachádza záznam, ktorému ešte neuplynula lehota uloženia.
Pre kontrolu, v detaile zákazky v časti „Zákazková kniha, prehľad prepraviek, chybné záznamy“ klikni
na „Prever prepravky“. Automaticky sa otvorí nové okno so všetkými záznamami, ktoré sa
v prepravkách nachádzať nemajú, spolu s údajom o čísle prepravky, v ktorej sa nachádzajú.
5. Chybné záznamy
Slúži na preverenie chyby nespôsobenej ľudským faktorom, t.j. ako záložný druh kontroly.
Pre kontrolu, v detaile zákazky v časti „Zákazková kniha, prehľad prepraviek, chybné záznamy“ klikni
na „Chybné záznamy“. Automaticky sa otvorí nové okno so všetkými záznamami, ktoré sú chybné,
spolu s kódom a popisom chyby. V prípade, že sa v zozname nachádzajú chybné záznamy, kontaktuj
svojho manažéra.
6. Boxy (či sú rovnaké RV)
Proces, ktorý slúži na kontrolu, aby ak sa v jednej archívnej krabici („Box“) nachádza viacero
registratúrnych záznamov („Záznam“) s rôznym rokom vzniku alebo rôznou lehotou uloženia, mali
rovnaký rok vyradenia. K tomuto účelu slúži externý dokument. Viac sa dozvieš v osobitnej
užívateľskej príručke „Prepojené externé dokumenty“
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14. Registratúrny plán
Po kliknutí na odkaz „Registratúrny plán“ sa v novom okne zobrazí zoznam všetkých registratúrnych plánov
daného klienta. V tomto zozname môžeš vyhľadávať dvoma rôznymi spôsobmi:
•
•

Vyhľadaním podľa registratúrneho plánu, a postupným filtrovaním podľa kategórie a vecnej skupiny
Vyhľadávaním podľa registratúrnej značky (RZn)

Po kliknutí na odkaz „Registratúrny plán – pomôcka“ sa otvorí nové okno ktoré slúži na pomoc pri
vyhľadávaní registratúrnej značky na základe vyhľadávania podľa vecnej skupiny. Po zadaní slova do okna
„Vecná skupiny“ automaticky vyhľadá všetky vecné skupiny, ktoré obsahujú zadané slovo. Po vybratí
konkrétnej vecnej skupiny sa zobrazia všetky hodnoty, t.j. kategória, vecná skupiny, registratúrna značka,
lehota uloženia a znak hodnoty.
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15. Zákazková kniha
Po kliknutí na odkaz „Zákazková kniha“ sa otvorí nové okno. Zákazková kniha ti poskytuje dokonalý prehľad
o všetkých registratúrnych záznamoch daného klienta, ktoré sa týkajú aktuálne spracovávanej zákazky.
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), Registratúrna značka, lehota uloženia (LU), znak hodnoty (ZH), veľkosť,
podržanie vyradenia a rok vyradenia.
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16. Registratúrna kniha
Po kliknutí na odkaz „Registratúrna kniha“ sa otvorí nové okno. Registratúrna kniha ti poskytuje dokonalý
prehľad o všetkých registratúrnych záznamoch daného klienta. 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.
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Ak ti tieto informácie o registratúrnom zázname nestačia, klikni v pravo na ikonku
informácie o danom registratúrnom zázname.

ktorou zobrazíš detailné

17. Skratky
•
•
•
•
•
•
•
•

ID – 9 ciferný kód dokumentu alebo archívnej krabice/šanónu (často nazývaný aj „idečko“)
ID_Typ – typ ID. Záznam, ZáznamBox, Box.
ID_Lok – 8 miestny kód lokácie. Skladá sa z písmena L a 7 číslic.
Is_Nad – hodnota Áno/Nie, ktorá určuje, či sa ID nachádza v inom (nadradenom) ID
(napríklad „Záznam“ v „Boxe“)
ID_Nad – ID nadradeného Boxu
ID_Klient – 5 miestny kód klienta, ktorému patrí dané ID. Skladá sa z písmena K a 4 číslic.
ID_Zákazka – 6 miestny kód zákazky, v ktorej bolo dané ID spracované. Skladá sa z písmena
Z a 5 číslic.
ID_Status – Status daného ID. Aktívny, Návrh na vyradenie, Vyradený, Zákazka,
Nepriradený

32

