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„Spolupráce s AutoContem se nám velmi osvědčila.
Řešení pro schvalování a evidenci docházky nám usnadnilo
a zefektivnilo mnoho procesů ve ﬁrmě. Můžeme doporučit
AutoCont jako spolehlivého, ﬂexibilního a především termíny
dodržujícího partnera”
Tomáš Vymětal, bezpečnostní ředitel

Cíle projektu
POUŽITÉ TECHNOLOGIE
• IIS 7.0, ASP.NET
• MS SQL Server 2008 R2
Express edition
• Kentico CMS 7 Ultimate Edition

Cílem projektu byla elektronizace schvalování formulářů/žádanek všech
nepřítomností zaměstnanců na pracovišti (dovolená, náhradní volno,
pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, návštěva lékaře atd.). Jednotlivé
typy nepřítomností se přitom liší rozsahem evidovaných údajů i procesem,
kterým žádosti musí před schválením projít. Výsledná evidence měla zaručit
lepší přehled o pohybu zaměstnanců úřadu a formalizovat proces schválení.
Řešení mělo být zakomponováno do nového intranetového portálu, který
měl zároveň projít dalšími úpravami:
• Integrace s MS Active Directory

OBDOBÍ REALIZACE

• Emailové notiﬁkace
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• PDF výstupy pro tisk
• Migrace dat z předchozího systému
Evidence nepřítomností
Největší výzvou projektu bylo zvládnutí všech potřebných prací v rámci
poměrně krátkého termínu. V tomto směru bylo klíčové využití existujících
funkcionalit redakčního systému Kentico CMS. V rámci evidence
nepřítomností se jednalo především o využití existujících komponent
uživatelského rozhraní a možnost dynamicky deﬁnovat datové struktury.

PŘÍNOSY
Využití všech vestavěných
vlastností redakčního systému
Kentico CMS bylo z hlediska
rychlosti implementace
klíčové. Redakční
systém umožnil rychlou
implementaci vlastní evidence
nepřítomností i integrací na
externí systémy.

Integrace MS Active Directory
Součástí dodaného řešení byla integrace na MS Active Directory, ze kterého
byly čerpány údaje nejen pro SSO (Single sign-on) autentizaci uživatelů,
ale také informace o organizační struktuře, fotograﬁe zaměstnanců, jejich
kontaktní údaje apod. Díky této integraci bylo možné nad rámec původního
zadání do intranetového portálu začlenit adresář kontaktů. Díky nástroji
Kentico AD Import Utility bylo možné rychle implementovat pravidelnou
synchronizaci potřebných údajů s MS Active Directory.
Integrace Adobe LiveCycle PDF Generator
Dodaná evidence nepřítomností využívá šablonový systém založený
na formátu OOXML (např. Microsoft Ofﬁce 2007) a integraci na Adobe
LiveCycle PDF Generator. Zapojení šablonového systému umožnilo rychlou
a efektivní tvorbu tiskových výstupů, která na straně Adobe LiveCycle
nevyžadovala speciální konﬁguraci.
Migrace dat
V rámci projektu byla rovněž zpracována migrace dat z předchozího
intranetového portálu. Migrace byla úspěšně provedena, přestože
předchozí intranetový portál postrádal dokumentaci datového schématu
a data bylo nutné získat pouze prostřednictvím webového přístupu.
K migraci bylo použito standardního nástroje redakčního systému Kentico
Import Toolkit.
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