
FS Archiv
Aplikace pro archívy a kartotéky



Aplikace umožňuje elektronickou archivaci 
dokumentů a evidenci jednotlivých 
položek archivu. Přístup do aplikace 
je umožněn přes webový prohlížeč na 
jakémkoliv zařízení – PC, notebook, tablet 
i mobilní telefon. FS Archiv lze provozovat 
jak na interní síti (on premise řešení 
na lokálním serveru), tak veřejně jako 
cloudová služba (SaaS).



Aplikaci lze uživatelsky snadno přizpůsobit 
konkrétním potřebám daného archivu:

• Veškerá pole na kartách lze uživatelsky  
 nadefinovat
• Obsah karet je členěn do sekcí, které  
 lze libovolně přidávat.
• Pole na kartě lze libovolně uspořádat
• Lze definovat různé typy karet
• Ke kartě lze přiložit libovolné soubory  
 (pokud se jedná o obrázky nebo scany  
 dokumentů, vytvoří se automaticky  
 fotogalerie)
• Karty se řadí do logických celků –fondů
• Strukturu fondů definuje uživatel 
 (víceúrovňová struktura)



Aplikace obsahuje pokročilé vyhledávání, které umož-
ňuje vyhledávat přes všechna pole karty a to buď 
fulltextově, nebo dle zadaných kritérií (dle vybraných 
polí na kartě).

Přístup do aplikace je řízen nastavením přístupových 
práv jednotlivým uživatelům zavedeným do systému. 
Rozlišují se tři úrovně přístupu: Administrátor, Operá-
tor, Badatel.



Možnost replikace vybraných dat archivu 
do veřejné cloudové služby – vybrané 
položky archivu tak mohou být veřejně 
dostupné bez nutnosti přístupu k vašemu 
serveru.

Ovládání aplikace je jednoduché a pře-
hledné. Aplikace je plně responzivní 
– zobrazení se automaticky přizpůsobí 
obrazovce počítače i mobilnímu telefonu.



Informace o jednotlivých položkách archi-
vu lze pořizovat ručně, případně pokud 
již existuje databáze stávajících položek 
archivu, je zde možnost automatického 
převedení do FS Archive.

Nabízíme možnost zajištění serveru pro 
ukládání dat archivu.



Do aplikace je možné se připojit z neome-
zeného počtu zařízení, které mají přístup 
do stejné sítě, ve které je připojen server – 
cena licence není závislá na počtu připo-
jených zařízení. Typický případ je lokální 
síť a zařízení připojená pomocí LAN nebo 
WIFI. Pokud by pracovníci archivu vyža-
dovali připojení z vnějšku, lze toto řešit 
pomocí VPN. Pokud by lokální síť byla 
pro přístup do aplikace příliš omezující, je 
možné využít variantu provozu aplikace 
v cloudu, kam lze umístit i datový sklad.

Server může být jedno zařízení, na kterém 
je umístěn datový sklad i aplikační server, 
případně aplikační server může běžet na 
jiném serveru.

LAN VPN



Ceny jsou uvedeny bez DPH

Cena za aplikaci 19 500 Kč

Instalace a zprovoznění

Na námi dodá-
vaný server 5 000 Kč

Na serveru u 
uživatele

účtováno hodi-
novou sazbou 
dle skutečné 
pracnosti

FS Interactive, s.r.o.
Boženy Němcové 54/9, LIBEREC 
V-KRISTIÁNOV, 460 05
IČO: 05104408 / DIČ: CZ05104408
fsinteractive.cz

Obchodní oddělení
Ing. Jiří Šubr
Mail: subr@fsinteractive.cz
Tel: +420 604 760 602

V případě zájmu jsme schopni zajistit přístup do demoverze, 
kde je možné si aplikaci nezávazně vyzkoušet. 

Předpokládáme další vývoj této aplikace a její rozšiřování  
o další funkce.
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