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Stránka
Agendový model veřejné správy
Cizinecký informační systém
Editorské agendové informační systémy
eGovernment cloud
eGovernment On-Line Service Bus
Elektronická fakturace

nap:elektronicka_identiﬁkace_pro_klienty_verejne_spravy

Elektronické úkony a doručování

Evidence údajů o subjektech
nap:fais
funkcni_celek
Integrace informačních systémů
nap:iseo

Informační systém základních registrů

Jednotné obslužné kanály úředníků
Jednotný identitní prostor veřejné správy

Komunikační infrastruktura veřejné správy

Diskuze

Tagy
tematicka oblast, agendovy
model, agenda, ohlaseni
agendy
cis, aisc, kompozitni sluzby,
editorske ais, funkcni celek
funkcni celek, editorske ais
egc, cloud, funkcni celek
propojeny datovy fond,
egsb, isss, funkcni celek
efaktura, efakturace,
faktura, fakturace,
tematicka oblast
nia, narodni identitni
prostor, identity provider,
service provider, idp,
tematicka oblast
funkcni celek, isds, datovka,
datove schranky, tematicka
oblast
evidence udaju, aifo, ais,
datovy kmen, tematicka
oblast
fais, referencni rozhrani,
funkcni celek
deﬁnice, bb, building block
integrace is, tematicka
oblast, ais, isvs
iseo, aiseo, editorske ais,
funkcni celek
iszr, informacni system
zakladnich registru,
propojeny datovy fond,
referencni rozhrani,
zakladni registry, funkcni
celek
kzmu, czechpoint, portal
urednika
jip, kaas, jip kaas, funkcni
celek
cms, kivs, centralni misto
sluzeb, komunikacni
infrastruktura verejne
spravy
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Národní identitní autorita

Portál občana a portál veřejné správy
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
Přístupnost informací

Propojený datový fond

Pseudonomizace subjektů v datovém fondu úřadu

Referenční rozhraní veřejné správy
nap:referencni_udaje
Registr obyvatel
Registr osob
Registr práv a povinností

Registr územní identiﬁkace adres a nemovitostí

nap:sdilene_agendove_is_pro_samostatnou_pusobnost

Sdílené agendové IS v přenesené působnosti
Sdílené provozní informační systémy
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy
slovnik egov
Stavební blok
Systémy správy dokumentů
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nia, narodni identitni
prostor, narodni bod,
identity provider, service
provider, idp, kvaliikovany
spravce, kvaliﬁkovany
poskytovatel, funkcni celek
pvs, po, portal obcana,
portal verejne spravy
tematicka oblast, portaly,
front-end
accessiblity, pristupnost,
tematicka oblast
ppdf, propojeny datovy
fond, zakladni registry, iszr,
fais, egsb, referencni
rozhrani, tematicka oblast
pseudonymizace, aifo,
identiﬁkator, tematicka
oblast
referencni rozhrani,
zakladni registry, iszr, egsb,
fais, funkcni celek
referencni udaje, aifo,
zakladni registry
rob, registr obyvatel,
zakladni registry, funkcni
celek
ros, registr osob, zakladni
registry, funkcni celek
rpp, registr prav a
povinnosti, zakladni
registry, funkcni celek
ruian, registr uzemni
identiﬁkace adres a
nemovitosti, zakladni
registry
samostatna pusobnost,
sdilene agendove is, funkcni
celek
funkcni celek, sdilene
agendove is, prenesena
pusobnost
sdilene provozni is, funkcni
celek
sdilene analyticke is,
funkcni celek
bb, building block
essl, spisova sluzba, funkcni
celek, spisovka
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esel, esbirka, elegislativa,
0 Komentáře eklep, veklep, odok, funkcni
celek
czp, czechpoint, univerzalni
kontaktni misto, kzmu, ukm,
funkcni celek
uep, uplne elektronicke
podani, tematicka oblast
otevrena data, open data,
od, vdf, portal otevrenych
dat, nkod, tematicka oblast
zakladni registry, funkcni
celek, ros, rob, ruian, rpp
tematicka oblast, zakladni
registry, referencni udaje,
rob, ros, ruian, rpp, iszr
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