
Řešení se systémem M/TeamBridge: 
 
 

 Umožní bezpečné řešení přístupu k datovým schránkám na centrální firemní úrovni. 
 Zautomatizuje zpracování datových zpráv od exekutorů včetně napojení na Váš 

informační systém. Předpokládaná automatizace cca 80-90% zpráv od exekutorů. 
 Zajistí automatické stahování, evidenci a trvalou archivaci došlých zpráv (i z více 

datových schránek). 
 Upozorní na nové zprávy např. formou e-mailu. 
 Nastaví a hlídá lhůty zpracování došlých zpráv. 
 Předá zprávy ke zpracování odpovědným pracovníkům – hlídá oběh dokumentu na 

základě definovatelného procesu. 
 Automaticky archivuje došlé i odeslané zprávy. 
 Poskytne přehledy došlých a odeslaných zpráv, probíhajících procesů a stav jejich 

zpracování. 

Nadstavba nad aplikací datových schránek, která Vám zajistí automatizaci přijímání 
a odesílání datových zpráv, jejich oběh a zpracování a následnou archivaci.  
Využití systému M/TeamBridge pro řešení datových schránek Vám dává možnost 
následného dalšího rozšíření na správu a evidenci libovolných firemních dokumentů, nejen 
datových zpráv. 
  

 
 

 
 
 
 

Řešení pro informační 
technologie 
Automatizace řešení datových zpráv 

s informačním systémem M/TeamBridge Workflow 

Co je informační systém 
M/TeamBridge? 
 

Automatizace přijímání, 
zpracování a odesílání 
datových zpráv, včetně jejich 
archivace. 

Systém 
M/TeamBridge 

Úspora zdrojů  
a  automatizace 
zpracování  zpráv. 
 
Automatizace zpracování 
datových zpráv od exekutorů, 
archivace datových zpráv a 
centrální zpracování. 



 

 

Zpracování přijatých datových zpráv 
1. Stažení datových  
zpráv, zaevidování, 

archivace přijatých  zpráv

2. Proces zpracování 
datové zprávy, hlídání 

termínů

3. Archivace průběhu 
procesu zpracování 

zprávy

1. V pravidelných časových intervalech 
dochází ke kontrole datových schránek 
a stažení nových zpráv. Nové zprávy 
jsou zaevidovány a archivovány. 

2. Volitelně může být spuštěn proces 
zpracování nových datových zpráv. 
Proces hlídá veškeré termíny 
zpracování a zajišťuje upozornění na 
důležité termíny (SMS, e-mail). 

3. Celý proces zpracování datové zprávy 
(včetně dokumentu zprávy) je 
automaticky archivován v Document 
Management Systému.  

KadeL Data servis, spol. s r.o. 
Pod Vinicemi 2, 301 66, Plzeň 
Tel.:  +420 377569111 
e-mail:  kadelds@kadel.cz 
www: www.kadel.cz 

 Bezpečné řešení přístupu k datovým schránkám na centrální firemní úrovni. 
 Zajištění automatického stahování, evidence a trvalé archivaci došlých zpráv (i z více 

datových schránek). 
 Upozornění na nové zprávy např. formou e-mailu. 
 Nastavení a hlídání lhůt zpracování došlých zpráv. 
 Předání zprávy ke zpracování odpovědným pracovníkům – hlídá oběh dokumentu 

na základě definovatelného procesu. 
 Automatickou archivaci došlých i odeslaných zpráv. 
 Přehledy došlých a odeslaných zpráv, probíhajících procesů zpracování atd. 

  

Co Vám přinese napojení 
systému  M/TeamBridge 
na datové schránky? 
  

Automatizaci zpracování 
zpráv, hlídání termínů, 
zajištění distribuce datových 
zpráv po firmě. 
 

Rádi Vám sdělíme více 
informací, kontaktujte 
nás: 
 

Váš profesionální partner v oblasti ICT 

mailto:kadelds@kadel.cz
http://www.kadel.cz/

