
jeho další rozvoj, jak legislativní, tak na 
přání našich zákazníků.
 Jak již jsem zmínila výše, je dalším 
velice podstatným rozvojem aplikace její 
redesign, to znamená změna vzhledu 
a ovladatelnosti aplikace. Tento krok je 
dlouhodobě připravován. Nechali jsme si 
provést analýzu a návrh nového vzhledu 
od specializované firmy, představili jsme 
klíčovým zákazníkům a v současnosti 
provádíme přípravné kroky na postupné 
změny, které budeme zavádět. Rozhodli 
jsme se pro postupnou změnu, aby uži-
vatelé nebyli hned v jedné verzi postaveni 
před zcela nově vypadající aplikaci, ale 
chceme, aby měli možnost si na změny 
postupně zvykat.
 Vývoj aplikace je nikdy nekončící pro-
ces a předpokládá vysokou profesionalitu 
od celého týmu, který se procesem roz-
voje zabývá. Nesmí být podceněn žádný 
z významných aspektů, jako jsou splnění 
legislativy, přesné splnění požadavků zá-
kazníků, uživatelská přívětivost a komfort 
a v neposlední řadě i rychlost aplikace 
a schopnost zaevidovat a uchovat obrov-
ské množství dokumentů. To jsou otázky, 
které nás zajímají, které nás ovlivňují 
a v neposlední řadě nám přinášejí uspo-
kojení a pocit z dobře vykonané práce.

Dobrá praxe implementace ICZ 
e-spis® u dvou významných 
zákazníků a co pro ně tato 
implementace přinesla

Jak již jsem uvedla v předchozím textu, 
aplikaci ICZ e-spis® v současné době 
využívá cca 300 organizací. Pro tuto přípa-
dovou studii jsem vybrala dva 
z našich významných zákazníků. Je to 
Česká správa sociálního zabezpečení 
(dále také ČSSZ) a Státní pokladna 
Centrum sdílených služeb s.p. (dále také 
SPCSS). Výběr padl na tyto dva naše 
zákazníky proto, abych uvedla reprezen-
tativní vzorek dvou naprosto odlišných 
zákazníků, dvou naprosto odlišných 
implementací a dvou naprosto odlišných 
rozvojů aplikace v organizaci.
 V čem tyto rozdíly spočívají? ČSSZ je 
organizace s dlouhou a hlubokou historií 
jak ve svém fungování, tak v budování 
informačního systému. Je to organizace, 
ve které pracuje přibližně 6 tisíc zaměst-
nanců, z nichž převážná většina ke své 
činnosti v současnosti ESS nezbytně 
potřebuje. Je to organizace, která každo-
ročně vynakládá prostředky na další roz-
voj svého informačního systému a tím i na 
rozvoj ESS ICZ e-spis®. Je to organizace, 
která je tu primárně pro občany, většina 

příchozí či odchozí pošty se týká jejích 
klientů, z převážné většiny fyzických osob. 
Na rozdíl od toho SPCSS je organizace, 
která vznikla v roce 2014 odštěpením od 
Státní tiskárny cenin za účelem plnit ICT 
strategii svého zřizovatele Ministerstva 
financí České republiky. Informační systém 
byl budován od tohoto roku. V organizaci 
pracuje cca 150 zaměstnanců, z nichž 40 
využívá ESS. Organizace primárně komu-
nikuje s právnickými subjekty, hlavní 
náplní její práce je poskytování ICT služeb 
do rezortu Ministerstva financí ČR.
 Stav evidence příchozí a odchozí pošty 
v České správě sociálního zabezpečení byl 
před zavedením ICZ e-spis® velice nejed-
notný. Každá z 85 organizačních jednotek 
ČSSZ (Ústředí ČSSZ, 7 krajských pracovišť 
ČSSZ a 77 OSSZ) vedla poštu vlastním 
způsobem. V roce 2009 po zave-
dení Informačního systému datových 
schránek (dále také ISDS) se ale začala 
ukazovat potřeba tento systém evi-
dence pošty sjednotit. Datové zprávy 
po zavedení ISDS byly jednoduchým 
způsobem stahovány a ukládány někde 
do DB, někde do souborových úložišť. 
Jejich správa byla velice složitá. Proto se 
po vypracování studie proveditelnosti 
přistoupilo k vypsání výběrového řízení 
na pořízení elektronické evidence pošty 
a v roce 2012 bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na dodavatele ESS. V tomto řízení 
se podařilo zvítězit ICZ a.s. s řešení ICZ 
e-spis®. Implementace probíhala do 
roku 2013. ESS byla zaváděna postupně, 
nejdříve na skupiny Okresních správ 
sociálního zabezpečení, následně na 
Pražskou správu sociálního zabezpečení 
a nakonec pro Ústředí ČSSZ. Od tohoto 
roku je systém ESS průběžně rozvíjena, 
dle potřeb rozvoje informačního systému 
ČSSZ. ESS se postupně stává centrální 
aplikací, ve které jsou evidovány vešk-
eré dokumenty do nebo z organizace 
přicházející a odcházející. To vyvolává 
potřebu celé řady integrací s agendovými 
systémy provozovanými na ČSSZ, a to ze-
jména z důvodu ulehčení práce uživatelů 
a zachování principu evidence dokumen-
tu pouze v jednom systému a sdílení in-
formací o tomto dokumentu v systémech 
dalších. Evidence a správa dokumentů  
je primárně prováděna v ESS, kdy celý 
životní cyklus dokumentu je řízen pouze 
ESS. V mnoha případech je ale evidence 
prováděna i přes integrované agendové 
informační systémy, od ESS jsou do těch-
to agentových systému poskytovány jen 
potřebné informace (např. číslo jednací, 
jednoznačný identifikátor či spisový 
a skartační znak). Vlastníkem dokumentu 

je po celou dobu jeho života agendová 
aplikace a až ve chvíli, kdy je dokument 
vyřízen, je předáno řízení do ESS a ná-
sledně se ESS stará o jeho dlouhodobé 
uchování, o jeho archivaci nebo skartaci. 
ESS se na České správě sociálního zabez-
pečení samozřejmě rozvíjí i s ohledem 
na legislativu. V loňském roce byl vyvinut 
například zvláštní modul ESS pro 
naplnění povinností dle nařízení eIDAS, 
který kromě všech povinných funkčností 
obsahuje i integraci na kvalifikovanou 
certifikační autoritu společnost I.CA. 
Byl zakoupen Modul Publikace smluv do 
ISRS a byly objednány speciální rozvoje 
tohoto modulu právě pro speciální potře-
by ČSSZ. Jsou plánovány další integrace 
a vylepšení systému.
 Na rozdíl od implementace ESS ICZ 
e-spis® pro ČSSZ byla a je implemen-
tace ESS pro Státní pokladnu Centrum 
sdílených služeb, s.p.  velice jednoduchou 
záležitostí. Na SPCSS je spisová služba 
vnímána jen jako pomocný nástroj pro 
evidenci pošty. V současnosti není nutné 
ji povyšovat na centrální aplikaci, neboť 
primární činností SPCSS není komunikace 
organizace navenek, ale primárním 
úkolem je poskytování služeb do resortu 
MF ČR. Nutnost evidence a pořádku 
v poště zde ale existuje, a proto zavedení 
spisové služby a její legislativní rozvoj 
bylo a je jediným možným řešením. 
Stejně jako na ČSSZ byl v loňském roce 
pořízen Modul eIDAS, v letošním pak 
Modul Publikace smluv do ISRS. 
Tyto moduly jsou ale pořizovány ve 
standardní formě, tak jak je vyvíjíme pro 
převážnou většinu našich zákazníků.
 Z obou dvou těchto v krátkosti 
popsaných případů vyplývá jedna pod-
statná skutečnost. Elektronická spisová 
služba, její implementace do organizace, 
její podpora ze strany dodavatele a neus-
tálý jak legislativní, tak zákaznický rozvoj, 
je nutnou podmínkou fungování každé 
i té nejmenší organizace. Je na dodavate-
li, aby se snažil tento evidenční nástroj 
stále vyvíjet a zdokonalovat a poskytovat 
tak uživatelům co největší komfort pro 
jejich práci při zachování všech legisla-
tivních povinnosti.

Simona Rákosová
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Případová studie 
využití hlasové analytiky Tovek  
v kontaktním centru innogy

ZÁKAZNÍK
innogy jako lídr na trhu se zemním plynem a úspěšný hráč na trhu s elektřinou investuje 
velké finanční prostředky do zlepšování péče o zákazníky. Když innogy investovala do no-
vého kontaktního centra, které obsahuje technologii Tovek pro hlasové analýzy, byla hlaso-
vá analytika něco nového. Jen málo firem s ní mělo zkušenosti. Během jednoho roku však 
byla innogy schopna nasadit ji do produkčního provozu a výrazně tak zpřesnit informace, 
které byly do té doby získávány jen z ruční kategorizace hovorů. Po zkušenostech z reálné-
ho provozu je možné říci, že koncept kontaktního centra postaveného na moderních tech-
nologiích se osvědčil. V roce 2016 a 2017 innogy otevřela v Opavě, Zlíně a Karviné další 
kontaktní centra s desítky pracovními pozicemi, která posílila zákaznický servis společnosti 
a prodej energie a nových inovativních produktů.

ŘEŠENÍ
Pro indexaci a další zpracování přepsaných telefonických hovorů je využívána technologie 
Tovek Server. Pro vyhledávání v hovorech mají manažeři kontaktního centra k dispozici 
webového klienta, který díky zpracování přepsaných hovorů a obohacení o další data  
v Tovek Serveru umožňuje přehlednou formou prezentovat výsledky úspěšnosti jednot-
livých agentů. S použitím vlastního dotazovacího jazyka Tovek a jednoduchých principů 
tvorby rozsáhlých topiků technologie Tovek rozpozná a prezentuje aktuální témata, která 
kontaktní centrum řeší, a zároveň hlídá používané termíny a nepovolené výrazy, analyzuje 
efektivitu práce agentů a důvody vytíženosti kontaktního centra, pokud přichází více nebo 
méně hovorů než bylo predikováno, a to vše po minutách. Celé řešení je provázané, z pře-
hledové analýzy může manažer přejít přímo k přepisu vybraného hovoru a z tohoto místa 
provést kontrolní náslech.

VÝSLEDEK
přesnější než ruční značkování. V analytickém softwaru Tovek lze hovory označit podle nově 
nadefinovaných kategorií i zpětně a získat tak okamžitě statistiky, které do té doby byly znač-
ně nepřesné a na které se před nasazením hlasové analytiky čekalo i několik týdnů.

V innogy se podařilo zefektivnit náslechy díky automatické selekci hovorů na základě jejich 
obsahu a také razantně zkrátit čas, který zabere jejich poslouchání. Supervizoři již nemusí 
naslouchat celé hovory, ale mohou se zaměřit jen na důležité či problémové pasáže ozna-
čené systémem. Navíc hlasovým analytikům v řadě případů stačí pouze očima přelétnout 
přepis hovoru, aniž by si museli pouštět zvukový záznam.
  
Zásadním přínosem použití analytického softwaru Tovek bylo pro innogy zlepšení kontroly 
prodejních schopnostní kontaktního centra, neboť toto řešení přispělo k lepšímu pochopení 
potřeb zákazníků, a tím zkvalitnění služeb a nalezení vhodných prodejních argumentů. Dále 
hlasová analytika pomáhá trenérům při přípravě školení a výběru typových hovorů a prodej-
ních situací. Podílí se i na přípravě školení pro nové zaměstnance a na kontrole a zkvalitňo-
vání stávajících zaměstnanců kontaktního centra. V neposlední řadě je možné po skončení 
školení objektivně změřit jeho vliv na dovednosti a výsledky jednotlivých operátorů. 

„Hlasové analýzy nám 
otevřely oči. Umožnily 
nám vnímat a využívat 
informace z hovorů se 
zákazníky, které dříve 
přicházely vniveč. 

Naučili jsme se díky 
nim nabízet lepší služby 
nejen zákazníkům, 
ale i marketingu 
a dalším interním 
oddělením. A také lépe 
prodáváme.   

Nebáli jsme se investo-
vat do týmu hlasových 
analytiků a vyplatilo 
se nám to. Stali jsme 
se lídry v hlasových 
analýzách.“ 

Martin Krištof 
CC Operations 
Manager innogy  
zákaznické služby ČR
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