
Agendy úřadu

název/výrobce software popis

Acrobat Reader

(Adobe.)
prohlížeč pdf dokumentů

Archiv - Evidence archivovaných spisů

(Město Sušice)
evidence spisů v archivu MěÚ

ASPI

(ASPI Publishing, s.r.o.)
systém právních informací

AthenA - Spisová služba

(Pilscom s.r.o..)
spisová služba

AVG - antivirová ochrana

(Grisoft)
antivirový software

CDBP - Cestovní doklady s biometrickými prvky 

(Ministerstvo vnitra)
evidence cestovních dokladů

Centrální registr řidičů

(Ministerstvo dopravy)
evidence řidičů

Centrální registr vozidel

(Ministerstvo dopravy)
evidence vozidel

CityWare - Icentrální registr subjektů

(Geovap, s.r.o.)
ecidence subjektů systému Geovap

CityWare - IdManager

(Geovap, s.r.o.)
software pro správu IS Cityware

CityWare - IszrManager

(Geovap, s.r.o.)
software pro správu IS Cityware

CityWare - IszrConnector

(Geovap, s.r.o.)
připojení k systímu základních registrů

CityWare - IszrViewer

(Geovap, s.r.o.)
nahlížení do Izákladních registrů

CityWare - Komunální odpad

(Geovap, s.r.o.)
evidence plateb za komunální odpad

CityWare - Majetek

(Geovap)
evidence majetku

CityWare - Matrika

(Geovap)
matriční agenda

CityWare - Pozemky v majetku města

(Geovap, s.r.o.)
evidence pozemků v majetku města

CityWare - Příjmy

(Geovap, s.r.o.)
příjmová agenda aplikací Geovap

CityWare - Psi

(Geovap, s.r.o.)
evidence psů

Informace o informačním systému města Sušice zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. e) 

zákona 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů

Informační systém města je postaven na platformě operačního systému MS Windows.
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CityWare - Registr evidence nemovitostí

(Geovap, s.r.o.)
evidence nemovitostí

CityWare - Registr obyvatel

(Geovap, s.r.o.)
evidence obyvarel v rámci systému Geovap

CityWare - RUIAN

(Geovap, s.r.o.)
registr územní identifikace

CityWare - Sociální agenda

(Geovap)
sociální agenda

CityWare - Vidimace a legalizace

(Geovap, s.r.o.)
ověřování podpisů a listin

CityWare - Volby

(Geovap, s.r.o.)
volební agenda

CKP

(Centrální kancelář pojistitelů)
agenda centrální kanceláře pojistitelů

Corel Draw

(Corel CO)
grafický software

CzechPoint

(Ministerstvo vnitra)
agendy systému Czechpoint

DameWare - správa lokální sítě

(DameWare)
správa lokálních PC

Digitální tachograf

(Asseco CE - ministerstvo dopravy)
agenda digitálního tachografu

Docházkový systém 

(Duha s.r.o.)
evidence docházky

ePUSA

(Marbes Consulting, s.r.o.)
elektronický portál územních samospráv

ESPI  - Evidence správních řízení

(Inisoft)
evidence správních řízení agendy odpadového hospodářství

eTesty

(Ministerstvo dopravy)
elektronická testy žadatelů o řidičské oprávnění

EVI  - Evidence odpadů, a správních řízení

(Inisoft)
evidence nakládání s odpady včetně jejich likvidace

FTT Flower - MP manager

(FTT technologies a.s.)
agendy městské policie včetně přestupků

Evidence žádostí o byt v DPS

(Město Sušice)

evidence žádostí o městské byty v domech s pečovatelskou 

službou

Evidence žádostí o byt

(Stav & Soft Sušice)
evidence žádostí o městské byty

eVPE - Editor vodoprávní evidence

(Ministerstvo zemědělství)
vodoprávní evidence

FENIX - Asseco

(Asseco Czech republic a.s.)
účetní a ekonomický systém

Fine reader 

(ABBYY Europe Global office, Germany)
převod obrázek - teyt

FISO 

(AQE Brno)
tvorba rozpočtu

FormFiler

(Software 602)
prohlížeč souborů  *.zfo
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GS Web

(Geovap, s.r.o.)
editační mapový software

Heletax - prohlížečka mapových podkladů

(TopolPro s.r.o.)
prohlížeč mapových podkladů

IceWarp - elektronická pošta

(IceWarp Czech republic)
e-mail

ISZR

(Ministerstvo vnitra)
informační systém základních registrů

ISDS                                                                               

(Ministerstvo vnitra)
informační systém datových schránek

ISVak - Evidence vodovodů a kanalizací

(Ministerstvo zemědělství)
informační systém o vodovodech a kanalizacích

Jednotný registrační formulář

(ICZ )
registrace podnikatelů

Microsoft Office

(Microsoft.)
kancelářký software

MISYS - GIS modul

Gepro s.r.o.
geografický informační systém

Mzdy 

(Alfa software)
mzdový software

Občanské průkazy

(Ministerstvo vnitra)
agenda občanských průkazů

OK Nouze/OK Služby

(OKsystem, s.r.o.)
software pro sociální práci

Ovzduší SQL

(Kvasar s.r.o.)
agenda a problematika ovzduší

Přestupky  Vita

(VITA software s.r.o.)
řešení přestupků

Real VNC

(RealVNC LTD )
software pro vzdálenou správu PC

Registr přestupků

(Ministerstvo spravedlnosti)
centrální evidence přestupků

Registr smluv

(Ministerstvo vnitra)
evidence smluv s hodnotou přes 50 000,-Kč bez DPH

RŽP - Registr živnostenského podnikání

(Ministerstvo průmyslu a obchodu)
regidtr živnostenského podnikání

SafeNet

(Česká pošta a.s. )
softvate pro správu šifreovacích certifikátů

Sběr dat regionálního školství

(Ústav pro informace ve vzdělávání)
sw pro tvotbu výkazů reginálních škol

SERD, registrační pokladna

(Systém commerce s.r.o. )
sw registrační pokladnz infocentra

Stavební úřad Vita

(VITA software, s.r.o.)
agenda stavebního zákona

Stavitel +

(RTS, a.s. )
tvorba rozpočtů ve stavebnictví
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TAGRA Tachograf data analyses 

Truck data technology s.r.o
sw pro práci s kartavi digitálních tachografů

Team Viewer dálková správa

(TeamViewer Gmh. )
dálková správa PC

VITA

(VITA software, s.r.o.)

balík sw pro stavební řízení, územní plánování a řešení 

přestupků

Webové stránky města

(Šumavanet s.r.o.)
ww.stránky města

Zoner photo studio1

(Zoner software)
editace fotografií


