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„Pomáháme modernizovat 
veřejnou správu“



Předmět činnosti

Tvorba a dodávky flexibilního software a poskytování 
komplexní podpory jeho uživatelům v oblasti státní správy, 
samosprávy a bankovnictví.
• Zpracování studií a analýz,
• řízení projektů,
• komplexní aplikační, technická a metodická podpora,
• systémová integrace aplikací,
• vývoj programů na zakázku,
• implementace informačních systémů,
• školení uživatelů.

Prod kto é řadProduktové řady:

GORDIC® GINIS® GORDIC® WIN EIGER



Přehled referencí 

Vývoj počtu referenčních instalací
ve veřejné správěve veřejné správě



Významní zákazníci 

Významné reference GORDIC®

• Ministerstvo obrany ČR
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo vnitra ČR
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
• Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Magistrát hlavního města Prahy• Magistrát hlavního města Prahy
• Magistrát města Ostravy
• Magistrát hlavního města SR Bratislavy
• Kancelář prezidenta republiky
• Správa Pražského hradu
• Národní bezpečnostní úřad
• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
• Kancelář veřejného ochránce práv
• 9 krajských úřadů9 krajských úřadů



Bezpečnost a jakost

Bezpečnost
Organizace společnost GORDIC® spol s r o je držitelem OSVĚDČENÍOrganizace - společnost GORDIC® spol. s r. o. je držitelem OSVĚDČENÍ 
PODNIKATELE ve smyslu zák. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti pro stupeň utajení "TAJNÉ".

Personální - pro účely poskytování služeb organizacím, u kterých mohou vznikat 
utajované skutečnosti disponujeme 40-ti pracovníky s osvědčením „TAJNÉ“ a 35-ti 
pracovníky s osvědčením DŮVĚRNÉ“ a VYHRAZENÉ“pracovníky s osvědčením „DŮVĚRNÉ  a „VYHRAZENÉ .

Jakost
Společnost je držitelem certifikátu

ISO 9001:2001
NÁVRH, VÝVOJ, DODÁVÁNÍ, IMPLEMENTACE A SERVIS
PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ VČETNĚ METODICKÝCH

PŘEDPISŮ A ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ.

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ VÝSTAVBY
A ROZVOJE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ.



Obchodně-servisní síť

GORDIC® - teritoriální pokrytí služeb



Distributor GORDIC® východ

samostatné zabezpečované zakázky 
po celé ČRp

• EKO MPSV ČR

• KrÚ Olomouckého kraje• KrÚ Olomouckého kraje
• Regionální rada regionu soudržnosti Střední 

Morava
• Města a obce 
• Příspěvkové organizace
•• ...
Vývojový tým distributora

• MzdyMzdy

• Pohledávky
• Poklana
• ...



Informační systém GINIS®



Ekonomické systémy

• Komplexně řešíte ekonomiku úřadu• Komplexně řešíte ekonomiku úřadu
• Získáváte nástroj důsledné finanční kontroly
• Zvýšíte efektivitu příjmů a transparentnost výdajů
• Máte přehled díky grafickým výstupům



Spisová služba: řízení dokumentů

• Eliminujete riziko ztráty dokumentů• Eliminujete riziko ztráty dokumentů
• Komunikujete rychleji
• Máte jistotu metodické správnosti
• Šetříte si práci



IS GINIS jako nástroj zavedení controllingu

CONTROLLING představuje:
• soustředění se na cíle a strategii,g ,
• komplexnost přístupu k řízení 
• výrazný nárůst informační hodnoty již jednou 

pořízených údajů a dat,
• zvýšení kvality strategického řízení.

COTROLLINGU:COTROLLINGU:
• napomáhá dosažení cílů,
• zabraňuje překvapením, přináší včasná varování,
• optimalizuje stabilizuje a napomáhá řiditelnostioptimalizuje, stabilizuje a napomáhá řiditelnosti.



Vytěžování elektronických formulářů

Větší k f t bč i tit• Větší komfort pro občany a instituce
• Usnadnění práce zaměstnancům úřadu
• Jednodušší vyplnění a podání formulářeJednodušší vyplnění a podání formuláře
• Automatické načtení do spisové služby



Kvalitní nástroje prezentace dat

• Máte kvalitní podklady pro svá rozhodnutí• Máte kvalitní podklady pro svá rozhodnutí
• Svá data máte k dispozici na jednání či služební cestě
• Sledujete jen to, co je pro vás podstatné
• Důležité události najdete v mailu



Elektronický vzdělávací systém

• Ověříte si efektivitu školení• Ověříte si efektivitu školení
• Rychle zaškolíte nového pracovníka
• Vytvoříte si vlastní testy
• Budete lépe motivovat své podřízené



GORDIC® a projekty EU

• Pomůžeme Vám s vypracováním 
projektového záměru

• Získáte aktuální informace o možnostech 
lokálně příslušných operačních programů

• Budeme se podílet na zpracování žádosti• Budeme se podílet na zpracování žádosti
• Přispějeme k řízení a monitoringu fází 

projektu.



Gorinfo

Odborný bulletin pro uživatele informačních 
Systémů ve veřejné správě 

• Vychází od roku 2004

y j p

• 2x ročně

• náklad 17 000 výtisků

• Ministerstva, krajské úřady,

města, obce, školská

a zdravotnická zařízení



GORDIC spol. s r. o.

Děk ji tDěkuji za pozornost


