
1 
 

Příloha č. 1: Výčet významnějších informačních systémů (IS), které jsou používané na JU:  
 

Název IS Stručná charakteristika IS Součásti využívající IS 

Aleph K zajištění knihovních služeb je využíván knihovní systém Aleph, který je využíván mnoha vysokými školami a knihovnami.  

 
Všechny součásti 

AMI Pasportizace budov a místností. Sleduje soupis m2 jednotlivých budov na JU. Všechny součásti 

AT - Koleje Ubytovací systém slouží k evidenci a platbám za ubytování na kolejích JU. Všechny součásti 

Datový sklad Datový sklad slouží k provádění analýz a reportů pomocí BI. Všechny součásti 

EGJE 
 

Personální a mzdová agenda je pokryta systémem EGJE, který umožňuje veškeré standardní operace spojené se zpracováním mezd 
a mzdovou evidencí. Obsahuje funkcionality pro evidenci osobních údajů zaměstnanců, plánování docházky, zpracování mezd, 
hodnocení zaměstnanců a správu benefitů, vedení databáze uchazečů o zaměstnání apod. 

Všechny součásti 

E-learning E-learningový portál Moodle. Všechny součástí krom PF 
centrálně. PF samostatně. 

IDM Správa identit (uživatelských účtů) na JU. Management of identities and it's accounts on the JU. Všechny součásti 

iFIS 
 

Finanční informační systém je komerční ERP systém iFIS pokrývající ekonomické agendy instituce. Dodavatelem systému je společnost 
BBM, s. r. o. Základními moduly jsou Jádro IS, Správa a číselníky, Hlavní kniha, Controlling, Finance a Majetek. Systém je doplněn  o 
řadu modulů (např. WEB Mailer, Registr smluv, Plán a rozpočet, Veřejné zakázky a další). JU využívá iFIS pro pokrytí agend 
ekonomických a správních: účetnictví, finance, správa majetku, spisová služba, registr smluv a veřejné zakázky. 
 

Všechny součásti 

IPS Interní platební systém JU (IPS) je určen k realizaci bezhotovostních plateb za služby poskytované v rámci JU uživatelům na JU. Všechny součásti 

IS HAP Hodnocení akademických pracovníků je nástrojem sloužícím k hodnocení akademických pracovníků ve vzdělávací oblasti, tvůrčí oblasti. 
Systém eviduje data o aktivitách a výstupech pracovníků za předem definovanou dobu. 

Všechny součásti 

IS STAG  
 

Pro informační podporu studijní agendy je na JU využíván Informační systém STAG. Jeho uživateli jsou jak studenti, tak akademičtí 
pracovníci. Přístup do databáze IS/STAG je možný prostřednictvím dedikovaných klientů umístěných na pracovištích JU nebo pomocí 
www stránek.  
Systém v současné době pokrývá především následující uživatelské funkce:  
- kompletní evidence studenta (osobní údaje a průběh studia);  
- zadání a editaci studijních plánů (včetně vazby na bloky předmětů a předměty povinné);  
- zadání a editaci studijních programů (včetně vazby na aprobace a jejich kombinace);  
- zadání a editaci sylabu předmětu (včetně vazby na typ a kapacity předmětů);  
- zadání a editaci rozvrhu (včetně kontrol kolizí, vyhledávání údajů podle různých kritérií);  
- výměnu dat mezi IS/STAG a systémem pro sestavování rozvrhu;  
- rezervování volných učeben pro pořádání plánovaných akcí, zkoušky, přijímací řízení;  
- vypisování termínů zkoušek;  
- zapisování se na vypsané termíny zkoušek; 
- hodnocení kvality výuky. 
 

Všechny fakulty 

JIS Pro zajištění bezpečnosti budov Jihočeské univerzity je využíván jednotný identifikační a přístupový systém. Všechny součásti 

KaS Kamerový systém. Všechny součásti 

Kredit Stravovací systém slouží k evidenci a platbám v menzách JU. Všechny součásti 



2 
 

Moduly Verso 
 

Aplikační a integrační prostředí VERSO je platformou, která umožňuje integrovat heterogenní informační systémy a vytvářet tak 
jednotné rozhraní pro zobrazování i vstup dat. V rámci tohoto prostředí jsou na JU provozovány nadstavbové moduly:  
 
- OBD - osobní bibliografická databáze pro správu výsledků publikační, výzkumné a vývojové činnosti. V rámci JU je pro podporu 

publikační činnosti v oblasti vědy a výzkumu využíván systém OBD, jedná se o rešeršní a výkazovou databázi publikační činnosti.  
- Žádanky - pro tvorbu a schvalování objednávek;  
- Likvidační listy - pro oběh a schvalování faktur;  
- Mobility - pro evidenci obousměrných mobilit studentů a zaměstnanců;  
- CŽV - pro evidenci aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání a univerzity 3. věku;  
- CPSSP – evidence studentů a uchazečů se specifickými potřebami. 

OBD: všechny součásti 
 
Žádanky: všechny součásti 
 
Likvidační listy: všechny 
součásti 
 
Mobility: všechny součásti 
 
CŽV: všechny součásti 
 
CPSSP: všechny součásti 
 

Office 365 Kancelářský balík, e-mailové a groupwarové služby. Všechny součásti 

SafeQ Správa tisků a kopírování. Všechny součásti 

StuduJU Mobilní aplikace pro studenty a vyučující. Všechny součásti 

 

 


