
Náš stát se konečně stává státem skutečně elektronickým. Ruku v ruce s tím 
nabývá na aktuálnosti problematika Datových stránek. Pokud má podnikový 
informační systém odpovídat požadavkům doby, musí tedy dnes zahrnovat i řešení 
Datových schránek. Helios Green samozřejmě není výjimkou. Hlavními body jeho 
konceptu řešení Datových schránek jsou: stažení zpráv z Datových schránek, 
jejich zpracování v systému Helios Green a vytvoření (poslání) nových zpráv do 
těchto schránek.

Stahování zpráv z Datových schránek do Helios Green
Řešení Datových schránek v systému Helios Green nabízí 
možnost automatického stahování došlé pošty z jedné, či více 
Datových schránek do systému Helios Green. Nastavení umožňuje 
naprogramování automatického stahování dle potřeb uživatele, 
např. třikrát denně nebo vždy v určitou hodinu. Funkci pro stažení 
zpráv z Datové schránky je samozřejmě možné spustit i uživatelsky. 
V tomto případě uživatel zvolí konkrétní Datovou schránku. Funkce 
zabezpečující stažení mu poté zobrazí obsah došlých zpráv, které je 
možné buď postupně nebo najednou opět stáhnout do systému. 
Zprávy budou staženy do třídy Došlá pošta. Jejich přílohy dle 
nastavení konfigurace současně uloženy do zvolených databází. 
Samozřejmostí a současně velkou výhodou je využití WorkFlow 
nad třídou Došlá pošta. 

Zpracování zpráv z Datových schránek v Helios Green
Systém samozřejmě nabízí svým uživatelům i práci se zprávami 
přijatými z Datových schránek. Přílohy jsou zobrazeny na záložce 
záznamu Došlé pošty. Pomocí funkce (nad třídou Došlá pošta) je 

možné vybrané soubory příloh exportovat do EDM, či Externích 
souborů. Další užitečnou funkcí nad třídou Došlá pošta je 
automatické (uživatelské) zpracování příloh (strukturovaných 
souborů). Jedná se např. o zpracování souborů došlých ve formátu 
ISDOC, z kterých budou prostřednictvím funkce vytvořeny prvotní 
doklady faktur došlých. Ty pak budou automaticky uloženy do 
příslušných pořadačů. 

Odesílání zpráv do Datových schránek z Helios Green
Poslední, nicméně nikoli méně důležitou součástí, kterou řešení 
nabízí, je možnost vytvoření a odesílání zpráv do Datových schránek. 
Zpráva může být vytvořena jako zcela nová nebo jako odpověď na 
již došlou zprávu. Systém pochopitelně nabízí i možnost vytvoření 
příloh pomocí přiložení souborů z EDM, Externích souborů, či 
přímé navázání dokladů ze systému Helios Green tištěných 
prostřednictvím vybrané šablony do formátu PDF. Součástí 
odesílání zpráv do Datových schránek je i funkce na vyhledávání 
existujících Datových schránek, dle zadaných parametrů.
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Obr 4. Došlá pošta – specifické informace zprávy z DS

Co Helios Green vzhledem k Datovým schránkám nabízí?
•	 Funkci	automatického	(uživatelského)	stažení	zpráv	z	DS	do	Helios	Green	(možnost	stažení	zpráv	z	více	DS)
•	 Uložení	obálek	stažených	zpráv	do	třídy	Došlá	pošta
•	 Uložení	příloh	stažených	zpráv	do	databáze,	a	to	i	do	samostatné	SQL	databáze	mimo	produkční	prostředí	Helios	Green
•	 Zobrazení	příloh	ze	záložky	Došlé	pošty
•	 Funkci	Exportu	vybraných	záznamů	příloh	do	EDM	nebo	Externích	souborů
•	 Funkci	automatického	(uživatelského)	zpracování	strukturovaných	dokumentů	do	Helios	Green	(tvorba	dokladů	do	Helios	Green)
•	 Možnost	využití	WF	nad	třídou	Došlá	pošta
•	 Možnost	vytvoření	nových	zpráv	(připojení	příloh-EDM,	externí	soubory,	dokumenty	tištěné	šablonami	z	Helios	Green)	a	jejich	zaslání	do	
DS
•	 Vyhledávání	aktivní	DS	dle	zadaných	údajů
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Obr 1. Schéma stažení a odeslání zpráv DS - Helios Green 

Obr 2. Funkce stažení zpráv z DS do Helios Green

Obr 3. Došlá pošta – Informace o odesilateli zprávy z DS

Obr 4. Došlá pošta – specifické informace zprávy z DS

Co Helios Green vzhledem k Datovým schránkám nabízí?

Funkci automatického (uživatelského) stažení zpráv z Datových schránek do systému Helios Green (možnost stažení zpráv z více 
Datových schránek) 
Uložení obálek stažených zpráv do třídy Došlá pošta 
Uložení příloh stažených zpráv do databáze, a to i do samostatné SQL databáze mimo produkční prostředí systému Helios Green 
Zobrazení příloh ze záložky Došlé pošty 
Funkci Exportu vybraných záznamů příloh do EDM nebo Externích souborů 
Funkci automatického (uživatelského) zpracování strukturovaných dokumentů do systému Helios Green (tvorba dokladů do 
systému Helios Green) 
Možnost využití WorkFlow nad třídou Došlá pošta 
Možnost vytvoření nových zpráv (připojení příloh-EDM, externí soubory, dokumenty tištěné šablonami ze systému Helios Green) 
a jejich zaslání do Datové schránky 
Vyhledávání aktivní Datové schránky dle zadaných údajů 
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