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AURA sází na Publi Pro
Dnešní společnost funguje ve znamení rychlé konzumace obsahu. Žádá si dostupnost ma-

teriálů kdekoliv, preferuje časovou nezávislost a co víc, bezpečnost dat je pro ni velmi disku-

tovaným a důležitým tématem. Pokud uživatel k běžné službě navíc získá i bezkonkurenční 
přidanou hodnotu, má pocit výjimečnosti a nadhledu nad aktuální dobou.

Naše dokumenty ve vlastní aplikaci
Jsme středně velká firma s několika desítka-
mi zaměstnanců a denně pracujeme s vel-
kým množstvím dokumentů. Jejich toky jsou 
různé, a proto jsme hledali nějaké moderní 
řešení pro distribuci dokumentů, které by 
dokázalo naplnit naše potřeby. Kladli jsme 
především velký důraz na rychlé publiková-
ní, bezpečnost souborů, jednoduchý přístup 
k nim, a to i v režimu off-line. Chyběla nám 
zpětná vazba o jejich přečtení a získávání dat 
z jednotlivých dokumentů. Obojí považuje-
me za důležité pro řízení firmy.
Chtěli jsme kvalitní platformu – prověřenou, 
kontinuálně vyvíjenou a zákazníkům při-
způsobovanou, se zaměřením na efektivitu 
distribuce a vyšší ochranu interních doku-
mentů. 
 
Čas na změnu
Pořídili jsme do firmy řešení postavené na 
platformě Publi Pro. S očekáváním jsme do 
svých zařízení nainstalovali aplikaci pro fir-
my doplněnou o náš design a čekali, co se 
bude dít. Měli jsme obavu z multiplatformní-
ho prostředí, ale nakonec ani nezáleželo na 
tom, který systém používáme. Dokumenty  
v Publi Pro jsou bez problému kompatibilní  
s iOS, Android, Windows i macOS.
 
Čím zaplnit?
Získali jsme nový prostor resp. elektronic-
kou knihovnu s praktickými možnostmi po-
užívání. Ze startu jsme v knihovně aplikace 
zpřístupnili užitečné dokumenty. Firma však 
disponuje mnohem citlivějšími materiály 
pro interní použití, které je navíc potřeba 
podmínit individuálním přístupem. Daný 
uživatel je může otevírat a stahovat až po 
přihlášení. 
Dokumenty máme roztříděné v kategoriích, 
doplněné metadaty a práce s nimi je velmi 
rychlá. Postupně jsme do aplikace přidali  
i firemní směrnice, nařízení a některé stra-
tegické dokumenty firmy. Jako nadstavbu 
jsme získali moderní nástroj pro marketing. 
Stažené dokumenty mohou být totiž také 
interaktivní, multimediální, zaujmou atrak-
tivním zpracováním a co víc, jsou responziv-

ní. Takže se krásně čtou na malém displeji 
mobilu i počítači stejně jako běžné eKnihy. 
Publi Pro používá termín mKnihy právě kvůli 
multimediální a multiplatformní kombinaci 
klasického textu s tabulkami, fotografiemi, 
videi atd.
 

Bezpečnost šifrováním
Publikování a dostupnost dokumentů řídí 
administrátor. Řeší nahrávání dokumentů, 
kategorizaci i správu přístupů. Při imple-
mentaci do firemních systémů jsme navíc 
získali možnost stejného přihlašování, na 
jaké jsme byli zvyklí.
Bezpečnost je vlastnost distribuce v dnešní 
době naprosto nezbytná. Chráněné doku-
menty leží v zařízení zašifrované a jsou pří-
stupné, jen pokud nám k nim administrátor 
přidělí právo číst. Nemůžeme je však kopíro-
vat a přeposílat z aplikace, a tím i ze zařízení 
dál. Naopak dokumenty veřejně přístupné 
lze číst ve webové knihovně bez omezení.
 
Formáty
Na formátu dokumentu nezáleží. Prioritou 
pro každého uživatele je, aby byl materiál 
dobře čitelný na počítači nebo mobilu  
a kdykoliv k dispozici.  Jsme zvyklí číst eKnihy, 
PDF, využívat obrázky nebo sledovat videa  

a v závěru je pro nás nejdůležitější jejich ob-
sah. Publi Pro umí ostatní formáty otevřít  
v aplikacích k tomu určených.
 
Zpětná vazba
A ještě jedna zajímavost. Ve firmě pořádá-
me různá školení zakončená testem. Dnes 
už nemusíme jezdit na centrálu a plýtvat 
časem i náklady. Školitelé materiál vytvo-
ří v editoru a po jeho publikování ihned 
vidí, kdo si ho stáhnul a otevřel. Pomocí 
interaktivní mKnihy studujeme kdekoliv  
a kdykoliv, následně vyplníme testy a vý-
sledky odcházejí na server, kde jsou on-line 
k dispozici. Úplně stejně můžeme pracovat  
i s anketou, případně studijní literaturou pro 
sebevzdělávání.

A to vše na jednom místě a jednoduše
Postupně nám ve společnosti roste firemní 
knihovna. Administrátoři do ní v souladu  
s licenčními podmínkami pravidelně publi-
kují elektronické noviny a časopisy zakoupe-
né pro potřeby firmy.
V případě, že se počet stažených knih rozrůs-
tá, uživatel ocení sekci Moje knihy. Jak název 
napovídá, jsou zde uloženy všechny stažené 
i nakoupené knihy pro snadné vyhledávání. 
Naše knihovna je opora, ve které každý na-
jde důležité informace v souladu se svým 
oprávněným přístupem. Je strategickým 
místem efektivní distribuce dokumentů, kte-
ré má každý zaměstnanec všude k dispozici. 

I takhle může vypadat budoucnost ve 
vaší firmě
Získáte rychlý a bezpečný přehled o aktuál-
ní informovanosti, případně proškolení za-
městnanců.
Pokud máte zkušenosti z praxe, že cesta 
dokumentu k poslednímu zaměstnanci trvá 
měsíc, tak s Publi Pro je to dnes pár vteřin.

Přidej se k platformě Publi Pro a šetři cenný 
čas!
Publi.cz/pro
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