
Digitalizace
korespondence



Stávající proces korespondence je realizován mezi vězněnými a blízkými
osobami, kdy obsah jednotlivých dopisů je monitorován a kontrolován pouze
sporadicky a náhodně, bez bližšího kontextu a bez možnosti ucelení sociálního
a osobnostního (hodnotového) obrazu o jednotlivých vězněných.
Stávající vyhodnocování vnějších a vnitřních rizikových faktorů z obsahu
korespondence probíhá ze strany kompetentního zaměstnance, což s sebou
nese riziko významné subjektivity a závislosti na konkrétní fyzické osobě, která
však nedisponuje schopností memorovat veškerou korespondenci
produkovanou ze strany vězněné osoby, ale také ze strany blízkých osob, které
jsou s vězněnou osobou v písemném kontaktu.

Bližší vysvětlení principu
digitalizace korespondence



Budoucí proces korespondence bude realizován mezi vězněnými a blízkými
osobami datovým přenosem, kdy obsah jednotlivých dopisů bude monitorován
a kontrolován soustavně a v reálném čase, s možností vyhodnocovat obsah v
kontextu a s následnou možností analyzovat konkrétní data/informace ze
strany softwaru a případně postoupit tato data k odborným zaměstnancům za
účelem zpracování znaleckých / písemných hodnocení vězněných osob.
Vyhodnocování vnějších a vnitřních rizik bude tedy činěno z komplexních a
kompletních dat a informací o vězněné osobě, která je jednak sama produkuje
a jednak přijímá ze strany blízkých osob, jenž tvoří základní sociální zázemí
vězněné osoby a jenž má zásadní vliv na vězněnou osobu nejen v přímém
výkonu trestu odnětí svobody, ale především v případě podmíněného
propuštění, či propuštění po vykonání celé délky vyměřeného trestu.

Bližší vysvětlení principu
digitalizace korespondence



Stávající vytěžování a práce s daty / informacemi o vězněných osobách
produkovaných z osobní korespondence probíhá mechanismem dílčích úkonů
kompetentních zaměstnanců, kteří fakticky musí korespondenci převzít ze
shromaždiště, vytřídit, identifikovat vězněné osoby a následně fakticky„pročíst“
veškerou korespondenci vězněných osob, kterou následně subjektivně
vyhodnotili jako více, či méně rizikovou a případně s obsahem korespondence
nadále pracují.

Bližší vysvětlení principu
digitalizace korespondence



Budoucí vytěžování a práce s daty / informace o vězněných osobách
produkovaných z osobní korespondence bude probíhat prostřednictvím
přenosu dat, při odesílání fyzického dokumentu ze strany vězněné osoby, bude
docházek k převodu na digitální formát za užití hardware (např. scan aj…),
přičemž příjemce korespondence bude o jejím doručením a možnosti
vyzvednutí v uživatelském rozhraní informován prostřednictvím e-mailu, SMS
zprávy, notifikace. Kdy bude možné aby se příjemce první korespondence měl
možnost registrovat a vytvořit komunikační kanál s vězněnou osobou.  Při
odesílání digitálního dokumentu ze strany blízké osoby, bude docházet k
odeslání digitálního formátu za užití softwaru (např. webové rozhraní, aplikace)
do centrálního úložiště a k následnému přerozdělení do jednotlivých věznice ->
oddělení -> vězněným osobám a to za účelem finálního tisku fyzického
dokumentu, kterou vězněné osobě předá kompetentní zaměstnanec při
standardizovaném výdeji korespondence ve všední / pracovní dny.

Bližší vysvětlení principu
digitalizace korespondence



Infografika k digitalizaci
korespondce OD vězněné osoby

Uživatel / Odesílatel

Fyzický dokument

HW + SW pro přenos
dokument

Cloud / Server
Aplikace / Rozhraní

Uživatel / Příjemce
VĚZNĚNÁ OSOBA



Uživatel / Odesílatel

Fyzický dokument

Cloud / Server

Aplikace / Rozhraní

Kompetentní osoba

Uživatel / Příjemce

VĚZNĚNÁ OSOBA

TIŠTĚNÝ

TISK

ZAMĚSTNANEC VS ČRBLÍZKÁ OSOBA

Infografika k digitalizaci
korespondce PRO vězněné osoby



Datový tok

Centrální datové uložiště
Datové centrum poskytovatele služby 

Sběrné datové uložiště

KONKRÉTNÍ
VĚZNICE

JEDNOTLIVÁ
ODDĚLENÍ VĚZNICE

VĚZNĚNÉ OSOBY

Civilní uživatel

Instituce

Advokáti



Kontrola obsahu dokumentu pro běžnou
korespondenci

Centrální datové uložiště
Datové centrum poskytovatele služby 

VĚZNĚNÉ OSOBY

CIVILNÍ OSOBY

SW PRO KONTROLU
OBSAHU DOKUMENTŮ



Kontrola obsahu dokumentu pro úřední
korespondenci

Centrální datové uložiště
Datové centrum poskytovatele služby 

VĚZNĚNÉ OSOBY

INSTITUCE

BEZ KONTROLY
OBSAHU DOKUMENTŮ

ADVOKÁTI



Uživatel (blízká osoba - civilní)

Identifikační číslo ("ID")
Uživatelské rozhraní na webové platformě / mobilní aplikaci
Možnost tvorby / editace dokumentů
Notifikace na mobilní telefon / email o doručení dopisu
Možnost smazání dokumentu z uživatelského rozhraní (v
administračním zůstává uchována) 



Uživatel (vězněná osoba)

Identifikační číslo ("ID")
Uživatelské rozhraní v používaném hardwaru
Krokový mechanismus přihlášení ->skenování->odesílání
Možnost smazání dokumentu z uživatelského rozhraní (v
administračním zůstává uchován) 



Administrátor (zaměstnanec VS ČR)

Uživatelské rozhraní na webové platformě
Možnost nahlížet / měnit nastavení uživatelských účtů - přidávání /
odebírání příjemců (adresátů) z řad civilních osob
Možnost nahlížet do archivu (inboxů / outboxů)
Příjmat notifikace o závadových zjištěních z obsahu dokumentů -
alerty



Vězněné osoby

efektivita
rychlost
cena
utužování sociálních vazeb

Státní aparát

efektivita práce zaměstnanců
významné přímé a nepřímé úspory
analýza a práce s daty

VÝHODY ŘEŠENÍ



Kontakt
ČFTI s.r.o.

Francouzská 6167/5, Ostrava
720 264 007

www.obsahovymarketing-cfti.cz
info@obsahovymarketing-cfti.cz

 

Kontakt
Český Fair Trade Institut z. s.
Francouzská 6167/5, Ostrava

720 264 007
www.cfti.cz
info@cfti.cz

 


