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1. Základní informace o produktu 
„Dokumentace online!

Proč ONLINE s námi?

Produkt DOKUMENTACE ONLINE je webová aplikace přístupná našim zákazníkům 
z internetových stránek www.milota.cz. Produkt DOKUMENTACE ONLINE je našim 
zákazníkům poskytován zdarma. Naši zákazníci mají na internetových stránkách 
k dispozici centrální virtuální prostředí, kde najdou aktuální dokumenty k projektu, 
vyjádření, výkresy, zprávy, zápisy, rozhodnutí, kontakty osob a firem podílejících se 
na zpracování zakázky. Z centrálního virtuálního prostředí je dále přístup k fotografiím 
daného projektu. Samozřejmostí je archivace kompletní tištěné dokumentace 
v elektronické verzi.

Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je na trhu již 18 let. Tato 
tradice,  nás opravňuje  k nabízení dlouhodobé spolupráce. Ta je 
předpokladem k poskytování takových služeb založených na důvěře,  
jako je produkt DOKUMENTACE ONLINE. 
Právě tato služba nám umožní pravidelný kontakt se zákazníkem, 
pružné reakce na jeho potřeby. Vždyť 21. století již začalo!

Centrální systém ukládání dokumentů využívá společnost MILOTA 
Kladno již řadu let v interním prostředí. Nyní Vám naše firma jako 
skutečně jedna z prvních zpřístupňuje systém přes internetové 
stránky. DOKUMENTACE ONLINE je jedinečná svou komplexností, 
která je popsána v následujícím textu.

Dokumetace online

2. Přístup přes internetové stránky
DOKUMENTACE ONLINE je přístupná přes internetové stránky www.milota.cz. 

3. Centrální umístění dokumentů  
a struktura dokumentace

Na stránkách www.milota.cz je pro Vás vytvořeno centrální virtuální prostředí 
přístupné z jakéhokoliv místa, kde najdete vždy své dokumenty, výkresy, kontakty 
a fotografie Vašeho objektu.

Základní možnosti našeho systému DOKUMENTACE ONLINE
• Výběr Vašeho projektu uloženého v  DOKUMENTACI ONLINE
• Přístup k dokumentům rozděleným podle struktury
• Přístup k dokumentům podle data vložení do systému
• Přístup k fotografiím
• Přístup ke kontaktům všech zpracovatelů dokumentace
• Návrat do Vašeho seznamu projektů
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4. Online sledování průběhu  
zakázky a zasílání informací  
o nových dokumentech

• Během zpracování projektu Vás zapojíme do sledování nově zadaných dokumentů 
do systému DOKUMENTACE ONLINE (vyjádření, povolení, zápisy, výkresy…). 

• Po vložení nového dokumentu do systému DOKUMENTACE ONLINE Vám druhý 
den bude doručen e-mail, kde bude uveden název projektu, kde byl dokument 
vytvořen a samozřejmě název dokumentu s „ODKAZEM“. 

• Po kliknutí na odkaz v e-mailu a zadání přihlašovacích údajů na stránkách www.
milota.cz bude bez hledání zobrazen nový dokument v DOKUMENTACE ONLINE.

Email s odkazem na dokument

Časová osa projektu - archivujeme veškeré dokumenty od myšlenky realizovat stavbu 
až po odstranění stavby.

• Záloha všech dokumentů v  projektu a  kompletních jednotlivých stupňů 
dokumentace.

• Archivace vašich živých dat.

Dokumentace online

5. Záloha projektu a archivace dat

• Pro vyzkoušení prostředí DOKUMENTACE ONLINE jsme Vám zpřístupnili některé 
dokumenty našeho projektu „Rekonstrukce pivovaru Stříbro na multifunkční 
objekt“.

• V případě zájmu o  vyzkoušení  naší DOKUMENTACE ONLINE Vám na vyžádaní 
budou zaslány přístupové údaje.

6. Demo projekt - vyzkoušejte

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
mé poznámky ..............................................................................................

Toto je automaticky generovaná zpráva systému rivera - prosíme neodpovídejte 
na tuto zprávu. Níže naleznete přehled dokumentů, které byly vytvořeny nebo 
upraveny za posledních 24 hodin:
----------------------------------------------------------------------------
Název projektu: 01 - pro testování
Dokument: 352. Další výkres pro otestování reportů

Myšlenka
realizovat

stavbu
Studie Projednávání

projektu

Výběrové
řízení

zhotovitele
stavby

Povolení
užívání stavby

kolaudační 
souhlas

Údržba
stavby

Přípravné
práce

Projektové
práce

Vydané
povolení
souhlasy

Realizace
stavby

Užívání
stavby

Odstranění
stavby
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www.milota.cz

MILOTA Kladno spol. s r.o.

Huťská 1557, 272 01 Kladno
tel.: 312 829 202
fax: 312 829 203

e-mail: milota@milota.cz
www.milota.cz

Výhody dokumentace „ONLINE“

• vše je přístupné 24 hodin denně z internetových stránek www.milota.cz •
• vše přehledně na jednom místě •

• ONLINE sledování průběhu zakázky •
• službu poskytujeme ZDARMA •

• 18 let zkušeností nás zavazuje k nejvyšší kvalitě a dlouhodobé spolupráci •

21. století
už začalo!
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