Stručný úvod k modulu VERSO ekonomického informačního systému EIS
Modul VERSO je přístupný z úvodní stránky ekonomického informačního systému EIS na adrese
http://www.eis.cas.cz, a to z počítačů připojených k ústavní síti. Přístup zvnějšku je možný prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN), kterou na váš počítač na požádání nainstaluje vedoucí Správy
výpočetní techniky Ing. M. Jarník.

Po kliknutí na odkaz Verso pod uzlem Praha EIS I se objeví přihlašovací formulář:

Jestliže neznáte své přihlašovací údaje nebo jsou nefunkční, klikněte na Zapomenuté heslo a zadejte
své sedmimístné osobní číslo nebo klikněte zde a zadejte svou ústavní e-mailovou adresu

Po odeslání vám přijde e-mailová zpráva z adresy fis@ssc.cas.cz s přístupovými údaji, které budou
mít časově omezenou platnost. Ve lhůtě uvedené ve zprávě je nutné se přihlásit do systému.
Takto lze postupovat kdykoli v budoucnosti, když zapomenete své přístupové údaje.
Po přihlášení je možné změnit heslo – viz níže.

Nabídka Moje služby
Zahrnuje položky, které se vážou k vaší osobě, důležité jsou Osobní, Dovolená, Výplata a Projekty.

V položce Osobní se zobrazují osobní údaje ve vztahu k pracovišti:

Po kliknutí na Přidat – změnit kontaktní údaje (SLR) lze doplňovat a upravovat kontaktní údaje a
určit stupeň jejich zveřejnění. Standardní varianta je „V rámci AVČR“, která umožňuje vyhledat vaše
kontaktní údaje v Adresáři zaměstnanců pracovišť AV ČR na interních stránkách AV ČR.
Položku Objednávky v MÚ nevyužíváme.
V položce Dovolená lze najít nároku a čerpání dovolené v daném roce.
V položce Výplata se shromažďují údaje o výplatách. Po kliknutí na Zobrazit výplatní pásku … se
zobrazí výplatní páska pro příslušný měsíc.
V položce Inventura lze najít seznam majetku, který vám byl jmenovitě přidělen.
Nabídka Služby řešitelům
Zpřístupňuje především údaje týkající se hospodaření s prostředky všech projektů, jichž jste řešitelem.
Z řady nabídek lze doporučit především HV zakázek, kde jsou podrobné údaje o rozpočtech projektů
a zaúčtovaných nákladech. Přístup dalších osob k těmto údajům lze zřídit po dohodě s vedoucí THS.
Návod k zacházení s tímto modulem je v příslušné uživatelské příručce (viz Moje služby / Přehled).
Nabídka Správa uživatele
Zde lze nastavit alternativní login a heslo, pokud nechcete používat přihlašovací údaje, které vám byly
přiděleny.
Nabídka Vložit hlášení do Mantis
Tato nabídka je určena k ohlašování zjištěných chyb v systému, námětů a požadavků na jeho rozvoj.
Nejasnosti nebo nesrovnalosti týkající se dat v účetnictví konzultujte s pracovníky naší THS.
Upozornění
Ekonomicko-informační systém, jehož součástí je VERSO, pracuje nad jednotnou databází společnou
pro celou Akademii věd. Se systémem tedy zpravidla pracuje najednou mnoho uživatelů, kteří do něj
ukládají data. Z toho důvodu
 aktualizace dat v celé databázi probíhá najednou v nočních hodinách a provedené změny se projeví až po této aktualizaci, tj. následující den;
 odezva může někdy trvat trochu déle; doporučujeme neklikat zběsile a raději chvíli počkat;
 účtárna z praktických důvodů provádí zaúčtování nákladů blokově v určitých intervalech; změny
čerpání prostředků se tedy mohou projevit se zpožděním několika dnů.
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