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eSeF e-hramba

Zakonsko skladno e-arhiviranje
..Uporaba akreditiranih storitev varne hrambe zmanjša poslovna tveganja ter zniža skupne stroške lastništva elektronskega arhiva. S

4*.5 LJ[ESVyVKFOBKTPEPCOFKuFUFIOPMPHJ
storitvijo e-SeF E-hramba ZVDAGA do hitre uvedbe e-arhiva brez začetnih naložb in skritih stroškov..
OFTMKJWPTUJJO[NPHMKJWPTUJQSJEPMHPSPÂOFN

Elektronsko poslovanje pomeni opustitev upora-

KFQPEBULPWQPUFLBOBPCFIMPLBDJKBIJTUPÂBTOP
be papirnih dokumentov. Ti namreč ustvarjajo viSB[MJÂOJIQPUSFTOJIPCNPÂKJIJOTUBPEEBMKFOJWFÂ
FNFMKTLJWEPSJ SVuJMOJWFUSPWJ QPyBSJ 1PTFCOB

soke stroške poslovanja. Še največ s tem, da so
delovni postopki, ki temeljijo na uporabi papirnih
dokumentov izredno zamudni in intenzivni. Pri
OVUOPuUFWJMPVQPSBCOJLPW;BISBNCPQPEBULPW
prehodu na e-poslovanje in uporabo e-dokuJUBMOJIWTFCJO$FMPUOPTUSFyOJuLPJOGSBTUSVLUVSP
mentov SBTUJ
pa se
pojavlja
pereče vprašanje, kako neO OBE[PS JO TQSFNMKBOKF
PCTFHB
QPEBULPW
PKOBPQSFNB [BuÂJUFOBQSFEJ[QBEPN
QPEWPKFOJ
sporno zagotavljati
originalnost dokumentov v
TU
digitalni obliki. Odgovore daje varna hramba oziroma bolj priljubljeno elektronsko arhiviranje.
NJQSPHSBNJUFSOFQPPCMBuÂFOPVQPSBCP4USPKOF
Informacijska rešitev varne hrambe zagotavlja
COJJOUFSOFUOJQSFIPEJTLSCJKP[BWBSOPuJGSJSBOP
originalnost
in pravno
veljavnost shranjenih dokuWMKBKP EPCSF QSBLTF
QSJ PCWMBEPWBOKV
PNSFyOJI
BTFVQPSBCMKBKPVOJLBUOBVQPSBCOJuLBJNFOBJO
mentov skozi ves čas njihove uporabnosti. SisteBCOJLPNJOQPEBULPWOJNTSFEJuÂFNTFQSFUBLBKP
mom, ki jih preveri in potrdi Arhiv Republike SloCJUOFHBBTJNFUSJÂOFHBuJGSJSBOKB"&4
venije, pa pravimo, da so akreditirani. Pri tem gre
OVEOJLPW ; WFÂLSBUOJNJ
QPWF[BWBNJ
lahko zaPQUJÂOJNJ
akreditacijo
bodisi strojne bodisi programske opreme za elektronski arhiv, kar je zanimivo, če želi organizacija zgraditi lasten arhiv.
PMOKVKFOBKWJuKFTUBOEBSEFHMFEFĎ
[JÂOFWBSOPTUJ
Trenutno so zaradi
visokih začetnih naložb in tveBE[PSPWBOJOPNFKFO[VQPSBCPCJPNFUSJÂOFHB
ganj v resnici bolj aktualne akreditirane storitve, ki
PKOJIVTUBOPW1PEKFUKFKF[BDFMPUOPQPTMPWBOKF
FNTLJ QSJTUPQ Ljih
WBSPWBOKV
JOGPSNBDJK
4*.5 JNB
zagotavljajo
nekateri
ponudniki arhivskih stoOFJOUFIOPMPuLFQPTUPQLF WTLMBEV[WFMKBWOP
ritev, na primer podjetje SIMT, d. o. o. Te jim namreč
ob akreditiranih notranjih pravilih oziroma procesih zagotavljajo najhitrejši način za zakonsko skladKP [BHPUBWMKBKP [NPHMKJWJ HFOFSBUPSKJ JO TJTUFN
no e-arhiviranje. Drugače povedano, če bodo orWFFMFLUSJÂOFFOFSHJKF7TBLBMPLBDJKBJNBMBTUOP

O[SBÂOPWMByOPTU[BEFMPWBOKFOBQSBW/BPCFI

ganizacije imele akreditirana svoja notranja pravila
in bodo elektronsko arhivirale z uporabo takšnih
storitev, bodo njihovi dokumenti že po predpostavki pravno veljavni v primeru sodnih, revizijskih ali kakšnih drugih postopkov. Organizaciji
torej ne bo potrebno najemati pooblaščenih revizorjev in izvajati zamudnih postopkov dokazovanja originalnosti dokaznega gradiva.

fonskih klicev, naročil, računov, pogodb in
tehničnih specifikacij v primeru reklamacijskega
postopka, lahko pa tudi pregled vseh prejetih in
izdanih računov za neko obdobje v primeru
davčne revizije. E-hramba ima vgrajeno zmožnost
inteligentnega iskanja po arhivskem gradivu, ki
omogoča hitro pridobivanje informacij, kar je še
posebej pomembno pri delu s strankami in poslovnem odločanju. Storitev je možno uporabljati bodisi prek spletnega odjemalca bodisi integrirano v lastniške aplikacije, kar omogoča poenostavitev in avtomatizacijo postopkov.

Kakovost storitve vpliva
na kakovost dela

Prednosti storitev

• časovno žigosanje
• preverjanje
digitalno
podpisanih
e-dokumentov
• samodejno podaljševanje avtentičnosti
e-podpisa s časovnim žigosanjem tekom
celotne dobe hrambe
• arhiviranje različnih datotečnih formatov oziroma digitalnih vsebin (poslovni
dokumenti, slikovne datoteke, zvočni in
video posnetki ...)
• shranjevanje digitalnih vsebin v skladu s
klasifikacijskim načrtom
• določanje trajanja hrambe arhivskih vseSPTVQMKF
TJJOGP!TJNUTJ
bin v skladu z zakonodajo in poslovnimi
zahtevami
• širok nabor nastavljivih in standardnih meta
podatkov za iskanje po arhivskem gradivu
• integracija arhivskih storitev v informacijske sisteme in aplikacije naročnika

www.racunalniske-novice.com

Storitve e-hramba ZVDAGA delujejo na visokozmogljivi informacijski infrastrukturi, ki je zgrajena z uporabo gradnikov vodilnih proizvajalcev. Dostop do arhivskega gradiva je izveden s
pomočjo varovanih in šifriranih povezav ter uporabe certificiranih digitalnih potrdil. E-hramba
zagotavlja 99,99-odstotno razpoložljivost, pri
čemer SIMT podatke varnostno hrani na treh
oddaljenih lokacijah. Stalna dežurna služba
skrbi za neprekinjeno podporo uporabnikom
24 ur na dan, vse dni v letu.
(P.R.)

/BKCPMKWBSOP
TISBOKFWBOKFJOBSIJWJSBOKF
QPEBULPWJOEJHJUBMOJIWTFCJO
Smisel je povečanje produktivnosti

EQPSPVQPSBCOJLPNVSOBEBO
WTFEOJWMFUV
eSeF e-hramba
ZVDAGA

SIMT kot edini v državi naročnikom ponuja
storitve varne hrambe, ki se izvajajo v skladu
s standardom upravljanja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005, za katere se izvaja
Upravno območje, podeljeno s strani Ministrstva za notranje zadeve RS, in so akreditirane s strani Arhiva Republike Slovenije.

Lahko bi rekli, da je pravna veljavnost e-dokumentov bolj nujno zlo kot največja vrednost
elektronskega arhiva. Ta se namreč skriva v
znižanju stroškov poslovanja in povečanju operativne učinkovitosti.
V podjetju SIMT, d. o. o., so v okviru zunanjih storitev informacijskih tehnologij e-SeF ponudili
akreditirano storitev E-hramba ZVDAGA. Gre za
storitev, ki deluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
(ZEPEP) ter z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in je ena redkih, ki je preverjena s strani
Arhiva Republike Slovenije.
E-hramba ZVDAGA uporabnikom ponuja storitve konsolidiranega arhiva kar pomeni, da lahko
v njem dolgoročno hranijo različno dokumentarno gradivo, od poslovnih dokumentov, e-pošte
in spletnih strani do različnih zvočnih in video zapisov. Konsolidirani arhiv uporabnikom omogoča
dostop do vseh elektronskih dokumentov, ki so
povezni z neko zadevo, na primer pregled tele-
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