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1 Uvod 
 
Področje obvladovanja dokumentov v velikih organizacijah je eno najbolj zanimivih področij, 
ki se hitro razvija in spreminja poslovni svet, a hkrati prav zaradi svoje kompleksne narave 
postaja tudi vse bolj pereč problem. Organizacije vse bolj prepoznavajo njegovo pomembnost. 
 
Rast količine informacij v sodobnem svetu je eksponentna. Izraža se z nastajanjem vse večjih 
količin dokumentov in zapisov. Ekspanzija je na eni strani posledica enostavne izdelave 
dokumentov v elektronski obliki in cenenega tiskanja na papir, na drugi strani pa naraščajočih 
zahtev, na primer sistema kakovosti, zaradi katerih organizacije proizvajajo vse večje število 
dokumentov in zapisov. 
 
Izvor večine dokumentov je v elektronski obliki. Dokumentiranje procesov je postalo 
tehnološko, finančno in organizacijsko breme, zato rešitve za nastale probleme praviloma 
iščemo v uvajanju informacijskih tehnologij. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu, ki smo ga sprejeli tudi v Sloveniji, odpira široke možnosti elektronskega načina 
poslovanja. 
 
Celovito obvladovanje dokumentov v elektronski obliki je izjemno zahtevno multidisciplinarno 
področje. Poleg obvladovanja same informacijske tehnologije pa se pri njenem uvajanju 
srečujemo tudi z organizacijskimi izzivi, spremembami in optimizacijo poslovnih procesov, 
zagotavljanjem varnosti ter seveda s povratno analizo posledic uvedbe sistema za upravljanje z 
dokumenti na elektronski način. 
 
Eden od razlogov za veliko zahtevnost pri uvajanju je tudi v tem, da takšni elektronski sistemi 
še niso prav pogosti in da pri uvajanju neredko manjka tudi nekaj praktičnih izkušenj, kot je na 
primer, kako se lotiti problemov, ki jih pred tem nismo poznali niti pričakovali.  
 

1.1 Opredelitev problema 

 

Nove tehnologije se razvijajo v tesni povezavi z nastankom novih nosilcev informacij, ti pa 
ponujajo široke možnosti pri uporabi arhivskega gradiva, istočasno pa so lahko že sami po sebi 
arhivsko gradivo (Turban, 2002). Nove tehnologije in novi nosilci informacij omogočajo boljšo, 
lažjo, enostavnejšo in hitro uporabo arhivskega gradiva ter lahek dostop do informacij, ki so 
zapisane v arhivskem gradivu. 

 
Dnevno se srečujemo z velikimi količinami različnih vrst dokumentov, katerih obdelovanje in 
hranjenje v papirni obliki ovira nemoteno delo in hitro sprejemanje poslovnih odločitev. Poleg 
navedenega ne smemo pozabiti tudi na izredno visoke stroške, ki pri tem nastajajo (Jereb, 
1994). Tako je v podjetjih 90 % premoženja-znanja spravljenega v dokumentih, ne pa v 
podatkovnih bazah. Zaradi tega ima pri izmenjavi znanja in informacij vse večji pomen 
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ustrezna informacijska tehnologija, ki omogoča cenejši zajem, shranjevanje dokumentov in 
skupno rabo znanja. Celovito upravljanje znanja pa vključuje naslednje zahteve: 

• prava informacija ob pravem času, 

• aplikacije za dostop do vsakovrstnega znanja, 

• dostop do informacij kjerkoli in 

• spreminjanje načina dosedanjega dela. 
 
Število dokumentov in posledično obseg dela v podjetjih naraščata letno med 15 in 25 %. Brez 
učinkovitega sistema za upravljanje z njimi je težko nadzorovati množico dokumentov v 
podjetju. Ob tem strmo rastejo stroški obdelave. Veliko znanja in informacij, hranjenih v 
dokumentih, pa ostane neuporabnih.  
 
Z uvedbo osebnih računalnikov in povečano uporabo tiskalnikov se je njihova količina 
sorazmerno povečala, namesto da bi se zmanjšala. 
 
Razvoj novih informacijskih tehnologij je posegel tudi na to področje. Z uvedbo novih rešitev 
za upravljanje z dokumenti v elektronski obliki se lahko produkcija novih dokumentov ustavi 
ali celo zmanjša. Z omejevanjem ustvarjanja papirnih dokumentov in s prenosom pomembnih 
informacij v elektronsko obliko se občutno izboljšajo pogoji dela. Dokumenti so uporabnikom 
dosegljivi kadarkoli, ne glede na njihovo lokacijo. Stroški, povezani z izgubo časa pri iskanju 
dokumentov, razmnoževanjem, distribuiranjem in hranjenjem dokumentov, so samo še 
neprijeten spomin. 
 
Samostojni dokumentni sistemi do določene meje zadovoljijo potrebe današnjega časa. 
Kompleksne rešitve pa v povezavi z obstoječimi informacijskimi sistemi popolnoma 
spremenijo uporabnost elektronskega dokumentnega sistema. Elektronski dokumentni sistem 
tvori skladišče informacij, dostopnih in uporabnih skozi daljše obdobje (Jereb, 2001). Prenos 
različnih oblik podatkov iz obstoječih aplikacij je zagotovilo, da aplikacije delujejo hitro in 
zanesljivo tudi takrat, ko so količine obdelanih podatkov velike. Podatki so varno shranjeni na 
mediju, ki zagotavlja dostop do dokumentov iz različnih aplikacij v zelo kratkem času. 
 
Elektronski dokumentni sistem ali – kot ga danes radi imenujemo – "upravljalnik vsebine" je 
nepogrešljiva rešitev za podjetja in ustanove, ki se srečujejo z velikimi količinami dokumentov 
in informacij, ter za vse tiste, ki skušajo uporabiti tehnologijo za izboljšanje delovnih pogojev 
in stremijo k zniževanju stroškov. 
 
V podjetju, kjer sem zaposlen, se vsak dan srečujemo z ogromnimi količinami informacij in 
podatkov, ki jih zaposleni dobivamo iz raznih virov: dobavitelji, kupci, tehnična dokumentacija, 
dokumentacija naročanja storitev, projektna dokumentacija ipd. Večina teh informacij se hrani 
na papirju, prav tako kroženje in podpisovanje dokumentov v podjetju še vedno poteka ročno in 
po klasični poti. Kljub doslednosti podpisnikov ostaja velik problem zamud, saj se kroženje 
enega dokumenta s petimi podpisniki zavleče do 14 dni, kar občutno vpliva na poslovne 
procese, zamude projektov ipd.  
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1.2 Namen magistrskega dela 

 
Namen magistrskega dela: 
 

• proučiti nove tehnološke rešitve, ki obstajajo v svetu na področju elektronskega 
arhiviranja, upravljanja z dokumenti in elektronskega obvladovanja dokumentov, kar 
ima za posledico pridobivanje koristi za podjetje, zmanjševanje njegovih stroškov in 
posledično pridobivanje na ugledu pri matičnem podjetju; 

• raziskati različne načine hranjenja dokumentov, poiskati prednosti in slabosti; 

• pripraviti okolje za uvedbo dokumentnega sistema ob prihodu novega informacijskega 
sistema za računovodsko službo, službo nabave in finančno službo ob predpostavki, da 
je v podjetju že uvedena zasnova arhivskega sistema; 

• podrobneje analizirati stanje trenutnih arhivov (delno elektronsko, velik del papirno), 
analizirati obstoječo aplikacijo, ki bi lahko služila kot dokumentni sistem; 

• pripraviti prototip elektronskega podpisovanja računov pri likvidaciji (podrobneje 
analizirati sistem, ki bi služil kot dokumentni sistem in ki bi bil močno povezan s 
prihajajočim SAP R/3 sistemom); 

• implementirati dokumentni sistem in ga integrirati v obstoječi poslovni proces, ga 
povezati z obstoječim elektronskim arhivom in s prihajajočimi aplikacijami.  

 

1.3 Cilji magistrskega dela  

 
Pred štirimi leti se je v našem podjetju ob uvedbi elektronskega arhiva, ki je arhiviral predvsem 
izpisne liste z glavnega strežnika, porabo papirja nekoliko znižala, vendar je začela v zadnjem 
času ponovno naraščati zaradi novih informacijski sistemov, vedno večje količine podatkov ipd. 
Hkrati so časi podpisovanja in kroženja dokumenta ostali na precej slabi ravni.  
 
Natančnejši pregled kroženja določenih dokumentov je pokazal, da se večina procesov dogaja 
brez podpore informacijskega sistema. Edina prisotnost računalniške tehnologije je na začetku 
procesa, ko se besedilo sestavi, in na koncu procesa, ko je treba pretipkati oz. vnesti na primer 
odobreni znesek investicije v centralni sistem.  
 
Poleg tega se spremljevalne službe proizvodnji počasi integrirajo v osrednji centralni 
informacijski sistem SAP R/3, ki bo nadomestil obstoječe sisteme, povezal delovne tokove, … 
 
Glavni cilji magistrskega dela so:  
 

• zmanjšani stroški poslovnih procesov (strošek papirja, tiskanja in časa), 

• izboljšane povezave med delovnim procesom in dokumentnim sistemom,  

• izdelan prototip elektronskega podpisovanja računov pri likvidaciji, 

• implementiran dokumentni sistem. 



Uvajanje dokumentnega sistema v velikem podjetju 

 
4 

1.4 Metode dela 

 
Pri magistrskem delu bom uporabil znanja, pridobljena na podiplomskem študiju na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani, in izkušnje, pridobljene z delom v službi informatike v podjetju. Pri izbiri 
tehnologij in načrtovanju dokumentnega sistema se bom opiral na domačo in tujo literaturo, 
smernice največjih svetovnih proizvajalcev programske opreme in splošne svetovne trende. V 
veliko pomoč je izmenjava izkušenj z uporabniki in strokovnjaki – ostalimi informatiki v naši 
službi, informatiki v centrali matičnega podjetja, dobavitelji programske opreme in zunanjimi 
izvajalci. 
 
Za seznanjanje z vsebino obravnavane tematike bom uporabil naslednji metodi: 

• študij domače in tuje literature (knjige, članki, poročila ipd.), 

• študij vsebin strokovnih člankov na internetu. 
Za ugotavljanje obstoječega in želenega stanja v tovarni bom uporabil metodo sistemske 
analize, ki bo vsebovala: 

• študije primerov, 

• študij dokumentov in izkušenj vodilnih proizvajalcev v svetu s tega področja, 

• intervjuje in konzultacije s strokovnjaki in uporabniki. 
 
Za razvoj novega informacijskega sistema bom uporabil kombinacijo metode 
prototipa in metode življenjskega cikla. 
 
V prvem delu bo magistrsko delo na podlagi literature in člankov s področja arhiviranja in 
poslovnih procesov, ki zajemajo velike količine mobilne dokumentacije, podalo teoretične 
osnove dokumentnega sistema in arhivskega sistema.  
 
V drugem delu bo predstavljena analiza potreb po dokumentnem sistemu v podjetju. Tu bo 
podana slika trenutnega stanja arhivskega sistema, potrebe po dokumentnem sistemu, 
upravičenost postavitve sistema in pogled na uporabo elektronskih dokumentov s pravnega 
vidika. 
 
V nadaljevanju bo predstavljen razvoj in implementacija prototipa enega delovnega toka 
(workflowa), s katerim bo "prebit led" za nadaljevanje projekta. V zadnjem delu pa bomo videli 
kompatibilnost starega in novega sistema v računovodstvu z dokumentnim sistemom. 
 

2 Informatizacija družbe in poslovanja 

2.1 Pomen podatkov za družbo  

 
Večja podjetja, upravni organi, javni zavodi in druge organizacije že od začetka sedemdesetih 
let z velikimi računalniškimi sistemi vodijo različne uradne evidence (register organizacij, 
zemljiški kataster, register motornih vozil) in javne zbirke osebnih podatkov (register in popis 
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prebivalstva, register zavarovancev, evidenco vojaških obveznikov), skoraj vsi pa računalniško 
vodimo poslovne knjige s področja knjigovodstva in računovodstva. Z elektronskimi podatki 
polnimo zbirke podatkov in jih skrbno arhiviramo predvsem na magnetne trakove, magnetno-
optične diske in zgoščenke. Hkrati z neprestano spreminjajočo se računalniško strojno in 
programsko opremo v teh ustanovah tudi dokaj vzorno skrbijo za presnemavanje ter nadaljnjo 
trajno uporabnost elektronsko arhiviranih podatkov.  
 
Povsem drugačna pa je slika z elektronskim arhiviranjem dokumentov, ki jih pri poslovanju v 
službi ali doma že več kot petnajst let ustvarjamo ob pomoči najrazličnejših osebnih 
računalnikov in računalniških programov za pisanje besedil. V zadnjih letih pri pisarniškem 
delu oblikujemo elektronske dokumente predvsem v okolju Windows s programi Word, 
WordPerfect, Excel, Lotus Notes in drugimi. Dokumente takoj po oblikovanju shranimo na 
diske, programi pa jih tudi samodejno kopirajo. Vendar to še ni arhiviranje!  
 
Elektronske dokumente običajno shranjujemo oz. kopiramo na diskete in zgoščenke. Tako 
"arhiviranje" je večinoma bolj naključno, predvsem pa odvisno od posameznika in ni sestavni 
del sistematičnega arhiviranja dokumentacije posamezne ustanove, ki bi morala skrbeti za 
urejeno klasično in elektronsko arhiviranje. V bistvu pomeni le odlaganje disket in zgoščenk v 
predale in omare po pisarniških prostorih, kjer sčasoma lahko postanejo nečitljive oz. 
neuporabne. Pogosto se zgodi, da jih že po nekaj letih ni mogoče več kopirati ali prebrati v 
celoti.  
 
Na drugi strani elektronsko oblikovane dokumente večinoma še vedno tiskamo na papir in jih v 
fizični obliki tudi arhiviramo na klasičen način, čeprav bi jih večinoma lahko arhivirali samo v 
elektronski obliki. Zadostiti bi morali le pogojem zakona o elektronskem poslovanju. V fizični 
obliki na papirju pa bi morali ohranjati dokumente le, kadar to zahtevajo predpisi, v fazi 
uvajanja elektronskega poslovanja, če še nimamo verificiranega elektronskega podpisa in 
podobno. 
 
Zaradi starih navad, da je treba vse dokumente hraniti na papirju in zaradi vedno večje količine 
podatkov se podjetja spopadajo s spodaj naštetimi problemi. Podatke so v ZDA zbrale različne 
svetovalne in raziskovalne organizacije. (Žumer, 2002): 
 

• Do 90 % dokumentov, s katerimi imamo opravka vsak dan, je pomešanih. 
 

• 90 % tipičnih opravil v pisarni predstavlja zbiranje, razvrščanje in razpošiljanje 
dokumentov. 

 

• 7,5 %–15 % dokumentov se izgubi in za njihovo iskanje porabimo do 30 % svojega 
časa. 

 

• Stroški hranjenja dokumentov na papirju znašajo 4,55 $/Mb (841,75 SIT/Mb), na 
optičnem disku pa 0,06 $/Mb (11,1 SIT/Mb) (infoSRC.SI, 2000). 
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• V podjetjih naredijo v povprečju več kopij istega dokumenta. 
 

• Podjetja hranijo 90 % svojega znanja na papirjih in s prehodom na elektronsko 
obravnavanje dokumentov lahko zmanjšajo obseg arhiva za 60–80%. 

 
Tako vidimo, da dokumenti v poslovnem procesu igrajo zelo pomembno vlogo. Odločitev je na 
strani podjetja – ali delovati po normah, ki so že dolgo časa prisotna v podjetju, ali s pomočjo 
novih tehnologij pridobivati konkurenčno prednost na trgu.  
 

2.2 Koli čina podatkov – neobvladljivost  (časovna in koli činska ) 

 
Upravljanje dokumentov v podjetjih in organizacijah je že dolgo problem, ki se ga skušamo 
lotiti na različne načine. Informatizacija sicer poenostavlja obvladovanje obsežne 
dokumentacije, vendar hkrati predstavlja nove izzive pri usklajevanju z različnimi poslovnimi 
procesi. Sistemi za upravljanje z dokumenti zato pogosto predstavljajo kompleksne platforme, 
tesno vpete v obstoječo infrastrukturo z namenom poenostaviti in pospešiti izvajanje različnih 
procesov na eni strani ter zniževati stroške obdelave in hranjenja na drugi.  
 
Upravljanju dokumentov se v zadnjih letih posveča vedno več pozornosti. Razlogov je več. 
Današnje konkurenčno okolje zahteva vedno bolj natančno dokumentacijo pri poslovanju. 
Temu so se pridružili še različni regulatorni ali standardizacijski organi, ki zahtevajo izčrpnejše 
dokumentiranje dogodkov, procesov ali izdelkov. Ne nazadnje smo priča vse bolj intenzivni 
informatizaciji, ki je za seboj potegnila zamenjavo papirja z dokumenti v nematerializirani 
obliki. Nov način poslovanja seveda zahteva, da se problemov obvladovanja elektronske 
dokumentacije lotimo drugače, kot smo bili vajeni sicer.  
 
Približno tri četrtine poslovnih informacij danes najdemo v dokumentih. Potreba po 
obvladovanju obsežnih količin dokumentov je zato sprožila hiter razvoj sistemov za upravljanje 
z dokumenti (Document Management System – DMS). Namen uvajanja takih sistemov je 
poenostaviti in izboljšati poslovne procese, katerih temeljni elementi so prav dokumenti. Sistem 
omogoča uporabnikom, da se laže in učinkoviteje spopadejo s sproti nastajajočo 
dokumentacijo.  
 
Uvajanje dokumentacijskih sistemov je seveda zahteven proces, saj je treba v določenih 
primerih poseči tudi v uveljavljene načine dela. Posledice se lahko poleg tega močno poznajo 
tudi na organizacijskih spremembah. Te nemalokrat predstavljajo večji del prizadevanj za 
uvedbo takih sistemov in so za številne organizacije težko obvladljiva ovira. 
 
Volumen dokumentacije raste zaradi: 

• zakonodaje – zakonski roki hrambe dokumentov začnejo teči od konca tistega leta, ko je 
zadeva zaključena (letni računovodski izkazi – trajno; končni obračuni plač zaposlenih – 
trajno; glavna knjiga in finančni dnevnik – 10 let); 
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• povečevanja poslovanja (ob istem številu zaposlenih); 

• internih predpisov – izkustvena določitev (uporabna vrednost dokumentacije). 
 

Razlogi za hrambo na sodobnih nosilcih 
Poglavitni razlogi za hranjenje dokumentarnega gradiva na sodobnih nosilcih so: 
 

• dostopnost dokumentov: pri tem mislimo na časovno in krajevno neodvisnost, saj so 
dokumenti prek spleta lahko dostopni takrat in tam, kjer jih potrebujemo; 

• razpoložljivost dokumentov: zaradi možnosti oddaljenega dostopa do elektronsko 
arhiviranih dokumentov na osrednji lokaciji ni dodatnih stroškov posredovanja, 
razmnoževanja in razpošiljanja dokumentov;  

• zmanjšanje stroškov, povezanih z arhivom: stroški poslovnih prostorov, ki jih zaseda 
dokumentacija v papirnati obliki, stroški tiskanja in fotokopiranja dokumentov ter 
stroški časa, porabljenega za iskanje dokumentov v arhivu, imajo znaten delež v 
poslovanju vsakega podjetja, čeprav jih le redko merimo in so zato manj opazni; 

• zaščita pred izgubo in poškodovanjem dokumentov: dokumente v izvirniku hranimo 
v registratorjih, zato je možnost nenadzorovanega iznosa dokumentov najpogosteje iz 
arhiva, (ki nikoli več niso vrnjeni na svoje mesto) zelo velika. Pri elektronskem arhivu 
tega tveganja ni več;  

• lažji nadzor nad uporabo dokumentov: sistemi za elektronsko arhiviranje 
dokumentov zagotavljajo natančen nadzor nad uporabo določenega dokumenta in 
beležijo vsak vpogled, spremembo ali izpis dokumenta, kar zagotavlja revizijsko 
sledljivost skozi ves čas hrambe; 

• zagotavljanje integritete in aktualnosti dokumentov: če dokumente obravnavamo 
dosjejsko, lahko s pomočjo sistemov za elektronsko arhiviranje in upravljanje z 
dokumenti ves čas dodajamo nove priloge k osnovnim dokumentom, tako da imamo 
vedno dostop do zadnje različice dokumentov ali dosjejev in s tem do celovite 
informacije; 

• lažje obvladovanje delovnih procesov: do elektronsko arhiviranih dokumentov lahko 
dostopamo kar iz aplikacij, s katerimi opravljamo posamezen poslovni proces. Tako bi 
lahko na primer dostopali do elektronsko shranjene pogodbe ali naročilnice kar iz 
aplikacije, v kateri izdajamo račune. 

 

2.3 Poslovne usmeritve in trendi  (sistemi upravljanja z dokumenti ) 

 

2.3.1 Sistemi upravljanja z dokumenti 
 
Sistemi upravljanja oz. ravnanja z dokumenti poleg osnovnih aktivnosti rokovanja z dokumenti 
vključujejo tudi razne tehnologije, kot so tehnologije arhiviranja skeniranih dokumentov, 
tehnologija podatkovnih skladišč, upravljanje delovnih procesov (workflow) idr. 
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Sistemi upravljanja z dokumenti uporabniku informacijskega sistema omogočajo preprosto in 
hitro iskanje informacij, nadzor dostopa do datotek, beleženje različic dokumentov in urejanje 
informacij v mape. Iz poslovne perspektive omogoča upravljanje z dokumenti konkurenčno 
prednost zaradi povečane učinkovitosti zaposlenih, izboljšanega sodelovanja, hitrejšega 
odločanja in krajših proizvodnih ciklov (Zalovšek, 1997). 
 
Svetovalno podjetje Delphi Consulting Group je upravljanje z dokumenti opisalo kot "… način 
shranjevanja, preprostega iskanja in obdelave podatkov v dokumentih v celotnem življenjskem 
obdobju dokumenta." Če poenostavimo: spremeni se upravljanje in nadzor v sistemu 
upravljanja z dokumenti, neorganizirane zbirke dokumentov pa se oblikujejo v dostopne zbirke 
informacij. 
 
Po drugi definiciji pa lahko sisteme upravljanja z dokumenti opišemo kot računalniško podprte 
sisteme za: 

• zajemanje, 

• sestavljanje, 

• shranjevanje, 

• evidentiranje, 

• elektronsko distribucijo, 

• indeksiranje,  

• preiskovanje, 

• arhiviranje dokumentov. 
 
So celoviti sistemi za obvladovanje vsakovrstne dokumentacije v podjetju. Pri tem za 
dokumente ni pomembno, v kakšnem formatu so narejeni (to pomeni, da so lahko tekstovni 
dokumenti, preglednice, slike, telefaksi, oblika elektronske pošte, …). Sistem ravnanja z 
dokumenti mora skrbeti za dokumente od nastanka (v elektronski obliki) do arhiviranja 
dokumentov skozi njihov celoten življenjski cikel (Pečar, 1997). 
 
Sistemi za upravljanje z dokumenti delujejo v arhitekturi odjemalec/strežnik, omogočajo 
prilagajanje sistema potrebam uporabnika ter izdelavo zahtevnih aplikacij, razvijajo pa se v 
smeri dostopa do dokumentov preko internetnih tehnologij. 
 
Glede na nastanek dokumentov, se sistemi upravljanja z dokumenti delijo na (Pečar, 1997): 
 

• sisteme, ki omogočajo zajemanje papirnih dokumentov s skeniranjem. Ker tako zajetim 
dokumentom ni mogoče popravljati vsebine, je iskanje po takšnih dokumentih 
omogočeno z vnosom ključnih besed (kar je zamudno opravilo). Zato je boljše, da 
celotno skenirano besedilo spremenimo v tekst s pomočjo OCR (Optical Character 

Recognition) tehnologije, nato pa ga indeksiramo in shranimo. Takšne sisteme 
imenujemo Document Imaging sistemi (sistemi za elektronsko upodabljanje). Lahko so 
samostojni ali pa del sistema za upravljanje z dokumenti; 
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• sisteme, pri katerih dokumenti nastanejo v elektronski obliki. Sistem upravljanja z 
dokumenti omogoča neposredno shranjevanje dokumentov v sistem, kjer se dokumenti 
indeksirajo, kar omogoča kasnejše pregledovanje dokumentov po vsebini. 

 
Sistem upravljanja z dokumenti vsebuje naslednje ključne funkcije po Zavolovšku(1997): 
 

• Prijava/Odjava: sledi dokumente, ki so jih uporabniki kopirali iz omrežja, in označi, 
kdaj bodo vrnjeni. Uporabnikom omogoča tudi zaklepanje dokumentov, tako da jih 
ostali uporabniki začasno ne morejo urejati. 

 

• Nadzor različic: v sistemu za upravljanje z dokumenti omogoča shranjevanje različnih 
različic dokumenta. To je še posebej uporabno, če končno obliko in vsebino določa več 
uporabnikov. 

 

• Varnost: dostop do dokumentov omogoča samo pooblaščenim uporabnikom ali 
delovnim skupinam. 

 

• Iskanje v celotnem besedilu: omogoča iskanje dokumentov z določenimi besedami, 
frazami ali besedami v navedeni medsebojni odvisnosti. 

 

• Upravljanje oz. urejanje shranjevanja: omogoča brisanje ali arhiviranje dokumentov po 
preteku določenega časa. 

 

• Zgodovina uporabe dokumenta: zabeleži vse aktivnosti v zvezi z dokumentom. 
 
Sistemi upravljanja z dokumenti (Document Management System) in sistemi za delo v skupinah 
(Groupware) so si precej podobni zaradi področij, ki jih pokrivajo in zato združujejo podobne 
tehnologije. Tako se pri obeh sistemih srečujemo s pojmi, kot so elektronska pošta, delovni 
tokovi (workflow), elektronsko upodabljanje dokumentov (Document Imaging), indeksiranje ter 
iskanje po vsebini dokumentov, elektronska distribucija, dostop preko internetnih tehnologij, 
različice dokumentov, koledar, planer, arhiviranje – pri tem pa je uporaba teh tehnologij bolj ali 
manj prisotna v enem ali drugem sistemu (Pečar, 1997). 
 
Večina sistemov upravljanja z dokumenti omogoča naslednje operacije (Pečar, 1997): 
 

• Vnos podatkov o dokumentu: sistemi upravljanja z dokumenti imajo vgrajena orodja, 
s katerimi vnesemo v sistem podatke o dokumentu (avtorja, lastnika, datum nastanka, 
...). Sistem pri tem vodi uporabnika skozi postopek po nekem načrtu.  

 

• Sistem za elektronsko upodabljanje: (Document Imaging System) – ti sistemi so 
lahko samostojni ali pa del sistema ravnanja z dokumenti. V primeru, da so samostojni, 
ponavadi nimajo implementiranih močnih knjižničnih servisov ter workflow-a, kar je 
privedlo do integracije sistemov za elektronsko upodabljanje v sisteme za upravljanje z 
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dokumenti. V tem primeru sistemi za elektronsko upodabljanje služijo za pretvorbo 
papirnih dokumentov v elektronske, za ostalo pa poskrbi sistem upravljanja z 
dokumenti. 

 

• Upravljanje delovnega procesa (workflow management): je proces, ki povezuje ljudi 
v določenem poslovnem procesu, da bolj učinkovito izvršujejo naloge in si lažje 
izmenjujejo podatke in informacije. Na ta način imamo cel proces pod nadzorom. Poti 
dokumentov so lahko določene glede na tip dokumenta in proces oz. organizacijske 
vloge posameznikov, ki nastopajo v njih. Workflow podpira funkcije dodajanja rokov. 
V sistem upravljanja z dokumenti ima workflow pomembno vlogo, saj omogoča 
kontrolo pretoka dokumentov, ki podpirajo poslovne procese. Workflow sistemi se 
lahko uporabljajo ločeno od sistemov upravljanja z dokumenti. Nekateri sistemi 
ravnanja z dokumenti imajo vgrajen workflow, pri drugih pa ga je treba dokupiti in 
integrirati. 

 

• Shranjevanje in iskanje dokumentov v relacijski bazi: ogrodje sistemov za upravljanje 
z dokumenti so baze, v katere shranjujemo dokumente ter atribute o dokumentih in 
modulih za iskanje, ki omogočajo iskanje po vsebini dokumentov in atributih. Sistemi 
upravljanja z dokumenti v veliki večini uporabljajo relacijske baze, se pa določene že 
usmerjajo k objektnim bazam.  

 

• Knjižni čni servisi: pod tem pojmom so vključeni mehanizmi, ki služijo za nadzor nad 
dokumenti. Ti mehanizmi so: vrnitev (checkin) dokumenta v bazo (po vnosu popravkov 
dokument vrnemo in naredimo novo različico); rezervacija (checkout) dokumenta v 
bazi (dokument smo začasno rezervirali za popravljanje, ostali ga lahko v času 
rezervacije samo pregledujejo); sledenje (kdo je kaj počel z dokumentom); 
zaščita/omejitev dostopa do dokumentov ter kontrola različic. 

 

• Prikaz/distribucija dokumentov:  prikaz oz. distribucija dokumentov naj ne bo 
omejena le na prikaz v enem formatu, uporabniku naj ponudi dokument tudi na 
drugačne načine (npr. preko interneta, torej internetnega brskalnika). Nekateri sistemi 
pretvarjajo dokument v enoten format za prikaz, nekateri pa omogočajo tudi snemanje 
na prenosne medije (CD-ROM, DVD-ROM, …) 

 

• Arhiviranje: ta aktivnost v večini primerov ni del sistema ravnanja z dokumenti, je pa 
pri celotnem procesu zelo pomembna. Dokumenti imajo določen čas uporabe, v 
katerem se spreminjajo. V tem času jih lahko imenujemo živi dokumenti. Potem lahko 
zastarijo, zastarijo tudi prejšnje različice, vendar je nekatere izmed njih treba zaradi 
zakonskih določil (ali kakšnih drugih vzrokov) hraniti še nekaj časa po tem, ko niso več 
v aktivni uporabi. Zato je treba dokumente arhivirati. Pri tem so spravljeni na nek trajen 
medij, ki nam tudi kasneje omogoča dostop in uporabo arhiviranih dokumentov. 
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Po nekaterih ocenah je 90 % tipičnih kritičnih informacij v podjetjih spravljenih v obliki 
elektronskih dokumentov. Takšne informacije so preglednice, risbe CAD, slike, elektronska 
pošta, grafika, fotografije, grafikoni, elektronski obrazci in datoteke urejevalnikov besedil. 
Zaradi uporabe zasebnih omrežij, omrežnih novic, interneta in ostalih virov elektronski 
informacij dobimo še dodatno množico nestrukturiranih in neurejenih dokumentov. Zaradi 
poplave informacij izgubijo običajni uporabniki 25–30 % časa samo z iskanjem dokumentov. 
 
Sistem ravnanja z dokumenti preprečuje nastanek kaosa neurejenih datotek v podjetju in nam 
omogoča dobiti odgovore na vprašanja, kje v omrežju so spravljene datoteke, s kakšnim 
imenom, kdo je njihov avtor, koliko različic dokumenta je na voljo in kateri uporabniki jih 
smejo spreminjati. Brez takega sistema je vsaj težko, če že ne nemogoče, najti prave odgovore 
in tako je vse manj možnosti, da bi posameznik ali delovna skupina hitro dobila iskane podatke 
ali zavarovala tajne informacije. 
 
Poslovne prednosti upravljanja z dokumenti so predvsem v tem, da (Zavolovšek, 1997): 
 

• izboljšajo učinkovitost in znižajo stroške, saj odpravijo ali skrajšajo čas iskanja 
dokumentov ali ponovnega vpisovanja informacij, ki jih ni bilo mogoče najti; 

 

• prihranijo čas, saj je dostop do dokumentov hitrejši, pospeši pa tudi samo izdelavo 
dokumentov; 

 

• izboljšajo varnost zaradi omejevanja dostopa do kritičnih informacij; 
 

• omogočajo hitrejše in boljše odločitve, saj so informacije na voljo vsem, ki jih 
potrebujejo in jih potrebujejo; 

 

• izboljšajo sodelovanje med zaposlenimi, saj omogočajo skupno rabo podatkov v 
krajevnih in globalnih omrežjih. 

 

2.3.2 Pričakovani razvoj v prihodnosti 
 
Vse več dokumentov nastaja v elektronski obliki. S "praktično" uvedbo elektronskega podpisa 
bo to področje nedvomno dobilo nov nivo obravnavanja in upravljanja dokumentov. 
 
Na področju skeniranja prihajajo na trg vedno boljši in hitrejši skenerji. Tehnologija skeniranja 
bo prešla iz črno-belega v barvno skeniranje dokumentov. Tudi mediji za hranjenje bodo še 
boljši in zmogljivejši. 
 
Problem, ki pa bo ostajal nerešen, je standardizacija zapisov. Osnovna načela sicer obstajajo, 
uveljavlja pa se nov format, to je XML, ki naj bi vse te različne končnice dokumentov združil v 
enotni sistem. Vse več programske opreme je izdelane v uporabniku prijaznem jeziku (html). 
 



Uvajanje dokumentnega sistema v velikem podjetju 

 
12 

Vse več podjetij se bo v prihodnosti odločalo za izgradnjo portal pristopov, kjer so združene vse 
uporabniške oblike internet, intranet, extranet. Prednosti bodo velike predvsem zaradi možnosti, 
ki jih ti sistemi dopuščajo. 
 

2.4  Pretvarjanje dokumentov v elektronske zapise 

 
2.4.1 Opredelitev dokumentov in dokumentacije 
 
Dokument lahko opredelimo kot "zapis na kosu papirja z uradno veljavnostjo, ki kaže ali 
potrjuje obstoj česa" (Turk, 1987). Na dokumentu so zapisani podatki, katerih struktura in 
vsebina sta pogojena z njegovo namembnostjo. Pod izrazom dokumentacija pa razumemo 
skupino dokumentov, ki po nekem ključu spada skupaj; ta ključ je ponavadi proces, kjer se 
dokumentacija uporablja (npr. proizvodna, prodajna dokumentacija). Lahko pa dokumente 
zbiramo v dokumentacijo po drugih zahtevah.  
 
V nalogi se bom ukvarjal izključno s poslovnimi dokumenti in poslovno dokumentacijo, zato v 
nadaljevanju uporabljam kar izraz dokument ali dokumentacija, pri čemer imam v mislih 
poslovni dokument oz. poslovno dokumentacijo. 
 
Dokumentacija nastopa kot materialna osnova za prenašanje podatkov in informacij med 
posameznimi poslovnimi subjekti. Ponavadi so dokumenti zapisani na papirnem mediju, v 
zadnjem času pa z razvojem informacijske in telekomunikacijske tehnologije (ITT) vse večjo 
vlogo dobivajo elektronski dokumenti. Seveda je to le najosnovnejša delitev dokumentov 
(dokumentacije). Dalje ju lahko delimo tudi po naslednjih kriterijih: 
 

• po vsebini: 
o dopisi 
o ponudbe, naročila 
o delovni nalogi 
o izdajnice, računi, prejemnice, itd. 

• po mestu nastanka: 
o razvojna dokumentacija 
o tehnološka, tehnična in operativna dokumentacija 
o kupoprodajna dokumentacija 
o proizvodna in skladiščna dokumentacija 
o računovodska dokumentacija 

• po mestu uporabe: 
o interna dokumentacija 
o dokumentacija s poslovnimi partnerji 
o dokumentacija z banko, državnimi institucijami, itd. 

 
Iz teh delitev dokumentacije poslovnega sistema po nekaj osnovnih kriterijih dobimo vpogled v 
kompleksnost problematike pregleda nad uporabljeno dokumentacijo nekega poslovnega 
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dogodka. Ta dokumentacija nastaja na različnih mestih poslovnega sistema, na različnih mestih 
se potem tudi uporablja, zbirati in hraniti pa se mora na enem mestu, tako zaradi pregleda nad 
shranjenim kakor tudi zaradi izkoriščanja podatkov, ki jih ti dokumenti vsebujejo, saj so 
pomemben vir za proces odločanja. Po drugi strani pa pregled nad dokumentacijo pomeni 
učinkovito ugotavljanje in odpravljanje napak oz. nekonsistentnosti proizvedenih in prodanih 
izdelkov, ki so bili predmet reklamacij s strani kupca.  
 
Zaradi zgoraj omenjenih dejstev, ki so neposredno povezana z dokumentacijo, je zelo 
pomembno, da ima vsak posamezen dokument ustrezno obliko, predvsem pa vsebino, ki ustreza 
dejanskim potrebam po podatkih, ki jih na mestu uporabe dokumenta potrebujemo. Pri 
oblikovanju moramo upoštevati tudi smiselnost določenega dokumenta, ki prenaša podatke med 
dvema poslovnima subjektoma; morda bi lahko določena dela in naloge združili ali vsaj malo 
preuredili in bi tako odpadli ali se vsaj spremenili tudi nekateri dokumenti, ki služijo za prenos 
podatkov med temi subjekti (Ivanko, 1990). 
 
Poleg vsega naštetega pa je pri dokumentaciji v poslovnem sistemu treba upoštevati načelo 
sledljivosti, ki zagotavlja sledljivost določenega dokumenta skozi celoten poslovni proces, 
vključno z zbiranjem in hranjenjem dokumentacije za potrebe arhiva. To sledljivost najlažje 
zagotovimo z elementi dodeljevanja ustreznih oznak posameznim dokumentom, ki morajo 
omogočati nastanke novega, naslednjega dokumenta v poslovnem procesu, in na koncu 
ugotavljanje pripadnosti določenega dokumenta v nekem sklopu dokumentacije (Vujoševič, 
1992). Slednje je zelo pomembno pri reševanju reklamacij, saj nam takšen sistem omogoča, da 
morebitne sporne dokumente ali podatke v njih hitro in učinkovito najdemo ter s tem učinkovito 
rešimo nastali spor s poslovnim partnerjem. 
 

2.4.2 Elektronski dokumenti 
 
Z vse večjim uveljavljanjem informacijske in telekomunikacijske tehnologije (ITT) v poslovnih 
sistemih se tudi medij zapisa podatkov, ki nosijo neke informacije za potek poslovnega procesa, 
spreminja. Ta tehnologija predvideva tvorjenje podatkov s pomočjo računalnikov in ITT, njihov 
zapis na elektronski medij (namesto tiskanja na papirni dokument), ki potem potuje skozi 
poslovni proces po elektronskem mediju (kabli – interna mreža, terminali, …) in se nenazadnje 
tudi zbira in hrani v elektronski obliki (optični ali magnetni zapis na nek fizični medij). 
 
Elektronski dokument lahko opredelimo kot dokument, ki je identičen papirnemu dokumentu, 
le da so zapisi podatkov, njihov prenos in hranjenje izvedeni po elektronskem mediju in v 
elektronski obliki. Elektronski dokument je neka standardizirana listina, z natančno določeno 
vsebino in zaporedjem zapisov (polj), ki služi tako poslovanju oz. komuniciranju znotraj 
organizacije kot tudi navzven v smislu medorganizacijskih sistemov. 
 
Pri tej zvrsti dokumentacije je treba veliko pozornosti posvetiti oblikovanju ekranskih 
vmesnikov (vnosni obrazci in obrazci poročil), ki so uporabniku prijazni in posebej prilagojeni 
potrebam in sposobnostim tistega, ki mu je ta dokument namenjen. Pri vnosih določenih 
podatkov v tak dokument je treba (z uvedbo omejitev in sprotne kontrole posameznih polj) 
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onemogočiti kakšne logične napake, kar v končni fazi poveča zanesljivost v dokument 
napisanih podatkov. Po drugi strani pa je z elektronskimi dokumenti možno skrajšati čas toka 
dokumentacije, saj s potrditvijo vnosa določenega dokumenta v informacijskem sistemu 
sprožimo njegovo dostavo subjektu, ki takšen dokument potrebuje, praktično z zanemarljivo 
zakasnitvijo od njegovega nastanka. Skladno s tem pa je z vsakim novim podatkom zapisanem 
v nekem dokumentu, ki kroži po elektronskem omrežju, baza podatkov bogatejša in odraža 
dejansko stanje poslovnega sistema.  
 
V medorganizacijskem povezovanju je elektronska listina hkrati hitrejša in natančnejša varianta 
prenosa podatkov med poslovnima partnerjema ter tudi ugodnejša od klasičnih papirnih listin 
(poštni, telefaksni stroški, …). 
 
Če pa na elektronski dokument gledamo z vidika zbiranja in hranjenja dokumentov 
(arhiviranje), ugotovimo, da je zbiranje dokumentacije v elektronski obliki veliko natančnejše 
ter skoraj brez napak in večjih zakasnitev, kar je posledica avtomatizacije toka dokumentov, 
kjer vsak uporabljeni dokument potuje z vsemi spremembami in dopolnitvami vred na neko 
skupno mesto, kjer se shrani na fizičnem mediju. Skladno s tem je treba poudariti še enostavno 
nadzorovanje prispele dokumentacije, ažuriranje ob morebitnih spremembah vsebine med 
poslovnim procesom, in ne nazadnje tudi iskanje točno določenega dokumenta za potrebe 
reklamacije, dokazovanja državnim organom ali za kasnejše rabe določenih podatkov. Vse to 
nam omogočajo t. i. sistemi za upravljanje z dokumenti. 
 

2.4.3 Možnosti pretvarjanja dokumentov v elektronsko obliko  
 
Razvoj elektronskega poslovanja je povzročil zelo hitro rast količine dokumentov v digitalni 
obliki. Informacijska tehnologija omogoča lažje obvladovanje obsežne dokumentacije, vendar 
hkrati poraja številna nova vprašanja in izzive. Postavljajo se nam vprašanja kot na primer: 
kakšen je sploh verodostojen dokument v digitalni obliki in kakšne elemente mora vsebovati; 
ali je sporočilo, prejeto po e-pošti, dokument. 
 
Da bi bilo vse še bolj zapleteno, v delovno okolje še vedno prihaja zelo veliko dokumentov in 
informacij na papirju. Zadnjih deset let z optičnimi bralniki spreminjamo v elektronsko obliko 
tudi dokumentacijo, ki nastaja na papirju. Pri tem se postavljajo nova vprašanja: kako ravnati z 
izvirniki dokumentov, ki smo jih z optičnimi bralniki spremenili v digitalno obliko; ali jih 
smemo uničiti. 
 
Optični bralnik (skener) z digitalizacijo spreminja papirni dokument v binarni zapis in ustvari 
elektronsko kopijo izvirnega dokumenta. V najpreprostejšem primeru bralnik razlikuje samo 
črno in belo. Ta binarni način je povsem zadovoljiv za arhiviranje običajnih poslovnih 
dokumentov, za arhiviranje slik in fotografij pa uporabljamo odtenke sivine ali barve. Po 
optičnem branju dobimo slikovno datoteko v enem od standardnih formatov (TIFF, JPG in 
drugih). 
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Stiskanje podatkov ali kompresija je zelo pomembno zaradi prostora na diskih. Vsi skenirani 
podatke, ki jih shranjujemo v arhiv, so kompresirani. Kompresirani formati naj ne bi izgubljali 
informacij (razen MPEG – Moving Picture Experts Group), razen če ni določeno drugače. 
Dokumenta ne spreminjajo, kar pomeni, da je odkompresiran dokument identičen originalnemu 
pred kompresiranjem. Obstoj vseh podatkov je pomemben pri izpolnjevanju pravnih zahtev za 
shranjevanje dokumenta. Najbolj poznana oblika kompresije, ki se uporablja pri črno-belem, 
sivinskem ali barvnem skeniranju v dokumentih TIFF (Tag(ged) Image File Format) G4 in 
Adobe PDF (Portable Document Format), je CCITT G4 kompresijski format (Comité 

Consultatif International pour le Télégraphe et le Téléphone – Group 4).  
 
Tabela 1:  Primerjava zasedenosti prostora med papirno in elektronsko obliko  

 

Papirna količina Zaseden prostor 
1 skenirana stran A4 format 50 Kb (Kilo bytes)  

1 omara s 4 predali – 10.000 strani A4 format 1 CD-ROM ali CD-WORM 

2 omari papirja – ¼ m3  1 Gb (1 Giga bytes) 

10 omar papirja 5 Gb = 1 DVD-WROM 

10 omar papirja 10 Gb = 1 DVD-ROM 

2.000 omar papirja 1 Tb (Tera bytes) = 100 DVD 

ali  

1 škatla papirja (5 x 500 listov)= 0,2 m2 125 Mb 

8 škatel papirja = 1,6 m2 1 Gb 

8.000 škatel papirja = 1.600 m2 1 Tb 

 
Vir: Gilheany, 2003 

 
V zgornji tabeli lahko vidimo primerjavo med papirno in elektronsko obliko dokumenta. Vsi 
podatki veljajo za povprečno črno belo stran (tekst in slike) v TIFF formatu.  
 

2.4.4 Načini hranjenja 
 

2.4.4.1  Sistem hierarhičnega arhiviranja dokumentov 
 
Sistem hierarhičnega arhiviranja dokumentov (Hierarchical Storage Management – HSM) je 
obvezni podsistem vsakega sistema za računalniško upodabljanje in arhiviranje dokumentov 
(angl. imaging&archiving). 
 
HSM sistem v bistvu simulira klasične metode arhiviranja, pri katerih imajo uporabniki na 
svojih mizah najbolj aktualne dokumente, medtem ko so starejši v omarah ali kleteh. Razlika 
med ročnim in avtomatskim sistemom je v tem, da uporabniku ni treba skrbeti niti za iskanje in 
dostavo dokumentov (iz arhiva) niti ne za pospravljanje (nazaj v arhiv). Na ta način preprečimo 
sicer pogosto izgubljanje dokumentov in/ali njihovo nepotrebno fotokopiranje za primer, ko isti 
dokument hkrati potrebuje več uporabnikov. Z uporabo različnih medijev (dražjih in cenejših 
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pomnilniških enot) tako zgradimo neke vrste elektronski arhiv, v katerem dokumenti "potujejo" 
z medija na medij – odvisno od pogostosti uporabe.  
 
Za ponazoritev HSM sistema si predstavljamo piramido, ki predstavlja različne medije za 
arhiviranje (glej slika 1). Piramida ponazarja posamezne nivoje arhiviranja (Žerko, 1997): 

o trdi disk v HSM strežniku (ena ali več t. i. particij),  
o trdi disk v datotečnem strežniku (eden ali več t. i. volumnov),  
o izmenjalnik (angl. jukebox) magnetno-optičnih (MO) diskov (število volumnov je 

odvisno od števila diskov),  
o samostojna zunanja enota za MO diske,  
o tračna in/ali navadna enota oz. ognjevarna omara (t. i. off-line arhiv), kamor 

shranjujemo MO diske. 
 

Slika 1:  Piramidna predstavitev HSM sistema arhiviranja dokumentacije  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Žerko, 1997 

 
Vrh piramide predstavlja (lokalni) disk HSM strežnika, na katerem so najbolj aktualni podatki, 
tj. najnovejši in tudi tisti, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo. Zaradi narave delovanja 
HSM sistema so odzivni časi najkrajši. V tem delu piramide je tudi najmanj prostora (velikost 
diska), gre pa za (naj)dražji pomnilni medij.  
 
Za naslednji nivo (lahko) uporabimo enega ali več diskov (oz. volumnov) v datotečnem oz. 
mrežnem strežniku; odzivni časi pri dostopanju do teh podatkov so le malenkost slabši, ker 
mora HSM "poiskati" ustrezno datoteko in jo potem posredovati uporabniku.  

Trdi disk 

Omrežni disk 

Izmenjevalnik MO diskov 

Samodejna enota za MO diske 

Omara (off line storage) 

Cena za Mb se 
znižuje 

Hitrost dostopa 
narašča 

Obseg podatkov se povečuje 
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Tretji nivo v našem primeru predstavlja izmenjalnik MO diskov. Dostop do podatkov je še 
vedno avtomatičen, tj. brez posegov operaterja, vendar se dostopni časi lahko že opazno 
podaljšajo – še posebej v primeru, ko več uporabnikov zahteva datoteke, ki so na različnih MO 
diskih.  
 
Za četrti nivo smo uporabili samostojno enoto za MO diske, s pomočjo katere postopoma 
nastaja t.i. "off-line" arhiv. Dostop do teh podatkov že ni več avtomatičen, ker mora operater 
ročno menjavati posamezne MO diske, ki so na petem nivoju oz. v omari. Kot medij arhiviranja 
na petem nivoju bi sicer lahko uporabili tudi tračne enote z ustreznim izmenjevalnikom (v tem 
primeru predstavlja omara šesti nivo), vendar po avtorjevem mnenju ni smiselno, saj z MO 
diski dosežemo bistveno večjo fleksibilnost kot pa s trakovi. 
 
Seveda pa lahko HSM sistem oblikujemo na različne načine in s poljubnim številom nivojev – 
odvisno predvsem od tega, za kolikšen obseg podatkov moramo zagotoviti minimalne odzivne 
čase in dostopnost brez operaterjevih posegov (zamenjava MO diskov). Pri konfiguriranju HSM 
sistema si pomagamo z analizo trenutnega obsega in z napovedjo predvidenega števila 
podatkov ter izračunamo vsaj približne potrebne kapacitete pomnilnih medijev na posameznem 
nivoju. 
 

Slika 2:  Postopek delovanja HSM sistema in proces migracije datotek med različnimi nivoji 

HSM sistema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Žerko, 1997 

 
Pri tej sliki je treba predstaviti pojem "migracija", ki je po Žerku (1997) proces "selitve" 
posameznih dokumentov po hierarhični lestvici (z medija na medij) navzdol ali navzgor na 
osnovi predhodno definiranih pravil, oz. postopkov. Na sliki je prikazan večnivojski HSM 
sistem, ki smo ga obravnavali pri razlagi piramide.  
 

 

HSM strežnik 
Datotečni strežnik 
(mrežnoi strežnik) 
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Vsak objekt, ki je shranjen v HSM sistemu, je vezan na t. i. profil, s katerim je določen način, 
kako se bo objekt selil po posameznih nivojih oz. po medijih, ki sestavljajo sistem za 
hierarhično arhiviranje. Posamezne skupine objektov so lahko vezane na skupen profil, kar 
pomeni, da predstavljajo v procesu migracij množico objektov, za katero veljajo ista oz. skupna 
pravila. Vsak profil ima lahko svoj nabor medijev (diskov), lahko pa si jih med seboj tudi 
delijo, tj. več profilov uporablja (deloma ali v celoti) iste diske.  
 
V procesu migracij ima posebno vlogo delovno področje, ki predstavlja t. i. nulti nivo HSM 
sistema. Na tem področju (disku) so vsi najbolj aktualni objekti, to so tisti, ki so bili poskenirani 
v obdobju po zadnji migraciji. Na tem nivoju se prav tako (začasno) nahajajo tudi vsi tisti 
objekti, ki so sicer že shranjeni na nižjih nivojih HSM sistema in do katerih so uporabniki 
kasneje ponovno dostopali. S tem je zagotovljen zelo hiter dostop do najbolj aktualnih 
dokumentov, saj "povratna migracija" ne poteka po nivojih (glej smer puščic na sliki 2), temveč 
se objekt prepiše na omenjeni nulti nivo HSM sistema. Ko se ta nivo postopoma spet zapolni, se 
(načeloma avtomatično) izvede postopek čiščenja, med katerim se vsi novonastali objekti 
preselijo na prvi nivo, ostali pa se enostavno zbrišejo. V primeru, da je prišlo do kakšnih 
sprememb na objektih, ki so sicer že shranjeni na nižjem nivoju, se tako spremenjeni objekti 
obravnavajo kot novonastali (in se brišejo stari objekti na nižjih nivojih).  
 
Posameznih nivojev arhiviranja (medijev) pa ne smemo enačiti, oz. poistovetiti z nivoji HSM 
sistemov, v katere lahko "popredalčkamo" tovrstno programsko opremo. HSM sisteme glede na 
lastnosti in značilnosti programske opreme razvrščamo v pet skupin oz. nivojev (Levels): 
  

Nivo 1 omogoča enostavno, avtomatično migracijo podatkov (datotek) in transparenten 
dostop do njih. Datoteke migrirajo na naslednji nivo, vendar uporabniki "ne vidijo" 
nobenih sprememb. Datoteka se navidezno še vedno nahaja npr. na disku G:, čeprav 
je fizično že na naslednjem nivoju. Ko uporabnik "odpre" datoteko, posredovanje 
opravi HSM.  

 
Nivo 2 podpira vsaj dva ali tri nivoje, migracija poteka na osnovi predhodno definiranih 

postopkov in pravil, odvisno od (pre)zasedenosti medija na posameznih nivojih.  
 
Nivo 3 podpira tri ali štiri nivoje, kriterije migracij lahko dinamično spreminjamo in 

prilagajamo oz. dodajamo medije na posameznih nivojih. HSM sistemi nivoja 3 že 
podpirajo optične in tračne enote.  

 
Nivo 4 omogoča definiranje pravil in postopkov za migracijo na osnovi klasifikacije 

(pomembnosti) datotek. Podprti so praktično vsi nivoji arhiviranja in uporabljamo 
lahko vse enote v celotnem omrežju.  

 
Nivo 5 predstavlja najvišjo stopnjo HSM sistemov in se od predhodnega nivoja razlikuje po 

tem, da ne gre več za t. i. datotečni, temveč za objektni sistem. Takšni sistemi so 
vsaj po mojem mnenju tudi najbolj primerni za arhiviranje skeniranih dokumentov. 
Razlog je v objektni način obravnavanja skeniranih dokumentov (torej ne gre zgolj 
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za datotečni sistem), ki niso sestavni del baze podatkov, temveč se v bazo 
shranjujejo samo referenčni podatki o tem, kje se posamezen objekt (trenutno) 
nahaja. Objekt sam pa predstavlja samostojno entiteto v procesu migracij; seveda 
pod kontrolo HSM sistema. Sodoben HSM sistem omogoča tudi t. i. replikacijo 
podatkov med različnim HSM strežniki v WAN okolju. 

 
Izbrati ustrezno programsko opremo za HSM ni najbolj preprosta stvar, saj smo v večini 
primerov vezani na podsistem, ki je vključen v celoten sistem za računalniško upodabljanje in 
arhiviranje dokumentov. Po mojem mnenju moramo pri izbiri celotnega sistema posvetiti 
največ pozornosti prav tovrstni programski opremi in natančno preučiti vse možnosti, ki jih 
(n)ima. Pri odločanju o nakupu sistema za celovito upravljanje z dokumenti moramo imeti že 
na začetku pred očmi celotno sliko o tem, kako bo stvar izgledala po nekaj letih uporabe. V 
bistvu gre za povsem konceptualna vprašanja o tem, kje in na kakšen način bomo zajemali in 
hranili (skenirane in ostale) dokumente, kakšen bo format zapisa oz. način zgoščevanja ipd.  
 
Neprimerno izbran HSM na začetku sicer ne bo povzročal nobenih težav, vendar bo kasnejše 
reševanje problemov prav gotovo zelo draga pustolovščina, še posebej, če boste ugotovili, da bo 
treba programsko opremo (skoraj) v celoti zamenjati. Res je tudi to, da je programska oprema 
vedno cenejša, vendar je k ceni licenc treba prišteti še stroške izobraževanja in uvajanja 
uporabnikov in seveda konverzije podatkov iz starega v nov sistem. 
 

2.4.4.2  Hibridno arhiviranje 
 
Na eni strani je treba upoštevati zakonske določbe, ki zahtevajo hranjenje nekaterih vrst 
dokumentacije tudi več deset let (na primer kadrovska dokumentacija), na drugi strani pa je 
razvoj informacijske tehnologije tako dinamičen, da je težko predvideti že samo to, kakšni 
računalniški mediji bodo v uporabi čez čas. Zato so se uveljavili t. i. hibridni sistemi arhiviranja 
ali arhivi komplementarnih medijev. To pomeni, da je isti dokument v arhivu lahko v papirni, 
elektronski in/ali mikrofilmski obliki. S skeniranjem ustvarjamo elektronske kopije papirnih 
izvirnikov, tako nastale digitalne slike pa lahko hkrati zapišemo tudi na mikrofilm. Pri takem 
načinu zajema so dokumenti na začetku dostopni prek mreže (online) v centralnem 
elektronskem arhivu, po določenem času, ko pogostost iskanja in vpogledov upade, pa se lahko 
elektronske slike dokumentov iz centralnega sistema za elektronsko arhiviranje brišejo in v bazi 
podatkov o dokumentih ostane samo še zapis o tem, na katerem mediju (mikrofilmu) so 
arhivirani. Dokumenti so torej od nekega trenutka dalje samo na offline medijih – mikrofilmih, 
s katerimi upravlja arhivska služba, ki skrbi za distribucijo tako arhiviranih dokumentov 
uporabnikom.  
 
Hibridna obdelava je sprejemljiva tudi s stroškovnega vidika. Gre za nekakšno 
postprocesiranje, zapis skeniranih dokumentov (slikovnih datotek) z lasersko tehnologijo na 
analogni medij – arhivski mikrofilm. Za ta namen obstaja posebna strojna in programska 
oprema, imenovana tehnologija COM (Computer Output on Microfilm), ki omogoča samodejen 
zapis elektronskih dokumentov na mikrofilm brez dodatnega ročnega dela.  
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2.4.4.3  Stopnja zaupanja 
 
Različne oblike dokumentov imajo različno stopnjo zaupanja v verodostojnost zapisov, ki so jih 
nosilci zapisov pridobili skozi čas. Ponavadi velja, da višja ko je stopnja zaupanja v 
verodostojnost nekega dokumenta, tem manjša je njegova uporabnost in težji je dostop do 
informacij, shranjenih na njem. Še vedno je najlažje dokazovati verodostojnost uradnega 
dokumenta na papirju, vendar pa je papir kot nosilec informacij najmanj primeren za uporabo. 
Zelo visoko, vendar kljub vsemu nekoliko nižjo stopnjo zaupanja od papirja imajo dokumenti, 
shranjeni na mikrofilmu. Mikrofilm si je skozi več kot stoletno zgodovino izoblikoval sodno 
prakso in postal zaupanja vreden medij. Zaradi zgoščenega zapisa in majhne prostornine, ki je 
potrebna za varno arhiviranje s papirjem, je primernejši za uporabo. Kljub vsemu pa je 
uporabnost mikrofilma omejena, saj je za vpogled v dokumente, shranjene na mikrofilmu, 
potrebna posebna naprava, s katero dokumente spet prikažemo in natisnemo v izvorni obliki in 
velikosti. Najnižjo stopnjo zaupanja imajo dokumenti v elektronski obliki. Brez dodatne 
tehnologije, kot so digitalna potrdila, časovno žigosanje in elektronski podpis, je stopnja 
zaupanja v njihovo verodostojnost zelo nizka. So pa takšni dokumenti zaradi dostopnosti 
najprimernejši za uporabo (Rot, 2004). 
 
Kako združiti visoko stopnjo zaupanja in doseči kar največjo uporabno vrednost dokumentov? 
Ena od možnih rešitev je hibridni pristop, kar pomeni, da imamo dokumente hkrati shranjene v 
elektronski obliki in na mikrofilmu. Takšen način je primeren predvsem za dokumente, ki jih je 
treba hraniti dolgo ali celo za vedno, saj je mikrofilm neobremenjen z razvojem informacijske 
tehnologije, medtem ko o trajnosti računalniških nosilcev dolgoročno lahko le ugibamo. Če se 
odločimo samo za elektronsko hrambo dokumentov, je nujna stalna skrb za ustrezno 
posodabljanje zapisov in nosilcev, kar pa je morda za dolgoročno arhiviranje z nizko frekvenco 
vpogledov v dokumente neracionalno. Organizacije, ki se odločijo za hibridno obdelavo 
dokumentov in vzpostavitev arhiva komplementarnih medijev, se laže odločijo za uničenje 
izvirnikov v papirni obliki in pri tem pridobijo prostor, ki so ga imela arhivska skladišča s 
papirnim arhivom (slika 3). 
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Slika 3:  Odvisnost med stopnjo zaupanja in uporabnostjo arhivskih medijev  

Vir: Rot, 2004 
 
2.4.4.4  Mediji zapisa dokumentov v arhivu 
 
Pri arhiviranju in kasnejšem brskanju za arhiviranimi dokumenti je zahtevana izredno velika 
zanesljivost, robustnost shranjevanja podatkov in velike kapacitete zapisovanja podatkov. Te 
zahteve v celoti zadovoljijo rešitve na osnovi tehnologij magnetno-optičnih diskov (MO diski). 
Na en optični disk (WORM) kapacitete 9,1 Gb (ki se ga trenutno največ uporablja) lahko 
shranimo do 180.000 skeniranih strani, na optični disk 30 Gb, ki je prišel na trg v letu 2003, pa 
do 600.000 skeniranih strani.  
 
Poznamo več vrst načinov zapisa v arhiv: 

• Papir: Bil je prvi način arhiviranja podatkov v podjetjih in obstaja še danes. Večinoma 
ga izpodrivajo elektronski mediji, vendar bo še nekaj ostal v vrhu, saj je stopnja 
zaupanja pri papirju najvišja. Možna je naslednja delitev papirja: 

o časopisni papir, 
o kvaliteten papir, 
o trajen papir. 

 

• Magnetni nosilci podatkov (kasete): ta način omogoča vpisovanje in potem večkratno 
prepisovanje podatkov na trak. Kapacite se gibljejo od 650 Mb do nekaj Gb (primer: 
DLT – 70 Gb). Kasete se uporablja za back-up funkcijo z neomejeno kapaciteto in kot 
izmenljiv disk za shranjevanje velike količine podatkov (namizno založništvo, 
multimedija, arhiviranje). Obstaja več vrst kaset: 

 

papir  

hibridni pristop  mikrofilm  

elektronski  
dokument  

uporabnost  

stopnja zaupanja  
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o Data D2, Data D3, 
o 3480, 3490, 
o Data 8mm, DDS 4mm, 
o DLT. 
 

• Optični diski:  
o CD-ROM, CD-R, CD-RW 1: CD (Compact Disk) oz. zgoščenka se je razvil za 

potrebe glasbene industrije in je medij, ki omogoča shranjevanje do 750 Mb 
podatkov. Je prvi medij velikosti 120 mm;  

o DVD, DVD-R, DVD-RW2: DVD (Digital Video Disk) je naslednja generacija 
ploščkov velikosti 120 mm in se je razvil za potrebe filmske industrije, kateri 
CD ni ustrezal. Omogoča shranjevanje do 9,1 Gb podatkov (tudi do 17 Gb);  

o Blue-Ray: modri laser je nova tehnologija, ki se je rodila v letu 2004 in trenutno 
omogoča shranjevanje 25 Gb podatkov; 

o HD-DVD (High Definition/High Density-DVD) se pričakuje v letu 2005. 
Omogočala bo shranjevanje od 30 Gb naprej; 

o MO, WORM; Tehnologija MO (Magnetic Optic) je kombinacija magnetne 
tehnologije, uporabljene pri trdih diskih in gibkih diskih, ter laserske tehnologije, 
uporabljane pri CD/DVD pogonih. WORM (Write Once Read Many) je 
izvedenka MO tehnologije in je plošček, zaprt v škatlo velikosti 5.25 inch (tudi 
12 inch), ki zagotavlja velike kapacitete vse do 30 Gb, izredno veliko 
zanesljivost, dolgo življenjsko dobo (50 let) shranjevanja podatkov ter velike 
prenosne hitrosti vpisovanja in branja, zato je zelo primerna za arhiviranje. 

 

• Mikrofilm predstavlja zmanjšano reprodukcijo originala na filmu kot mediju in kot tak 
uspešno rešuje nekatere probleme, vezane na druge nosilce informacij kot so papir ali 
magnetni medij. Za uporabo tako shranjenih informacij potrebujemo posebne optične 
naprave, ki lahko povečujejo mikroslike za potrebe branja ali tiskanja na papir. 

 
Nekaj let nazaj, in tudi sedaj, je mikrofilm eden izmed najboljših sredstev za prenašanje 
informacij. V množici tehnik in tehnologij, tehnika mikrofilmanja predstavlja ne le eno 
izmed racionalnih tehnik, ampak omogoča organizacijske in tehnološke nadgradnje in 
rešitve.  

 
Prednosti mikrofilma: 

o omogoča večjo gostoto shranjenih informacij, 
o informacije se shranjujejo v svoji izvorni – analogni obliki, 
o iskanje informacij je hitro in enostavno, 
o hranjenje informacij na mikrofilmu je s časovnega vidika zelo varno, saj je to 

medij, ki ima rok trajanja do sto let, po nekaterih podatkih, ki jih lahko 

                                                 
1 ROM (Read Only Memory – samo berljivo); R (Recordable – zapisljivo); RW (Rewritable – prepisljivo)  
2 ROM (Read Only Memory – samo berljivo); R (Recordable – zapisljivo); RW (Rewritable – prepisljivo)  
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zasledimo na internetu, pa celo do 500 let (ob predpostavki, da je mikrofilm 
pravilno shranjen), 

o mikrofilm je eden izmed cenejših medijev za hranjenje informacij, 
o je medij, ki je popolnoma zaščiten pred spreminjanjem, 
o dostopnost do podatkov na mikrofilmu ni nikoli omejena z elektronskimi 

problemi – je vedno na razpolago. 
 
Mikrofilme bi lahko razdelili na : 

o medijski film (film, ki je v uporabi vsakodnevno), 
o arhivski film (film, ki je skladiščen v zaprtem prostoru pri vedno istih pogojih) 
  

Za vsako vrsto nosilcev zapisov so značilni tudi pogoji materialnega varstva in različno dolga 
življenjska doba. Ta običajno tudi ob normalnih pogojih hranjenja in povprečni uporabi nikoli 
ni tako dolga, kot jo navajajo proizvajalci (Žumer, 2002). Na primer mikrofilm sicer preživi 
100 let, vendar po 40-ih letih postane zaradi krhkosti praktično neuporaben za uporabo in 
kopiranje. Za magnetne in optične zapise je značilna kratka doba uporabnosti, največ 10 let, 
predvsem zaradi izredno hitro spreminjajoče se strojne in programske opreme. Univerzalnega 
trajnega nosilca zapisov še ne poznamo. Med vsemi nosilci, ki smo jih preizkusili v prejšnjem 
stoletju, po trajnosti, majhnih stroških vzdrževanja in takojšnji neposredni berljivosti še vedno 
krepko vodi papir, ki na arhivskih policah ob normalni kvaliteti v naših podnebnih razmerah 
zdrži najmanj 500 let. Računalniški nosilci zapisov imajo v povezavi z zapisi na mikrofilmu na 
področju arhiviranja nedvomno lepo prihodnost, čeprav se tudi količina zapisov na papirju pri 
arhiviranju še dolgo ne bo zmanjšala. 
 
Slika 4:  Življenjska doba in logična čitljivost nosilcev podatkov pri temperaturi 25°C in 50 % 

vlažnosti 

Vir: Seminarsko gradivo, 2002 
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Na zgornji sliki (slika 4) lahko vidimo primerjavo življenjskih dob posameznih nosilcev. Kot 
vidimo, je papir še vedno nosilec, ki zdrži najdlje (to lahko potrdimo z odlično ohranjenimi 
zapisi izpred sto in več let). Sledita mu arhivski film in WORM, ki kot elektronski medij z 
dolgo življenjsko dobo pridobiva na pomenu.  
 

2.4.4.5 Kakšen sistem vzpostaviti 
 
Za odgovor na vprašanje, kakšen arhiv zgraditi, je treba analizirati t. i. življenjski cikel 
dokumenta za vsako posamezno vrsto dokumentov od nastanka do konca predpisanega roka 
hrambe. Grafično lahko življenjski cikel značilne vrste dokumentov (npr. prejetih računov) 
opišemo s krivuljo, ki ponazarja pogostost vpogledov ali frekvenco iskanja dokumenta glede na 
starost dokumenta. 
 
Na sliki 5 lahko vidimo, da je v začetnem času hrambe dokument večkrat iskan kot kasneje. Za 
uporabnike je torej pomembno, da je dokument v začetku življenjskega cikla čim hitreje in čim 
preprosteje dostopen, kar zagotavlja elektronski arhiv; ko pogostost uporabe dokumenta upade, 
pa je pomembneje, da je trajno in zanesljivo shranjen. 
 
Slika 5:  Odnos med frekvenco iskanja in medijem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Rot, 2004 

 
 
 
 
 

Frekvenca 
iskanja 

Starost dokumenta 

elektronski dokument – digitalni medij 

trajen, zanesljiv 
pristop 

Analogni medij  
– papir, mikrofilm 

hiter pristop 
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2.4.5 Varnost 
 

Varnost delimo na dve skupini. 
 

a) Varnost dokumentov in podatkov pred nezaželenimi dostopi do vsebin (pristopne 
pravice) in zagotavljanje nespremenljivosti skozi proces obdelave 
 
V prvem sklopu je zagotovljena varnost dokumentov na nivoju dostopa uporabnikov, preprečen 
je nepooblaščen dostop do podatkovnega in objektnega modela procesa. Organizacijska shema 
je osnovni pogoj za izdelavo varnostne politike sistema. V organizacijski strukturi procesa so 
definirana opravila, ki so uporabniku dovoljena oz. nedovoljena. Uporabnik nima možnosti 
poseganja v organizacijsko in varnostno strukturo sistema brez posebnega pooblastila 
administratorja. Varnostna shema je oblikovana za vsak proces neodvisno. Skladno z nalogami 
istega uporabnika na različnih procesih se spreminjajo tudi uporabnikove pravice.  

 
Dostop do dokumentov ali podatkov mimo skrbniškega sistema ni mogoč. Akcije posameznega 
procesa so nadzorovane skozi centralni sistem.  
 
Dodatno varnost dokumenta dosegamo z vključevanji standardnih ali prilagojenih orodij za 
kodiranje dokumentov. Zaporedno vključevanje varnostnih mehanizmov povečuje varnost 
dokumenta pred nepooblaščenim dostopom in urejanjem. 

 

Kodiranje dokumentov 
Kodiranje dokumentov omogoča največjo možno zaščito proti nepooblaščenemu dostopu in 
pregledu dokumentov z arhivskega medija. Dostop do dokumentov je omogočen samo z 
določenimi gesli. Zaradi povečanja sistemske varnosti so gesla shranjena v posebnih oblikah 
(predvidenih za logično preverjanje). 
  
Načini kodiranja (primer programski paket Saperion) 
Sistemsko se da nastaviti različne sezname s pre-definiranimi profili kodiranja. Če so 
dokumenti kodirani pozneje in imajo dodan digitalen podpis, se s seznama izbere samo en 
profil kodiranja. Seznam se lahko poljubno sestavlja in pregleduje. Kodiranje v npr. 
programskem paketu Saperion omogoča naslednje prednosti za uporabnike: 
 

• kodiranje arhiviranih dokumentov oz. podatkov se lahko opravlja z Microsoft – Crypto 
– API ali 128 – bit Blowfish metodo implementirano v sistemu SAPERION, 

• MS – Crypto – API standard omogoča vgradnjo tudi drugih eksternih modulov,  

• možnost kombinacije različnih algoritmov kodiranja v enem profilu, 

• kodiranje posameznih strani ali celih dokumentov, 

• avtomatizacija kodiranja z ustreznimi indeksnimi obrazci ali makroji.  
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b) Varnost dokumentov in podatkov pred poškodbami ali namernim brisanjem in 
spreminjanjem dokumentov 
 
Po zaključku procesa arhiviranja oz. po objavi zadnje različice dokumenta, se ga hrani na 
mestu, do katerega je možen hiter in nadzorovan dostop. Dokumenti so hranjeni v sistemu, ki 
ne sme dopuščati dostopa mimo skrbnika. Akcije uporabnikov morajo biti nadzorovane skladno 
z določili varnostne sheme. Poleg vseh klasičnih elementov ščitenja podatkov se uporablja še 
strojna zaščita podatkov. Podatki in dokumenti so zapisani na medij, ki onemogoča kakršno 
koli spreminjanje vsebine. Z namenom vzpostaviti največjo možno varnost, se mediji izdelujejo 
v več izvodih, ki se hranijo na različnih lokacijah.  

 
Veliko programskih paketov že uporablja oz. ima vgrajeno popolno podporo za obnovitev 
poškodovanih objektov, na primer "Disaster Recovery", ki ima funkcijo pridobitve uničenih 
dokumentov. Na izmenljivih diskih so zapisani vsi podatki, ki so potrebni za vzpostavitev 
prvotnega stanja. 
 

2.4.5.1 Lokacijska neodvisnost 
 
Možnost globalnega poslovanja nudi podjetjem v skupini svojevrstne prednosti, za gradnike 
sistemov pa to ni ravno najustreznejša trditev. Največja težava, ki se pojavlja v primeru 
povezanosti različnih dislociranih enot v informacijski sistem, je prepustnost povezav oz. 
omrežja med posameznimi lokacijami. Izhajamo iz dejstva, da se pri dokumentnih sistemih 
prenašajo veliko večje kapacitete podatkov kot pri transakcijskih sistemih. Najpreprostejša 
rešitev bi bila fizično arhiviranje dokumentov na lokaciji produkcije, ki pa zaradi prevelikih 
stroškov ni primerna. Po drugi strani pa vseh dokumente ni priporočljivo prenašati v 
informacijski sistem centralne lokacije in do njih dostopati z zunanjimi povezavami. V tem 
primeru se ogrozi ali upočasni delovanje transakcijskega sistema, čemur lahko sledijo tudi 
neprimerno visoki stroški. Z uvedbo dokumentnega sistema je njegova uporabnost izjemno 
potencirana, prioriteta pa še vedno ostaja transakcijski sistem in njegovo brezhibno delovanje. 
V nadaljevanju so prikazane nekatere možnosti in razlike med njimi. Izhajali smo iz dejstva, da 
morajo biti vsi dokumenti vedno tudi na centralni lokaciji. 
 

Centralna arhivska lokacija  
Olajša vzdrževanje dokumentnega sistema in zmanjša višino njegove investicije. Skenirani in 
elektronski dokumenti, ki nastajajo na oddaljenih lokacijah, se prenašajo v centralni 
dokumentni sistem preko WAN povezave. Glede na kapaciteto dokumentov, hitrost povezave 
in velikosti potrebe po takojšnem dostopu do dokumentov se izdela scenarij arhiviranja. 
 
Ko je hitrost manjša in ni velike potrebe po takojšnjem dostopu do arhiviranih dokumentov se 
lahko pri manjši obremenjenosti povezav oz. izven delovnega časa opravi prenos z dislociranih 
enot na centralno arhivsko lokacijo. Drugače pa je z dokumenti, ki so nujno potrebni “on-line” 
in jih je treba sočasno prenašati v centralni elektronski arhiv. V tem primeru se lahko pričakuje 
povečan promet po omrežju in upočasnitev delovanja ostalih sistemov, ki uporabljajo isto 
povezavo. Ko je zahtevan takojšen prenos, obstaja možnost vzpostavitve vzporedne povezave 



Uvajanje dokumentnega sistema v velikem podjetju 

 
27 

na zahtevo samo za potrebe prenosa dokumentov na centralno lokacijo. Hitrost poizvedbe oz. 
dostopa do dokumentov je skladna s hitrostjo mrežne povezave. Pri iskanju dokumentov se 
omrežje prav tako dodatno obremeni, vendar v manjšem obsegu kot pri vnosu v arhiv, če ni 
prepogostih dostopov. 
 

Centralni arhiv z zrcaljenim arhivskim repozitorije m 
Je prvi korak k razbremenitvi dokumentov ob iskanju in poizvedbah. Postopek prenosa v arhiv 
je lahko popolnoma identičen kot pri zgornji možnosti. Razlika med tem dvema scenarijema je 
v tem, da se po končanem procesu arhiviranja dokumenti prezrcalijo na oddaljeno lokacijo. V 
tem primeru je obremenjenost povezav zaradi prenosa dokumentov v obe smeri precej večja. 
Prenos pa se izvede samo enkrat. Prednost tega scenarija je v tem, da pri morebitnih poizvedbah 
na oddaljenih lokacijah ni prevelike obremenitve omrežja. Podobe dokumentov in ostalih 
datotek se ne prenašajo preko WAN povezave, temveč so fizično prisotne na lokaciji. 
Poizvedbe z matične – centralne lokacije pa se še vedno opravljajo preko WAN povezave s 
povsem običajnimi transakcijami brez prenosa dodatnih objektov. Z vidika varnosti je v tem 
primeru tudi prednost, da so dokumenti fizično na dveh lokacijah. Na oddaljeno lokacijo je 
treba namestiti dodatni dokumentni strežnik. Dokumentom je varnost zagotovljena že na 
centralni lokaciji, zato na oddaljenih lokacijah ni treba nameščati arhivskih knjižnic. 
 

Neodvisni sistem na oddaljeni lokaciji 
Vse sistemske operacije, funkcionalnosti in administracija sistema na oddaljeni lokaciji 
potekajo enako kot v centralnem sistemu. Poizvedovanje po dokumentih in njihovo arhiviranje 
se izvaja enostavno, v realnem času in brez kakršnihkoli omejitev. Glede na dejstvo, da je v 
nekaterih primerih treba dokumente arhivirati tako na dislociranih enotah kakor tudi na 
centralni lokaciji, se temu primerno vzpostavi ustrezna sinhronizacija sistemov, ki lahko deluje 
eno- ali dvosmerno. Sinhronizacija se izvaja infrastrukturi primerno. Vse poizvedbe se 
potemtakem izvajajo lokalno na obeh lokacijah brez obremenitve omrežja, razen v fazi 
sinhronizacije. Za sinhronizacijo velikih količin arhiviranih dokumentov se lahko vzpostavi 
dodatna povezava. Med dislociranimi enotami in centralno enoto se prenašajo samo predhodno 
določeni dokumenti, ki so nujno potrebni za medsebojno sodelovanje. Manj pomembni 
dokumenti so shranjeni samo na posameznih enotah, vendar so prav tako lahko dostopni vsem 
uporabnikom v skupini. Uporabniki bodo pri poizvedovanju opazili izvor dokumenta po hitrosti 
dostopa – dostop do dokumentov z oddaljenih lokacij bo namreč malce počasnejši. 
 

3 Splošna opredelitev uvajanja dokumentnega sistema   
 
V tem delu bo predstavljena teoretična osnova, ki predstavlja podlago praktičnemu delu, ki 
sledi v nadaljevanju.  

3.1 Pomembnejši pristopi pri na črtovanju in gradnji IS 

 
Proces nastajanja in delovanja informacijskega sistema običajno poimenujemo življenjski cikel 
informacijskega sistema. Življenjski cikel zajema torej vse faze, od analize, načrtovanja, 
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gradnje do izkoriščanja in spreminjanja informacijskega sistema. Ta cikel je seveda odvisen od 
metodologije razvijanja sistema.  
 
Starejše metodologije zasnove in gradnje IS temeljijo večinoma na t. i. linearnem pristopu, ki 
ga bom opisal v nadaljevanju. Ta izhaja iz predpostavke, da je to zaporedni fazni proces. To je 
torej fazni model aktivnosti, ki si sledijo v vnaprej določenem zaporedju in nas pripeljejo do 
končnega cilja, to je do uvedbe programske rešitve.  
 
Ne glede na različne opredelitve in poglede posameznih avtorjev, gre vsak IS prej ali slej skozi 
etape življenjskega cikla, prikazanega na sliki 6. 

Slika 6:  Etape življenjskega cikla  

 
definicija problema 

↓ 
analiza in opredelitev zahtev 

↓ 
zasnova 
↓ 

gradnja 
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uvedba 
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preverjanje rešitev 
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vzdrževanje 
 

 

Vir: Kovačič, 1994 

 
V praksi se izkaže, da si posamezne faze ne sledijo tako lepo linearno, kot bi bilo moč sklepati s 
slike. 
 
V nadaljevanju bom poizkušal na kratko prikazati tri karakteristične življenjske cikle 
informacijskega sistema, ki so odraz različnih pristopov oz. uporabljenih metodologij, to so: 

- linearni pristop, 
- prototipni pristop, 
- objektni pristop. 

 

3.1.1 Linearni pristop  
 
Linearni pristop sestavlja niz zaporednih faz, za katere je značilno, da se nobena ne more začeti, 
dokler ni popolnoma dokončana predhodna. Po vsaki fazi se izdela poročilo, ki služi kot osnova 
za začetek naslednje faze. Namen teh poročil je večkraten, naročniku služi kot dokazilo o 
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opravljenem delu, vodji projekta kot osnova za planiranje dela, projektnemu timu pa kot osnova 
za vpogled v posamezne podrobnosti projekta. 
 

Slika 7:  Prikaz tradicionalnega linearnega življenjskega cikla IS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kovačič, 1994 

 

Vse tradicionalne metodologije projektiranja IS so pravzaprav temeljile na takem načinu dela, 
torej je zanje linearni pristop najbolj naraven. V enakem okviru se odvijajo tudi vse 
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spremljajoče aktivnosti gradnje IS (organizacijske spremembe, adaptacija tehnične opreme, 
kadri, …), kar prikazuje slika 7. 
 
V metodološkem pogledu so bile tradicionalne metodologije razmeroma ohlapne. Temeljile so 
na uporabi besedilnih opisov in preprostejših grafičnih tehnik, brez natančnejših navodil, kako 
posamezne faze IS modelirati in kaj je pravzaprav rezultat določene faze. Poudarek je bil na 
načrtovanju fizičnih karakteristik obravnavanega IS. 
 
Značilnosti linearnega pristopa bi lahko strnili v naslednje točke: 

• razvoj IS poteka po "kaskadnem principu" skozi natančno določene faze, ki si sledijo 
sukcesivno; 

• vsaka razvojna faza je natančno opredeljena in podrobno dokumentirana, 

• modelni mehanizmi so – če lahko o njih sploh govorimo – precej preprosti in temeljijo 
na analitskih in dokumentacijskih tehnikah ter večinoma verbalnih opisih 
obravnavanega problema; 

• iz začetne analitične faze obravnavnega problema se praviloma naredi neposreden 
prehod v izdelavo izvedbenega modela IS (podrobne tehnične rešitve), ki je ponavadi 
nenatančna, neformalizirana in zato vir mnogih napak. 

 
Ta pristop strateškemu načrtovanju in globalnemu snovanju informacijske arhitekture ne 
posveča večje pozornosti. Pri načrtovanju in gradnji IS je bil prilagojen organizaciji in načinu 
dela v velikih računskih centrih. Omogoča dober pregled nad stanjem posameznega projekta, 
standardizacijo postopkov in dokumentacije, nadzor nad delavci v projektnem timu itd. 
 
V praksi pa se običajno izkaže, da posameznih razvojnih faz ni mogoče tako natančno 
opredeliti niti niso mogoči tako čisti prehodi iz predhodne v naslednjo fazo. Zalo pogosto se 
izkaže, da predhodna faza ni bila opravljena dovolj temeljito ali pa da iz njene dokumentacije ni 
mogoče dovolj zanesljivo načrtovati posameznih segmentov sistema. To zahteva pogosto 
vračanje v predhodne faze, spreminjanje že narejenega in dokumentiranega, kar povečuje 
stroške in podaljšuje čas realizacije projekta. 
 
Vse to vodi k naslednjim slabostim: 

• predolgi razvojni cikli, 

• visoki razvojni stroški, 

• napake in pomanjkljivosti se odkrijejo šele na koncu, 

• sodelovanje uporabnikov je oteženo ali nemogoče. 
 

3.1.2 Prototipni pristop 
 
Prototip se ponavadi imenuje prvi primerek nekega stroja, naprave. Z njim se skuša ugotoviti 
možnosti izdelave novega proizvoda, njegove lastnosti, proizvodne stroške in podobno. 
Običajno takšen prototip ni namenjen uporabi, temveč se z njegovo pomočjo izdela končni 
proizvod, prototip pa se zavrže.  
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Takšen način uporabe prototipa lahko zasledimo pri linearni gradnji IS. Preden izdelamo 
celoten sistem, lahko s preprostim prototipom uporabniku oz. naročniku pokažemo osnovne 
funkcije sistema, vhode, izhode in pri tem zanemarimo podrobnosti, različne kontrole, 
podfunkcije itd. Kasneje, ko je celoten sistem dokončan, pa prototip zavržemo. 
 
Tehnologija izdelave prototipa se običajno razlikuje od tehnologije izdelave končnega izdelka, 
za izdelavo prototipa pa se lahko uporabijo druga orodja ali celo jeziki kot za končno rešitev. 
 
Na obravnavanem področju s prototipnim pristopom razumemo pravzaprav neke vrste 
evolutivni pristop. V tesni interakciji z uporabniki skušamo najprej izdelati prototip (prvi 
približek) sistema, ki ga potem lahko dopolnjujemo in spreminjamo, dokler ne izpolnjuje vseh 
uporabnikovih želja. Prototip se v tem primeru postopoma razvije (po vrsti približkov) v končni 
proizvod. 
 
Prototipni pristop je nastal predvsem kot posledica slabosti linearnega pristopa. V praksi se je 
začel pojavljati v začetku osemdesetih let tudi pod vplivom razvoja krmilnih sistemov baz 
podatkov (KSBP) ter osebnih računalnikov, saj je to okolje še posebej primerno za uveljavljanje 
takega pristopa. S prototipnim pristopom se skuša doseči predvsem naslednje: 

• skrajšati čas, ki je potreben, da pridemo do prvih rezultatov projekta, 

• omogočiti ustvarjalno sodelovanje uporabnikov skozi celotno razvojno obdobje 
projekta, 

• zagotoviti, da se morebitne napake in pomanjkljivosti v projektu pokažejo v zgodnjih 
fazah, ko jih je enostavno odpraviti. 

 
Prototipni pristop z vidika uporabljenih metod in tehnik ne prinaša posebnih novosti, zahteva pa 
skrbno načrtovanje informatike na strateški ravni in podrobno opredelitev značilnosti IS na 
logični ravni. Izhodišče za razvoj IS pri prototipnem pristopu je torej podrobno opredeljen 
logični model IS (Kovačič, Vintar, 1994). 
 
Prototip tako predstavlja orodje modeliranja, s katerim preizkušamo ideje, konkretiziramo svoja 
razmišljanja, preizkušamo zasnovo baze podatkov in rešitev, hitro in enostavno izvajamo 
dopolnitve in spremembe ter s tem izboljšujemo kakovost in ustreznost operativne baze in 
končnih programskih rešitev. 
 
Različne pozitivne, pa tudi negativne izkušnje prototipnega pristopa v zadnjem desetletju so 
izpostavile področja, na katerih je njegova uporaba še posebej učinkovita. Je reševanje 
problematike, ki v primerjavi z ostalimi klasičnimi pristopi nima alternative. To je problematika 
vključevanja uporabnikov v razvoj informatike, opredeljevanja dejanskih informacijskih potreb 
uporabnikov in dviga učinkovitosti razvijalcev informatike, kjer so doseženi še posebej vidni 
rezultati.  
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Lastnosti prototipa 
Velja splošno prepričanje, da mora prototip vsebovati naslednje lastnosti oz. mora biti: 

• dovolj majhen za izvedbo, 

• dovolj vpliven in prepričljiv, 

• dovolj poceni in dolgoročen, 

• dovolj nujen za izvedbo. 
 
Takšen prototip predstavlja osnovno orodje snovalca informatike v organizaciji, vzpostavlja 
interakcijo med njimi in uporabnikom. Na področju pridobivanja in predstavitve znanja 
predstavlja idealno orodje za modeliranje tega znanja, saj uporabniki, vse dokler nimajo na 
voljo orodja, ki zvesto ponazarja delujočo rešitev, težko ali pa napačno opredeljujejo svoje 
potrebe.  
 

Slika 8:  Prototipni pristop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kovačič, 1994 

 
Prototipni pristop (slika 8) je s stališča postopkov izvajanja podoben simulaciji.3 V primeru 
obravnave dveh sistemov, od katerih se lahko eden preslika v drugega, obravnavamo 
                                                 
3 Simulacijo opredelimo kot preizkušanje na modelu brez tveganja za original. Njen namen je spoznavanje 
raziskovalnega pojava, predvidevanje njegovega obnašanja in iskanje učinkovitih ukrepov. 
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enostavnejšega (model, prototip) in z njegovo pomočjo raziskujemo kompleksnejšega. Pri tem 
neposredno uporabljamo ugotovitve, ki izhajajo iz pridobljenih izkušenj. Pogled na prototipni 
pristop kot na orodje hevrističnega analiziranja in snovanja, ki izhaja iz razmišljanja, da "se 
moramo prepričati o ustreznosti proizvoda, preden začnemo graditi zanj tovarno", se je 
uveljavil v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. Zagovorniki takšnega pogleda 
ugotavljajo, da uporabniki sami niso sposobni opredeliti informacijskih potreb, ki so 
opredmetene v ustreznih programskih rešitvah, dokler teh rešitev, v takšni ali drugačni obliki, ni 
moč preizkusiti. Torej ne gradimo informacijskega sistema, dokler nam niso znane ustrezne 
programske rešitve. Postopek razvoja prototipa programske rešitve prikazuje slika 8. Razdeljen 
je na štiri faze: opredelitev izhodiščnih informacijskih potreb, razvoj osnovne prototipne 
rešitve; prikaz, uporaba in ocenjevanje ustreznosti prototipne rešitve ter spreminjanje ali 
dopolnjevanje rešitve.  
  

3.1.3 Objektni pristop 
 
Objektni pristop obeta rešitve nekaterih klasičnih problemov razvoja informacijskih sistemov. 
Osnovni problem vseh danes uporabljanih metodologij je, da nas silijo v ločeno obravnavo 
statičnih (podatki) in dinamičnih (postopki) vidikov sistema. To povzroča nenehne težave s 
konsistentnostjo razvoja, preprečuje tipizacijo osnovnih gradbenih blokov sistema, ki so zaradi 
tega samo za enkratno uporabo, povečuje potrebni čas in stroške za razvoj sistema. 
 
Objektni pristop temeljni na treh temeljnih konceptih: 

1. objektih, ki vsebujejo podatkovne strukture in pripadajoče postopke na teh strukturah; 
objekti so največkrat objekti, ki nastopajo v realnem svetu (produkti, kupci, občani, 
oddelki itd) in ki jih pri konvencionalnem pristopu običajno obravnavamo kot entitete; 

2. sporočilih, tj. sredstvu, s pomočjo katerega objekti komunicirajo med seboj pri izvajanju 
poslovnih postopkov; 

3. tipih objektov, ki omogočajo realizacijo konceptov abstrakcije, ki jih poznamo iz 
podatkovnih modelov, kot sta klasifikacija in generalizacija. 

 
Elemente osnovne ideje objektnega pristopa lahko zasledimo v nekaterih metodologijah razvoja 
informacijskih sistemov, ki so nastale v začetku osemdesetih let. Med temi velja omeniti 
predvsem JSD (Jackson Systems Design) iz leta 1983. 
 
Ideja tega pristopa je povezana z željo, da bi se programsko opremo lahko razvijalo podobno 
kot strojno, to je iz množice standardiziranih sestavnih delov, kjer je vsak del po sistemu lego 
kock lahko uporabljen večkrat, in sicer v različne namene. Objekt KUPEC, denimo, vsebuje vse 
informacije o kupcu in opredeljuje vse dovoljene operacije, ne glede na postopek, v katerem se 
ta objekt pojavlja. 
 
Elementarni objekti se lahko sestavljajo v kompleksne objekte po pravilih generalizacije, kar 
nas vodi v hierarhijo objektov. Objekt na najvišjem nivoju predstavlja celotno programsko 
rešitev. 
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Objektni pristop obljublja naslednje prednosti: 
 

1. večkratno uporabo istih objektov (reusability), kar bo znatno skrajšalo čas razvoja novih 
rešitev in zmanjšalo stroške; 

2. ker bodo nove rešitve večinoma sestavljene iz že obstoječih in dobro preizkušenih 
gradbenih blokov (objektov), bo to znatno prispevalo k zanesljivosti in kakovosti 
rešitev; 

3. ker so objekti povsem zaključene celote, se individualni objekti lahko spreminjajo, ne da 
bi to zahtevalo kakršne koli spremembe v drugih objektih, kar zelo poenostavi 
vzdrževanje programskih rešitev. 

 

3.2 Projektno vodenje 

 
Projektno vodenje sega daleč v preteklost, vendar pa sta se bolj strukturirano preučevanje 
poteka projektov in uporaba ugotovitev v praksi začela šele ob koncu prejšnjega stoletja 
predvsem na vojaškem področju. Hkrati pa so se ugotovitve, izhajajoče iz tega področja, začele 
uporabljati tudi na ostalih. Poseben razmah je projektno vodenje doživelo z razvojem osebnih 
računalnikov in s tem pogojenim razvojem različnih računalniških orodij, ki omogočajo bolj 
strukturiran potek projekta. 
 

3.2.1 Življenjski cikel projekta 
 
Pri implementaciji sistema se srečujemo s problemi, ki jih ni mogoče rešiti s klasičnimi 
metodami in tehnikami, ki so v uporabi v podjetjih. Vzrok je časovna omejenost projekta na eni 
strani, na drugi strani pa pri projektu uporabljeni viri sredstev presegajo meje podjetja, ki je 
investitor projekta. Tako mora projektni vodja oz. manager projekta združiti in uskladiti 
interese različnih, v projekt vpletenih skupin. Zato se je med preučevanjem v praksi izoblikoval 
nek splošen model projekta, katerega osnova je politika, ki ji sledi podjetje. Ta projekta temelji 
na štirih fazah, ki sestavljajo življenjski cikel projekta (Goodman, 1980): 
 

1. načrtovanje, ocenjevanje in oblikovanje projekta; 
2. izbira, potrditev in uvajanje projekta; 
3. implementacija in nadzor projekta; 
4. vrednotenje in izboljševanje projekta. 
 

3.2.2 Načrtovanje, ocenjevanje in oblikovanje projekta 
 
Prva faza življenjskega cikla projekta združuje tri ključne korake. 
 
1. Identifikacija in formulacija projekta: čeprav med različnimi modeli projektov ni bistvene 

razlike, pa avtorji nekaterih modelov projekta ta korak vključujejo v življenjski cikel 
projekta, medtem ko ga drugi obravnavajo ločeno, torej izven življenjskega cikla projekta. 
Sicer pa je identifikacija projekta v osnovi posledica zaznavanja določenih potreb znotraj 
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družbe. Skladno s svojo misijo, cilji, strategijo in politiko ter s svojimi zmožnostmi v 
podjetju začnejo razmišljati o možnosti izvršitve projekta, ki bo zadovoljila ugotovljene 
potrebe. 

 
S formulacijo projekta skušamo odgovoriti na vprašanje, kaj z njim sploh skušamo doseči. 
Če je definiran kot proces doseganja ciljev projekta skozi tradicionalno organizacijsko 
strukturo, z uporabo znanja in zmožnostmi posameznikov (Kerzner, 1995), potem skozi 
formulacijo projekta določimo cilje, ki jih mora izpolniti, in znanja, ki so potrebna za 
izpolnitev. Iz širše definicije projekta, ki pravi, da je projekt skupina aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti v logičnem zaporedju za izpolnitev ciljev, določenih s strani uporabnikov storitev oz. 
proizvodov, ki so posledica projekta (Burke, 1995), pa je razvidna nekoliko širša formulacija 
projekta. 
 
Od dobre izvedbe prvega koraka v tej fazi projekta je v mnogočem odvisna uspešnost vseh 
ostalih faz in sploh uspešnost celotnega projekta. 
 

2. Analiza ekonomske upravičenosti: je pomemben korak, saj je od rezultatov te študije 
mnogokrat odvisno, ali bomo s projektom nadaljevali ali pa ga bomo končali. Poleg tega v 
okviru tega koraka že sprejemamo določene odločitve, ki imajo velik vpliv na nadaljnji 
potek projekta. Definiramo namreč že osnovne odločitve o velikosti, tehnologij itd., hkrati 
pa že določimo osnovne omejitve projekta (zakonske, viri, …). Dobra izvedba študije 
ekonomske upravičenosti je v večinoma odvisna od razpoložljivosti podatkov, pri čemer 
velja, da uporaba podatkov iz podobnih projektov lahko vpliva na kakovost študije v višini 
20 % (Burke, 1995). Ekonomska analiza projekta pa že povzroča določene stroške, zaradi 
česar za različne projekte priporočamo bolj ali manj obsežne in natančne analize. Na 
splošno pa poteka ekonomska analiza projektov v šestih korakih (Brigham, 1995): 

 
a) določitev stroškov projekta, 
b) ocena pričakovanih denarnih tokov projekta, 
c) ocena tveganosti pričakovanih denarnih tokov projekta, 
d) na osnovi ocene tveganosti projekta se določijo stroški kapitala, s katerimi se 

diskontirajo denarni tokovi (določi se diskontni faktor), 
e) izračun neto sedanje vrednosti pričakovanih denarnih pritokov, 
f) primerjava neto sedanje vrednosti denarnih pritokov s stroški in če prvi presegajo 

druge, se projekt sprejme, sicer pa zavrne. Lahko pa se namesto neto denarnih 
vrednosti uporabijo alternativne mere (posledica uporabe alternativnih mer je 
nekoliko modificiran postopek analize). 

 
 
3. Organizacija projekta: v tem koraku do določene mere že opredelimo projektno skupino in 

njeno organizacijo, volimo odgovornost in pravice članov te skupine, določimo vire za 
izvedbo projekta potrebnih sredstev, določimo vlogo projekta znotraj organizacijske 
strukture podjetja. Poleg tega pa v tem koraku že izdelamo vse časovne poteke posameznih 
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aktivnosti znotraj projekta in tudi časovni potek celotnega projekta. Vsi rezultati tega 
koraka se že nanašajo na operativno izvajanje projekta. 

 

3.2.3 Izbira, potrditev in uvajanje projekta 
 
Pred to fazo življenjskega cikla projekta se podjetje še ne odloči dokončno, v kakšni obliki bo 
izvajalo projekt, temveč preučuje prednosti in slabosti posameznih različic. V tej fazi pa določi 
končno. Sicer je ta faza življenjskega cikla sestavljena iz dveh ključnih korakov. 
 
1. Selekcija in odobritev projekta: v tem koraku se neka skupina odloča za določeno različico 

projekta, ki je lahko drugačna od druge po stopnji vpletenosti posameznih skupin v 
projekte, različnih tehničnih rešitvah, v bolj ali manj dobrem zasledovanju ciljev, 
postavljenih s strani v projekt vpletenih skupin, … Da pa bi bile različice projekta med 
seboj čim bolj primerljive, se zanje izračunavajo določene ekonomske mere, ki odločevalski 
skupini olajšajo odločitev. V teh merah naj bi bili kar najbolje zajeti vsi relevantni 
ekonomski vplivi projekta. Poudariti pa velja, da so te mere le pripomoček pri končni 
odločitvi in nikakor ne edini dejavnik, na katerem ta odločitev temelji. Vsaka izmed mer 
ima v primerjavi z ostalimi določene prednosti in slabosti. Katero mero oz. kakšna 
kombinacijo mer, bo uporabljena za odločitev o sprejetju projekta, pa je prepuščeno 
odločevalski skupini in je pogojeno z znanjem, zmožnostmi članov te skupine, … 

 
2. Aktiviranje projekta: v tem koraku se definira še ostali del projektne skupine, njene naloge, 

se dokončno definirajo odnosi znotraj skupini in odnose skupine z okoljem, … V tem 
koraku pa se prične tudi koordinacija in alokacija potrebnih sredstev z namenom, da se 
prične operativna izvedba projekta. V okviru aktiviranja projekta se kot posledica slabe 
koordinacije že lahko pojavijo časovne zakasnitve glede na planirano časovno izvedbo 
projekta. Zaradi tega je pomembno, da v tem koraku ne pride do zakasnitev pri ključnih 
elementih glede na planiran časovni potek. Dobro planiranje in pa natančnost pri izvedbi 
posameznih elementov sta lahko vzrok nižjih stroškov, povezanih s projektom, in prihranka 
časa v kasnejših fazah življenjskega cikla projekta. 

 

3.2.4 Implementacija in nadzor projekta 
 
Ta faza življenjskega cikla projekta je najbolj operativna faza projekta. Sestavljena je iz treh 
ključnih korakov projekta. 
 
1. Implementacija: med člane projektne skupine se razdelijo naloge, ki morajo biti opravljene 

in so bile opredeljene že v prejšnjih fazah projekta. Biti morajo povezane z izvedbo projekta 
in izvedene v skladu s prej definiranimi časovnimi načrti. Hkrati pa naj bi prihajalo tudi do 
čim manjših odstopanj pred potrebnimi in porabljenimi sredstvi. Na osnovi spremenjenih 
okoliščin pa se po potrebi naredijo tudi prilagoditve v prejšnjih fazah projekta definiranih 
parametrov. 
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2. Nadzor in kontrola: pričneta se z vzpostavitvijo sistema zbiranja povratnih informacij, ki so 
potrebne pri nadaljnjem poteku projekta. Namen nadzora je identifikacija problematičnih 
področij znotraj projekta, ki bi lahko vodila v drage časovne zamude. Pri tem se lahko 
uporabljajo različna programska orodja za vodenje projektov, ki omogočajo delitev projekta 
na več točno določenih aktivnosti, pri čemer se ohranijo razmerja znotraj teh aktivnosti in 
med njimi. Prednost take razdelitve projekta je v večji obvladljivosti posameznih aktivnosti 
v primerjavi z obvladljivostjo celotnega projekta. Čeprav se morda zdi tak pristop nekoliko 
časovno potraten, pa omogoča boljše in lažje upravljanje s projektom. 

 
3. Predaja projekta: v tem koraku se projekt pripravi za uporabo. Če se do tega trenutka na 

razvoj projekta gleda kot na ustvarjalno dejavnost s svojim koncem, pa se v nadaljevanju 
nanj gleda že kot na dolgoročni operativni program, pri čemer je potreben določen zasuk v 
miselnosti. Potrebno pa je sprostiti tudi sredstva, vezana na projekt, ki niso potrebna za 
nadaljnje upravljanje z njim. Zaključijo se tudi nanj vezane pogodbe. Projekt preide k 
upravljalcu, kar predstavlja kritično stopnjo pri predaji. Ta prehod običajno zahteva določen 
čas, ki je odvisen od kompleksnosti projekta. Poleg tega pa se v tem koraku pripravijo tudi 
poročila, iz katerih so različnim interesnim skupinam na voljo vse potrebne informacije, 
povezane s projektom. 

 

3.2.5 Vrednotenje in izboljšanje 
 
Ta faza projekta je sestavljena iz: 
 
1. ocene in prilagoditve: z oceno projekta določene za projekt zainteresirane skupine se 

ocenjuje doseganje ciljev, ki naj bi jih izpolnjeval. Poleg končne ocene za izvedbo 
potrebnega časa in sredstev pa je priporočljivo sprotno ocenjevanje projekta med vsemi 
njegovimi fazami. Mnogokrat pa vsi učinki na cilje projekta niso razvidni že po končni fazi 
izvajanja, nadzora in predaje, temveč je treba ocenjevati projekt skozi daljši čas. Pri 
ocenjevanju je smiselno dosledno voditi dokumentacijo, ki jo je mogoče vključiti v bazo 
podatkov in predstavlja določeno zbrano znanje, ki olajšuje postopke v življenjskem ciklu 
podobnih projektov. Taka baza podatkov pa lahko pomeni konkurenčno prednost pri 
nadaljnjih projektih. Izhajajočo iz krivulje učenja (Kerzner, 1995); 

 
2. prilagoditve politike podjetja – vsak projekt ima manjši ali večji vpliv na podjetje. Izhajajoč 

iz tega je smiselno, da menedžment podjetja preuči obstoječo politiko podjetja in jo po 
potrebi prilagodi novim razmeram, ki so posledica izvedenega projekta. 

 

3.3 Implementacija dokumentnega sistema  

 
V preteklosti smo dokumentacijske sisteme delili na dve skupini. 
 
1. Arhivski dokumentacijski sistemi. Njihov osnovni namen in funkcije so bili omejeni na 

upravljanje nespremenljivih zapisov: 
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• slikovno upodabljanje – optično branje dokumentov, 

• označevanje dokumentov z metapodatki, ki opisujejo vsebino dokumenta ali skupine 
dokumentov za potrebe kasnejšega iskanja,  

• odlaganje dokumentov v elektronski arhivski sistem, 

• iskanje, pregledovanje, distribucija elektronsko arhiviranih dokumentov.  
 

2. Sistemi za upravljanje elektronskih dokumentov (Electronic Document Management 

Systems ali EDMS). Njihov namen je upravljanje "živih" dokumentov, zato je 
funkcionalnost elektronskih arhivskih sistemov razširjena na izvajanje funkcij ustvarjanja 
dokumentov, urejanja, revidiranja, verzioniranja, sledenja in upravljanja poteka dela. 

 
Ločnica med sistemoma je sčasoma izginila, zato govorimo le še o celovitih dokumentacijskih 
sistemih, ki so postali del poslovnega ekosistema z neposrednim vključevanjem ali 
prepletanjem funkcij drugih delov poslovne infrastrukture. Sodobni dokumentacijski sistemi 
morajo obvladovati širok nabor funkcij in vsebovati vse standardizirane elemente za integracijo 
z obstoječimi platformami in aplikacijami, ki upravljajo posamezne poslovne procese. Seveda 
se potrebe celo med organizacijami, ki delujejo v isti industriji, razlikujejo, kar pomeni, da 
mora ta izbira tehnologije in rešitev zadovoljevati dejanske potrebe in zahteve poslovnih 
procesov. 
 
Namen uvajanja takšnih sistemov je poenostaviti in izboljšati poslovne procese, tako da 
zagotovimo hiter dostop do informacij, ki so shranjene v različnih virih, največ prav v obliki 
dokumentov.  
 

3.3.1 Elektronski zajem dokumentov  
 
Osnovni gradniki dokumentacijskega sistema so dokumenti v vseh pojavnih oblikah. 
Tehnološko morda najbolj zapleten proces, vsekakor pa delovno najbolj intenziven, je 
elektronsko arhiviranje dokumentacije, ki fizično nastaja na papirju. 
 
Elektronski zajem dokumentov je sestavljen iz naslednjih faz: 
1. digitalizacija dokumentov, 
2. klasificiranje in indeksiranje, 
3. verifikacija. 
 
V praksi lahko imamo različne oblike vhodnih dokumentov: 

• papirni dokumenti 

• faksi 

• Word, Excel, datoteke … 

• e-mail 

• XML 

• … 
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Na podlagi seznama ugotovimo, da so določeni dokumenti že v digitalni obliki, ostale pa je 
treba digitalizirati. V podjetjih je še vedno najpogostejša papirnata varianta dokumentov, ki pa 
jih s pomočjo skeniranja pretvorimo v digitalno obliko. Rezultat skeniranega dokumenta je 
grafična datoteka različnih formatov (TIFF, JPG, PDF). 
 
Postopek optičnega branja lahko razdelimo na več faz:  

• Priprava dokumentov za optično branje: gre za tehnično pripravo, v katero spadata 
zlaganje dokumentov iz registratorjev in map ter odstranjevanje sponk, in za vsebinsko 
pripravo, kot sta na primer razdeljevanje dokumentov na posamezne vsebinske celote in 
morebitno opremljanje vodilnega lista vsebinske celote (dokumenta ali dosjeja) z 
elementi za avtomatsko identifikacijo ob skeniranju (na primer s črtno kodo). 

 
• Branje: proces je sestavljen iz optičnega branja dokumenta, nadzora kakovosti in 

ponovnega branja ob neustrezni kakovosti.  
 

• Označevanje dokumentov: gre za označevanje posamičnih dokumentov ali vsebinskih 
celot dokumentov (paketov) z opisnimi oznakami, po katerih jih uporabniki želijo iskati 
v arhivu. Identifikacijske oznake dokumentov lahko vnašamo ročno ali z orodji za 
avtomatsko prepoznavanje, kot so orodja za optično prepoznavanje znakov, na primer 
iz ključnih polj na dokumentu. 

 

• Arhiviranje skeniranega dokumenta: slika dokumenta in elementi za njegovo 
identifikacijo (zanje se velikokrat uporabljajo izrazi, kot so indeksni podatki, iskalni 
atributi, metapodatki o dokumentu) se prenesejo v elektronski arhiv. 

 
Poznamo dva načina skeniranja dokumentov: 
a) sprotni: vsak dokument skeniramo posebej, ga opremimo z atributi in shranimo, 
b) paketni: masovni zajem z avtomatiziranim kreiranjem enega ali več atributov, npr. s pomočjo 
črtne kode in/ali obdelave obrazcev. 

Iz dokumentov moramo ponavadi izvleči določene podatke in jih evidentirati v elektronske 
sisteme, namenjene za poznejšo obdelavo podatkov. Danes v podjetjih še vedno prevladuje 
ročni način vnašanja. Veliko naprednejši in hitrejši je OCR postopek (Optical Character 

Recognition), ki nadomesti ročno delo. Povedano preprosteje, gre za proces prepoznavanja 
posameznih znakov, s pomočjo katerega iz slike dokumenta v grafičnem načinu dobimo 
podatke v besedni obliki. Proces razpoznavanja znakov lahko izvajamo za celoten dokument ali 
pa samo za njegove izbrane dele. Način uporabe je odvisen od namena (in zmogljivosti) 
posameznih aplikacij oz. od namena računalniško upodobljenega dokumenta zapisanega v 
alfanumerični obliki. Poznamo še ICR postopek (Intelligent Character Recognition), ki je 
namenjen predvsem prepoznavanju rokopisov. Obstajajo tudi že sistemi za prepoznavanje 
vsebine dokumenta (DCR – Document Content Recognition), ki so sposobni identificirati in 
razumeti vsebino in podatke preusmeriti v ustrezno obdelavo oz. posamezniku in/ali delovni 
skupini. 
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Po opravljenem OCR/ICR prepoznavanju lahko dokumente razvrstimo (klasificiramo) v 
skupine glede na določene specifične lastnosti in elemente, ki jih skupina vsebuje. V podjetjih 
se pojavljajo različni tipi dokumentov, npr. računi, pogodbe, projektna dokumentacija ipd. 
Vsaka skupina zahteva zajem in evidentiranje različnih podatkov z dokumenta. Ta proces 
imenujemo indeksiranje, pridobljene podatke pa imenujemo metapodatki ali indeksni podatki. 
Ti nosijo informacijo o dokumentu, ki je potrebna za poznejšo obdelavo oz. predstavlja ključ za 
poznejše iskanje in pregledovanje dokumenta. 
 
Elektronski zajem podatkov se dejansko zaključi z verifikacijo zajetih dokumentov. Ta faza 
omogoča ročno kontrolo zajetih in prepoznanih podatkov ter odpravljanje napak in reševanje 
nepravilnosti, ki so nastale v fazi prepoznavanja ali klasifikacije. Tako pregledane (verificirane) 
in prečiščene podatke lahko uporabimo v poznejših fazah.  
 

3.3.2 Delovni tokovi (workflow)  
 
Vsak sistem za računalniško upodabljanje in arhiviranje dokumentov dobi pravo vrednost in 
začne dajati resnične učinke šele potem, ko zagotovimo nadzorovan in hiter pretok dokumentov 
(t. i. workflow). Gre za to, da definiramo posamezne vrste dokumentov in določimo t. i. sheme 
informacijskih tokov oz. način kroženja dokumentov med delovnimi skupinami in uporabniki. 
Ob pravilni in sistematični uporabi (enega od) tovrstnih orodij lahko zgradimo nekakšen 
operacijski sistem za nadzor organiziranosti in opravil poslovnega sistema. S pomočjo takšnega 
sistema potem lahko izvajamo ne le razporejanje opravil, temveč tudi nadziramo, koordiniramo 
in popravljamo posamezne faze v delovnih procesih med posamezniki in/ali delovnimi 
skupinami.  
 
Workflow lahko s pomočjo posebnih programskih orodij nadgradimo s sistemom za obdelavo 
obrazcev oz. dokumentov (t. i. Forms Processing), kar je še posebej primerno za informacijske 
sisteme, v katerih skenirani dokumenti predstavljajo osnovni vir podatkov (npr. plačilni promet, 
obdelava naročil ipd.) S tem dosežemo najvišjo stopnjo avtomatizacije pisarniškega poslovanja 
oz. upravljanja z dokumenti. V takšnih primerih je nujna uporaba že omenjenih sistemov za 
optično oz. inteligentno prepoznavanje znakov (OCR oz. ICR), kar spet zahteva dodatno 
pozornost pri izbiri medsebojno združljivih gradnikov, saj implementacija takšnega 
(pod)sistema zahteva uspešno in usklajeno delovanje vseh prej naštetih podsistemov. S tem 
pravzaprav avtomatiziramo izvajanje posameznih nalog in procesov v celoti, kar je seveda spet 
odvisno od narave delovanja poslovnega sistema. V svetu so največje učinke z neposredno 
obdelavo skeniranih dokumentov zabeležili predvsem v bankah, zavarovalnicah in pri 
plačilnem prometu nasploh. 

3.3.3 Jedro sistema za upravljanje z dokumenti 
 
V dobi informacijske tehnologije so postali elektronski dokumenti vsakdanjost in vodijo k 
uspešnejšemu poslovanju podjetja. To večinoma povzroči širitev poslovanja v smislu 
pridobivanja novo zaposlenih ali vsaj širitve obsega dela. Hkrati se poveča število dokumentov, 
ki se pojavijo v vsakdanjiku zaposlenih. Urejenost, nadzor, hitra dostopnost in predvsem 
enostavnost upravljanja in uporabe teži k okolju, ki logično povezuje vse dokumente na enem 
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mestu – v sistemu za upravljanje z dokumenti. Takšni sistemi so dobrodošli predvsem v 
srednjih in velikih podjetjih.  
 
Celovito obvladovanje dokumentacije lahko dosežemo z uporabo spletnih tehnologij, kar 
omogoča celovito upravljanje dokumentov na poljubni lokaciji: 

• načrtovanje in priprava dokumentov, 

• izdelava dokumentov s priljubljenimi orodji (MS Word, Excel, …), 

• nadzor nad različicami dokumentov, 

• življenjski krog dokumentov in distribucija dokumentov v pregled in odobritev v 
elektronski obliki, 

• elektronski podpis dokumenta, 

• nadzorovan izpis dokumentov na zahtevo, 

• distribucija in objava dokumentov v spletnem okolju, 

• možnost povratne informacije o tem, kdo je bil seznanjen s spremembami dokumentov, 

• obvestilo o novih dokumentih, 
 

• možnost vnos zahteve za spremembo v dokumentaciji s strani uporabnikov sistema, 

• obvladovanje in sledenje sprememb. 
 
Sistemi za elektronsko upravljanje z dokumenti (DMS) so zato nedvomno pravi odgovor za 
poslovna okolja in dejavnosti, kjer je treba obvladovati velike količine nestrukturiranih 
informacij, ob tem pa zagotavljati revizijsko sled sprememb, varnost dostopa in kar največje 
zmanjšanje potrebnega časa za posamezne operacije.  
 
Sistemi DMS temeljijo na več gradnikih. Število gradnikov je seveda odvisno od kompleksnosti 
sistema in nabora funkcij, ki jih opravlja. Vsekakor pa morajo dokumentacijski sistemi v osnovi 
zagotavljati komunikacijsko infrastrukturo, zajem ali kreacijo dokumentov, potek dela, 
shranjevanje in kontrolo dokumentov, nadzor dostopa in pravic uporabnikov ter distribucijske 
ali predstavitvene storitve (Jerman Blažič, 2003). 
 
Komunikacijska infrastruktura je prvi pogoj za vzpostavitev dokumentacijskega sistema, saj ti 
temeljijo na izmenjavi oz. prejemu in posredovanju dokumentov. Pogosto je v procese priprave 
in obdelave dokumentov vključenih več entitet, ki izrabljajo podatkovno komunikacijo za 
upravljanje z dokumenti. Pri tem seveda mislimo na različne tipe omrežij ter med seboj 
povezanih delovnih postaj in strežnikov. Če ne gre za specifične zahteve, se sistemi DMS 
običajno ne vpletajo v nižje ležečo infrastrukturo in prav tako ne v formate, strukture in 
povezave med dokumenti. 
 
Pri ustvarjanju ali vnosu dokumentov gre za proces, ki je tesneje povezan s sistemom DMS. 
Vsak v sistem vstopajoči ali v sistemu ustvarjeni dokument spremlja vrsta podatkov – lastnosti 
oz. t. i. metapodatkov, ki opisujejo sam dokument. Če gre za vnos dokumenta, kot je recimo 
posnetek prek optičnega bralnika, dokumentu poleg časovnih in krajevnih podatkov vnosa 
pripada še vsaj enolični identifikator, status in pravice. Nabor podatkov je seveda poljuben in 
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vezan na proces ali potek dela. Metapodatki se v življenjskem ciklu dokumenta tudi 
spreminjajo, sistemu in njegovim uporabnikom pa dajejo pomembno informacijo o statusu, tipu 
in vsebini dokumenta ali svežnju dokumentov. Pravzaprav so metapodatki ključni element 
sistemov DMS, ki bi se sicer izgubili v množici vnosov. 
 
Večkrat omenjen in nadvse pomemben element dokumentacijskih sistemov je potek dela, kjer 
je natančno definirana pot oz. cikel dokumenta. Potek dela določajo podatki, delovne naloge in 
uporabniki. Pot dokumenta skozi informacijski sistem je določena z vrsto dokumenta (navodila, 
tehnična dokumentacija, razne specifikacije), s procesom ustvarjanja in obdelave ter 
organizacijskimi vlogami (komu je dokument na vpogled, kdo ga lahko ureja itd.) Potek dela 
vključuje funkcije ustvarjanja ali zajema, urejanja, usmerjanja, revidiranja in potrditve.  
 
Potek dela lahko označimo kot hrbtenico dokumentacijskega sistema, saj enolično določa oz. 
interpretira poslovne procese, ki sicer temeljijo na dokumentacijskem pretoku. Specializirane 
rešitve za upravljanje potekov dela so sicer na voljo, vendar je ta funkcionalnost že vsebovana v 
sodobnih sistemih DMS.  
 
S poteki dela se lahko hitro pojavijo tudi težave, saj je uvedba dokumentacijskih sistemov 
močno odvisna od njih. Pred definiranjem tehnoloških gradnikov je namreč treba natančno in 
izčrpno analizirati poslovne procese znotraj organizacije. Ko so ti definirani, sledi načrtovanje 
postavitve dokumentacijskega sistema. Analiza poslovnih procesov je seveda dodaten in ne 
ravno zanemarljiv strošek, ki ga je treba prišteti k opremi. Pogosto pa pride tudi do primerov, 
ko informatizacija zahteva prilagajanje obstoječih procesov, kar je za številna podjetja odbijajoč 
dejavnik.  
 
Dokumentacijski sistemi ne prinašajo posebnih novosti pri shranjevanju podatkov, saj temeljijo 
na obstoječih zbirkah podatkov. Pomembnejši del shranjevanja dokumentov so funkcije iskanja, 
vnosa in izvoza delnih ali celotnih dokumentov iz zbirk podatkov. Posebna pozornost se 
posveča porazdeljenim zbirkam, saj predvsem za večje organizacije velja, da so geografsko 
razpršene. V takih primerih centralni repozitoriji niso primerni, ampak se uporabljajo lokalna 
dokumentacijska skladišča. 
 
Povezati več sistemov v eno celovito infrastrukturo je seveda velik izziv, še posebej, ko gre za 
dokumente, ki so v stanju urejanja. Take dokumente je treba v trenutku urejanja zakleniti in 
onemogočiti urejanje na drugi lokaciji. Ko je urejanje končano, je dokument odklenjen in drug 
uporabnik ga lahko vzame v obdelavo. Pri razpršenih zbirkah je sinhronizacija nadvse 
pomembna, sicer lahko pride do velike zmešnjave. To zmešnjavo lahko ne nazadnje povzročijo 
tudi podatkovne povezave, za katerim je zelo težko zagotoviti nepretrgano delovanje. Večino 
razpršenih sistemov zato omogoča zgolj vpogled (read-only) v oddaljene baze in urejanje samo 
tistih dokumentov, ki so shranjeni v lokalnem sistemu. 
 
Pri predstavitvenem delu dokumentacijskih sistemov gre spet za komponento, ki močno meji na 
zunanjo plast (uporabniških) aplikacij. Kot velja za orodja urejanja (urejevalnik besedila, 
preglednic itd.) je tudi prikaz del (zunanje plasti) sistema na uporabniški strani. Seveda je 
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mogoče določene funkcionalnosti zagotoviti tudi v dokumentacijskem sistemu, kot je recimo 
prikaz prek spletnega odjemalca ali predvsem pretvorba med različnimi oblikami zapisov 
(HTML, pdf, doc, EDI itd.) in zapisom na različne nosilce (CD-ROM, tiskanje na papir itd.) 
 

3.3.4 Elektronsko arhiviranje dokumentov 
 

Arhiviranje (skeniranih) dokumentov lahko opredelimo kot zadnjo fazo, vendar lahko brez 
zadržkov zatrdimo, da gre za najpomembnejši del sistema za celovito upravljanje z dokumenti. 
Pri velikem številu dokumentov, s katerimi se srečujemo vsak dan, igra najpomembnejšo vlogo 
ustrezen sistem za arhiviranje, saj je praktično nemogoče "ročno" slediti vsem (skeniranim) 
dokumentom oz. datotekam. Stopnja odvisnosti od arhiviranih dokumentov, ki predstavljajo 
zaključene procese, je v posameznih poslovnih sistemih seveda različna – odvisna je predvsem 
od dejavnosti, oz. narave in organiziranosti poslovnih procesov. Verjetno pa bi težko našli 
področje, za katerega bi lahko mirno zatrdili, da v kasnejših obdobjih ne bodo nikoli več 
potrebovali prav nobenih (arhiviranih) dokumentov, zato temu področju ponovno namenjam 
nekoliko več vrstic.  
 
Zaradi večjih potreb po kapacitetah diskov so že davno pred pojavom osebnih računalnikov, 
razvili in uporabljali posebne programske produkte, ki so omogočali hierarhično arhiviranje 
podatkov oz. datotek. Tako imenovani HSM sistemi (Hierarchical Storage Management) 
poskrbijo za optimalno zasedenost pomnilnih medijev in za čimbolj ustrezno razpoložljivost 
datotek oz. dokumentov.  
 
Večnivojski sistem arhiviranja si lahko organiziramo tako, da določimo hierarhični vrstni red 
pomnilniških medijev, na osnovi katerega potem HSM razvršča/arhivira datoteke glede na 
stopnjo uporabe oz. glede na pogostost dostopa. Pri tem je najpomembneje to, da uporabnikom 
ni treba skrbeti (voditi evidence), na katerem mediju se posamezna datoteka nahaja, temveč jih 
HSM sam prestavlja po nivojih (trdi disk, izmenjalnik, zunanje enote, ipd.) Na ta način je tudi 
onemogočeno sicer pogosto izgubljanje dokumentov in/ali njihovo nepotrebno fotokopiranje v 
primeru, ko isti dokument hkrati potrebuje več uporabnikov. 
 
Z uporabo različnih medijev (dražjih in cenejših pomnilniških enot) tako zgradimo neke vrste 
(elektronski) arhiv, v katerem dokumenti "potujejo" z medija na medij – odvisno od pogostosti 
uporabe. Migracija je proces "selitve" posameznih dokumentov po hierarhični lestvici (z medija 
na medij) navzdol ali navzgor na osnovi predhodno definiranih pravil oz. postopkov. 
 

3.4 Pravni vidiki podatkov v elektronski obliki 

 

3.4.1 Primerjava slovenske zakonodaje z evropsko na področju elektronskega 
arhiviranja dokumentov 

 
Kot pri uvedbi drugih računalniških sistemov je tudi sistem elektronskega arhiviranja obdelan s 
pravnega vidika. Evropska unija (v nadaljevanju EU) je že sprejela direktivo o nekaterih 



Uvajanje dokumentnega sistema v velikem podjetju 

 
44 

pravnih vidikih informacijske družbe (Majerle, 2003), predvsem elektronskega poslovanja, ki 
ureja storitve elektronske družbe, sklepanje pogodb s pomočjo elektronskih sredstev in pogoje 
za zagotavljanje pravne varnosti. Institucije v EU želijo zagotoviti javnosti dostopnost do 
informacij, kot ene izmed temeljnih pravic Evropske konvencije o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah. Na tem področju je bilo zato v evropskem prostoru že izvedenih več 
uspešnih projektov, ki zajemajo elektronsko upravljanje in shranjevanje podatkov. 
 
Tudi slovenska zakonodaja se na tem področju pospešeno, toda postopno pripravlja in sprejema 
zakone. Do sedaj smo že dobili temeljni zakon, ki ureja vprašanja elektronskega poslovanja 
(Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – Ur.l. RS 57/2000) in je vstopil v 
veljavo avgusta leta 2000. Zakon v skladu s slovenskim vključevanjem v EU v celoti sledi 
evropskim in svetovnim smernicam. Na vsebino elektronskega upravljanja in komunikacij se 
fragmentarno nanaša tudi čedalje več vsebin s področja materialnega (avtorsko in medijsko 
pravo, davčni predpisi, varstvo osebnih podatkov …) in procesnega prava. 
 

3.4.2 Zakonske omejitve na področju elektronskega arhiviranja 
 
Na področju elektronskega arhiviranja se Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu nanaša predvsem na pravno-formalni vidik, kjer je pisna oblika enaka elektronski 
obliki. 13. člen zakona določa, da se v primerih, ko zakon ali drug predpis določa pisno obliko, 
šteje, da je elektronska oblika enakovredna pisni obliki, če so podatki v elektronski obliki 
dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, pri čemer se vsebinsko, v smislu prve alineje 2. 
člena, vsi taki podatki nanašajo na vse podatke, ki so oblikovani ali shranjeni na elektronski 
način. 
 
Pogoj za takšno izenačitev pisne in elektronske oblike pa je zagotovitev varnosti shranjenega 
dokumenta. Zakon upošteva določila 12. člena, ki se nanašajo na dualistični koncept 
arhiviranja, to je dosegljivost podatkov v elektronski obliki tudi po poteku daljšega obdobja od 
njihovega zapisa in primernost v elektronski obliki shranjenih podatkov za kasnejšo rabo, kar 
pomeni tudi zavarovanje pred morebitnimi spremembami tehnoloških sredstev, ki bi utegnile 
onemogočiti njihovo reproduciranje. 
 
Zaradi teh pogojev je razumljivo, da mora arhivski sistem omogočati takšno tehnološko 
podporo, da bo ustrezal zakonskim zahtevam. Ker se takemu arhivu povečuje varnost in 
zanesljivost, se povečuje tudi ocena verodostojnosti elektronsko obdelanih informacij povečuje, 
kar je razvidno iz 4. člena, ki pravi, da se podatkom v elektronski obliki ne sme odreči 
veljavnosti ali dokazne vrednosti, ker so v elektronski obliki. To je posebej pomembno v 
elektronskem arhivu, ki omogoča spremljanje celotnega življenjskega cikla dokumenta, saj so 
ob njegovi vsebini pripeti tudi podatki o avtorju osnutka, nosilcu originalne verzije ter 
prihodnjih verzijah, ki so kronološko pregledni. 
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4 Uvajanje dokumentnega sistema v podjetju 
 

4.1 Razvoj in implementacija prototipa potrjevanja računov 

 
Vsak posamezen dokument ali sveženj dokumentov zaznamuje življenjski cikel od stvaritve do 
arhiviranja. Upravljanje dokumentov se zato ne nanaša zgolj na sklepno funkcijo shranjevanja, 
saj nam tako funkcionalnost v celoti zagotovijo zbirke podatkov ali datotečni sistemi. Vzdolž 
časovne osi se vrstijo ustvarjanje ali identifikacija dokumenta, urejanje dokumenta, odobritev in 
shranjevanje ali odstranitev dokumenta. Vzporedno se izvajajo še sledenje dokumenta, nadzor 
nad različicami, prikaz in upravljanje poteka dela (workflow).  
 

4.1.1 Delovni tokovi in povezava z dokumentnim sistemom kot bazo 
 
V preteklosti so se dokumentacijski sistemi delili nekako na dva razreda: upravljanje 
nespremenljivih zapisov (na primer slikovna interpretacija dokumenta) in upravljanje živih 
zapisov (dokumenti, ki jih lahko urejamo ali spreminjamo). Ker gre za obvladovanje statičnih 
ali dinamičnih vsebin, so se taki sistemi bistveno razlikovali glede na funkcije. Sistemi, 
namenjeni statičnim zapisom, so se osredotočili predvsem na zajem, označevanje oz. 
indeksiranje in dostop. Dinamični zapisi so, nasprotno, narekovali izvajanje funkcij ustvarjanja, 
urejanja, revidiranja in združevanja dokumentov ter upravljanja poteka dela. Za ta del se 
uporabljajo različne besedne zloženke, kot so upravljanje vsebine (content management), 
upravljanje znanja (knowledge management), upravljanje digitalnih virov (digital asset 

management), upravljanje spletne vsebine (web content management) itd. (Jerman Blažič, 
2003) 
 
Ločnica med razredi je sčasoma zbledela, saj se je vse več ponudnikov tehnologije usmerjalo k 
celovitemu reševanju problemov. S tem so dokumentacijski sistemi postali del poslovodnega 
ekosistema z neposrednim vključevanjem oz. prepletanjem funkcij drugih delov poslovne 
infrastrukture (sistemi ERP, HR, CRM itd.) Sodobni sistemi DMS morajo tako izvajati širok 
nabor funkcij, če želimo vzpostaviti celovito upravljanje dokumentacije med platformami, 
aplikacijami in, najpomembneje, med organizacijskimi enotami. Seveda se potrebe med 
organizacijami razlikujejo, to pa pomeni, da mora prava izbira tehnologije kar najbolj odražati 
dejanske zahteve obstoječih poslovnih procesov. Upravljanje dokumentov ni zgolj ena 
tehnologija, temveč gre za kombinacijo rešitev, nad katerim bdijo posamezni kontrolni oz. 
upravljavski postopki. Zato je poseben izziv integracija različnih tehnoloških elementov – 
upravljanje poteka dela, zajem, urejanje in hranjenje dokumentov itd. – v enovit sistem. Z 
namenom ponuditi celovite rešitve, kot je to že v navadi, se izdelovalci povezujejo v interesna 
združenja oz. s strateškim partnerstvi povezujejo različne tehnologije med seboj. 
 
Tako v primeru, da dokumentnemu sistemu manjka funkcija kroženja dokumenta, uporabimo 
drug programski paket in ga vključimo v obstoječi dokumentni sistem. Izredno pomembna je 
kompatibilnost sistema. V tem primeru imamo opravka z dokumentnim sistemom kot bazo 
podatkov (elektronskih dokumentov, metapodatkov, podatkov o zajemu, shranjevanju 
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dokumentov, pravic in dostopov uporabnikov itd.), do katere lahko dostopa zunanja aplikacija 
in z njimi manipulira (prikazano na sliki 9). Omogočena mora biti obojestranska komunikacija 
med sistemoma, ki sta lahko prostorsko ločena.  
 

Slika 9:  Povezanost med aplikacijo in bazo podatkov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Analiza delovnega procesa 
 

4.1.2.1 Opredelitev procesov v poslovanju 
 
Proces je po Hammerju in Champyju opredeljen kot zbirka dejavnosti, ki zahteva eno ali več 
vrst vložkov in ustvarja rezultat, ki za odjemalca pomeni neko vrednost (Hammer, Champy, 
1995). 
 
Grafično ga lahko prikažemo kot "črno skrinjico", v katero vstopajo neki vložki, iz nje pa 
izstopajo izložki oz. rezultati procesa. Slednji so lahko proizvodi, storitve ali informacije. 
Prikaz procesa je na sliki 10. 
 

Slika 10:  Ponazoritev procesa 

 
 
 
 
 
 
 

• baze podatkov 
• elektronski dokumenti 
• metapodatki 
• pravice uporabnikov 
• … 

 

Dokumentni sistem 
• Delovni tokovi (workflow) 

 
 

Aplikacijski strežnik 

PROCES VLOŽEK IZLOŽEK 

 

• dokumenti v elektr. obliki 
• metapodatki 
• pravice in dostopi 
• podatki o zajemu 
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Izraz poslovni proces zajema vse aktivnosti znotraj neke organizacije oz. podjetja, pri čemer cilj 
poslovanja predstavlja neka storitev in/ali proizvodnja izdelkov. Poslovni proces je sestavljen iz 
pretoka materiala, pretoka informacij ter pretoka obveznosti. Pretok materiala vsebuje vse 
zahteve, ki jih udeleženci v poslovnem procesu naslavljajo drug na drugega s ciljem, da bi 
izvedli zahtevane naloge. Ob določeni zahtevi udeleženca se delavec obveže, da bo nalogo 
izvedel. V okviru prevzete naloge lahko ta zahteva od tretjega udeleženca, da opravi neko 
nalogo. Na tak način se oblikuje cela mreža zahtev – obveznosti, ki zagotavljajo izvajanje 
poslovnega procesa. 
 
Upravljanje (ravnanje) poslovnih (delovnih) procesov (workflow management) je disciplina, ki 
se ukvarja s preučevanjem in analizo pretoka dela oz. delovnih procesov (Leben, Vintar, 1997). 
Ta metodologija sledi konceptu poslovnih procesov, ki zagovarja trditev, da tokovi materiala in 
informacij obstajajo samo zaradi podpore pretoku obveznosti s ciljem izvajanja poslovnih nalog 
(Frigan, 1997). 
 
Če poznamo procese v svoji organizaciji (ponavadi poznamo zgolj naloge, ljudi, strukturo, …) 
lahko na podlagi smiselnosti izložka nekega procesa ali podprocesa sklepamo o njegovi 
upravičenosti izvajanja, kar pa je ključnega pomena pri preurejanju podjetja. Če hkrati poznamo 
tudi procese v partnerski organizaciji, pa lahko ključne procese oz. podprocese, ki predstavljajo 
stične točke med obema organizacijama, organiziramo tako, da kar najbolj ustrezajo dejanskim 
potrebam obeh organizacij. To poznavanje nam pomaga tako pri preurejanju lastne organizacije 
kot tudi pri preurejanju poslovanja s partnerjem. Pri tem se srečujemo s pojmom prenove 
poslovnih procesov, katerih cilj je optimizacija procesa in njegova racionalizacija, ki se mora 
kazati v znižanih stroških, skrajšanih časih, višji kakovosti itd., tehnološki cilj prenove pa je 
uvedba računalniške podpore upravljanju poslovnih procesov (workflow) (Leben, Vintar, 1997). 
 
Vsak poslovni proces je sestavljen iz več samostojnih, vsebinsko ločenih procesov, ki pa so 
vendarle med seboj tesno povezani. Vsi namreč prispevajo k uresničitvi skupnega cilja 
poslovnega sistema in tako imajo neposreden vpliv drug na drugega. Tako v poslovnem sistemu 
razlikujemo delovne in proizvodne procese, odločitvene procese, upravljavske procese, 
kupoprodajne procese, procese arhiviranja in razne druge procese in podprocese, ki zagotavljajo 
določen rezultat. Tako Kaltnekar (1988) opredeljuje delovni proces kot "dinamično 
povezovanje proizvodnih in neproizvodnih delovnih operacij v logično zaporedje, ki naj 
omogoči racionalno pretvarjanje vložka v materialne proizvode za zadovoljevanje človeških 
potreb in želja, zahteva pa zagotovitev vseh potrebnih materialnih, energetskih in 
informacijskih pogojev za nemoten potek." Proces odločanja bi lahko opredelili kot 
ugotavljanje problemskih stanj in določitev problemov, za reševanje katerih potem iščemo, 
razvijamo, ocenjujemo in izbiramo najustreznejšo rešitev, ki ji sledi preizkus v praksi (Rozman, 
1993). 
 

4.1.2.2 Procesi v preučevanem podjetju 
 
V podjetju poteka veliko delovnih procesov in podprocesov v katere je vključeno veliko število 
ljudi kot potrjevalcev oz. podpisovalcev in v katerih kroži velika masa dokumentov. Ti 
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dokumenti so največkrat na papirju in sicer eksterni (dokumenti, ki jih podjetje dobi od 
zunanjih izvajalcev po navadni posti, natisnjeni dokumenti, kopije dokumentov, itd) in interni 
dokumenti, ki nastanejo med delovnim procesom. Ker smo proizvodno podjetje in je glavni 
poslovni proces izdelava produkta, je ustvarjanje delovnih tokov pomembno predvsem v 
procesih spremljevalnih, terciarnih služb.  
 
Za primer prototipa avtomatizacije poslovnega procesa je bilo tako v podjetju podanih več 
predlogov: 

• potrjevanje potnih nalogov, 

• naročanje letalskih kart v sklopu službene poti, 

• likvidacija računov, 

• naročanje materiala in storitev v nabavni direkciji, 

• podpisovanje CPI (Contrat projet investisemment), 

• potrjevanje sugestij, … 
 

Za boljšo ponazoritev si oglejmo primer likvidacije računov v podjetju z uporabo 
dokumentacijskega sistema. Pogoj za izvajanje procesa je seveda delovanje celotnega 
informacijskega sistema podjetja, ki vključuje med seboj povezane datotečni strežnik, zbirko 
podatkov, aplikacijski strežnik, opremo na uporabniški strani za prikaz in obdelavo 
dokumentov ter sistem za izmenjavo sporočil. 
 
Projektna ekipa je izbrala proces odobritve oz. likvidacije računov zaradi več razlogov: 

• kompleksnost procesa ni visoka, 

• uporabniki že poznajo elektronski arhiv in ga tudi uporabljajo, 

• računi se trenutno arhivirajo (trenutno na koncu procesa), 

• število uporabnikov pri prototipu je obvladljivo. 
 

4.1.2.3 Proces odobritve (likvidacije) računov 
 
Celoten sistem mora delovati tako, da uporabniku kar najbolj olajša delo in pospeši proces. 
Seveda mora uporabnik vedno imeti dostop zgolj do pravih podatkov in kakršna koli odstopanja 
so nezaželena. Likvidacija računov temelji na vnaprej določenem poteku dela, kjer na enem 
koncu vstopajo neobdelani, na drugem pa izstopajo obdelani (likvidirani) računi. Dokument 
namreč ni statična entiteta, temveč se njegove lastnosti in status s časom spreminjajo glede na 
diskretno stanje, v katerem je. Prehajanja iz enega stanja v drugo določa t. i. sprožitveno 
pravilo. Takih pravil je lahko več: časovno, logično in ročno. Pravila določajo, kdaj in kako se 
kak dokument v okviru svojega življenjskega cikla obravnava in obdeluje oz. kdaj preide iz ene 
faze v drugo. 
 
Potek dela nastopa znotraj vsake faze življenjskega cikla kot sredstvo oz. medij, ki zagotavlja, 
da se izvedejo postopki za prehod dokumenta v naslednjo fazo. Posamezne faze v življenjskem 
ciklu se navadno odvijajo v različnih oddelkih znotraj organizacije, ki uporabljajo svoj potek 
dela. Temeljna razlika med življenjskim ciklom dokumenta in potekom dela je tudi v tem, da je 
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življenjski cikel določen in se le redko spreminja, medtem ko je potek dela predmet sprememb 
(na primer vključevanje različnih uporabnikov).  
 
Likvidacija računov bi tako obsegala naslednje faze: zajem, klasifikacijo, distribucijo ter 
obdelavo in likvidacijo. Pri zajemu dokumentov gre za vstopno točko v sistem DMS. Načinov 
zajema je več. Ker gre za obdelavo elektronskih dokumentov, je zaželen zajem prek enega 
izmed razpoložljivih elektronskih medijev in v enem izmed uporabljenih formatov. Seveda se 
danes še vedno soočamo s problemom papirja, zato se pogosto izvaja zajem na osnovi 
skeniranja. Pri skeniranju je še posebej občutljiva klasifikacija dokumentov, saj je treba na 
osnovi prepoznavanja znakov (vsebine) identificirati lastnosti dokumenta (na primer vrsto ali 
status dokumenta). Dokumenti so na podlagi tega postopka označeni z identifikacijsko številko, 
ki jo mora prepoznati celoten sistem.  
 
Od zajema potuje dokument ali račun na tiste prve točke obdelave (običajno vložišče), od koder 
se razpošljejo na ustrezne naslove. Pri računih je recimo pomembna odobritev plačila, za kar je 
odgovorna ena oseba ali več oseb določenega oddelka. Tam torej poteka obdelava, in ko pride 
do odobritve, se informacija o tem posreduje oddelku za plačila, knjiženje ipd. Seveda je lahko 
odobritev kompleksnejša in vključuje več entitet (oseb), kar celoten postopek dodatno zaplete. 
Račun je likvidiran, ko preide v arhiv in je dostopen zgolj za vpogled.  
 

Postopek skeniranja in zajem podatkov 
V postopku elektronske obdelave računov se proces v fazi zajemanja opremi s podatki oz. 
atributi, ki so potrebni za nadaljnjo obdelavo.  
 
Atributi se bodo v večji meri odčitavali neposredno z računa s pomočjo optičnega 
prepoznavanja znakov in oznak. Uspešnost operacije je odvisna od kvalitete originalnega 
dokumenta in kvalitete skeniranja. Napačno odčitanih računov ni mogoče procesirati v 
dokumentni sistem, temveč je potrebno posredovanje administratorja.  
 
V skladu z medsebojnim dogovorom smo v masko (glavo) delovnega procesa potrditve računov 
vključili naslednje atribute:  
 

• interna referenca dokumenta, 

• številka računa, 

• datum prejema računa, 

• znesek za plačilo, 

• zapadlost računa (valuta), 

• šifra dobavitelja (kjer obstaja je uvoz podatkov o dobavitelju neposredno iz baze), 

• naziv dobavitelja,  

• naslov,  

• davčna številka, 

• rubrika stroška, 

• SM (stroškovno mesto). 
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Preverjanje usklajenosti računa z Zakonom o DDV 
V fazi zajemanja podatkov iz dokumentov administrator preverja tudi samo usklajenost 
prejetega računa z Zakonom o DDV.  
 
Prejeti računi, ki so v skladu z Zakonom o DDV nadaljujejo svojo pot v elektronski obliki skozi 
dokumentni sistem v procesu potrditve. Za nepravilne račune pa administrator ustvari 
zavrnitveni dopis, ki ga skupaj z originalnim računom pošlje dobavitelju. Podoba zavrnjenih 
računov se skupaj z zavrnitvenim dopisom samodejno shrani v elektronski arhiv, v katerem so 
ločeni arhivi zavrnjenih faktur.  

 
Razvrščanje dokumentov v poslovni proces 
Cilj našega projekta je elektronsko obdelovanje računov skozi postopek potrditve. Za kriterije 
razvrščanja računov v ustrezno linijo poslovnega procesa smo v testnem procesu izbrali vrsto 
stroška oz. stroškovno mesto (SM).  
 
V prototipnem procesu potrditve računov so zajeta 3 stroškovna mesta s tremi podpisniki. 
Glede na vrsto posameznih stroškov in zanje predvidenih kriterijev, ki smo jih upoštevali v 
spodnji tabeli, se računi oz. procesi po izvozu samodejno sistemsko porazdelijo po ustreznih 
kanalih oz. linijah podpisnikov v poslovne procese njihove potrditve.  
 
Upoštevati bi bilo treba tudi, da se administratorju pusti možnost samostojne izbire linije 
podpisnikov, vendar smo se zaradi zahtevnosti takšnega procesa in časovne omejitve temu 
izognili.  
 

4.1.2.4 Linije podpisnikov 
 
Pri izdelavi poslovnega procesa smo uporabili imenske podpisnike in ne funkcije na 
posameznem delovnem mestu. Vsekakor to ni najbolj ustrezna izbira metode določanja linij 
podpisnikov, ampak ker gre samo za testni proces in ni večjega števila uporabnikov, ta metoda 
ne bo moteča.  

Tabela 2:  Definirane linije podpisnikov  

Linija  Stroškovno 
mesto 

Potrjevalec1  Potrjevalec2 Potrjevalec3 Potrjevalec4 

1.1 SM271 Info1    

1.2 SM277 VodjaInfo    

1.3 SM289 Info2    

1.4 SM271 Info1 KontrPosl   

1.5 SM277 VodjaInfo KontrPosl   

1.6 SM289 Info2 KontrPosl   

1.7 SM271 Info1 KontrPosl VodjaFinDir  

1.8 SM277 VodjaInfo KontrPosl VodjaFinDir  

1.9 SM289 Info2 KontrPosl VodjaFinDir  

1.10 SM271 Info1 VodjaKontrPosl VodjaFinDir VodjaPodjetja 

1.11 SM277 VodjaInfo VodjaKontrPosl VodjaFinDir VodjaPodjetja 

1.12 SM289 Info2 VodjaKontrPosl VodjaFinDir VodjaPodjetja 
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Tabela 3:  Parametri pri potrjevanju računov  

Rubrika/znesek računa V skladu z ZZN =<150.000 =<60.000.000 >60.000.000 
1.1 1.1 – 1.3 1.4 – 1.6 1.7 – 1.9 1.10 – 1.12 

Rubrika/znesek računa V skladu s pogodbo =<30.000 =<1.000.000 >1.000.000 
1.2 1.1 – 1.3 1.4 – 1.6 1.7 – 1.9 1.10 – 1.12 

Rubrika/znesek računa  =<30.000 >30.000  
1.3  1.8 1.11  
Rubrika/znesek računa  =<15.000   
1.4  1.1 – 1.3   
 

V tabeli 2 so prikazane posamezne linije podpisnikov, ki so potrebne pri različnih računih, ki se 
pojavijo v službi informatike. V tabeli 3 pa lahko vidimo, da v primeru, ko je račun vezan na 
rubriko stroška in ko je strošek za SM271, v tem primeru potrdi samo Info1 (linija 1.1). V 
primeru, ko je vrednost računa več kot 1.000.000 SIT, pa je potrebna potrditev Info1, 
VodjaKontrPosl, VodjaFinDir, VodjaPodjetja (linija 1.12). 
 

4.1.2.5 Izvajanje poslovnega procesa  
 
Prvi prejemnik v procesu je hkrati tudi prvi podpisnik dokumenta v liniji podpisnikov. 
Podpisnik prejme v svoj e-poštni predal dokumentnega sistema obvestilo o prejemu novega 
procesa. V prejetem sporočilu so navedene osnovne informacije o procesu: vrsta procesa, 
podatki o pošiljatelju, povezava (hyperlink) na omenjeni poslovni proces ter morebitna časovna 
omejitev procesa. S klikom na obvestilo sistem poveže podpisnika neposredno s prejetim 
dokumentom. 
 
V nadaljevanju se podpisniku odpre pogovorno okno oz. uporabniški vmesnik, ki ustreza 
določenemu poslovnemu procesu. Uporabniški vmesnik vsebuje podrobne podatke o 
dokumentu, podobo dokumenta s prilogami ter vsa potrebna polja za izvedbo posameznih 
opravil (potrditev, zavrnitev ...) Uporabniški vmesnik istega poslovnega procesa se spreminja 
glede na pristojnosti in določena opravila posameznega udeleženca v procesu. 
 
Naloga podpisnika je, da prejeti račun potrdi, ga zavrne, ali pa se posvetuje s sodelavci o 
njegovi vsebini. Od podpisnikov se zahtevajo določena opravila v določenem časovnem 
obdobju. Če podpisnik ne sledi navodilom ali ne izpolnjuje vnaprej določenih časovnih 
okvirjev, proces samodejno ukrepa z določenimi varnostni mehanizmi (npr. samodejno 
procesiranje nadomestnim osebam, obveščanje administratorja ...). Administrator oz. 
pooblaščeni uporabnik dokumentnega sistema ima kadarkoli pravico vpogleda v shematski 
prikaz, življenjsko dobo in zgodovino poslovnih procesov.  

Potrditev računa 
Potrditev računa podpisnik izvede s preprostim klikom na gumb “Potrditev”. Avtorizacija 
podpisnika je izvedena že pri predhodni prijavi v dokumentni sistem, zato znotraj sistema ni 
ponovno potrebna. Ob potrditvi računa se v zgodovino procesa zabeleži točen čas potrditve, 
ime podpisnika in čas odpošiljanja procesa. Proces po potrditvi podpisnika nadaljuje začrtano 
pot do naslednjega tako, kot je to predvideno v liniji procesa. 
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Zavrnitev ra čuna 
Prejeti račun, ki ni skladen z naročilom, pogodbo, ali nima navedenih vseh predpisanih 
atributov, administrator praviloma že po zajemu v dokumentni sistem zavrne. Akcija zavrnitve 
je precej podobna postopku potrditve, kjer podpisnik izbere opcijo “Zavrnitev”. Posebnost v 
primerjavi z odobritvijo je komentar zavrnitve dokumenta. Komentar zavrnitve je obvezni 
sestavni del procesa. V primeru zavrnitve računa, se polje za vnos komentarja zavrnitve ustvari 
samodejno. Če podpisnik ne navede komentarja zavrnitve procesa, računa ne more odposlati 
naprej. Vsak zavrnjen dokument samodejno nadaljuje pot do administratorja procesa, pri 
katerem je prejeti račun v fizični obliki. Administrator natisne zavrnitveni dopis s komentarjem 
zavrnitve in ga skupaj z originalnim računom pošlje dobavitelju. Kopija procesa zavrnjenih 
računov in njihova podoba v elektronski obliki se samodejno shranjuje v elektronski arhiv, ki je 
vedno dostopen vsem uporabnikom skladno z njihovimi pravicami. Ostali udeleženci v procesu 
potrditve so po elektronski pošti obveščeni o zavrnitvi dokumenta. Iz zgodovine procesa so 
razvidne vse ostale podrobnosti. 
 

Posvet – mnenje drugega udeleženca 
Velikokrat se pojavi vprašanje, ali so dani vsi pogoji za potrditev računa ali ne. V nastali 
situaciji lahko katerikoli izmed podpisnikov vključi v proces dodatne uporabnike, v tem 
primeru svoje sodelavce. Iz nabora uporabnikov izbere tistega oz. tiste, ki mu ustrezajo, ter 
prosi za mnenje. Glede na potrebe lahko pobudnik poslovnega procesa določi opravila za 
posameznega uporabnika tudi s časovno konstanto. Po zaključku posvetovanja lahko podpisnik 
nadaljuje z odobritvijo oz. zavrnitvijo računa po zgoraj navedenih možnostih. Posvetovanje 
med udeleženci poslovnega procesa potrjevanja računov bo organizirano po želji naročnika.  
 

Dodajanje prilog  
Proces potrditve računov ne bi imel popolne funkcionalnosti, če ne bi obstajala tudi možnost 
dodajanja različnih vrst prilog. Dodajanje prilog je mogoče izvajati v vseh fazah procesa, 
pravico za to pa imajo vsi udeleženci v procesu.  
 

4.1.2.6 Poseganje v proces – sprememba poti procesa 
 
Poseganje v poslovni proces se lahko izvaja v predvidenih okvirjih. Preusmeritev procesa lahko 
izvede za to pooblaščeni uporabnik ali administrator in v obliki, kot je predvideno.  
 
V našem poslovnem procesu odobritve računa smo vključili sistemsko časovno zanko, v kateri 
je najdaljši možni čas za obdelavo procesa 24 ur. Če je podpisnik odsoten, v tem času ne bo 
odobril računa ali začel z obdelavo poslovnega procesa in se proces bo avtomatično preusmeril 
na administratorja. Organizacijo take preusmeritve procesa smo uskladili z uporabniki sistema. 
Poljubni in nepredvideni uporabniški posegi v proces niso mogoči! 

  
4.1.2.7 Vnos podatkov v poslovni proces potrditve računa 
 

Vnašanje rubrike računov (kontiranje) se lahko pogojno vnaša bodisi pri zajemu podatkov, če to 
lahko določi administrator, bodisi pri prvih treh podpisnikih. Vendar če na višjem nivoju (pri 
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KontrPosl) ni rubrike računa (konta), potem KontrPosl takega procesa ne more posredovati 
naprej zaradi sistemskih nastavitev.  
 
V proces smo dodali kontrole vnešenih rubrik pri prvih podpisnikih. Če je proces lansiran v 
katerokoli linijo od 1.1 do 1.3 ali od 1.10 do 1.12, potem mora prvi podpisnik obvezno vnesti 
rubriko stroška. 
  
Pri članih uprave in KontrPosl se v poslovnem procesu sistemsko ne preverja 
pristojnosti/nepristojnosti za posamezne zadeve, ker so glede na linije, če zadeva pride do njih, 
vedno pristojni.  
 

4.1.2.8 Sledljivost procesa 
 
Poslovni proces v osnovi beleži vse aktivnosti, ki se izvedejo od vstopa računa v sistem za 
elektronsko poslovanje skozi cel življenjski cikel vse do konca veljavnosti tega procesa. V 
ozadju sledljivosti procesa se zavede celotna pot procesa s točnimi časovnimi opredelitvami 
prejema in oddaje dokumenta v posamezni fazi potrditve, zabeležijo se vse aktivnosti v procesu 
(tiskanje, dodajanje dokumentov ipd.), spremljajo se spremembe nad dokumenti in beleži se 
verziranje dokumentov, kjer je to potrebno (ISO). Sledljivost posameznega procesa je sestavni 
del vsakega poslovnega procesa. 
 

4.1.3 Diagram procesa 
 
Iz slike 11 je razviden proces likvidacije računov v podjetju, na podlagi katerega lahko 
pripravimo prototip za testiranje v okolju poslovnega procesa. 
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Slika 11:  Diagram procesa 

 
 

 
4.1.4 Integracija v poslovni proces (vmesniki z drugimi sistemi) 
 
Naslednja faza projekta je integracija v poslovni sistem, kar pomeni povezavo z drugimi 
sistemi, kot je na primer računovodski informacijski sistem. V prototipnem delu je bilo 
predvideno, da je potrjevanje računov samostojni del, povezan samo z dokumentnim sistemom 
in s tem izoliran od ostalih sistemov. To posledično pomeni, da se podatki o računu vnašajo 
dvakrat, in sicer v aplikacijo potrjevanje računov in v računovodski informacijski sistem. S 
povezavo teh dveh sistemov pa bi prišli do enojnega sistema vnosa. Ker se vnos v računovodski 
sistem izvaja na koncu poslovnega procesa, je treba pripraviti povezavo med "likvidacija 
računov" in "računovodski sistem" z unikatnim ključem "interna referenca".  
 
Po natančni analizi sem prišel do ugotovitev, da je treba v aplikaciji "potrjevanje računov" 
prikazati podatke o dobavitelju računa (ime, naslov, identifikacijska oz. davčna številka). To je 
možno s povezavo med "računovodski sistem" in "likvidacija računov", in sicer z unikatnim 
ključem "koda dobavitelja" 
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4.1.5 Nadaljevanje projekta  
 
Po uspešnem zagonu prototipa in testiranju s strani uporabnika, je treba sistem likvidacije 
računov razširiti še na ostale službe, tako da bodo pokriti vsi računi, ki jih je treba peljati skozi 
proces odobritve. V tem primeru je treba postaviti skrbnika (administratorja) sistema, ki bo 
upravljal tako z delovnim procesom kot tudi z uporabniškimi prijavami in njihovimi pravicami. 
Naloga skrbnika je tudi sledenje dokumentov v procesu v primeru, da prihaja do anomalij, 
nepravilnega delovanja, poskusov napačnih dejanj uporabnikov itd.  
 
Vidimo, da je že tako preprost proces lahko precej zapleten. Računalniška orodja nam sicer 
pomagajo poenostaviti in pospešiti postopke, vendar je treba vsa dejanja ustrezno beležiti, sicer 
se lahko hitro izgubimo. Da sistemi DMS olajšajo delo (poslovanje), ni dvoma, vendar pa brez 
vsaj manjših organizacijskih sprememb ne bo šlo. Pred vpeljavo celovitih rešitev je zato treba 
natančno popisati procese, ki gredo v postopek informatizacije. Ta korak ni preprost in 
mnogokrat narekuje preobrazbo poslovnih procesov. Rezultati ob investiciji so lahko za 
podjetje zelo pomembni, saj je eden pomembnejših dejavnikov konkurenčnosti ravno 
zmanjševanje stroškov, ki se pojavijo ob obsežni dokumentaciji, potujoči skozi podjetje ali 
skozi številne procese.  
 
Po dobrem sprejetju workflowa "likvidacija računov", lahko nadaljujemo z ostalimi delovnimi 
tokovi, ki so bili našteti zgoraj kot kandidati za računalniško izvedbo. 
 

4.2 Predlagani model življenjskega cikla projekta u vajanja dokumentnega 
sistema 

 
Predlagani model temelji na določenih predpostavkah, ki so stvarne do te mere, da bodo 
omogočale uporabo modela v praksi. Te so: 

a) projekt je implementacija aplikacije, ki bo služila kot dokumentni sistem v podjetju; 
b) največkrat se podjetje odloči za nov projekt, ko je izpolnjen pogoj: korist > strošek; 
c) izpostavljene bodo samo začetne faze projekta; 
d) model bo pokazal pomembne točke pred implementacijo aplikacije in njeno povezavo s 

sistemi. 
 

4.2.1 Življenjski cikel projekta 
 
Prva in hkrati tudi odločitvena faza življenjskega cikla projekta (slika 12) bo bolj natančno 
razdelana v nadaljevanju. 
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Slika 12:  Predlagani življenjski cikel projekta 

 

 
 

4.2.1.1 Identifikacija projekta  
 
Projekt uvajanja dokumentnega sistema je posledica zahtev posameznih služb v podjetju, ki se 
srečujejo z: 

• neobvladljivimi količinami papirja, 

• naraščajočim poslovanjem v papirni obliki, 

• daljšanjem rokov podpisovanja in potrjevanja dokumentov, kar je tudi posledica velike 
količine papirja, 

• dolgimi iskalnimi časi dokumentov, predvsem tistih, pri katerih je pomemben hitri 
dostop (za potrebe revizorske kontrole, davčne kontrole, zahteva dobaviteljev in kupcev, 
reakcija vodstva pri poslovnih odločitvah), 

• implementacijo SAP informacijskega sistema, ki že v osnovi izpisuje velike količine 
dokumentov.  

 
 
 
 

Identifikacija projekta 

Identifikacija osnovnih rešitev  

Študija ekonomske upravičenosti  

Analiza obstoječega sistema  

Oblikovanje sistema 

Arhitektura rešitve in povezavo s SAP  

 
Projekt se sprejme? 
 

Projekt se zavrne NE 

DA 

Predinvesticijska faza 

Ostale faze  
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4.2.1.2 Identifikacija osnovnih rešitev 
 
Pri tej identifikaciji naj bi služba informatike s pomočjo dobavitelja dokumentnega sistema 
identificirala osnovno rešitev, kar bi pomenilo osnovo za študijo ekonomske upravičenosti, 
predvsem s strani stroškov, ki so povezani z investicijo. Hkrati pa naj bi bil rezultat tega koraka 
tudi izdelana projektna naloga. Na tej stopnji pa naj bi že tudi določili vodjo projekta, saj je 
smiselno, da sodeluje v vseh fazah projekta, je s tem vključen v projekt od vsega začetka in ni 
le izvrševalec nalog, ki mu jih nalagajo drugi. 
 
4.2.1.3 Analiza obstoječega sistema  
 
Spodnja tabela prikazuje letno porabo papirja po službah (služba računovodstva je zaradi 
preglednosti bolj natančno razdeljena na osnovne delovne enote). Vse izpise je treba natisniti na 
papir: 

a) zaradi hranjenja arhivov, 
b) ker informacijski sistemi niso prilagojeni hranjenju izpisov na dolgi rok (problem 

prostora in iskanja). 
 
Informacijski sistem za računovodstvo in kadrovsko službo temelji na sistemu AS/400, zato so 
uporabljeni standardni izpisi, ki bi jih lahko obdelali na isti način. Medtem pa je informacijski 
sistem za službo uvoz/izvoz narejen v okolju Windows in uporablja bazo podatkov na AS/400. 
Tako imamo dva različna izvora izpisov, ki jih je treba arhivirati v enem informacijskem 
sistemu. Razlika med njima je v tem, da je izpis na AS/400 v obliki tekstualne datoteke, izpis v 
Windows okolju pa v obliki slike. V spodnji tabeli je prikazana količina papirja, ki se porabi pri 
tiskanju dokumentov iz centralnega strežnika AS/400. 

 

Tabela 4:  Dokumenti v računalniški obliki 

 Opis dokumenta Ime Format Strani 
Ponovitev / 
Leto Leto Hranjenje 

Bilanca FRG091 A3 90 12 1.080 trajno 

Kartice ZGR050 A3 7.000 12 84.000 trajno 

Računovodstvo-
Glavno 

knjigovodstvo Stroški detajlni debet  SPDED01 A4 500 12 6.000 trajno 

Centralizacija banke CM110 A3 1.100 12 13.200 10 let  

Kontrola CM78 A3 800 12 9.600 10 let 

Promet DRIN 1 DRIN05 A3 200 12 2.400 10 let 

Računovodstvo-
Pomožno 

knjigovodstvo 
banke Promet DRIN 2 DRIN06 A3 200 12 2.400 10 let  

Centralizacija dobaviteljev CM110 A3 14.000 12 168.000 10 let 

Izpis po kataloških številkah CM109 A3 1.300 12 15.600 10 let 

Izpis po conah  CM76 A3 1.700 12 20.400 10 let  

Analiza kontov CM71 A3 2.200 12 26.400 10 let 

Anulirane odprte pozicije CM74 A3 700 12 8.400 10 let 

Tečajne razlike CM118 A3 260 12 3.120 10 let  

Tečajne razlike blagajna CM139 A3 30 12 360 10 let 

Tečajne razlike ostalo CM81 A3 100 12 1.200 10 let 

Rezime davka CM156 A3 150 12 1.800 10 let  

Nefakturirano SPLPKM01 A3 100 12 1.200 10 let 

Računovodstvo-
Pomožno 

knjigovodstvo 
dobaviteljev 

Odprte postavke dob. CM90 A3 250 12 3.000 10 let 
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Rezimeji CM92 A3 100 12 1.200 10 let  

Saldo lista dobaviteljev SPSALDO A4 100 12 1.200 10 let 

Cenik  SPREFR01 A3 300 48 14.400 10 let 

Cenik  SICPRT01 A4 300 48 14.400 10 let  

Računi – prva vgradnja RACUNI A4 350 250 87.500 10 let 

Računi – BU  SPVOZ A4 50 250 12.500 10 let 

Izpis po kodah regrupiranja SPKOPR01 A4 1.400 12 16.800 10 let  

Prejemi domačih dobavit. SPMAN A3 100 250 25.000 10 let 

 

Selekcija plačil CM159 A3 5 250 1.250 10 let 

Zaključek meseca FA104 A3 1.500 12 18.000 10 let  

Revalorizacija FA187 A3 5.000 1 5.000 10 let 

Računovodstvo-
Osnovna 
sredstva Zaključek leta (historika) FA109 A3 800 1 800 10 let 

Centralizacija CM110 A3 1.600 12 19.200 10 let  

Kontrola CM73 A3 700 12 8.400 10 let 

Analiza konta  CM149 A3 1.000 12 12.000 10 let 

Odprte postavke kupcev CM56 A3 400 12 4.800 10 let  

Obrazci IOP STMT A4 400 12 4.800 10 let  

Kartice kupcev KARKUP A3 3.000 12 36.000 10 let 

Računovodstvo-
Pomožno 

knjigovodstvo 
kupcev 

Historika pri brisanju   A3 10.000 0,5 5.000 10 let 

Realne obresti CMR73PR A3 350 12 4.200 10 let  

Fiktivne obresti CMR73PRU A3 150 12 1.800 10 let Finance 

Računi prodaja   A4 100 250 25.000 10 let  

Izplačilne kuverte REKWPFR A4 3.000 12 36.000 do preklica 

Odtegljaji kreditov REK7PFR A4 130 12 1.560 do preklica 

Odtegljaji kreditov RELLPFR A4 130 12 1.560 do preklica 

Davki REKT$BR A4 180 12 2.160 10 let  

Davki REVKPFR A4 2 12 24 10 let 

Samoprispevki RET3PFR A4 60 12 720 10 let 

Samoprispevki RET4PFR A4 60 12 720 10 let  

Bolniška REQOPFR A3 10 12 120 10 let 

Bolniška REUGPFR A3 10 12 120 10 let  

Računovodstvo-
OD 

Nakazila na TR RELKPFR A4 300 12 3.600 10 let  

Delovna mesta in izvajalci RFO0PFR A4 140 12 1.680 do preklica 

Seznam organizac. Enot REW5PFR A4 11 12 132 do preklica 

Št. Delavcev po plač. Razredih RFCUPFR A4 16 4 64 do preklica 

Delovna mesta po org. Enotah REXEPFR A4 36 4 144 do preklica 

Del. Mesta po tarifnih razredih REXKPFR A4 26 4 104 do preklica 

Mesečni zbirnik ur po delavcih RFEMPFR A4 1.150 12 13.800 do preklica 

Izpis dnevnih P/O RFPMPFR A4 3.000 1 3.000 do preklica 

Kadrovska 
služba 

Register delavcev REW9PFR A4 300 1 300 do preklica 

Carinski skladišče K. vpisi A4 20 250 5.000 10 let 

Carinski skladišče Fakture A4 280 250 70.000 10 let 

Carinski skladišče Seznami A4 410 12 4.920 10 let  

Izvoz  K. vpisi A4 50 250 12.500 10 let 

Izvoz  Fakture A4 80 250 20.000 10 let  

Izvoz  Seznami A4 500 12 6.000 10 let  

Izvoz  Pot.Poreklo A4 140 12 1.680 10 let 

Uvoz sestavnih delov K. vpisi A4 350 250 87.500 10 let 

Uvoz sestavnih delov Fakture A4 500 250 125.000 10 let 

Uvoz sestavnih delov Seznami A4 1.500 12 18.000 10 let  

Uvoz in izvoz nad. delov K. vpisi A4 4 250 1.000 10 let 

Uvoz in izvoz nad. delov Fakture A4 50 250 12.500 10 let  

Služba 
Uvoz/Izvoz 

Uvoz in izvoz nad. delov Seznami A4 1.600 12 19.200 10 let  

   Skupno število strani na leto 1.136.518  

   Povpre čno na mesec 94.710  



Uvajanje dokumentnega sistema v velikem podjetju 

 
59 

V Tabeli 5 lahko vidimo število strani v papirni obliki, ki se pojavljajo v podjetju. To so 
dokumenti, ki nastajajo izven podjetja in jih dobimo z navadno pošto in telefaksi ter dokumenti, 
ki nastajajo v poslovnem procesu, vendar morajo biti na papirju zaradi potrjevanja in 
podpisovanja. Za te dokumente bom v nadaljevanju (glej Poglavje 4) naredil prototipni primer, 
kjer se na vhodu v proces dokument spravi v elektronsko obliko, razpošlje po podjetju v 
potrjevanje, podpisovanje ter se na koncu arhivira. 
 
Naj opozorim, da sem v precep vzel samo standardno dokumentacijo, ki se jo uporablja po 
vnaprej določenih pravilih. Izpisov, ki se uporabljajo med poslovnim procesom in se nato 
zavržejo v analizi, ni.  
 

Tabela 5:  Dokumenti v papirni obliki 

 Opis dokumenta Ime Format Strani 
Ponovitev / 
Leto Leto Hranjenje 

ID-Kontrola 
kvalitete Karton proizvodnje   A3 1.500 250 375.000 10 let 

Prispeli računi   A4 3500 12 42.000 10 let 

Dobavnice   A4 2000 12 24.000 10 let  

Poročila pri zaključku meseca   A4 50 12 600 10 let 

Likvidacijski listi   A4 2000 12 24.000 10 let  

Naročilnice   A4 1000 12 12.000 10 let  

Računovodstvo 

Odprta in količinska naročila   A4 100 12 1.200 10 let 

Dokumenti o zaposlenih*     105.000     do preklica Kadrovska 
služba Dokumenti o zaposlenih      3.000 1 3.000 do preklica 

Kompenzacije   A4 200 12 2.400 1 leto 

Dobropisi   A4 200 12 2.400 5 let  

Obrazci (nakup deviz, ...)   A4 350 12 4.200 5 let  

Obračun potnih nalogov+priloge   A4 600 12 7.200 5 let  

Blagajniški prejemki, izdatki   A4 650 12 7.800 5 let  

Računi za investicije   A4 60 12 720 5 let  

Naročila za investicije    A4 120 12 1.440 5 let  

Pogodbe za investicije    A4 100 12 1.200 5 let  

Finance 

DPI   A4 175 12 2.100 5 let  

Ostale službe Ostali dopisi   A4 2.000 12 24.000 različno 

   Skupno število strani na leto: 535.260  
   Povpre čno na mesec: 44.605  

   Enkraten zajem: 105.000  

 * Enkraten zajem vseh že obstoječih dokumentov     

 

 
4.2.1.4 Študija ekonomske upravičenosti  
 
V tej točki bom naredil izračun samo za tri najpomembnejše pridobitve, ki jih moramo 
upoštevati pri odločitvi za implementacijo dokumentnega sistema, in sicer:  

1. prihranek pri strošku arhiviranja, 
2. prihranek pri strošku iskanja dokumentov, 
3. prihranek pri porabljenem prostoru. 
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1. Pridobitve pri strošku arhiviranja 
 
Če privzamemo, 

− da je po splošno znanih podatkih, ki so jih zbrale različne svetovalne in raziskovalne 
organizacije4, strošek hranjenja dokumentov na papirju 4,55 $/Mb (820 SIT/Mb), na 
optičnem disku pa 0,06 $/Mb (10,8 SIT/Mb); 

− da je povprečna velikost A4 papirja v digitalni obliki 50 Kb; 

− da imamo na leto (po zgornji analizi) 1.671.778 strani, ki jih lahko arhiviramo,  
pridemo do naslednjih podatkov: 

− strošek arhiviranja na papirju je 68.542.898 SIT, 

− strošek arhiviranja na optičnem disku pa je 902.760 SIT, 

− prihranek: 67.640.138 SIT. 
 

2. Pridobitev pri strošku iskanja 
 
Če privzamemo, 

− da je v našem podjetju 60 ljudi, ki imajo opravka z arhiviranimi dokumenti, 

− da vsak išče povprečno en dokument dnevno 10 minut v papirni obliki oz. 1,5 minut v 
elektronski obliki, 

− da imamo na mesec povprečno 22 delovnih dni, 
pridemo do naslednjih podatkov: 

− čas iskanja v papirni obliki/leto: 2.640 ur, 

− čas iskanja v elektronski obliki/leto: 396 ur, 

− prihranek: 2.244 ur. 
 
3. Pridobitve na prostoru 
 
Če privzamemo: 

− da je v enem tekočem centimetru papirnega arhiva na policah 100 listov, 

− da za celotni elektronski arhivski sistem potrebujemo zanemarljivo malo prostora 
(strežnik, MO knjižnica, back-upi itd), 

− da povprečno hranimo dokumente 10 let, 
pridemo do naslednjih podatkov: 

− pridobitev na prostoru/leto: 1.671,78 m tekočih polic, 

− pridobitev na prostoru/10 let: 16.717,80 m tekočih polic. 
 

4.2.1.5 Odločitev – sprejem projekta  
 
Ko je bila vodstvu predstavljena analiza papirnega arhiviranja v podjetju in prihranki, ki bi jih 
lahko dosegli s postavitvijo dokumentnega sistema, je bila takoj "prižgana zelena luč" za 
implementacijo projekta. Postavljala so se sicer vprašanja stroškov, ki pa naj ne bi presegli 20 

                                                 
4 Coopers & Lybrand, Delphi Group, Nolan Norton Institut, AIIM (infoSRC.SI, 2000) 
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milijonov SIT (upoštevajoč max. 20 % letno vzdrževanje, kar znese 4 milijone SIT). Po teh 
podatkih sodeč naj bi bila investicija povrnjena prej kot v enem letu.  
 

4.2.1.6 Oblikovanje sistema  
 
Sistem je zasnovan tako, da uporablja obstoječe LAN omrežje v podjetju, s pomočjo katerega 
so posamezni strežniki, ki jih uporabljamo pri preučevanem procesu, povezani med seboj. Iz 
slike 13 je razvidno, da so vhod v dokumentni strežnik: 

• strežnik AS/400, kjer so poslovne in proizvodne aplikacije; 

• SAP strežnik, ki bo nadomestil del poslovnih aplikacij na AS/400 sistemu; 

• indeksacijski strežnik, ki dobi podatke iz skenerja, AS/400 in SAP sistema, jih združuje 
in pošilja v dokumentni strežnik. 

 
Izhodi iz sistema pa so: 

• Web strežnik, ki pretvarja podatke v obliko, ki so uporabniku na voljo s pomočjo 
internet brskalnikov; 

• izmenjevalnik MO enot, ki skladišči podatke (ena kopija se potem skladišči v trezorju 
oz. ognjevarni omari); 

• "back-up" strežnik, za dnevno varnostno kopiranje podatkov (enkrat tedensko se izvaja 
popolni "back-up", dnevno pa samo "back-up" sprememb). 

 

Slika 13:  Zasnova postavitve strežnikov 
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4.2.1.7 Arhitektura rešitve in povezava s SAP  
 
Arhitektura rešitve in povezljivost je opisana v naslednjem podpoglavju (4.3) 
 

4.3 Postavitev dokumentnega sistema 

 
Ponudba dokumentacijskih sistemov je precej pestra, vendar ni enovite rešitve, ki bi učinkovito 
zadovoljila vse želene načine arhiviranja in upravljanja dokumentov. Uspešna uvedba 
dokumentacijskega sistema je vedno rezultat projektnega dela.  
 
Projektno delo bo učinkovito, dokumentacijski sistem pa sorazmerno hitro in učinkovito 
uveden, če pri tem ne bomo pozabili na osnovna vodila:  

• cilji projekta morajo biti jasno določeni,  

• projektna skupina ne sme biti preobsežna, vendar morajo biti v njej člani, ki bodo z 
znanjem in izkušnjami pokrivali vsa področja, ki jih projekt vključuje (vsebino 
dokumentov, tehnologijo, organizacijo, zahteve uporabnikov), 

• določene morajo biti odgovornosti posameznih članov in imenovan koordinator med 
področij oz. vodja projekta, 

• določiti je treba roke za izpeljavo nalog, 

• določena morajo biti finančna sredstva, ki so na voljo, sicer lahko ostane projekt zgolj 
na papirju, 

• projekt ne sme biti preobsežen – smiselno ga je razdeliti na izvedbene faze in morda 
celo imenovati manjše delovne skupine za posamezna področja dela, 

• graditve dokumentacijskega sistema v nobenem primeru ne moremo prepustiti in 
zaupati zunanjemu izvajalcu, ki sicer lahko odlično pozna in obvladuje tehnologijo, 
zakonodajo in možne organizacijske rešitve, ne pozna pa naših dokumentov, potreb 
uporabnikov, organizacije dela in organizacijske kulture. Marsikateri dokumentacijski 
sistem ni nikoli zaživel prav zaradi neustrezne uvedbe organizacijskih rešitev, ki so delo 
celo hromile, namesto da bi ga olajšale. 

 
Prenova oz. gradnja dokumentacijskega sistema naj bi zajela prav vse dokumente, ki so 
pretežno v papirnih arhivih. Zato je prvi korak prenove, prva faza projekta sanacija in ureditev 
klasičnega papirnega arhiva. Popisati je treba vse vrste dokumentov v poslovnih procesih in 
vzpostaviti ureditveni sistem, ki bo določal način ravnanja za posamezno vrsto dokumentov 
glede na poslovno-organizacijske, uporabniške in zakonske zahteve (slika 14). 
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Slika 14:  Ponazoritev gradnje dok. sistema s piramido 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Rot, 2004 

 
Ko uredimo in predpišemo način in roke hrambe dokumentov ter sistem izločanja dokumentov 
s pretečenim rokom hrambe (retenzijska pravila), lahko začnemo graditi elektronski arhiv ali 
natančneje arhiv komplementarnih medijev. Pri vzpostavitvi sistema za elektronsko 
arhiviranje ne gre zanemariti dejstva, da bo vedno obstajala dvojnost arhiva ali tako imenovani 
arhiv komplementarnih medijev. V mislih imamo podvajanje elektronskih dokumentov z 
njihovimi varnostnimi kopijami na mikrofilmu in to, da bodo kljub pretvorbi v elektronsko 
obliko nekateri dokumenti v podjetju zaradi zakonskih omejitev ali drugačne pomembnosti 
vedno ostali v papirni obliki.  
 
Na tej podlagi lahko začnemo graditi sistem za elektronsko upravljanje z dokumenti in 
spremljanje nekaterih vrst dokumentov skozi celoten življenjski cikel – od njihovega nastanka 
do arhiviranja.  
 
Zadnja faza graditve dokumentacijskega sistema je vključitev nekaterih vrst dokumentov v 
aplikacije, ki upravljajo procese – tako imenovani organizacijski tok (workflow). Gre za to, da 
določimo posamezne vrste dokumentov in zanje vnaprej določimo organizacijski tok med 
posamezniki ali delovnimi skupinami. S takim sistemom lahko nadziramo in usklajujemo 
posamezne faze delovnega procesa (na primer procesa nabave ali likvidacije prejetih računov, 
prikazano v točki 4). 
 

4.3.1 Povezava starega sistema AS/400 in dokumentnega sistema 
 
Analiza je pokazala, da se na delovni dan povprečno izpisuje 7.900 strani. Od tega jih je 
približno 54 % v formatu A3, ostalo v formatu A4. S prenosom izpisanih podatkov v 
elektronski arhiv, bi prihranili čas. Če pa bi uspeli povezati oba sistema z vmesnikom, ki bi 
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pošiljal podatke neposredno v elektronski arhiv brez vmesnega izpisovanja na papir in 
skeniranja, bi prihranili papir in tisk.  
 
V svetu obstaja že kar nekaj aplikacij, ki uporabljajo COLD procesiranja. Kratica COLD se je 
včasih uporabljala za Computer Output to Laser Disc, vendar se je izraz spremenil oz. 
posodobil v Computer OnLine Data. COLD se tako uporablja na področjih arhiviranja tiskanih 
dokumentov in je tehnologija za arhiviranje izpisnih dokumentov (angl. printouts, spools tudi 
greenbar reports), v prvi vrsti namenjena tistim poslovnim sistemom, kjer imajo opravka z 
velikimi količinami izpisov oz. izpisnih list – modul, ki poenostavlja arhiviranje dokumentov 
ustvarjenih z IT sistemi. Cold converter spremeni katerikoli izpis, pripravljen za tiskanje, v 
"import format" in je odličen pripomoček za neposredno tiskanje dokumentov v arhivski sistem. 
Občutno se zmanjša poraba časa, ki je potrebna za tiskanje in nato ponovno skeniranje 
natisnjenih izpisov. Med spreminjanjem tiskanih "spool" dokumentov, so dokumenti istočasno 
ločeni, indeksna polja so izbrana in nastavitve tiskalnika so znane. Proces arhiviranja je 
popolnoma samodejno z visoko hitrostjo in točnostjo, npr. natisnjeni računi so namenjeni samo 
in izključno strankam. Pri nadaljnjem poslovanju se razpolaga samo z arhiviranimi datotekami 
in podatki, ki so zabeleženi v sistemu. 
 
V arhivski sistem se lahko zajemajo pogosto uporabljeni formati, kot so PRTCTL (AS/400), 
COPYPRT (IBM/36) ... COLD converter lahko sproži vsako nadaljnjo "spool" obliko, 
zahvaljujoč dobremu prepoznavanju tiskanih zapisov s spremenljivimi nastavitvami. Pred 
zajemom natisnjene "spool" datoteke lahko izvedemo izbiro korespondenčne tabele značilnosti. 
 

Procesiranje izpisnih dokumentov iz AS/400 je sestavljeno iz več faz: 

• določevanje indeksov z uporabniki, 

• določanje dolžine strani dokumentov, 

• programiranje indeksov, 

• in kreiranje vhodne (import) datoteke. 
 
Določevanje indeksov z uporabniki je izredno pomembna faza, v kateri uporabniki izrazijo 
svoje potrebe. Prvi pogoj za dobro definicijo indeksov je zelo dobro razumevanje, ki ga morajo 
imeti uporabniki in sicer: na kakšen način lahko uporabljamo elektronski arhiv, kakšne so 
njegove prednosti in kakšne so naše pridobitve. Uporabnik se mora zavedati, da so iskalni 
indeksi ključ do podatkov. Največkrat so uporabljeni indeksi v računovodstvu: obdobje (dan, 
mesec, leto), številka računa, številka dnevnika, številka konta, zneski, številke strani itd. To 
prikazuje naslednja slika. 
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Slika 15:  Definiranje indeksov  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Določanje dolžine strani dokumentov je mogoče izvesti na več načinov: 
 

• celoten izpis na eni strani (slaba preglednost), 

• poljubna dolžina, določena z številom vrstic, 

• dolžina, določena z rezanjem dokumenta na določenem znaku ali nizu, 

• s pomočjo PRTCTL formata: ta format se definira na sistemu AS/400 pri kopiranju 
izpisne datoteke v tako imenovano 'fizično datoteko', kjer ta dobi štiri nove stolpce, kjer 
je zapisano, v kateri vrstici se stran prelomi, in kolikšen je razmik med vrsticami; prvi 
pogoj za uporabo tega načina je, da mora COLD imeti možnost razpoznavanja PRTCTL 
formata ( Na sliki 16 je prikazan primer). 

 
Programiranje indeksov 
Iz zgornje slike vidimo, da lahko indekse določimo na več načinov: 
 

• fiksna postavitev indeksa (primer indeks 1009 na sliki 15), 

• variabilna postavitev indeksa – na dokumentu iščemo vnaprej znan niz znakov, ki se ne 
spreminja, in iščemo variabilni indeks, ki je odmaknjen od niza znakov za točno 
določeno število vrstic in stolpcev (primer indeks 1001 na sliki 15 z iskalnim nizom 
"DATE"),  

• stolpec podatkov kot indeks, kjer se v indeks zapiše vsaka vrstica kot ključ, 

• sistemski indeksi, ki jih ne najdemo na dokumentu: splošni opis, datum arhiviranja, 
zaporedna številka v arhivu. Te indekse določi COLD sam. 
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Slika 16:  Format izpisa iz sistema AS/400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustvarjanje vhodne (import) datoteke  
Skoraj vsak arhivski oz. dokumentni sistem zna sprejemati vhodne datoteke, ki morajo biti 
narejene v določeni obliki. Največkrat je to tako, da se v prvih vrsticah pojavljajo ključni 
indeksi in nato vsebina. Slika 17 prikazuje primer import datoteke in njene glavne elemente: 
 

1.) Sistemska oznaka indeksov, ki pove, koliko je indeksov, kako si sledijo ipd (v tem 
primeru vidimo, da je šest različnih indeksov – zadnji indeks je vsebina dokumenta, 
kar bo omogočalo iskanje po celotnem tekstu ("fulltext search"). 

2.) Vrednosti v indeksih za ta določen izpis  

• Koda podjetja: '001' 

• Mesec izpisa: '12' 

• Leto izpisa: '04' 

• Oznaka izpisa: 'CM73' 

• Stran: '1' 

• Vsebina dokumenta. 
3.) Vsebina dokumenta. 
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Slika 17:  Primer import datoteke 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Import datoteke se razlikujejo glede na programsko opremo proizvajalca, zato je treba pred 
nakupom opreme narediti analizo, kaj potrebujemo in kako je to združljivo z našim sistemom. 
 

4.3.2 Povezava novega sistema SAP R/3 in dokumentnega sistema 
 

4.3.2.1 Predstavitev informacijskega sistema SAP R/3 
 
SAP R/3 je osnovni produkt podjetja SAP5. Pojavil se je leta 1992, ko je nasledil SAP R/2. Če 
so SAP R/2 sistemi prinašali vrednost podjetjem s pomočjo integracije in istočasnosti procesov, 
je SAP/R3 prinesel vrednost podjetjem s standardiziranjem poslovnih procesov v okolju 
odjemalec/strežnik. Zadnjo generacijo v SAP R/3 družini predstavlja SAP R/3 Enterprise, ki 
nudi predvsem nove zmogljivosti uporabnikom v spletnem okolju. 
 
SAP deluje na osnovi SAP transakcij. SAP transakcija je zaporedje zaslonskih slik, ki so 
skladne s poslovnim procesom in s pomočjo katerih uporabniki pregledujejo, vnašajo in 
spreminjajo podatke. Za vsako SAP transakcijo je izdelan računalniški program v SAP-ovem 
programskem jeziku ABAP/4 (Advanced Business Application Programming). SAP R/3 
sestavlja več kot 17.000 takšnih transakcij – računalniških programov, od katerih pa niso vsi v 
uporabi. Srednje velika uvedena SAP R/3 rešitev v dejanskem podjetju vključuje med 4.000 in 
5.000 transakcij. SAP transakcije so združene v podmodule, ti pa v module. Vsak modul 
podpira tudi več kot 1.000 poslovnih procesov. Poslovni procesi so osnovani na najboljši 
poslovni praksi (Best Practise). Moduli obsegajo večino funkcij, ki jih zahtevajo večja podjetja, 
                                                 
5 Podjetje SAP je bilo ustanovljeno leta 1972 in je danes eden izmed najhitreje rastočih ponudnikov celovitih 
poslovnih programskih rešitev z okoli 30 % tržnim deležem. V 120 državah je nameščenih 67.500 SAP rešitev, ki 
jih v 21.000 podjetjih uporablja 12 milijonov uporabnikov (SAP, 2004) 
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vključno s proizvodnjo in logistiko, financami, prodajo in distribucijo ter kadrovskimi sistemi 
(Bancroft, Seip, Sprengel, 2001). Na naslednji sliki je prikazana struktura SAP R/3. Iz nje so 
razvidni vsi glavni moduli sistema SAP R/3. Zunanji rombi predstavljajo morebitne zunanje 
programske rešitve in sisteme, ki se lahko povežejo s sistemom SAP R/3 (SAP, 2004). 
 
Slika 18:  Struktura sistema SAP R/3 z uporabniškimi moduli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Hernandez, 1997 

 
Modularnost sistema tudi omogoča izbiro med postopnim uvajanjem in enkratnim uvajanjem s 
hkratno vpeljavo vseh modulov. Osnovni procesi sistema se prilagodijo potrebam tudi tako, da 
se vgradijo dodatne rešitve, razvite interno ali s pomočjo zunanjih partnerjev. Velik del 
prilagoditev se da na preprost in učinkovit način opraviti s pomočjo razvojnega okolja ABAP/4 
Development Workbench, ki je neločljiv del sistema SAP R/3. 
 
SAP R/3 deluje po sistemu odjemalec/strežnik. Za SAP R/3 je značilna trinivojska arhitektura 
sistema, v kateri so: 

- podatkovni strežniki, 
- aplikacijski strežniki oz. strežniki programskih rešitev in 
- osebni računalniki z uporabniškim vmesnikom. 
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Podatkovni strežniki shranjujejo podatke, šifrante, programe in nastavitve, ki so potrebe za 
delovanje sistema. Njihova naloga je, da varno upravljajo s podatki celega podjetja. Podatke 
dajejo na razpolago aplikacijskim strežnikom, ki koordinirajo izvajanje uporabniških 
programov in nadzorujejo komunikacijo z bazo podatkov. S pomočjo osebnih računalnikov, ki 
predstavljajo uporabniški nivo sistema, uporabniki posredujejo zahteve, ki jih prevzamejo 
aplikacijski strežniki, in pridobivajo rezultate obdelav. Slika 19 prikazuje trinivojsko 
arhitekturo SAP R/3 sistema. 
 

Slika 19:  Arhitektura SAP R/3 sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Bancroft, Seip, Sprengel, 2001 

 
Obdelava podatkov po sistemu odjemalec/strežnik omogoča poljubno razporeditev programskih 
obremenitev z različnimi sistemi računalniške opreme. Torej podjetja sama izbirajo strojno 
opremo, operacijski sistem in podatkovno bazo za implementacijo SAP R/3 sistema.  
 
SAP R/3 je zasnovan kot odprt integriran sistem, kar pomeni, da se lahko poveže z drugimi 
programskim rešitvami in sistemi. Vsebuje tudi vmesnike za povezavo na internet, torej 
omogoča poslovanje preko interneta in poslovanje s pomočjo intranet omrežij. Rešitve v okviru 
R/3 poslovne procese podjetja povezujejo s procesi svojih kupcev in dobaviteljev ter tako 
omogočajo postavitev logičnih verig, ki pokrivajo celotno pot od nabave surovin do prodaje 
izdelka. V sistem se lahko vključujejo tudi banke (elektronsko bančništvo) in drugi poslovni 
partnerji znotraj posamezne države in zunaj nje.  
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S pomočjo tehnologije, ki se imenuje "Business Workflow", so za uporabnika presežene spone 
običajnega načina dela. Integrirana tehnologija delovnih tokov in ustrezne uporabniške rešitve 
učinkovito povežejo delovne procese podjetja s poslovnimi procesi sistema SAP R/3. 
Programske rešitve za spremljanje delovnih tokov avtomatizirajo in nadzorujejo pretok 
informacij in prenašajo dokumente, kot so naročila in računi, od ene delovne enote do druge in 
od enega zaposlenega do drugega. Tako ima vsak uporabnik hiter in preprost dostop do 
informacij, ki jih potrebuje za tekoče delo oz. za sprejemanje odločitev.  
 

4.3.2.2 Opis delovanja dokumentnega sistema s SAP R/3 
 
Obdelava prejetih dokumentov z dokumentnim sistemom je skozi celoten proces povezana s 
SAP R/3 sistemom. Po postopku skeniranja dokumenta in kategoriziranja se dokument razvrsti 
v ustrezni poslovni proces in odpošlje do prvega prejemnika. Ob prejemu dokumenta v 
dokumentnem sistemu se vzpostavi povezava s SAP R/3 sistemom. Uporabnik izpolnjuje svoje 
obveznosti v SAP/R3 vmesniku. Za nadaljevanje poslovnega procesa v ozadju še vedno skrbi 
dokumentni sistem. Glede na zahtevnost posamezne faze poslovnega procesa se kombinira SAP 
R/3 uporabniški vmesnik, vmesnik dokumentnega sistema ali vmesnik tretje aplikacije. 
Dokumentni sistem deluje kot vmesni člen med različnimi poslovnimi aplikacijami. 
 

Kriteriji za povezavo dokumentov s poslovnim sistemom SAP R/3: 
Iskalni kriteriji za posamezne dokumente so določeni poljubno. Poznamo uporabniške in 
sistemske kriterije. Uporabniški kriteriji so tisti, ki jih je ustvaril uporabnik, sistemski pa 
ustvarja sistem samodejno. Predvsem sistemski kriteriji služijo za povezave z različnimi 
sistemi. Poleg sistemskih lahko tudi uporabniške povežemo s tretjimi sistemi. 
 
SAP R/3 samodejno ustvarja referenčni podatek za povezavo dokumenta v elektronskem arhivu 
s transakcijo v poslovnem sistemu. Komunikacija med elektronskim arhivom in poslovnim 
sistemom SAP R/3 je dvosmerna. 
 
S pomočjo ArchiveLink standardnega uporabniškega okolja lahko SAP arhivira poslovne 
dokumente in podatke iz baze neposredno v dokumentni sistem. V arhivskem sistemu opravila 
arhiviranja prevzame Link, ki mora biti razvit prav za ta namen. Elektronske dokumente se z 
njegovo pomočjo arhivira in kasneje tudi poizveduje po njih. Link zagotavlja varno povezavo 
SAP R/3 sistema in dokumentnega sistema. Globoka integracija Link-a in arhitekture 
dokumentnega sistema SAP omogoča uporabnikom razširjene funkcionalne zmogljivosti. 
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Slika 20:  Povezava SAP R/3 sistema z dokumentnim sistemom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Dokumentacija Comtech d.o.o., 2003 
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okolja, 

• prenos arhiviranih dokumentov z različno programsko opremo, 

• prenos črtne kode brez časovne zamude, 

• prepoznavanje črtne kode na dokumentih in avtomatično usmerjanje v različne poslovne 
procese. 

  
Dostop do dokumentov v procesu poizvedovanja se samodejno nastavi za vse SAP dokumente. 
Rezultati poizvedovanj lahko prikažejo samo rezultate iskanja po kriterijih, ki so znotraj SAP 
uporabljeni kot indeksni. Tako polno tekstovno kot dokumentno orientirano poizvedovanje 
neposredno iz sistema SAP ni mogoče, saj: 
 

• je namen poizvedovanja je vsekakor v tem, da se dokumenti po potrebi dejansko tudi 
najdejo. Ni pa treba vseh dokumentov hraniti znotraj SAP podatkovne baze, saj to po 
nepotrebnem obremenjuje podatkovno bazo; 

• večina poizvedovanj poteka po originalnih in ne dejanskih SAP dokumentih.; 

• poizvedovanje po dokumentih prav tako potrebno brez dostopa do sistema SAP.  
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Dokumenti so strukturirani v dokumentno zasnovanih in združenih datotekah. Istočasno se 
lahko arhivirane dokumente uporabi tudi za druge sisteme. Na ta način postanejo arhivirani 
podatki pomembno znanje in jedro podatkov za druge aplikacije.  
 
Dodatne "Indeks" funkcije, ki morajo biti razvite v dokumentnem sistemu, nam omogočajo 
sinhronizacijo dokumentov z indeksnimi kriteriji iz SAP R/3. Za SAP uporabnike to prinaša 
naslednje prednosti:  

• simultana uporaba vseh prednosti SAP in dokumentnega sistema, 

• novi standardi arhiviranja in poizvedovanja po dokumentih, 

• enako velja za dokumente, ki niso arhivirani znotraj sistema SAP (MS Office datoteke), 

• neodvisnost od SAP dokumentne filozofije, 

• enostavno zbiranje in arhiviranje dokumentov, 

• poznejši prenos in dodeljevanje indeksnih kriterijev iz SAP R/3 baze za že arhivirane 
SAP dokumente (za dohodne in odhodne dokumente), 

• ročno nastavljiva ali časovno nadzorovana sinhronizacija med SAP indeksnimi podatki 
in dokumentnim sistemom. 

 

4.3.2.3 Proces arhiviranja SAP R/3 podatkov in transakcijskih podatkov 
 
SAP arhiviranje podatkov je usmerjeno k objektom, ki so v R/3 sistemu definirani kot poslovni 
podatki in imajo določen poslovni pomen. V glavnem se podatki delijo v dve kategoriji: 
osnovni podatki, ki se jih uporablja daljši čas poslovanja, in transakcijski podatki, ki imajo za 
poslovanje kratkoročen pomen. Osnovni podatki znotraj SAP vsebujejo različne pomembne 
podatke – pogodbe, račune za osnovna sredstva, poslovne plane ipd. – transakcijski podatki pa 
so tisti, ki vsebujejo računovodske dokumente, naročila, račune in dobavnice in so hitreje 
procesirani in arhivirani.  
 
Tipičen objekt znotraj SAP je sestavljen iz naslova, v katerem so označene osnovne informacije 
za identifikacijo objekta, in podrobnosti, ki oblikujejo osnovni del podatkovnega objekta. 
Znotraj objekta obstajajo tudi opisna besedila z dokumentiranimi spremembami, ki so se 
dogajale na objektu. Originalni dokumenti, ki so shranjeni na strežniku, so lahko določeni kot 
podatkovni objekt. Podatkovni objekt je najmanjša enota poslovne informacije, ki je 
identificirana v SAP sistemu. Podatkovni objekti so shranjeni v podatkovni bazi in podatki, ki 
jih vsebujejo, so shranjeni v podobnih tabelah. To pomeni, da podatki v podatkovni bazi niso 
shranjeni glede na objekt, ampak so porazdeljeni v številne podatkovne tabele.  
 
Jedro podatkovnega arhiviranja so poslovno pomembni podatki, ki so v celoti odstranjeni iz 
podatkovne baze SAP R/3 in so zapisani na zunanji sistem shranjevanja. Podatkovni objekti, ki 
definirajo poslovno pomembne objekte, običajno osnovni bazi niso znani. Preden se kateri koli 
podatkovni objekt arhivira na zunanji medij, morajo biti izpolnjeni določeni poslovni kriteriji, 
ki se implementirajo skupaj z arhivskim sistemom. Na primer, vsi podatkovni objekti morajo 
imeti status “Končano”. Ne da se jih arhivirati ali izbrisati iz podatkovne baze, dokler niso 
izpolnjeni vsi sistemsko zahtevani kriteriji. Arhivirani podatki niso več pod okriljem osnovnega 
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sistema za upravljanje – v našem primeru SAP R/3. V arhivu se pregledujejo s pomočjo 
drugačnega operacijskega koncepta pregledovanja. Ko so podatki arhivirani na zunanji medij, 
dostop do podatkov na isti način, kot se je izvajal v SAP sistemu s pomočjo SQL ukazov, ni 
mogoč. Podatke v arhivu se lahko pregleduje z različnimi standardnimi programi. Na voljo so 
samo na vpogled in ne več za obdelavo, kot je bilo to mogoče znotraj sistema SAP R/3. Pri 
arhiviranju SAP podatkov se odstranijo iz podatkovne baze vsi podatki, ki za poslovanje niso 
več potrebni, kar poveča učinkovitost in uporabnost podatkovne baze. 

Slika 21:  Postopek arhiviranja 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vir: Dokumentacija Comtech d.o.o., 2003 

 
 
Postopek arhiviranja je sestavljen iz treh faz: 
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2.) brisanje podatkov: po končanem arhiviranju se podatki iz podatkovne baze R/3 s pomočjo 
programa za brisanje odstranijo. Zaradi varnosti shranjevanja podatkovnih datotek se 
brisanje podatkov prične šele po uspešno prebranem zapisu arhiviranih datotek; 
 

3.) shranjevanje: arhivirane datoteke se shranjujejo na različne medije za masovno arhiviranje 
ali na prenosne medije. 

 
Ustvarjanje datotek za arhiviranje 
Program za zapisovanje najprej ustvari eno ali več arhivskih datotek, v katere kopira podatke, 
pripravljene za arhiviranje iz podatkovne baze R/3. Proces se samodejno nadaljuje, dokler: 
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1.) arhiviranje ni končano, 
2.) arhivirana datoteka ne doseže največje velikosti, ki je definirana v sistemu, 
3.) arhivirana datoteka ne doseže največjega števila objektov za shranjevanje, ki so prav tako 

definirani v sistemu. 
 
Če se podatki ne arhivirajo do konca (2. in 3. točka), se samodejno ustvari nova arhivska 
datoteka, ki prevzame arhiviranje preostanka podatkov.  

 
Brisanje datotek iz podatkovne baze 
Po uspešnem prenosu podatkov v arhivske datoteke se začne samodejno brisanje podatkov iz 
podatkovne baze. Brisanje podatkov se lahko v sistemu izvaja na dva načina: 
 
a) zaporedno izvajanje pisanja arhivskih datotek in brisanja, 
b) vzporedno izvajanje brisanja. 
 
Zapisovanje podatkov na arhivske datoteke se konča, ko so vsi objekti zapisani in so datoteke 
uspešno zaprte. Zagon brisanja se prične takoj, ko so vse arhivske datoteke zapisane in jih 
sistem v arhivu uspešno prebere. 
 

Slika 22:  Zaporedno izvajanje pisanja arhivskih datotek in brisanja 

 
Vir: Dokumentacija Comtech d.o.o., 2003 
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Slika 23:  Vzporedno izvajanje brisanja 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Dokumentacija Comtech d.o.o., 2003 

 

Potem ko sistem ustvari prvo arhivsko datoteko, se samodejno začne ustvarjati nova arhivska 
datoteka, sistem pa istočasno pregleduje prvo arhivsko datoteko in če jo uspešno prebere, 
originalne podatke iz podatkovne baze R/3 začne brisati. Medtem ko poteka brisanje podatkov, 
sistem istočasno bere ostale arhivske datoteke. Če so podatki natančno in učinkovito zapisani v 
arhivskih datotekah, sistem samodejno izbriše podatke iz arhivske baze. To zagotavlja, da se iz 
podatkovne baze izbrišejo samo tisti podatki, ki so bili uspešno arhivirani in prebrani. 
 

Preverjanje podatkov 
Pri arhiviranju je pomembno, da so vsi podatki iz podatkovne baze pripravljeni za arhiviranje. 
SAP sistem samodejno preverja, kateri podatki so pripravljeni za arhiviranje, in če sistem 
ugotovi, da posamezni podatki odstopajo od določenih kriterijev oz. so še v uporabi, jih ne 
arhivira. 
 
Arhiviranje osnovnih podatkov nadzorujejo indikatorji za brisanje, uporabljajo pa sistemsko 
nastavljen časovni kriterij za arhiviranje. Sistem samodejno preverja časovni razpon 
podatkovnih objektov, namenjenih za shranjevanje, in samo po preteku določenega časovnega 
obdobja lahko podatke tudi arhivira. 
 
Odvisno od posameznih objektov, namenjenih za arhiviranje, se lahko implementirajo različni 
kriteriji za arhiviranje podatkov. Za izboljšanje učinkovitosti arhivskega sistema je treba 
vključiti v arhivske kriterije samo tiste dejavnike, ki so pomembni za samo poslovanje.  
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Komprimiranje podatkov 
Med arhiviranjem so lahko podatki komprimirani tudi nad faktorjem 5. Metapodatki so 
shranjeni v arhivskih datotekah vzdolž celotne aplikacije in so na voljo za poznejše branje tudi 
v primeru novejših različic programske opreme.  
 
Metapodatki vključujejo: 

� načrtno shemo podatkovne baze (nove in izbrisane kolone), 
� tip podatkov v kolonah, 
� širino kolon, 
� kodo (ASCII, EBCDIC). 

 

Številka formatov (npr. mogoča integracija na več strojnih platformah) 
Z uporabo teh podatkov lahko ADK (Archive Development Kit) samodejno upošteva 
spremembe v podatkovni bazi (tipi polj, širina kolon, nove kolone). Ta samodejna prilagoditev 
je samo začasna in se uporablja le pri dostopu do branja arhivskih podatkov. Nikakršnih 
sprememb ni na arhiviranih podatkih v arhivu. 
 

Povezava na eksterne sisteme za shranjevanje s pomočjo modula mySAP.com 
Eksterni sistem za shranjevanje upravlja z arhivskimi datotekami, ki so arhivirane na različnih 
medijih shranjevanja.  

Slika 24:  Arhiviranje in brisanje v SAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Dokumentacija Comtech d.o.o., 2003 
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R/3. Skozi modul za mySAP.com so ti objekti procesirani neposredno iz sistema R/3 v sistem 
za arhiviranje in nadaljnjo administracijo podatkov. Po končanem arhiviranju podatkov v 
elektronskem arhivu se vsi podatki izbrišejo iz SAP sistema. Arhivirani dokumenti in 
informacije so na voljo skozi ArchiveLink in modul za mySAP.com, ki uporabnikom 
dokumente neposredno prikaže v dobro znanem uporabniškem okolju – SAP R/3.  
 

4.3.2.4 Arhiviranje SAP R/3 izhodnih dokumentov 
 
S pomočjo modula za mySAP.com je uporabnikom omogočeno shranjevanje in pregledovanje 
arhivirane poslovne dokumentacije (npr. računov, ponudb, naročil) neposredno iz R/3 
aplikacije. Omogoča shranjevanje prejetih dokumentov, ustvarjenih dokumentov (SAP script) 
in izpisov. 
 
V primeru tiskanja ustvarjenih dokumentov so lahko SAPscript dokumenti istočasno shranjeni 
v Arhiv in dodani k poslovnim objektom znotraj SAP. Ponovno pregledovanje dokumentov se 
lahko izvaja iz SAP aplikacije ali modula za mySAP.com. 
 

4.3.2.5 Arhiviranje SAP R/3 ra čunalniških izpisov 
 

Arhiviranje izpisov v povezavi s SAP 
Zahteve za shranjevanje izpisov so posredovane sistemu za arhiviranje. Ta na podlagi zahtevka 
prenese objekt na medij za shranjevanje in se prepriča, ali je številka dokumenta izpisa vrnjena 
v R/3 sistem in ali je ustvarjen kontrolni zapis shranjenega izpisa v sistemu SAP R/3. 
Podatkovni objekti, ki so premaknjeni iz podatkovne baze, so shranjeni na zunanji medij in nato 
izbrisani iz podatkovne baze. SAP podatkovni objekti, shranjeni na eksternem mediju, se lahko 
pregledujejo znotraj SAP sistema.  
 
Izpisi, namenjeni za shranjevanje in ustvarjeni v SAP sistemu, naj bi vsebovali določene 
informacije, po katerih se izvaja kasnejše poizvedovanje. Lahko so shranjeni tudi brez teh 
podatkov, priporočljivo pa je, da zaradi lažjega poznejšega poizvedovanja izpisi vsebujejo 
čimveč podatkov. Izpisi morajo vsebovati povezave, ki omogočajo sklicevanje na druge 
dokumente. Shranjeni izpisi v arhivu so enostavno dosegljivi in pregledni.  
 
Elektronsko shranjevanje ima to prednost, da je bolj kompaktno in ponuja kvalitetnejše iskanje 
bodisi po indeksnih poljih ali po celotnem tekstu. Izpisi se lahko ustvarjajo vse dokler so 
potrebni podatki za izdelavo v podatkovni bazi. Shranjen ali natisnjen izpis prikazuje odnos 
med dvema različnima tipoma poslovnih podatkov, ki so bili določenem trenutku ustvarjeni v 
podatkovni bazi R/3. Glede na to, da so lahko poročila ustvarjena ob katerem koli času, je treba 
določiti, kakšne izpise ustvariti in kateri podatki se bodo uporabili tako iz aktivne (žive) baze 
kot tiste, ki je že arhivirana. Dostop do podatkov v arhivu je mogoč tudi preko povezav v 
aktualni podatkovni bazi. Na primer: številka prevzemnice “4711”, ki je tudi del informacije na 
izpisu, je lahko povezana z originalnim dokumentom račun “R816”. Odvisno od izpisov se 
odnos med podatki v R/3 sistemu lahko spremeni, informacije na novih izpisih pa so drugačne 
od prejšnjih. Mogoče je opraviti iskanja po indeksnih poljih s poljubno določenimi kriteriji, 
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iskanja po tipu objektov, tipu dokumentov in nazivov izpisov ali preko kontrolnih zapisov, ki so 
samodejno ustvarjeni ob arhiviranju izpisov. Dokumentni sistem omogoča dostop do izpisov z 
uporabo katerega koli iskalnega kriterija. Po procesu iskanja se prikaže izpis s podrobnim 
opisom datoteke.  
 
Izpisi (R/3 poročila), ki vsebujejo podatke potrebne za poznejše pregledovanje so lahko 
arhivirani sočasno z njim. Nova poročila so prav tako lahko izpisana kot izpisi in lahko 
vsebujejo povezave (hyperlink) do dokumentov. Računalniški izpisi so uporabnikom dosegljivi 
z ustrezno transakcijo znotraj SAP R/3 ali preko modula mySAP.COM. Pri shranjevanju 
podatkov (npr. transakcijska številka ali številka dobavitelja) sistem za arhiviranje samodejno 
prevzame ostale potrebne podatke iz podatkovne baze v SAP R/3.  
 

4.3.2.6 Arhiviranje izpisov s prestrezanjem 
 
Drugo možnost omogoča COLD – modul, ki poenostavlja arhiviranje dokumentov, ustvarjenih 
z informacijskimi sistemi. Modul COLD spremeni kateri koli izpis, pripravljen za tiskanje v 
"import format", in je odličen pripomoček za neposredno tiskanje dokumentov v sistem 
elektronskega arhiviranja. COLD občutno zmanjša porabo časa, ki je potreben za tiskanje in 
nato ponovno skeniranje natisnjenih izpisov. Odprta uporabniška okolja in COLD-ov lastni 
prevajalec jamčijo varno investicijo brez kakršnih koli stroškov doprogramiranja. Možnosti za 
integracijo v obstoječe SAP okolje so skorajda neomejene.  
 
Med spreminjanjem tiskanih "spool" dokumentov, so dokumenti istočasno ločeni, indeksna 
polja so izbrana in nastavitve tiskalnika so prepoznane. Proces arhiviranja je popolnoma 
samodejni z visoko hitrostjo in točnostjo. Natisnjeni računi torej so samo in izključno za 
stranke, mi za nadaljnje poslovanje razpolagamo z datotekami poslanih računov. 
 
Za poznejše prikazovanje dokumentov so nam na voljo tako indeksne informacije s podrobnimi 
podatki dokumenta ali šifro stranke kot tudi celoten tekst. 
 
Pogosto uporabljene formate, kot so PRTCTL (AS/400), COPYPRT (IBM/36) lahko zajamemo 
avtomatsko. COLD lahko sproži vsako nadaljnjo "spool" obliko, zahvaljujoč dobremu 
prepoznavanju tiskanih zapisov s spremenljivimi nastavitvami. Pred zajemom natisnjene 
"spool" datoteke lahko uvedemo z izbiro korespondenčne tabele značilnosti. 
 

5 Sklep 
 
Živimo v času, ko je trg dobrin in storitev zasičen s produkti, njihovimi nadomestki in 
konkurenco, s katero se morajo boriti podjetja. Podjetja v veliko primerih povečujejo 
proizvodnjo, centralizirajo službe, kar za seboj potegne ogromno količino papirja na enem 
mestu, nabito polne papirne arhive in s tem stroške, ki samo zmanjšujejo konkurenčnost. Po 
drugi strani pa je razvoj elektronskega poslovanja povzročil zelo hitro rast količine dokumentov 
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v digitalni obliki. Istočasno informacijska tehnologija omogoča lažje obvladovanje obsežne 
dokumentacije. 
 
Seveda se ob vsem tem podjetja sprašujejo, kako znižati stroške poslovanja na področjih, kot 
so: 

- zmanjšanje količine tiskanja, 
- zmanjšanje arhivskih prostorov, 
- povečanje hitrosti iskanja dokumentov, 
- pospešitev poslovnih in delovnih procesov. 

 
Postavitev dokumentnega sistema v podjetju je proces, ki se ga loteva vse več podjetji v svetu 
in slovenskem okolju. V preteklosti smo dokumentacijske sisteme delili na dve skupini:  

a) arhivski dokumentacijski sistemi: njihov osnovni namen in funkcije so bili omejeni na 
upravljanje nespremenljivih zapisov, ki so bili enkrat zapisani in nikoli več spreminjani; 

b) sistemi za upravljanje elektronskih dokumentov (EDMS): njihov namen je bil 
upravljanje "živih" dokumentov. 

 
Sčasoma razlike ni bilo več, zato lahko govorimo le še o celovitih dokumentacijskih sistemih, 
ki so postali del poslovnega ekosistema z neposrednim vključevanjem ali prepletanjem funkcij 
drugih delov poslovne infrastrukture. Sodobni dokumentacijski sistemi morajo obvladovati 
širok nabor funkcij in vsebovati vse standardizirane elemente za integracijo z obstoječimi 
platformami in aplikacijami, ki upravljajo posamezne poslovne procese 
 
Upravljanje z dokumenti ni zgolj izbira sistema domačega ali tujega ponudnika in nakup 
tehnologije, ampak gre vedno tudi za kombinacijo rešitev, ki čim bolj zadovoljijo poslovne 
zahteve. Poseben izziv je torej povezovanje različnih elementov, gradnikov dokumentacijskega 
sistema v enovit sistem.  
 
V okviru zgoraj naštetega je naloga zasnovana tako, da prikaže analizo potreb v elektronskem 
arhivskem prostoru v podjetju, preizkus (izdelava prototipa) likvidacije računov v elektronski 
obliki in implementacijo dokumentnega sistema. 
 
Naloga je zasnovana na teoretski ravni, predvsem v delu, ki govori o implementaciji 
dokumentnega sistema, saj se v podjetju trenutno uvaja SAP R/3 in šele po implementaciji 
celotnega računovodskega dela SAP R/3 se bo začelo uvajati dokumentni sistem. Tako je 
naloga dobra teoretska osnova za pripravo delovnih tokov, ki so povezani z dokumentnim 
sistemom izven SAP R/3 in arhiviranja izpisov.  
 
Iz povedanega lahko oblikujemo naslednje sklepe:  

• arhiviranje je proces, ki mora poleg zbiranja in hranjenja pasivne dokumentacije 
zagotavljati tudi dokumentacijsko, podatkovno in informacijsko podporo nekaterim 
procesom v poslovnem sistemu (npr. likvidacija računov); 
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• proces arhiviranja dokumentacije mora biti prilagojen novejšim tehnologijam rokovanja 
s podatki in dokumenti – s tem zagotovimo prihranke pri prostoru in iskalnem času 
dokumentov; 

• izredno pomemben del pri nakupu in implementaciji dokumentnega sistema je analiza 
trenutnega stanja, saj se podjetje tako lahko lažje odloči kaj kupiti; 

• prototip je eden izmed možnih pristopov za izgradnjo informacijskih sistemov, ki v 
preučevanem podjetju že kaže prve pozitivne strani.  

 
Izsledki študije postavitve dokumentnega sistema kažejo, da je z ustreznim sistemom, ki ima 
vgrajen COLD,  možno znatno prihraniti, saj so tu prihranki največji. To pomeni, da modul 
poskrbi za arhiviranje izpisnih list in s tem nadomešča tiskalnike. Menim, da se mora podjetje v 
prvi fazi posvetiti temu dela sistema, šele nato delu, v katerem se dokumente skenira, arhivira 
ali pošilja v kroženje, ker je pri prvem delu prihranek časa in prostora večji. 
 
Druga zelo pomembna stvar, na katero sem naletel pri svojem delu, je ta, da je treba 
informatizacijo delovnih tokov izvajati v tesnem sodelovanju z uporabniki. Menim, da je 
prototip zelo dober pristop, saj lahko uporabniki po prvih testih podajo svoja mnenja in izrazijo 
želje in potrebe. Zelo velik problem, ki sem ga opazil pri gradnji sistemov, so prav potrebe 
uporabnikov, ki niso na začetku dobro definirane. Vzrok je človeški faktor pozabljivosti, saj 
obstajajo določene aktivnosti, ki se pojavljajo zelo redko. 
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8 Slovar tujih izrazov in kratic 
 
Angleški izraz Kratica Slovenska razlaga 
Advanced Business Application 
Programming 

ABAP/4 programski jezik za poslovne aplikacije 

Archive Development Kit ADK orodje za razvijanje arhivskega sistema 

Best Practise  najboljša poslovna praksa 

Checkin  vrnitev dokumenta 
Checkout  rezervacija dokumenta 
Comité Consultatif International 
pour le Télégraphe et le 
Téléphone – Group 4 

CCITT 
G4 

kompresijski format 

Compact Disk CD zgoščenka 
Computer OnLine Data COLD računalniška obdelava podatkov 

Computer Output on Microfilm COM samodejen zapis elektronskih dokumentov na 
mikrofilm brez dodatnega ročnega dela 

Content Management   upravljanje vsebine 

Digital Asset Management  upravljanje digitalnih virov 

Digital Video Disk DVD zgoščenka večje gostote 
Document Content Recognition DCR prepoznavanje vsebine dokumentov 

Document Imaging  sistemi za elektronsko upodabljanje 
Document Management System   DMS sistem za upravljanje z dokumenti 
Electronic Document 
Management Systems  

EDMS Sistemi za upravljanje elektronskih 
dokumentov 

Forms Processing    obdelav obrazcev oz. dokumentov 

Groupware  sistem za delo v skupinah 
Hierarchical Storage Management  HSM sistem hierarhičnega arhiviranja dokumentov 
High Definition/High Density-
DVD 

HD-DVD zgoščenka večje gostote nove generacije 

Hyperlink  povezava 

Imaging&Archiving  računalniško upodabljanje in arhiviranje 
dokumentov 

Import  vhod 

Import Format  vhodna oblika 

Intelligent Character Recognition  ICR optično prepoznavanje rokopisov 
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Jackson Systems Design JSD Metodologija razvoja informacijskih 
sistemov, iz osemdesetih let.  

Jukebox  izmenjalnik 
Knowledge Management  upravljanje znanja 

Magnetic Optic MO magnetno optični disk 
Moving Picture Experts Group MPEG komprimiran oblika zapisa za film 
Optical Character Recognition OCR optično prepoznavanje znakov 
Portable Document Format PDF standard za kompresirane dokumente 
Printouts, spools, greenbar reports  tiskani dokumenti 

Read-only  vpogled 

Reusability  večkratno uporabo istih objektov 

Tag(ged) Image File Format TIFF oblika kompresije, ki se uprablja pri črno-
belem, sivinskem ali barvnem skeniranju v 
dokumentih 

Web Content Management  upravljanje spletne vsebine 

Workflow  delovni tok 
Workflow Management  upravljanje delovnega procesa 
Workflow Management  upravljanje poslovnih (delovnih) procesov  

Write Once Read Many WORM enkratno zapisovanje, večkratno branje 
 


