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1 Uvod 

1.1 Opis obravnavane vsebine 
 
Z izrazom Document Management se v poslovanju srečujemo že kar nekaj desetletij, medtem 
ko se z informacijskimi sistemi za ravnanje z listinami ali sistemi za upravljanje z dokumenti 
(Electronic Document Management Systems – EDMS) aktivno srečujemo v zadnjih letih. Rast 
količine informacij v sodobnem poslovnem svetu je eksponentna in se kaže v nastanku vse 
večje količine dokumentov in zapisov. To rast povzroča enostavna izdelava dokumentov v 
elektronski obliki ter naraščajoče zahteve okolja. Tako so podjetja prišla v zadnjih letih do 
spoznanja, da so dokumenti pomembno premoženje podjetja, zato naj bi bili le-ti ažurni, točni 
in dosegljivi zaposlenim. Ena izmed rešitev teh težav je uporaba sistemov za upravljanje z 
dokumenti. EDMS sistemi se osredotočijo na nadzor elektronskih dokumentov, slik in grafik v 
dokumentih, tabel, raznih datotek in obsežnih sestavljenih dokumentov skozi njihov celoten 
življenjski ciklus, od izdelave do arhiviranja. Dodatno k temu lahko EDMS sistemi omogočajo 
večkratno uporabo informacij, nadzor dokumentov med poslovnim procesom in skrajšanje 
časa, ki je potreben za izvajanje življenjskega cikla dokumenta.   
 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) določa postopke 
elektronskega poslovanja ter arhiviranja elektronskih zapisov na magnetnih ter optičnih 
nosilicih. Hkrati ureja elektronsko poslovanje z uporabo informacijske in komunikacijske 
tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu, skupaj z elektronskim 
poslovanjem v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih. Elektronsko poslovanje obsega 
oblikovanje, pošiljanje, prejemanje, shranjevanje (arhiviranje) in druge obdelave podatkov v 
elektronski obliki ob pomoči informacijske tehnologije. Elektronska oblika dokumenta je po 
tem zakonu  enakovredna pisni obliki dokumenta na papirju, če so podatki v elektronski obliki 
dosegljivi in primerni za poznejšo rabo.  
 
Razmere na svetovnih trgih ter stroga zakonodaja s področja farmacije zahtevata od 
farmacevtskih podjetij čimprejšnjo implementacijo sistemov za upravljanje z dokumenti. Eden 
od razlogov za takšno odločitev je enoten format za pripravo registracijske dokumentacije 
državnim agencijam. Namen enotnega formata registracijskega dosjeja je, da poenostavi in 
zmanjša čas priprave in odobritve registracije zdravila (EMEA, 2003, str. 3). 
 
Farmacevtska podjetja morajo vsako novo zdravilo v fazi razvoja, ki traja več kot deset let, 
temeljito preučiti in raziskave ustrezno dokumentirati. Iz podatkov, ki jih dobijo v raziskavah, 
sestavijo registracijsko dokumentacijo in jo predložijo ustrezni agenciji v državi, kjer želijo 
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zdravilo tržiti. Državna agencija dokumentacijo pregleda in nato na podlagi ustreznosti 
dokumentacije odobri prodajo novega zdravila (Kmet, 1997, str. 1). 
 
Državne agencije zahtevajo od farmacevtskih podjetij vedno več dokumentacije, za katero se 
porabi ogromno časa za izdelavo in za pregledovanje. Da sta priprava in pregled registracijske 
dokumentacije pogosto zaviralna dejavnika pri procesu razvoja novega zdravila, se čedalje 
bolj zavedajo tako farmacevtske firme, ki dokumentacijo pripravljajo, kot tudi državne 
agencije, ki jo pregledujejo. Optimizacija in pospešitev procesa registracije zdravil s pomočjo 
sistemov za upravljanje z dokumenti bi lahko na eni strani pripomogla farmacevtskim 
podjetjem, da bi bistveno skrajšala procese izdelave registracijske dokumentacije, na drugi 
strani pa bi omogočila hitrejše in temeljitejše pregledovanje omenjene dokumentacije, kar bi 
skupaj pomenilo hitrejše lansiranje novih zdravil na tržišče.  
 
Vsako podjetje se v implementacijo nove tehnologije poda le v primeru, če le-ta podpira 
poslovne cilje. Pri tem je predvsem pomembno, da podjetje predvidi, da dokumentacijski 
sistem v neki organizaciji pripomore k hitrejšemu lansiranju proizvodov na trg, zmanjšanju 
stroškov, povečanju produktivnosti oziroma pripomore uresničiti marsikatere želene cilje 
(Rockley, 2003, str. 44).  
 
Odločitve managerjev za uvedbo dokumentacijskega sistema v organizacijo so na strateškem 
nivoju podjetja zelo premišljene. Pri podobnih odločitvah se oprimejo različnih raziskovalnih 
metod, saj tisti, ki sprejema odločitve, potrebuje več informacij, preden se odloči za neko 
dejanje. Poznavanje raziskovalnih metod nam zagotavlja ustrezno znanje in veščine, ki so 
potrebne za reševanje problemov, in hkratno soočanje z izzivi vedno hitrejšega okolja, v 
katerem sprejemamo odločitve (Dimovski, 2002, str. 6).  
 

1.2 Namen in cilj dela 
 
Osnovni cilj magistrskega dela je z izračuni ugotoviti, kolikšna je donosnost naložb. Izračun 
velja za predvideno investicijo dokumentacijskega sistema za generična farmacevtska 
podjetja. Pred ciljnim izračunom so prikazani stroški in porabljeni čas pri izdelavi 
registracijske dokumentacije na eni strani po klasičnem, papirnem načinu ter po drugi strani po 
elektronskem načinu. Podatki predstavljajo časovno trajanje nastanka dokumentov glede na 
predviden življenjski cikel. Cilj teh izračunov je preučiti, koliko časa je potrebno, da  se 
povrne naložba za dokumentacijski sistem v farmacevtskem podjetju. Dokumenti, ki so 
vključeni v proces registracije, so prikazani v prilogi, ki so osnova za pripravo časovnih in 
stroškovnih izračunov.  
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V drugem delu izračunov so predvideni potencialni prihranki v primeru uporabe 
dokumentacijskega sistema ter investicija, ki je razdeljena na tri segmente: tehnologija, 
izobraževanje in svetovanje ter zmanjšanje produktivnosti zaposlenih v fazi implementacije. 
Na podlagi potencialnih prihrankov in predvidenih stroškov investicije  je prikazan izračun, ki  
prikaže donosnost naložbe za investicijo dokumentacijskega sitema. Izračunana je neto 
sedanja vrednost in notranja stopnja donosnosti. 
 
Pred vsemi izračuni je predstavljen tudi teoretični del naloge. Zaradi razhajanj o tem, ali je 
dokumentacijski sistem le arhiviranje dokumentov ali tudi podpira proces izdelave 
dokumentacije, je namen naloge prikazati in opisati dokumentacijski sistem ter njegove 
funkcionalnosti. Povpraševanje po takšnih sistemih je vse večje, zato sem pripravila nekaj 
vprašanj, ki naj bi kupcu pripomogla pri odločitvi oziroma izbiri dokumentacijskega sistema. 
Namen naloge je tudi spoznati proces priprave registracijske dokumentacije ter zakaj se 
farmacevtska podjetja na področju registracije zdravila odločajo za implementacijo takšnega 
sistema.  
 
Magistrska naloga temelji na praktičnih izkušnjah, ki sem si jih pridobila v sodelovanju s 
farmacevtskimi podjetji ter na izkušnjah projektov uvajanja sistemov za elektronsko 
upravljanje z dokumenti. Prav tako so vsi podatki, ki so bili uporabljeni pri časovnih in 
stroškovnih izračunih, pridobljeni na podlagi analiz med uvajanjem dokumentacijskega 
sistema v različna farmacevtska podjetja. 
 

1.3 Metode dela 
 
Magistrska naloga vključuje različne metode pridobivanja podatkov, ki so osnova za izračun 
donosnosti naložbe. Pri izbiri metodološkega dela mi je bila v veliko pomoč strokovna 
literatura tujih in domačih avtorjev, spletnih strani in člankov s področja ocenjevanja finančnih 
kazalnikov za dokumentacijske sisteme.  
 
Na vzorcu generičnih farmacevtskih podjetij sem s pomočjo empirične raziskave zbrala 
podatke. Del podatkov sem pridobila iz sekundarnih virov (opazovanje pri naraščanju izdelave 
dokumentov v dokumentacijskem sistemu). Metoda o načinu pridobitve podatkov, potrebnih 
za izračun finančnih kazalnikov oziroma donosnosti naložbe, temelji na praktičnih izkušnjah 
ter na raziskovanju strokovne literature tujega avtorja (Rockley Ann: Managing Enterprise 
Content, 2003). Za način izračunavanja donosnosti naložbe sem uporabila formulo za izračun 
neto sedanje vrednosti in notranjo stopnjo donosnosti. 
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1.4 Vsebina poglavij 
 
Delo je razdeljeno na tri večje enote. V prvem delu bodo prikazana teoretična izhodišča. 
Najprej bodo predstavljene metode raziskovalnega dela, ki so uporabljene v nalogi. 
Obrazloženi so elementi uporabljene metodologije ter način vrednotenja dokumentacijskega 
sistema. V nadaljevanju je predstavljen elektronski sistem za upravljanje z dokumenti, kjer 
zagotovo izstopa podpoglavje o njegovi funkcionalnosti.  
 
V drugem poglavju so predstavljeni procesi priprave registracijske dokumentacije. V tem delu 
bom najprej predstavila generično farmacevstko podjetje. V nadaljevanju bodo prikazani 
dokumenti, ki sestavljajo registracijski dosje, proces registracije zdravila in strukturo dosjeja. 
 
V zadnjem poglavju, ki je tudi najpomembnejši del magistrske naloge, so izdelani finančni 
izračuni o donosnosti naložbe. Znano je, da za takšen izračun potrebujemo stroške investicije 
ter potencialne prihranke (v primeru uporabe dokumentacijskega sistema), ki so prav tako 
predstavljeni v tem poglavju.  Podatki, uporabljeni v tem delu, so  pridobljeni s pomočjo anket 
in opazovanja na vzorčnih generičnih podjetjih.  
 

2 Elementi uporabljene metodologije 
 
Za pridobitev podatkov sem uporabila dve vrsti metod. Začela sem z metodo vzorčenja, s 
katero sem izbrala določene elemente v populaciji, ki reprezentativno predstavljajo značilnost 
celotne populacije. Ti elementi so generična farmacevtska podjetja in so izbrana po metodi 
“Nestatističnega vzorčenja”.  
 
Ko so bili elementi v populaciji izbrani, sem s pomočjo metode anketiranja in sekundarnih 
virov podatkov pridobila konkretne podatke, katerih povprečje sem uporabila pri izračunih 
donosnosti naložbe v primeru implementacije dokumentacijskega sistema v farmacevtsko 
podjetje. 
 

2.1 Vzorčenje 
 
Osnovna ideja vzorčenja je, da izberemo posamezne elemente populacije, na podlagi katerih 
sklepamo ugotovitve o celotni populaciji. Element populacije je torej predmet merjenja - enota 
študije (npr. vsak zaposleni, ki ga sprašujemo o fleksibilnem delovnem urniku, je element 
populacije; populacija pa je celotna zbirka elementov, o katerih želimo dajati neke sklepe). 
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Obstaja vrsta tehnik vzorčenja, izbor pa zavisi od zahtev projekta, njegovih ciljev in 
razpoložljivih finančnih sredstev. Pri odločanju o vzorčenju imamo dva kriterija, na podlagi 
katerih izberemo primeren tip vzorčenja (Dimovski, 2002, str. 140): 

 
• Reprezentativnost: Enote v vzorcu so izbrane na verjetnostni osnovi ali kako drugače.  
 

a. Statistično vzorčenje bazira na konceptu slučajnega izbora – kontroliranega 
 postopka, ki zagotavlja, da ima vsak element populacije verjetnost, ki je večja 
 od 0, da bo izbran v vzorec.  

 
b. Nestatistično vzorčenje neslučajnosti in subjektivno. Vsaka enota  populacije 

  nima znane neničelne verjetnosti, da bo izbrana v vzorec. Ko dopuščamo  
  izvajateljem intervjuja, da izbirajo vzorčne enote ‘po želji’ ni slučajnostno  
  vzorčenje. 

 
• Izbor elementov: Vzorce klasificira tudi to, ali so elementi izbrani individualno in 

neposredno iz populacije ali pa so postavljene kakšne dodatne kontrole za izbor 
elementov. V prvem primeru gre za neomejeno izbiro elementov, v drugem pa 
omejeno. 

Tabela 1: Vrste vzorčenja 
 
 Reprezentativna osnova 

Izbira elementov Statistično Nestatistično 
neomejeno enostavno slučajno priročno (convenience) 
omejeno kompleksno slučajno ciljno (purposive) 
  sistematično  ocena 
  v skupinicah  kvota 
  stratificirano naraščajoče (snowball) 
  v dveh fazah  

Vir: Dimovski, 2002, str. 141 
 
Pri magistrski nalogi sem opredelila relevantno populacijo na generična farmacevtska 
podjetja. Oblika vzorčenja je nestatistično vzorčenje tipa priročni vzorci.  
 
Nestatistično vzorčenje je zelo razširjena oblika vzorčenja. Najbolj pogosti vzroki za njihovo 
uporabo so (Dimovski, 2002, str. 148): 

• pogosto ne moremo zagotoviti celotnega spiska populacije, ki je potreben za večino 
statističnih metod vzorčenja, 
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• poenostavitev celotnega procesa vzorčenja, 
• nižji stroški. 

 
Velikost vzorca je pri teh oblikah vzorčenja opredeljen s strokovno presojo uporabnika. 
Priročni vzorec je najcenejša in najenostavnejša metoda. Za vzorec si lahko izberemo 
kogarkoli oziroma karkoli, glede na to, kaj nam je pač v tistem trenutku najbolj priročno.  
 

2.2 Anketiranje 
 
Za pridobivanje informacij s strani anketiranca lahko uporabimo različne metode. Poznamo tri 
načine zbiranja podatkov s komuniciranjem: osebno anketiranje, telefonsko anketiranje in 
samo-administrativne raziskave (poštne raziskave). Za pridobitev podatkov v magistrski 
nalogi, sem izbrala osebno anketiranje zaradi majhnega števila podjetij, ki se ukvarjajo s 
farmacevtsko dejavnostjo. Prednost te odločitve je tudi ta, da sem lahko z njimi navezala 
osebne stike, saj v podjetju, kjer delam, z njimi že poslovno sodelujemo.  
 
Osebno anketiranje je dvosmerna komunikacija, pogovor, ki ga začne anketar, z namenom, da 
bi pridobil informacije s strani anketiranca. Poudarjene so razlike v vlogah med anketarjem in 
anketirancem. Ponavadi se ne poznata, anketar pa je običajno tisti, ki nadzira teme in potek 
pogovora. Posledice tega pogovora so običajno neznatnega pomena za anketiranca. Če je 
osebno anketiranje izvedeno uspešno, je to odlična tehnika zbiranja podatkov (Dimovski, 
2002, str. 19). 
 
Značilnost te tehnike je neposredni stik z vprašancem, kar lahko veliko pripomore k odpravi 
morebitnega začetnega odpora za sodelovanje v raziskavi, in tako poveča stopnjo odziva. Ta 
prednost lahko pride do izraza tudi med samim  potekom intervjuja, saj lahko spraševalec s 
spretnim spraševanjem prepreči, da bi se vprašanec začel dolgočasiti in tako izgubil voljo za 
sodelovanje. Spraševalec lahko pri tej metodi zastavlja bolj zapletena vprašanja in dobi 
obširnejše odgovore, kar je pri spraševanju po pošti in telefonu težje. Tudi morebitni 
nesporazumi se lahko hitro pojasnijo in rešijo (Rojšek, 2004, str. 15). 
 

2.3 Sekundarni viri podatkov 
 
Sekundarni podatki so tisti, ki so že na voljo in so bili zbrani za drugačen namen, kot pa je 
specifični namen naše raziskave. Deloma sem nekatere podatke pridobila iz farmacevtskih 
podjetij, ki so opazovali rast dokumentov znotraj dokumentacijskega sistema v določenem 
obdobju.  
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Sekundarne podatke uporabljamo za tri namene: 
1. kadar imamo potrebo po določeni referenci ali citatu v določenem trenutku, to nam 

pomaga pri odločitvi o tem, katere nadaljnje raziskave bo potrebno izvesti, hkrati pa so 
lahko bogat vir različnih hipotez; 

2. nižji stroški in hitrejše raziskave, saj se lahko izognemo zbiranju primarnih podatkov, če 
so bili že zbrani s strani drugih in če smo prepričani o njihovi kvaliteti in primernosti za 
našo raziskavo, tako nam ni potrebno 'izumljati tople vode' oziroma izumljati stvari, ki 
so že bile izumeljene; 

3. uporabimo jih kot edino osnovo za raziskovalno študijo, saj obstaja precej situacij, ko 
zaradi fizičnih, pravnih ali stroškovnih omejitev ne moremo izvajati primarne raziskave. 

 
Sekundarne vire ponavadi lahko najdemo hitreje in ceneje kot primarne podatke, še zlasti ko 
potrebujemo narodne ali mednarodne statistike. Vendar niso vsi sekundarni podatki tako 
razpoložljivi in poceni. Najpogostejša omejitev sekundarnih podatkov je ta, da pogosto ne 
ustrezajo našim specifičnim potrebam (Dimovski, 2002, str. 13). 
 

3 Vrednotenje uporabe informacijske tehnologije 
 
Vrednotenje uporabe informacijske tehnologije je pomemben finančni pokazatelj uspešnosti 
razvoja informacijskega sistema. Lahko ga obravnavamo z vidika posrednega in neposrednega 
vrednotenja. Posredni vidik vrednotenja zajema učinke informacijske  tehnologije znotraj več 
različnih tehnologij (npr. tehnologije dela, tehnologije izobraževanja, tehnologije 
ustvarjalnosti ipd.), medtem ko neposredni vidik zajema vrednotenje, ki je samo posledica 
uporabe informacijske tehnologije. Za oba vidika velja skupna ugotovitev, da učinkovitosti 
uporabe informacijske tehnologije ni možno vedno in povsod natančno opredeliti, lahko pa jo 
spremljamo z različnimi merili (Verbič, 2001, str. 156). 
 

3.1 Zbiranje ustreznih informacij 
 
V predinvesticijski študiji je potrebno oceniti potrebna investicijska vlaganja in vire 
financiranja, stroške poslovanja in oblikovanja predračuna skupnih prihodkov. Na tej podlagi 
bo investitor izdelal oceno ekonomske uspešnosti projekta in stopnjo tveganja naložbe 
oziroma skupno sprejemljivost projekta. 
 
Za merjenje finančnih učinkov uporabe informacijske tehnologije ne obstajajo enotne 
metodološke podlage, ki bi bile v enaki meri sprejemljive za vse sodelujoče v sistemu. 
Obstajajo samo bolj ali manj uspešni poskusi, ki bolj ali manj poudarjajo posamezne sestavine 
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poslovne uspešnosti informacijskega sistema in okolja, v katerem ta deluje. Med temi 
sestavinami so v ospredju združeni elementi organizacije in tehnologije dela, informacijske in 
(tele)komunikacijske infrastrukture, izobraževanja in ustvarjalnosti. Vsak od teh elementov 
posebej in vsi kot celota lahko vplivajo tudi na finančne učinke uporabe informacijske 
tehnologije. Njihovo natančnejše vrednotenje pa je omejeno z vrsto dejavnikov, ki so lahko 
vzročni, postopkovni ali posledični (Verbič, 2001, str.159). Običajno je težje oceniti in 
izračunati denarne pritoke od dolgoročne naložbe, ker je potrebnih veliko več ocen tako glede 
višine kot tudi časovnega nastanka denarnih pritokov. V mnogih primerih tu ne gre za dodatni 
denarni pritok, temveč za zmanjšanje izdatkov podjetja (npr. nakup energetsko manj 
potratnega stroja z enako kapaciteto), tako da je denarni pritok od dolgoročne naložbe 
velikokrat opredeljen kot zmanjšanje denarnih odtokov (Mramor, 1993, str. 333). 
 
V nalogi sem prihodke izračunala kot prihranek med papirnim in elektronskim sistemom 
izdelave, arhiviranja ter ostalih stroškov povezanih s pripravo registracijske dokumentacije. Za 
metodologijo pridobivanja teh podatkov mi je bila v pomoč tuja literatura (Rockley, 2003, str. 
44-52). 
 
Drugi del zbiranje ustreznih informacij, potrebnih za končno analizo, so stroški, povezani z 
investicijo projekta. Denarni odtok (oziroma denarne odtoke) v zvezi z dolgoročno naložbo 
(izdatke) je običajno razmeroma lahko oceniti in izračunati. To je največkrat cena, povečana 
za katerekoli druge izdatke povezane na primer z montažo ali prevozom (Mramor, 1993, str.  
333). Za investicijo dokumentacijskega sistema so praviloma stroški strojne in programske 
opreme, storitev povezanih z implementacijo sistema (izobraževanje, uvajanja, svetovanje, 
konfiguracija, ...), stroški vzdrževanja ter stroški zaposlenih, ki so v času investicije vključeni 
v sam proces uvajanja.   
 

3.2 Vrednotenje donosnosti naložbe 
 
Za ocenjevanje vrednosti investicijskih projektov so se razvile različne metode, ki se danes 
široko uporabljajo in se zato v literaturi velikokrat označujejo kot klasične ali tradicionalne 
metode vrednotenja oziroma ocenjevanje ekonomske upravičenosti investicijskih projektov. 
Te metode so: doba povračila, računovodska stopnja donosnosti, neto sedanja vrednost (NPV), 
interna oz. notranja stopnja donosa (IRR), popravljena interna stopnja donosa (MIRR), indeks 
donosnosti. Med temi metodami se največkrat uporabljata izračun notranje stopnje donosa in 
izračun neto sedanje vrednosti. Prav slednja metoda v teoriji velja za najbolj ustrezno. V 
nadaljevanju so opisane različne metode, ki jih imamo na voljo za presojo uspešnosti 
investicij. 
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3.2.1 Donosnost naložbe 
 
Donosnost je mera uspešnosti poslovanja. Načelo donosnosti zahteva, da z danimi sredstvi 
dosežemo čim boljši rezultat oziroma dani rezultat s čim manjšimi sredstvi. Donosnost ali 
rentabilnost poslovanja ugotavljamo z razmerjem med dobičkom in vloženim kapitalom. 
Donosnost pomeni doseganje čim večjega čistega rezultata na enoto angažiranih sredstev 
(Stepko, 1989, str. 67). To pomeni, da nam donosnost pove, koliko denarnih enot dobimo v 
zameno za eno denarno enoto, ki smo jo vložili v nov sistem oziroma v celoten projekt 
vpeljave sistema. Podatek o donosnosti investicije ima veliko večjo vrednost kot podatek o 
stroških in podatek o dobičku. Donosnost lahko izračunamo za katerokoli leto obratovanja 
investicije, lahko pa izračunamo tudi skupni donos za vsa leta obratovanja investicije. 
 

 
Pri ugotavljanju števca se običajno za donos upošteva dobiček. Ker pa se rezultati investicije 
nanašajo na več let, je primerneje, če v števcu za donos poleg dobička upoštevamo še 
amortizacijo. Razlog, zakaj v števcu upoštevamo poleg dobička še amortizacijo, je v tem, da v 
imenovalcu upoštevamo vsa vložena sredstva in da nas pri investicijah bolj zanimajo prilivi in 
odlivi finančnih sredstev kot pa prihodki in odhodki. Amortizacija pa ima z vidika financiranja 
isto vlogo kot dobiček (Lipičnik, Pučko, Rozman, 1991, 10. poglavje str. 1). 
 

3.2.2 Doba vračanja naložb 
 
Doba vračanja naložb je tista doba, ki nam pove, kdaj se povrne nabavna vrednost naložbe. 
Izračunana je iz računovodskih podatkov o poslovnem rezultatu, preračunanih v denarne 
tokove. Enačba za izračun je (Turk, Kavčič, Kokotec Novak, 1998, str. 138): 
 
     
         začetni investicijski stroški 
 Doba vračanja  =  --------------------------------------------------------------------------------- 
    čisti prejemki v znesku letnega čistega dobička in amortizacije 
 
Ločimo dva načina izračuna te metode. Pri prvem je doba vračanja izražena kot primerjava 
začetnih investicijskih izdatkov s čistimi prejemki v znesku letnega čistega dobička in 
amortizacije. V kolikor letni dobički v celotni dobi koristnosti niso enaki, seštevamo letne 
dobičke in amortizacijo toliko časa, da se števec in imenovalec izenačita (Turk, Kavčič, 
Kokotec Novak, 1998, str. 138). Pri drugem načinu namesto računovodsko izkazanih denarnih 
tokov upoštevamo dejanske. Začetni izdatek povrnemo s prihodnjimi letnimi čistimi prejemki 

sredstva
donosD =
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denarja v povezavi s čistim dobičkom in amortizacijo. Doba vračila je leto, v katerem je 
kumulativni seštevek čistih prejemkov enak začetnemu izdatku. Ta metoda ni najboljša, ker ne 
upošteva čistih prejemkov iz naložbe po končani dobi vračanja, razlik v letnih čistih prejemkih 
in časovne vrednosti denarja. Slabosti metode lahko delno odpravimo z diskontiranjem čistih 
prejemkov in izdatkov na isti časovni rok. To poimenujemo diskontirana doba vračanja 
naložb. Ker ne upoštevamo vseh čistih prejemkov naložbe v dobi koristnosti, ne moremo 
ugotoviti, kako donosna je investicija, zlasti če gre za različne dobe koristnosti naložbe. 
Metoda ni primerna za zbiranje najboljše različice naložbe, morda je priporočljiva le za 
začetno presojo ene investicije, ne moremo pa izbirati med več možnimi investicijami. Doba 
vračanja ne sme biti daljša od ekonomske dobe naložb (Rejc, Lahovnik, 1998, str. 108). 
 

3.2.3 Notranja stopnja donosnosti 
 
Notranja stopnja donosa (ang. Internal Rate of Return – IRR) je mejna diskontna stopnja, pri 
kateri je neto sedanja vrednost investicije enaka nič. Notranjo stopnjo donosa uporabljamo kot 
investicijski kriterij tako, da jo primerjamo z individualno diskontno stopnjo. Je resnična 
obrestna mera za denar, ki je vezan v dobi koristnosti naložbe. Notranja stopnja donosnosti 
naložb je pogosto označena kot največji odstotek oportunitetnih stroškov kapitala, ki je še 
sprejemljiv za lastnike kapitala. Če je notranja stopnja donosnosti večja od uporabljene 
diskontne stopnje, ki opredeljuje oportunitetne stroške kapitala, je naložba donosna in bo dala 
pozitivno neto sedanjo vrednost in obratno (Turk, Kavčič, Kokotec Novak, 1998, str. 322).  
 
Finančnik mora za izračun notranje stopnje donosa najprej narediti načrt denarnih tokov, ki jih 
povzroči dolgoročna naložba, in nato z uporabo ustrezne tehnike sedanje vrednosti izračunati 
notranjo stopnjo donosa (Mramor, 1993, str. 333). Pri izračunu notranje stopnje donosa 
razmišljamo takole: notranja stopnja donosa je tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja 
vrednost pričakovanih neto denarnih (pri)tokov od naložbe izenači z denarnim odtokom same 
naložbe oziroma pri kateri je vsota sedanje vrednosti denarnih tokov (pritokov in odtokov) 
naložbe enaka nič (Mramor, 1993, str. 335). 
 
Primerjava med stroški kapitala in notranjo stopnjo donosnosa. Ta primerjava predstavlja 
zadnjo fazo metode notranje stopnje donosa. Če je notranja stopnja donosa dolgoročne 
naložbe višja od stroškov kapitala, potem je odločitev o naložbi pozitivna, in obratno 
(Mramor, 1993, str. 336). 
 



 
 - 11- 

     Dokumentacijski sistem v farmacevtskem podjetju 

3.2.4 Neto sedanja vrednost 
 
Neto sedanja vrednost naložb je pomembno merilo pri investicijskih odločitvah in pomeni 
razliko med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov neke 
naložbe. Vse bodoče prilive in odlive iz investicije se diskontira (reducira) na začetni termin 
ter se od dobljenega zneska odšteje naložbena vloga (Györek, 2003, str. 34). Neto sedanja 
vrednost naložb je razlika med čistimi sedanjimi prejemki, ki so posledica investicije, in 
čistimi sedanjimi izdatki, ki jih je investicija povzročila. Ker pri izračunavanju neto sedanje 
vrednosti, ki je enaka kot pri netveganih finančnih naložbah, pomeni pozitivna neto sedanja 
vrednost, da je donosnost naložbe večja od obrestne mere za netvegane finančne naložbe in 
obratno (Turk, Kavčič, Kokotec Novak, 1998, str. 320). Višina neto sedanje vrednosti je 
odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega 
diskontnega faktorja, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na začetni trenutek (Čibej, 
1997, str. 41). Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da sedanja vrednost pozitivnega toka 
koristi presega sedanjo vrednost celotnega negativnega toka stroškov oziroma da vrednost 
proizvedenega in ohranjenega bogastva presega vrednost porabljenih sredstev. Naložba je za 
investitorja sprejemljiva, če je neto sedanja vrednost pozitivna. V primeru različic sprejmemo 
tisto, ki ima večjo neto sedanjo vrednost (Lužnik, Pregl, Križaj Bonač, 1991, str. 132). Merilo 
neto sedanje vrednosti predpostavlja, da je neto donose, ki jih prinaša naložba, mogoče 
reinvestirati po stopnji donosa, ki je enaka diskontni stopnji, uporabljeni pri investiranju. 
 
Enačba za izračun neto sedanje vrednosti je naslednja (Mramor, 1993, str. 337).: 
 

 
NPV = neto sedanja vrednost 
I0 = vrednost investicije 
WACC = stroški kapitala 
n = življenjska doba investicije 
DT = pričakovani denarni tokovi naložbe v posameznem obdobju 
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4 Elektronski sistem za upravljanje z dokumenti (EDMS) 
 
Kadar se srečujemo z izrazom Elektronski sistem za upravljanje z dokumenti (EDMS – 
Electronic Document Management System), se nekaterim še vedno postavi vprašanje, kakšna 
je razlika med sistemi za upravljanje in sistemi za arhiviranje. Bistvena razlika med tema 
dvema sistemoma je, da sistemi za upravljanje dokumentov niso omejeni samo za skeniranje 
in arhiviranje papirnih dokumentov, ki dnevno nastajajo v organizaciji. Ti sistemi podpirajo 
proces izdelave dokumentov, uporabo elektronskega podpisa, sledljivost procesa, upravljanje 
procesa, ... Uporaba teh sistemov je raznovrstna: obdelava poslovne dokumentacije (računi, 
pogodbe,…), tehnične dokumentacije, dokumentacije sistema kakovosti, integracije z ostalimi 
sistemi v podjetju itn. EDMS so računalniško podprti sistemi za obvladovanje dokumentov v 
podjetju, ki omogočajo: 
• zajem in shranjevanje dokumentov, 
• indeksiranje in preiskovanje dokumentov, 
• distribucijo in arhiviranje dokumentov, 
• proces izdelave dokumentov, 
• sledljivost, 
• elektronsko podpisovanje, … 
 
Dokumenti so sestavni del dokumentacijskega sistema. Kaj je dokument, je opisano v 
nadaljevanju tega poglavja. Prav tako so opisani štirje glavni elementi dokumenta ter 
funkcionalnosti dokumentacijskega sistema. 
 

4.1 Dokument in njegovih 5 aksiomov 
 
Nekoč je veljalo, da je dokument karkoli zapisano na papir, ki predstavlja uradno in zakonsko 
vlogo. Načeloma je ta definicija pravilna, vsaj glede na različne slovarje. »Random House 
Dictionary« definira dokument kot: napisan ali natisnjen papir, opremljen z informacijami ali 
dokazi, kot so potni listi, postopki, računi, ...; veljaven ali uraden dokument. Danes pod 
izrazom dokument razumemo še stvari izven tega obsega. Ljudje se pogostokrat sklicujejo na 
različna gradiva ali materiale, kot so tekstovne datoteke, multimedijske predstavitve, spletne 
strani... Vsi ti materiali se ne nanašajo na obseg standardne definicije v različnih slovarjih. Jim 
I. Jones je razvil teorijo o metodologiji dokumenta, saj je želel prikazati, kako upravljati, 
nadzirati, razumeti ali spreminjati kompleksne poslovne procese, ki so podprti z 
informacijskim sistemom.  
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4.1.1 Kaj je dokument?  
 
Dokument je lahko definiran in opisan na različne načine. Na splošno so tipi dokumentov 
lahko prikazani kot določene informacije, ki se zbirajo  v podjetju (npr. dokumenti, ki 
predstavljajo podatke znotraj podjetja na organiziran način). Primeri so lahko: zapisniki, pošta, 
elektronska sporočila, zaznamki, računi, tabele, študije in podobno. Latinska beseda 
documentum pomeni uradna publikacija, razglas ali navodilo. Če pogledamo v Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, je dokument opisan kot:  
 

o listina z uradno veljavnostjo (osebna izkaznica, dokument o šolanju,  
deklaracija), 

o kar kaže, potrjuje resničnost ali obstoj česa. 
 
Dokument je prav tako lahko skupina objektov, do katerih dostopa in jih uporabi posameznik. 
Dokumenti so ponavadi shranjeni v naslednjih oblikah: papirna, elektronska ali mikrografična. 
Dokument nastopa kot materialna osnova za prenašanje podatkov in informacij med 
posameznimi poslovnimi subjekti. Poleg tega da so dokumenti lahko bodisi papirni bodisi 
elektronski, jih dalje lahko delimo tudi po naslednjih kriterijih (Koprivšek, 1998, str. 6): 
 
Po vsebini: 
• dopisi, 
• ponudbe, naročila, 
• delovni nalogi, 
• izdajnice, računi itd. 
 
Po mestu nastanka: 
• razvojna dokumentacija, 
• tehnična, tehnološka in operativna dokumentacija, 
• kupoprodajna dokumentacija, 
• proizvodna in skladiščna dokumentacija, 
• računovodska dokumentacija itd. 
 
Po mestu uporabe 
• interna dokumentacija, 
• dokumentacija s poslovnimi partnerji, 
• dokumentacija z banko, državnimi institucijami itd. 
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Kadar pa govorimo o registracijski dokumentaciji za novo generično zdravilo, imamo v mislih 
velik obseg dokumentov ali sestavljeni dokument oziroma, kot ga imenujejo farmacevti – 
registracijski dosje. Registracijski dokument, ki je obravnavan kot celovit dokument, je 
pravzaprav sestavljen iz različnih sklopov dokumentov, kot so modul 1, modul 2, modul 3,... ti 
pa se delijo še naprej, vse do enostavnih dokumentov, kot so analitski postopek, specifikacije, 
poročila o validaciji analitskih metod, zapisniki, življenjepisi, certifikati, ... 
 

4.1.2 Pet aksiomov dokumenta  
 
Jim I. Jones je razvil metodologija dokumenta, v katero uvršča pet aksiomov, ki so osnova te 
metodologije. Vsi ti aksiomi so v medsebojni povezavi in so prikazani na sliki 1: 

 
Slika 1: Pet aksiomov dokumenta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Jones, 1999, str. 3 
 
Slika 1 prikazuje celotno strukturo metodologije dokumenta. Ko je metodologija dokumenta v 
nekem podjetju v celoti v uporabi, ugotovimo razpoložljive vire in tehnologije ter izdelke in 
storitve na izhodu. Metodologija dokumenta sloni na petih aksiomih: 
 

• Aksiom 1: Znanje: Dokumenti predstavljajo znanje podjetja. To je njegov 
intelektualni kapital, ki mu omogoča konkurenčnost na nenehnem spremenjenem 
trgu. Znanje in veščine je treba dokumentirati za kasnejšo uporabo in za prenašanje 

Izdelki/storitve 

Aksiom 3: 
Ljudje 

Aksiom 2: 
Procesi 

Aksiom 4: 
Sistemi 

Aksiom 5: 
Spremembe 

Aksiom 1: 
Znanje 
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na druge. Ti dokumenti postanejo temelj za izobraževanje, delovne postopke, 
smernice in mnoge druge aktivnosti za izboljšave poslovnega procesa.  

• Aksiom 2: Procesi: Procesi, ki definirajo zgradbo podjetja, so sledljivi skozi 
dokumente. Dokumenti definirajo poslovne procese. 

• Aksiom 3: Ljudje: Ljudje uporabljajo dejstva iz dokumentov za upravljanje in 
spreminjanje procesov. Ljudje so odgovorni za upravljanje in spreminjanje procesov. 
Od njih se tudi pričakuje, da tako kot jih upravljajo, jih tudi izboljšujejo.  

• Aksiom 4: Sistemi: Sistemi upravljajo dokumente.  
• Aksiom 5: Spremembe: Spremembe poslovanja so zapisane v dokumentih. Razna 

neskladja pri razumevanju procesov in pri reševanju ozkih grl nas privedejo do 
dejstva, da se nove spremembe simulirajo, planirajo in razvijajo.  

 

4.2 Predstavitev dokumentacijskega sistema 
 
Dokumentacijski sistem (EDMS - Electronic documument management system) je sistem, ki 
zbira, upravlja in objavlja informacije. Pri elektronskih sistemih upravljanja z dokumenti ne 
gre za eno tehnologijo, pač pa za različne, dopolnjujoče se tehnologije. Po funkcionalnosti 
lahko le-te razvrstimo na naslednje elemente: 
 

1. Repozitorij - skladišče dokumentov. 
2. Zajem dokumentov. 
3. Avtorstvo - izdelovanje in urejanje dokumentov. 
4. Sestavljanje - sestavljanje posameznih dokumentov v celovit dokument. 
5. Pretok - usmerjanje dokumentov s pomočjo delovnih tokov in življenjskih 

ciklov. 
6. Iskalnik – iskanje dokumentov po sistemu. 
7. Uporabniški vmesniki – uporaba spletne tehnologije. 
8. Poročila - izpisi in pregledi. 

 
Vsaka implementacija dokumentacijskega sistema ne vsebuje vseh elementov oz. komponent. 
Prav tako jih ne uporablja vsak dokument, vendar so to poglavitne sestavine večine 
dokumentacijskih sistemov (Slika 2), ki jih bom v nadaljevanju na kratko opisala. 
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Slika 2: Elementi po funkcionalnosti dokumentacijskega sistema 
 

 
Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 

 

4.2.1 Repozitorij 
 
Repozitorij je jedro dokumentacijskega sistema. V njem se shranjujejo in nadzirajo dokumenti 
in informacije o dokumentih. V repozitoriju je shranjena vsa vsebina ter datoteke sistema. 
Repozitorij prav tako hrani konfiguracijo, administrativne datoteke in baze, ki specificirajo 
delovanje sistema. Slabo organizirano strukturo dokumentov v repozitoriju lahko enačimo z 
neobvladovanimi dokumenti v papirni obliki.  
 
Repozitorij je navadno grajen na sistemu za upravljanje baze podatkov, vendar nekateri 
uporabljajo tudi objektno – orientirano bazo. Dokumentacijski sistemi ponavadi uporabljajo 
relacijsko bazo, ker se le-ta največkrat uporablja; npr.: Oracle, Microsoft SQL server. 
 
Tipični repozitorij zagotavlja določene funkcije, kot so: 
 

o nadzor nad verzijami, 
o upravljanje z atributi, 
o prijavljanje in odjavljanje dokumenta iz sistema/v sistem, 
o izdelava novih dokumentov, 
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o kopiranje dokumentov, 
o zagotavljanje varnosti, 
o sestavljeni (virtualni) dokumenti, 
o podpiranje zakonskih predpisov o elektronskem upravljanju 

dokumentov, 
o upravljanje konfiguracije sistema, 
o sledljivost dokumentov, ... 

 
Nadzor nad verzijami 
 
Pomembna zahteva določenega informacijskega sistema za obvladovanje dokumentacije je 
tudi obvladovanje verzije dokumenta. Obvladovanje verzije posameznega dokumenta se v 
praksi uporablja z namenom, da se ugotovi trenutna veljavna verzija dokumenta. V sistemu se 
mora uporabiti tudi možnost vpogleda na vse verzije določenega dokumenta, da se lahko na ta 
način ugotovijo spremembe.  
Spremljanje verzije določenega dokumenta je pomembno zaradi tega, da se vidijo spremembe 
dokumenta; na primer: avtor dokumenta izdela dokument, pregledovalec ga pregleda, 
odobritelj odobri, dokument postane veljaven, se arhivira itn. Pregledovalec  shrani dokument 
kot novo verzijo, saj lahko avtor na ta način ugotovi spremembo na prvotnemu dokumentu.  
 
Sistemi kakovosti, ki jih slovenska podjetja v vse v večji meri pridobivajo, temeljijo prav na 
dokumentiranju procesov, pri čemer se uporabljajo postopki, s katerimi morajo biti seznanjeni 
vsi zaposleni, ki v teh procesih sodelujejo. Tako mora biti vsem zaposlenim omogočeno 
dostopanje do zadnjih oziroma veljavnih verzij dokumenta. Dokumentacijski sistem mora to 
omogočati.  
 
Upravljanje z metapodatki 
 
Običajno so metapodatki ali atributi definirani kot “podatki o podatkih”. Čeprav je to res, so v 
bistvu metapodatki več kot to. V dokumentacijskem sistemu so lastnosti dokumenta in so 
namenjeni: 
 

• iskanju dokumentov v sistemu, 
• pripravi različnih poročil, 
• prikazu sledljivosti dokumentov znotraj njegovega procesa, 
• sledjivosti statusu dokumenta, tiskanju, kateri ljudje so sodelovali pri izdelavi, 

pregledu, odobritvi, distribuciji, ... 
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Pravilno definiran nabor atributov na dokumentu je zelo pomemben za uspešno uporabo 
dokumentacijskega sistema. Neprimerno definirani atributi lahko povzročajo probleme pri 
iskanju dokumentov in s tem nedostopnost do njihove vsebine. Zatorej je potrebno zagotoviti, 
da se tisti atributi, ki so zelo pomembni pri iskanju dokumenta ali pri pripravi poročil za 
vodstvo, vedno obvezni pri izdelavi dokumenta v sistem. S tem zagotovimo, da uporabnik 
atribut vedno ažurira s podatki.  
 
Za uporabnika, ki polni vrednosti atributov, je pomembno, da je rešitev zanj kar se da 
enostavna. To je lahko način polnjenja po edinstvenem ključu, ko se preko ključa napolnijo 
ostale vrednosti atributov. Pri tem velja, da se v ozadju uporabljajo tabele, v katerih so ti 
podatki tudi zapisani. Zaradi lažje administracije tabel je priporočljivo, da se podatki vlečejo 
iz tabel drugih informacijskih sistemov, saj se tako zagotovi vzdrževanje le ene in ne več 
tabel.  
 
Prijavljanje in odjavljanje dokumenta iz sistema/v sistem 
 
Funkcionalnost prijavljanja in odjavljanja (check-in/check-out) dokumentov v 
dokumentacijskem sistemu je ena izmed najbolj specifičnih. Ko želi avtor dokument napolniti 
z vsebino, ga najprej zaklene in ga s tem prenese na datotečni sistem. Ko je dokument izdelan, 
ga prijavi nazaj v sistem. Ta funkcionalnost zagotovi, da le ena oseba istočasno dela na 
dokumentu. S tem se prepreči, da bi dokument spreminjalo in shranjevalo več ljudi hkrati. 
Tako zagotovimo, da ne prihaja do konfliktov, katera verzija dokumenta je pravilna ali da se 
ne uniči verzija, ki jo je shranil prvi avtor.  
 
Izdelava novih dokumentov 
 
Avtorju ali skrbniku dokumenta mora biti zagotovljeno, da je izdelava dokumentov znotraj 
dokumentacijskega sistema predvsem enostavna. Pri izdelavi se mora avtorju zagotoviti, da: 
 

• se dokument lahko izdela na podlagi vnaprej pripravljene predloge; tu mora imeti 
možnost izbire med različnimi predlogami; pri tem velja, da dokumentacijski sistem 
podpira različne formate dokumentov, kot so: com, xls, jpg, pdf, gif, ...; 

• avtor lahko izdela samo tiste dokumente, za katere je odgovoren pri svojem 
delovnem procesu;  

• ima avtor možnost vnosa vrednosti atributov, saj je on tisti, ki najbolj pozna vsebino 
dokumenta ter po katerih atributih ga bo mogoče kasneje najti v sistemu; 

• avtor definira, kdo bo pregledovalec in odobritelj dokumenta; praksa je pokazala, da 
je najboljše, če je avtor hkrati skrbnik dokumenta, ki skrbi, da je dokument izdelan, 
pregledan, odobren in da nato postane veljaven; on skrbi in nadzoruje pripravo 
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dokumenta znotraj procesa, zato mora imeti možnost, da definira uporabnike na 
posameznih vlogah, kot so distributor, pregledovalec, odobritelj, končni uporabnik, 
... 

 
Kadar govorimo o izdelavi novih dokumentov, to ne pomeni zgolj izdelava prvih verzij, 
ampak možnost izdelave novih verzij na že obstoječih veljavnih dokumentih. Tudi v tem 
primeru mora imeti avtor vse možnosti, ki so naštete v prejšnjem odstavku. 
 
Kopiranje dokumentov 
 
Kopiranje dokumentov je ena najbolj hvaležnih funkcij v dokumentacijskem sistemu. Poznano 
je dejstvo, da je v ogromnih primerih vsebina dokumentov v sistemu že izdelana, potrebno jo 
je le  modificirati. Tedaj uporabimo kopiranje dokumenta. 
 
Uporabniki največkrat želen dokument poiščejo preko metapodatkov ali kar preko vsebine 
znotraj dokumenta. Pri kopiranju je zagotovljeno, da se vrednosti metapodatkov prenesejo na 
novi dokument. Tiste vrednosti, ki ne ustrezajo vsebini dokumenta, ima avtor možnost, da jih 
spremeni. Čarovnik kopiranja dokumentov poteka na zelo podoben način kot izdelava novega. 
 
Zagotavljanje varnosti 
 
Varnostna politika je pomemben element realizacije poslovnega procesa. Pod nazivom 
varnostna politika se razume določitev pravic uporabnikom in dokumentom. Pravice se 
ustrezno definirajo, saj na ta način zagotavlja vpogled v vsebino dokumentov le pooblaščenim 
uporabnikom. Pomembno je, da uporabnik med uvajanjem informacijskega sistema natančno 
določi varnostno politiko, saj bo na ta način vpogled v dokumente bolj nadzorovan.  
 
Varnostna politika se določi tudi pri arhiviranju dokumentov, ki je ponavadi nastavljena tako, 
da lahko vsi uporabniki vidijo zgolj lastnosti dokumentov, vsebino dokumentov pa lahko 
vidijo samo uporabniki, ki so za to posebej pooblaščeni. 
 
Za določitev pravic nad dokumenti in uporabniki se izdela dodatna tabela, v katerem je 
shranjena informacija o tem, kakšne pravice imajo uporabniki in skupine uporabnikov glede 
na dokument in fazo življenjskega cikla, kjer se dokument nahaja. Varnostno politiko določajo 
administratorji informacijskih sistemov. 
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Sestavljeni (virtualni) dokumenti 
 
Sestavljeni dokument je dokument, ki vsebuje komponente oziroma dokumente. Sestavljeni 
dokument si lahko predstavljamo kot mapo na datotečnem sistemu. Ko odpreš mapo, vidiš 
objekte znotraj mape. Ko odpreš sestavljeni dokument, vidiš objekte znotraj sestavljenega 
dokumenta. Glavna razlika je v tem, da se v sestavljeni dokument posamezni dokumenti 
povežejo, medtem ko se v mapo kopirajo. Dokumenti, ki so v sestavljenem dokumentu, so le 
povezave na ta dokument. Za enostaven dokument  je mogoče izdelati povezavo na več 
različnih sestavljenih dokumentov. V tem primeru pomeni sprememba vsebine enostavnega 
dokumenta spremembo vsebine v vseh sestavljenih dokumentih. Sestavljeni dokument se 
lahko verzionira kot vsi ostali, enostavni dokumenti. Vendar to so le glavne razlike, saj je 
celotno strukturo mogoče zamrzniti in onemogočiti popravljanje.  
 
Sestavljeni dokumenti se prvenstveno uporabljajo v treh primerih:  
 

• ko dokument izdeluje več avtorjev, 
• ko je dokument izdelan iz različnih formatov dokumentov, 
• ko je pomemben vrstni red dokumentov. 

 
Ko je dokument velik in ima več avtorjev, je priporočljivo izdelati sestavljeni dokument. Na ta 
način je vsaka sekcija dokumenta komponenta sestavljenega dokumenta. Vsaka komponenta 
ima svojega lastnika, metapodatke, svojo varnostno politiko in ostale karakteristike. Kot 
primer lahko pogledamo poročilo s tremi sekcijami: uvod izdela oseba 1, jedro pripravi oseba 
2 in zaključek oseba 3. Vsak izmed teh avtorjev mora poročati o svojem delu vodji skupine, ki 
je odgovoren za celotno poročilo (sestavljeni dokument). 
 
Podpiranje zakonskih predpisov o elektronskem upravljanju dokumentov 
 
Elektronsko podpisovanje dokumentov in transakcij je s sprejetjem zakona o elektronskem 
poslovanju postalo realnost tudi v Sloveniji. Uporaba elektronskega podpisa v upravljanju 
dokumentov je bistvenega pomena, saj pospeši običajni poslovni proces, pri čemer je 
zanesljivost in varnost enaka podpisu papirnega dokumenta. S hitrim razvojem svetovnega 
spleta in hranjenja dokumentov v elektronski obliki je elektronski podpis pomemben za 
zagotavljanje pristnosti posameznega dokumenta. Elektronski podpis omogoča poslovanje 
brez fizične prisotnosti papirja, kar bo značilno tako za velika kot manjša podjetja v 
prihodnosti. 
 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, sprejet leta 2000, izrecno definira 
pojma elektronski podpis in varen elektronski podpis. 
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1Elektronski podpis je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično 
povezan z drugimi podatki, in je namenjen pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 
Varen elektronski podpis je elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve, da je: 
- povezan izključno s podpisnikom, 
- iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, 
- ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim 

nadzorom, 
- povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh 

podatkov ali povezave z njimi. 
 
Vrste elektronskega podpisa  
 
Sprejeti zakon, ki obravnava elektronski podpis, je tehnološko povsem nevtralen in omogoča 
različne oblike podpisovanja, ki pa morajo izpolniti naštete osnovne zahteve. Najbolj 
uveljavljena načina elektronskega podpisovanja, ki jih uporablja vse več organizacij po svetu, 
sta digitalni in biometrični podpis.  
 
Elektronski biometrični podpis 
 
V elektronskem biometričnem podpisu sta združeni dve tehnologiji, ki sta v uporabi že dolga 
leta: biometrija in kriptografija. Biometrično preverjanje podpisa je uporabljeno za 
identifikacijo osebe, ki se podpisuje, kriptografija pa za povezavo podpisa z dokumentom, ki 
ga oseba podpisuje.  
 
Elektronsko biometrično podpisovanje dokumentov se izvede s pomočjo grafičnih tablic in 
elektronskega peresa, kar je za uporabnika zelo enostavno, saj mu ni treba poznati nobenih 
gesel. Varno elektronsko biometrično podpisovanje dokumentov nam zagotavlja izdelave 
predhodno podpisane predloge. Predloga se uporablja za preverjanje novega podpisa med 
podpisovanjem dokumenta. Za vsak elektronski podpis, podpisan na grafični tablici, se preveri 
njegova identičnost s pomočjo predhodno podpisanih predlog. Preverjanje identičnosti 
elektronskega podpisa lastnoročnemu je preverjanje s pomočjo oblike in dinamike podpisa. 
 
Elektronski digitalni podpis 
 
Pod izrazom digitalni podpis poznamo tudi kratico PKI (Public Key Infrastructure). Digitalni 
podpis je dobljen s šifriranjem, s pomočjo šifrirnega ključa. Lahko je dodan čitljivemu 
besedilu ali pa je zakrit skupaj z vsebino sporočila.  
                                                 
1 Vir: Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 
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Varnost digitalnega podpisa je zagotovljena preko kriptografije. Kriptografija je pretvorba 
podatkov v tajno kodo za prenos preko javne mreže. Originalni tekst je spremenjen v kodiran 
enakovreden t.i. »šifrirni tekst« (ciphertext)  preko algoritma. Šifrirni tekst je dešifriran na 
koncu njegove poti, kjer je vrnjen nazaj v prvotno tekstovno obliko.  
 
Digitalni podpis dokumenta se izvede na način, da prejemnik s pomočjo simetričnega in 
javnega ključa zaklene dokument, medtem ko ga prejemnik odklene s pomočjo simetričnega 
in svojega osebnega ključa. Prejemniku se daje možnost, da preverja veljavnost javnega ključa 
(ali je javni ključ res od pošiljatelja) s certifikatom, ki je dostopen preko agencije, zadolžene 
za certifikacijo javnih ključev. 
 
Upravljanje konfiguracije sistema 
 
Ker so procesi dokumentov živi in se v organizaciji neprestano spreminjajo, mora 
dokumentacijski sistem zagotoviti konfiguracijo teh procesov tudi po uvedbi sistema. To 
pomeni, enostavno spremeniti življenjsko pot priprave dokumenta in njegovih lastnosti v 
sistemu. Kadar se srečamo s pojmom “Upravljanje konfiguracije sistema”, to velja za 
skrbništvo sistema kot celote, kar vključuje naslednje: 
 

• administracija uporabnikov in njihov dostop do sistema, 
• administracija varnostnih pravic uporabnikov in skupin, 
• administracija šifrantov, 
• konfiguracija iskalnika, 
• konfiguracija procesov dokumentov. 

 
Vsa konfiguracija sistema temelji na uporabi XML (Extended Markup Language) jezika. 
XML je jezik, ki omogoča ločen nadzor nad vsebino in obliko besedila na spletnem okolju. 
Zelo je pomembno, da je konfiguracija enostavna za administratorje ter da za to delo ni 
potrebno znanje programiranja. To je doseženo, če je uporabniški vmesnik administracije 
aplikacije uporabniku prijazen.  
 
Najbolj poudarjeno je upravljanje konfiguracij procesov za dokumente. Procesi se tako hitro 
spreminjajo, da jih mora skrbnik na enostaven in hiter način rekonfigurirati. Pri tem velja, da 
mora imeti možnost konfiguracije naslednjih elementov: 
 

• spremeniti, dodati novo predlogo dokumenta, 
• določiti in spremeniti uporabnike, ki so ključni pri izdelavi, pregledu, odobritvi, 

distribuciji dokumenta, 
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• popraviti ali dodati/odstraniti metapodatke in njihove lastnosti, 
• spremeniti življenjski cikel dokumenta, 
• spremeniti delovne tokove (workflow), 
• definirati številčenje dokumenta, 
• določiti vse potrebne akcije, ki jih lahko uporabniki izvedejo na dokumentu glede na 

stanje v življenjskem ciklu, 
• predvideti, katere akcije na dokumentu se bodo izvedle avtomatsko. 

 
Sledljivost (Audit trail) 
 
Zahteva po sledljivosti je ena od zahtev sistema kakovosti in je nujna za pregled dogajanj nad 
dokumenti v sistemu. Če je sledljivost integrirana v sistemu, ni potrebno podatkov o dogodkih 
posebej beležiti v lastnosti (atribute) posameznega dokumenta. Sledljivost dokumentov nam 
omogoča, da lahko izdelamo natančna poročila. Vodilni v podjetju lahko na ta način sledijo 
delu uporabnikov tako, da s poročili ugotovijo, koliko delovnega časa je bilo potrebno za delo 
na posameznem dokumentu, kje se je dokument ustavil, kdo je sodeloval pri izdelavi, …  
 
Informacijski sistem mora omogočiti, da se na dokumentu  beležijo dogodki, kot so na primer: 
sprememba stanja ob prehodu dokumenta iz ene faze življenjskega cikla v drugo, elektronski 
podpis dokumenta ter ob drugih pomembnih dogodkih v sistemu. Prav tako mora biti možnost 
neodvisno sledenje in upravljanje rastočih sprememb različnih verzij istega dokumenta 
(delovne, odobrene, posodobljene in arhivirane verzije).  
 
Pri izbiri vrste dogodkov, ki jim želimo slediti, moramo tako upoštevati oba faktorja – 
koristnost velikega števila informacij in obremenitev sistema z odvečnimi informacijami. 
Poleg naknadnega ugotavljanja aktivnosti v zvezi z dokumenti je zapis sledljivosti koristen 
tudi v statistične namene, saj zapisi vsebujejo koristne informacije o tem, kakšna je bila 
obremenitev sistema v preteklosti, kdaj sistem ni deloval in kakšni so bili odzivni časi. Prav 
tako se lahko ugotavlja, katera opravila v sistemu so najpogostejša, katere dokumente 
uporabniki največkrat uporabljajo, kateri uporabniki so najbolj aktivni. 
 

4.2.2 Zajem dokumentov  
 
Dokumente, ki prihajajo v sistem iz okolja, je težje obvladovati, saj prihajajo tako v 
elektronski kot v papirni obliki. Pri tem se srečujemo z različnimi formati, velikostmi 
dokumentov, slabo čitljivostjo ipd. Informacijski sistem mora zagotavljati, da je izvedena 
integracija s tistimi sistemi, ki obvladujejo zunanjo dokumentacijo.  
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V sistem prihajajo naslednji dokumenti: 
 

• ki so že v elektronski obliki (import) , 
• prejeti preko faksa,  
• prejeti  preko elektronske pošte, 
• prejeti v papirni obliki (skeniranje). 

 
Del informacijskega sistema za upravljanje dokumentov je prav tako zajem vhodne in izhodne 
pošte. Pri rednem poslovanju se vsaka organizacija srečuje z vhodno pošto, fax sporočili in 
elektronsko pošto, na katero nima vpliva glede njene oblike. Ker zunanja dokumentacija ni 
standardizirana, jo težko obvladujemo in nadzorujemo. Zato je pomembno, da ima 
organizacija zanesljiv sistem za zajem zunanje dokumentacije (pretvarjanje papirnih 
dokumentov v uporabno elektronsko obliko). 
 
Pretvorba papirnih dokumentov v elektronsko obliko je v času, ko je dokumentacijski sistem 
veljal le za arhiv elektronskih dokumentov, predstavljal glavnino elektronskih sistemov za 
upravljanje z dokumenti. Danes je pretvorba le del dokumentacijskega sistema. Pri tem 
potrebujejo:  
 

• optični bralnik ali skener, 
• programsko opremo za zajem, procesiranje in za optično prepoznavo znakov. 

 
Skeniranje dokumentov (imaging) je proces, v katerem uporabnik s pomočjo vnaprej 
pripravljenih procesov skenira dokument. Proces skeniranja se izvaja po naslednjem postopku 
(slika 3): 
 

1. Dokumenti se pripravijo (odstranijo se sponke) za skeniranje, pri tem je potrebno 
paziti, da se ne izgubijo. Kadar gre za več dokumentov, ki imajo več strani, jih je 
potrebno s tako imenovanim separatorjem med seboj ločiti. Pomemben je tudi vrstni 
red posameznih strani. To še posebej velja pri dokumentih, ki imajo veliko število 
strani. 

2. Pripravljeni dokumenti se skenirajo oziroma se preberejo z optičnim bralnikom. 
Rezultat je slika dokumenta, ki je ponavadi format TIFF ali PDF. Če je potrebno, 
programska oprema preko vnaprej pripravljenih procesov sliko obdela: skrči na 
ustrezno velikost, jo očisti, poravna, ...  

3. Ko je dokument skeniran, programska oprema za zajem izdela tekstovno datoteko (npr. 
MS Word), ki optično prepozna skeniran tekst. 

4. V zadnji fazi se dokument prenese v dokumentacijski sistem v ustrezno mapo, kjer mu 
uporabnik določi metapodatke. 
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Slika 3: Postopek skeniranja dokumentov 

Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 
 

4.2.3 Avtorstvo 
 
Orodja za izdelovanje dokumentov so ena izmed najbolj izpopolnjenih informacijskih orodij, 
ki so danes na voljo. Najbolj dominantno orodje na trgu je Microsof Word, ki je danes že 
povsod navzoč. Še vedno je veliko orodij z različnimi kapacitetami, z dobrimi in slabimi 
lastnostmi. V zadnjih nekaj letih se na trgu povečuje število XML orodij, ki predstavljajo 
strukturirane zapise vsebine. Predhodnik XML-a je bil standard SGML (razvili so ga že pred 
dvajsetimi leti) in je standard za način opisovanja vsebine dokumentov. 
 
Dejstvo je, da mora dokumentacijski sistem podpirati različne formate zapisov. Uporabniki 
vnašajo vsebino v do sedaj najpogosteje uporabljena Microsoft Word in Excel. Uporabnikom 
sistema mora biti omogočeno, da izdelajo dokumente s tistimi delovnimi orodji, s katerimi so 
se že predhodno srečevali pri svojem  delu. S tem jim omogočimo lažje in hitrejše delo pri 
izdelavi, vnosu in oblikovanju dokumenta.  
 
Postopek izdelave dokumentov je podrobneje opisan v poglavju 4.2.1 Repozitorij (Izdelava 
novih dokumentov). Pri pripravi vsebine je pomembno, da se avtorji predvsem posvetijo 
vsebini in ne obliki dokumenta, zato se dokumenti izdelajo iz vnaprej pripravljenih predlog. 
Oblikovanje glave in noge ter prve, podpisne strani, se izdela avtomatsko, kamor se vpišejo 



 
 - 26- 

     Dokumentacijski sistem v farmacevtskem podjetju 

vrednosti atributov, ki jih pri izdelavi predvidi avtor. S tem se pripomore, da se avtor 
minimanlno ukvarja z oblikovanjem.  
 

4.2.4 Sestavljanje 
 
Pogosto se zgodi, da želi uporabnik izdelati tako imenovani sestavljeni dokument. To je 
dokument, sestavljen iz več različnih dokumentov, različnih formatov v celovit dokument z 
željenim formatom. Formati tega dokumenta so različni in so lahko: 
 

o PDF 
o HTML 
o XML 
o Microsoft Word 

 
To gre predvsem za dokumente kot so: Poslovnik kakovosti, Analitski postopek ter vsekakor 
Registracijski dosje. Uporabniki v Registraciji zbirajo, sestavljajo, določijo in pripravijo 
dokumente v virtualno strukturo, ki je podrobneje opisana pod poglavjem Repozitorij 
“Sestavljeni ( virtualni) dokument”. Namen tega dela pa je, da se vse dokumente, ki so del 
virtualne strukture, pretvori v  enoten format (npr. PDF). Kasneje vse dokumente združi v 
enega (npr. PDF) ter znotraj njega postavi številčenje, poglavja, nogo in glavo … Rezultat je 
celovit dokument, ki ima svoja poglavja, podpoglavja, kazalo ...  
 
Orodje, ki omogoča pretvorbo sestavljenega dokumenta v celovit dokument, s tujko 
imenujemo “publishing”  oziroma elektronska pretvorba. Orodje je integrirano z 
dokumentacijskim sistemom, saj za pretvorbo potrebujemo dokumente iz centralnega sistema. 
 

4.2.5 Pretok 
 
Pri upravljanju z dokumenti je pomembno tudi gibanje dokumenta skozi poslovni proces. Z 
delovnimi tokovi lahko pretok dokumenta oblikujemo in nadziramo pravilnost poteka. Tudi na 
ta način pospešimo proces, saj dokumenti potujejo po točno določeni poti. Za pripravo 
konfiguracije procesa dokumenta uporabljamo dva sistema: 
 

o Sistem življenjskega cikla (Lifecycle system), 
o Sistem delovnega toka (Workflow system). 
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Življenjski cikel (Lifecycle) 
 
Poslovni proces predstavlja življenjski cikel. Vsak poslovni proces vsebuje serije različnih faz, 
kot so “pregled” ali “odobritev”, skozi katere poteka dokument. Preden dokument preide v 
naslednje stanje, se izvedejo določene zahteve ali končajo neke akcije. Dokumenti prehajajo iz 
ene faze v drugo fazo življenjskega cikla na podlagi sprožitvenih pravil, ki so vezana na 
izpolnitev določenih pogojev (npr. pogoj, da dokument napreduje iz faze "odobritev" v fazo 
"odobren" je ta, da vsi odobritelji odobrijo dokument). Življenjski cikel je ključni mehanizem, 
ki omogoča nadzorovanje statusa dokumenta. 

 
Slika 4: Življenjski cikel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 
 
Delovni tok (Workflow) 
 
Mehanizem, ki izvaja potek dela uporabnikov znotraj posameznega stanja dokumenta, se 
imenuje delovni tok. Delovni tok zagotavlja, da dokumenti potekajo tekoče skozi življenjski 
cikel. Delovni tok formalizira poslovni proces, tako da se lahko večkrat izvaja. Lahko so 
serijski z aktivnostmi, ki nastopajo ena za drugo, ali pa vsebujejo dve ali več aktivnosti, ki se 
izvajajo istočasno. Lahko je tudi kombinirano, tako da imajo serijske in istočasne aktivnosti. 
Delovni tokovi se izvajajo znotraj posamezne faze življenjskega cikla in se v aplikaciji 
predstavljajo kot naloge, ki jih uporabnik dobi na dokumentu.  
 
Obstajajo različne inačice delovnih tokov: 
 

• aktivnosti, ki se izvajajo zaporedno; npr.: imamo dva odobritelja dokumenta, pri tem 
da drugi odobri dokument za prvim, 

• aktivnosti, ki imajo fiksna pravila: npr.: če prvi dobavitelj odobri dokument, potem ga 
dobi oseba A, če ga zavrne, pa oseba B, 
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• aktivnosti, ki se izvajajo paralelno: če več odobriteljev pregleduje in podpiše 
dokument, to lahko izvedejo istočasno, 

• ad hoc: ne sledijo pravilam, ampak je tu vključena človeška odločitev; uporabnik 
pošlje določeno aktivnost drugemu uporabniku; ta oblika se ne uporablja pogosto, saj 
so za izdelavo dokumentov vnaprej napisana pravila. 

 
Orodja za izdelavo delovnih tokov so običajno del dokumentacijskega sistema, lahko pa so 
tudi samostoječe aplikacije.  
 

Slika 5: Delovni tok 

 
Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 

 
Razlika med življenjskim ciklom in delovnim tokom 
 
Namen življenjskega cikla je formalizirati poslovni proces, tako da se zagotovi preddefinirana 
pot dokumenta in po drugi strani vzdrževanje njegovega statusa. Na življenjski cikel lahko 
gledamo kot na preddefinirano pot posameznega dokumenta glede na uporabnike, ki 
uporabljajo ta dokument (npr. če se dokument po izdelavi še odobri, je življenjski cikel 
sestavljen iz faz: izdelava, odobritev in veljavno). Naloge, ki se dodeljujejo znotraj posamezne 
faze, pa se definirajo z delovnimi tokovi. Tako bi v fazi izdelava uporabili delovni tok, 
sestavljen iz naloge: izdelava vsebine, ki bi ga prejel avtor dokumenta. Fazi odobritev bi bil 
dodeljen delovni tok, odobritev dokumenta, ki bi ga prejel odobritelj dokumenta. Hkrati pa 
delovni tok določa, kaj se zgodi z dokumentom, če ga odobritelj zavrne ali odobri. V fazi 
veljavno bi bil predviden delovni tok za distribucijo dokumenta, če je le-ta potrebna oziroma 
delovnega toka ne določimo. Za vsako nalogo se na delovnem toku predvidi elektronski 
podpis ter podroben opis naloge. Vsako stanje življenjskega cikla ima ponavadi en delovni 
tok. 
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4.2.6 Iskalnik 
 
Pomembno je, da dokumente, ki so v sistemu, brez večjih težav hitro najdemo. Uporabnikom 
mora biti dodeljena možnost, da lahko na enostaven in najhitrejši  način najdejo željen 
dokument. Iskanje mora dovoljevati dva možna načina: enostavno in zahtevnejše. Po 
enostavnem načinu se dokumenti lahko iščejo po atributih, ki jih je izdelovalec napolnil pri 
izdelavi, s tem da jih lahko kombinira z uporabo logičnih operatorjev. Iščemo lahko tudi po 
celotnem tekstu dokumenta. Zahtevnejši način večinoma uporabljajo napredni uporabniki, ki 
dokumente iščeje s pomočjo poizvedbe. 
 
Za iskanje so bistvene naslednje funkcionalnosti: 
 
• sistem mora omogočati hitro iskanje po posameznih vrstah in indeksih dokumentov, 
• obstajati mora možnost indeksiranja dokumentov v struktuirani obliki po polnem besedilu 

(sistem mora omogočati optično prepoznavanje znakov (OCR) in s tem iskanje 
dokumentov po njihovi vsebini), 

• ne glede na način iskanja morajo biti iskalniki uporabniku prijazni.  
 
Glede na ogromne količine dokumentov je danes pri iskanju zelo pomembna učinkovitost, ki 
jo lahko okvirno merimo z dvema parametroma: priklic in natančnost. Govorita o tem, koliko 
informacij smo dobili in koliko so te relevantne glede na naše želje. Večina iskalnikov danes 
ponuja veliko različnih iskalnih mehanizmov, da bi bili čimbolj uspešni pri vračanju 
rezultatov. Če jih omenim samo nekaj: semantični, iskanje sinonimov, logični operatorji (in, 
ali…) itd (Škrinjar, 2002, str. 19). 
 

4.2.7 Uporabniški vmesnik 
 
Značilnost vsakega uporabniškega vmesnika je v tem, da je prijazen uporabniku. Izkušnje so 
pokazale, da različen način predstavitve informacije različno vpliva na ljudi (nekateri so bolj 
dovzetni za grafične predstavitve, drugi numerične, nekateri potrebujejo več podrobnosti ipd). 
Uporabniški vmesnik mora biti enostaven za uporabo, da uporabniki lažje razumejo 
funkcionalnosti, ki jih nudi vmesnik, ter da se uporabniku olajša delo z dokumenti.  
 
Uporabniški vmesnik je namenjen temu, da lahko uporabnik opravlja naslednja dela: 
 

a) prijava v dokumentacijski sistem z domenskim uporabniškim imenom in geslom, 
b) pregledovanje vsebine dokumentov, 
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c) tiskanje dokumentov, 
d) pregledovanje lastnosti dokumentov, 
e) iskanje dokumentov po njihovih lastnostih, 
f) iskanje dokumentov po njihovi vsebini, 
g) izpis poročil, 
h) pregledovanje nabiralnika (angl. Inbox), v katerem se nahajajo obvestila za 

posameznega uporabnika. 
 
Marsikateri uporabniški vmesnik dokumentacijskega sistema ima izgled Windows okolja; npr. 
Raziskovalca ali nabiralnik kot Microsoft Outlook. To zagotavlja, da uporabnik hitreje 
obvlada aplikacijo, saj so Windows okolja vsem zelo domača.  
 
Druga možnost izgleda uporabniškega vmesnika za posameznega uporabniku je možnost, da si 
ga sam pripravi na način, ki mu je najbolj domač. Ta možnost se imenuje personalizacija 
(personalization), ki je prav v sedanjem času postala zelo razširjena. Personalizacija se 
enostavno definira za vsakega posameznega uporabnika posebej. 
 

4.2.8 Poročila 
 
Dokumenti prenašajo praktično vse informacije med uporabniki in računalniškim sistemom. 
To so najbolj pomembni nosilci za prenos informacij med organizacijo in okoljem. Za 
natančen pregled podatkov, ki nastajajo ali prihajajo v informacijski sistem, so potrebna 
ustrezna poročila. Poročila se izdelajo v ustrezni obliki in vsebini, vendar jih ponavadi definira 
končni uporabnik sistema. Poročila morajo biti pregledna ter njihova izdelava enostavna. 
Uporabniki želijo ponavadi podatke izpisati na papir zaradi lažjega pregleda, zato je potrebno 
dovoliti izpis poročila tudi na papir.  
 
Poročila se lahko nanašajo na posamezen dokument, za katerega želijo uporabniki ugotoviti, v 
kateri fazi življenjskega cikla se dokument nahaja, koliko časa je že v obdelavi, kdo dela na 
dokumentu, verzija dokumenta, naziv dokumenta in druge informacije. To storitev omogoča 
sledljivost dokumenta.  
 
Včasih želi vodstvo podjetja nadzorovati delo zaposlenih, zato je smotrno, da se lahko izdelajo 
poročila, ki so vezana na uporabnika. Na ta način je mogoče ugotoviti čas dela na dokumentu 
za posameznega ali skupino uporabnikov, kdo je sodeloval pri izdelavi, pregledu, odobritvi 
dokumenta in druge informacije. 
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Poročila se izdelajo s pomočjo tistih atributov, ki jih je avtor pri izdelavi dokumenta ali 
kasneje tudi napolnil. Dejstvo je, če na dokumentu niso napolnjenje vrednosti atributov, potem 
ne moremo izdelati poročil. Priporočljivo je konfigurirati atribute tako, da so le-ti obvezni za 
vnos. Uporabnike ponavadi predvsem zanimajo informacijo, kot so: kaj je planirano, koliko 
planiranega je že realizirano, kaj so njegove naloge, v katerem stanju so izdelani dokumenti ... 
 

4.2.9 Prednosti dokumentacijskega sistema 
 
Kadar govorimo o prednostih dokumentacijskih sistemov, najprej pomislimo na arhiviranje 
dokumentov, hitrejšo izdelavo dokumentov in nenazadnje na enostavnejši dostop do 
dokumentov. Vendar pa lahko rečemo, da so prva in tudi najbolj očitna prednost nižji 
produkcijski stroški za informacijske izdelke (Kočevar, 2002, str. 16), ki se odražajo tako v 
denarnih prihrankih kot tudi na zmanjšanju porabe časa zaposlenih, ki sodelujejo pri 
nastajanju le-teh. Prihranki izhajajo iz manjše potrebe po papirju, drugih pripadajočih 
materialih in arhivskemu prostoru, ki jih zahtevajo papirne verzije dokumentov. 
 
Druga prednost elektronske distribucije je olajšan dostop do dokumentov in njihovo ažuriranje 
(Žorž, 2002, str. 7). Elektronski dostop omogoča prikaz vsebin v različnih oblikah, ki jih lahko 
prilagodimo posameznim uporabnikom in skupinam uporabnikov. Prav tako je zelo 
pomembna prednost elektronskih različic dokumentov to, da jih zlahka ohranjamo ažurne. 
Elektronsko izdelan dokument zmanjša čas od izdelave do končne odobritve. Dokument lahko 
istočasno več oseb pregleda in odobri. Skrbniku dokumenta ni potrebno več trkati na vrata ali 
brskati po predalih svojih sodelavcev, ampak lahko na enostaven in hiter način ugotovi, v 
katerem delu delovnega toka se dokument nahaja.  
 
Dandanes se v marsikaterem podjetju dogaja,  da se dokumenti iščejo po različnih 
registratorjih in različnih pisarnah. Ko se le-ta na kraju najde, ugotovimo, da nismo našli 
veljavne verzije ali še huje, naredimo nek postopek po verziji dokumenta, ki sploh ni veljaven. 
Dokumentacijski sistem nam lahko zagotovi, da posamezne dokumente zelo hitro najdemo 
preko enostavnega vmesnika ter da omogočimo končnim uporabnikom dostop do le veljavnih 
verzij in na ta način preventivno preprečimo kakršnokoli napako. 
 
Na koncu je potrebno še omeniti, da takšni sistemi omogočajo sledljivost dokumenta. Pomeni, 
da lahko na zelo enostaven način ugotovimo, kje se dokument nahaja, kdo ga je izdelal, 
pregledal, odobril in distribuiral, koliko časa ga je posamezen uporabnik zadržal pri svojem 
delu. Tudi pri distribuciji dokumenta lahko v sledljivosti vidimo, kdo je dokument distribuiral, 
kdo ga je prejel ter kdo potrdil, da je z vsebino dokumenta tudi seznanjen.  
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V takšnem sistemu zelo hitro najdemo še marsikatero prednost, zato je najbolje, da jih na 
kratko strnem še  v naslednjih točkah: 
 

1. nižji stroški izdelave in distribucije dokumentov, 
2. izboljšan, prirejen/prilagojen dostop do dokumentov, 
3. hitrejša izdelava dokumentov in posodabljanje procesov, 
4. povečana uporabnost in moč obstoječih informacij, 
5. boljše sodelovanje med zaposlenimi, 
6. skrajšanje časa potrebnega za življenjski ciklus dokumenta, 
7. popolnejše ustrezanje regulatornim predpisom (zakonodaja, razni predpisi, itd.), 
8. izboljšani nadzor upravljanja in poročanje, 
9. izboljšan nadzor nad dokumenti in varnost, 
10. izboljšana produktivnost. 

 
Še posebej je potrebno izpostaviti prednost, ki se kaže v upravljanju znanja, ki je prisotno v 
dokumentih organizacije. 
      

4.2.10 Tveganja dokumentacijskega sistema 
 
Bilo bi nepravično, če bi se pretvarjali, da uvajanje ali že sama uvedba dokumentacijskega 
sistema nima nobenih pomanjkljivosti. Z vnaprejšnjim planiranjem in predvidevanji lahko 
zmanjšamo možnosti za nastanek nekaterih tveganj. Tveganja se ne pojavijo samo pri uvajanju 
takšnega sistema, ampak tudi v kasnejših fazah uporabe. V nadaljevanju so izpostavljena 
nekatera tveganja po posameznih skupinah (Sutton, 1996, str. 317). 
 
Organizacijska tveganja 
 
Organizacijska tveganja se lahko pojavijo na dveh glavnih področjih. 
 

• Sponzorstvo: Izvršni pokrovitelj, vodstvo in jasna smer so nujna so začetek projekta ter 
pri podpori projekta od začetka do konca.  Kritične odločitve so potrebne za začetek 
projekta in za dosego določenih mejnikov znotraj projektnih časovnih okvirov. 
Pomanjkanje podpore sponzorjev lahko projekt obsodi na propad. 

• Planiranje: Mnogokrat se je že poudarilo, da je planiranje eden izmed glavnih 
faktorjev za uspešno uvedbo informacijskega sistema v organizacijo. Eden osnovnih 
pogojev za uspešno izvedba projekta je pravilna ocena in obvladovanje časovnih rokov 
in stroškov projekta. Pravilna ocena projektnih rokov in stroškov predstavlja osnovo za 
učinkovito izvedbo in kontrolo projekta. V projektnem planu morajo biti identificirani 
viri, da jih dodelimo k posameznim nalogam. Če se ugotovi pomanjkanje virov, mora 
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sponzor zagotoviti nove. Neučinkovito planiranje lahko pripelje do propada projekta. 
Ničkolikokrat se zgodi, da zaradi premalo časa informacijski sistem pripelje do 
nepopolne implementacije oziroma samo do delne implementacije. Tako vsi hitijo z 
objavljanjem dokumentov v sistemu, pozablja pa se na proces izdelovanja in 
upravljanja.  Rezultat tega je predolga oziroma neprava pot od izdelave do arhiviranja 
dokumenta.  

 
Tehnološka tveganja 
 
Tehnološka tveganja se lahko pojavijo na treh glavnih področjih. 
 

• Propad sistema: ko postane strojna in programska oprema bolj kompleksna, je večja 
verjetnost, da se »sesuje« celotni sistem. Planiranje tako strojne kot programske 
opreme se mora začeti takoj po izbiri dokumentacijskega sistema in s tem povečati 
robustnost in toleranco tako LAN-a kot WAN-a na že obstoječem sistemu. 

• Proizvajalci in njihov proizvod: eden glavnih faktorjev pri izbiri, je ali imajo 
proizvajalci kaj neposrednih izkušenj s poznavanjem procesov in implementacije 
takšnega sistema v  enak poslovni sektor oz. v organizacijo podobne velikost, kot je 
naša. Vsekakor tudi ni odveč previdnost, da se izbere proizvod in proizvajalca, v 
katerega je projektni tim prepričan, da v bližnji prihodnosti ne bo propadel na trgu. 

• Programska/strojna arhitektura: dokumentacijski sistem teži k izbiri primerne strojne 
opreme in stabilnega mrežnega okolja. Tu velja, da je svetovanje s ponudnikom 
neizbežno in priporočljivo je upoštevati njihove predloge. 

 
Človeška tveganja 
  
Človeška tveganja se lahko pojavijo na dveh glavnih področjih. 
 

• Izobraževanje uporabnikov in podpora pri implementaciji: Strateški in taktični plan za 
implementacijo mora biti zelo skrbno pripravljen tudi za izobraževanje končnih 
uporabnikov. Sponzorji morajo zagotoviti projektni tim, ki bo sodeloval od začetka do 
konca implementacije dokumentacijskega sistema ter nadalje izobraževal svoje 
sodelavce. Mnogo sistemov je propadlo pri implementaciji, ker že od začetne faze 
načrtovanja in analize niso dovolj pozornosti namenili končnim uporabnikom (Tkalec, 
2002, str. 7). 

• Izobraževanje tehničnega osebja in podpora pri implementaciji: Novi proizvodi, nova 
arhitektura sistema, platforma pomeni tudi povečanje investicije v informatiki tako v 
tehnologiji kot v virih. Tu je predvsem poudarek na izobraževanju zaposlenih v 
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tehničnem oddelku ter zagotavljanje zadostne podpore pri uvajanju tako kompleksnega 
sistema. 

 
Procesna tveganja 
 
Glavno procesno tveganje je kratka izguba učinkovitosti. Vodstvo pričakuje takšno izgubo 
med prehodom uporabnikov na novo okolje dokumentacijskega sistema. Razen tega vodstvo 
potrebuje določeno število zaposlenih, ki podpirajo nov sistem in s tem motivirajo svoje 
sodelavce. Tudi prevelika količina informacij lahko predstavlja težave. Že sama količina 
dokumentov v organizacijah je ogromna in zgolj pretvorba v elektronsko obliko ne bo dosti 
pomagala. Potrebno je skrbno planiranje in organizacija z močnim poudarkom na potrebah in 
željah odjemalcev informacij ter ločitev dokumentov na poslovno ključne in podporne. 
Pomeni, da je potrebno skrbno pripraviti analizo procesov dokumentov, kar pomeni neizbežno 
več dela za uporabnike.  
 

4.2.11 Izbira dobavitelja 
 
Vsako podjetje določi cilje s pomočjo projektnih sponzorjev, ki so ključni v organizaciji in 
hkrati podpirajo ter omogočijo projekt uvedbe dokumentacijskega sistema. Za dosego ciljev  
se običajno definirajo zahteve, ki povedo, kako naj bi izbran sistem deloval oziroma podpiral 
definirane cilje. Ko želimo ugotoviti, ali izbran sistem podpira naše zahteve, moramo pri tem 
skrbno povprašati ponudnika, da ugotovimo, kaj nam sistem omogoča.  
 
Obstaja veliko različnih možnosti za izbiro orodja, s tem da je težje najti način, kje začeti. Z 
zbiranjem informacij iz različnih virov se lahko izdela seznam potencialnih proizvajalcev 
programske opreme. Ti viri so lahko (Rockley, 2003, str. 274): 
 

• Konference: farmacevtske konference ali konference, ki se osredotočajo na temo 
“Upravljanje vsebine” ali “Dokumentacijski sistemi”, so dobro mesto za začetek. Na 
teh konferencah so proizvajalci programske opreme zainteresirani prodati svoje 
izdelke. Včasih imajo tudi svoje predstavitve, kjer se lahko bolje spoznajo njihovi 
produkti. Zelo pomembna so predavanja, ki med seboj primerjajo različne proizvode s 
strani nepristranskih predavateljev. Vredno je tudi vprašati soudeležence konference, 
kateri produkt uporabljajo v njihovi organizaciji oziroma katerega imajo v načrtu 
uporabljati. 

• Spletne konference: spletne konference so dober način učenja o nekem produktu. 
Ponudniki imajo kar redne konference, ki so vsebinsko zanimive in se jih je vredno 
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udeležiti. To je tudi dober način pridobivanja informacij samo za ceno vašega časa, saj 
ni stroškov potovanj. 

• Elektronski poštni seznam: priporočljivo se je naročiti na poštni seznam o programskih 
opremah, za katere menite, da ustrezajo vašemu tipu poslovanja. Čeprav to pomeni, da 
ste lahko preplavljeni z veliko količino nepotrebnih informacij, je lahko elektronska 
pošta izvrstno mesto za različna vprašanja o produktih. 

• Revije: revije redno pregledujejo produkte, ki so na trgih. Tu se lahko najdejo tudi 
informacije o novih funkcionalnostih produktov pri novih izdajah. 

• Spletne strani in razne klepetalnice: obstajajo spletne strani, ki prikazujejo sezname 
proizvodov določenega tipa. Te strani zagotovijo seznam različnih povezav na spletne 
strani ponudnikov programske opreme. 

 
Zmanjšanje seznama 
  
Ko se izdela seznam potencialnih ponudnikov različne programske opreme, je potrebno ta 
seznam selekcionirati. V nadaljevanju je nekaj napotkov, na kakšen način eliminirati število 
ponudnikov. 
 

1. Povabilo ponudniku, da predstavi svoj izdelek in pripravi odgovore na vsa postavljena 
vprašanja. 

 
2. Povpraševanje se pošlje različnim ponudnikom. V povpraševanju je potrebno nanizati 

čimveč informacij o problemski situaciji, da bodo ponudbe medsebojno primerljive. Če 
gre za zaupne podatke, naj ponudnik podpiše sporazum o nerazkrivanju zaupnih 
podatkov. 

 
3. Ocenitev dobljenih odgovorov glede na povpraševanje. 
 
4. Glede na oceno se izberejo ponudniki, ki najbolj ustrezajo kriterijem. Seznam naj bo 

zmanjšan na tri ponudnike. 
 
5. Izbrani ponudniki naj predstavijo svoj izdelek na pravih dokumentih podjetja. 
 
6. Po zadnji predstavitvi se naj ponovno zmanjša število ponudnikov na enega oziroma na 

največ dva ponudnika. 
 
7. Preden se izdelek kupi, ga je potrebno natačno oceniti. Ni pametno verjeti 

merketinškemu materialu, ampak pridobiti čim več informacij s poslušanjem in 
gledanjem predstavitev. 
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Pred nakupom se naj izdelek še preizkusi. Če ostaneta še dva ponudnika, se rezultati 
med seboj primerjajo. Potrebno je ugotoviti, ali izdelek odgovarja potrebam 
organizacije oziroma ali zagotavlja željeno funkcionalnost. V času preizkušanja se naj 
obdelajo naslednje naloge: 
 

• preizkušanje izdelka, da se ugotovi, kakšne so njegove funkcionalnosti ter kaj 
vse omogoča, 

• ovrednotenje kompleksnejših funkcionalnosti, 
• preizkušanje o zmožnostih izdelka ter če le-te odgovarjajo želenenim zahtevam. 
 

Pri preizkušanju naj si kupec pridobi podporo ponudnika na naslednjih področjih: 
 

• namestitev programske opreme, ki je licencirana le za čas preizkušanja, 
• storitve svetovanja; s ponudnikom se dogovoriti za zmerno ceno svetovanja, 

predvsem velja za konfiguracijo programske opreme, 
• izobraževanje vseh soudeležencev pri preizkušanju, 
• tehnična podpora; odgovarjanje na vprašanja, ki se tičejo funkcionalnosti, ter 

pomoč pri raznih problemih preizkušanja. 
 

8. Če se izdelek ustrezno obnaša tudi med preizkušanjem glede na povpraševanje, se 
odločimo za nakup. V prilogi (Priloga 1: Pregled proizvajalcev EDMS sistemov ter 
njihov kratek opis) so predstavljeni ponudniki dokumentacijskih sistemov. 

 
Med izbiranjem se poraja nešteto vprašanj, ki jih kupec postavi ponudniku v zvezi s 
funkcionalnostjo samega sistema. Zaradi kompleksnosti celotnega sistema in pomanjkanja 
izkušenj kupca glede funkcionalnosti sistema le-ta ponavadi ne zajame celotnega spektra 
vprašanj glede uporabnosti sistema. Zaradi teh razlogov so v prilogi (Priloga 2: Vprašanja za 
ponudnika) prikazna vprašanja po skupinah glede na funkcionalnost sistema. 
 

4.3 Dokumentacijski sistem v farmacevtskem podjetju 
 
Farmacevtska podjetja, katerih glavni proizvod so zdravila, potrebujejo za svojo registracijo  
ogromno število dokumentov. Vsak korak oziroma postopek izdelave je potrebno ustrezno  
dokumentirati. Izdelani dokumenti so hkrati dokazila inšpektorjem s strani FDA (Food and 
Drug Administration) in drugih ustanov. To je lahko tudi eden izmed razlogov, da 
farmacevtska podjetja potrebujejo zelo dober sistem obvladovanja dokumentov, saj jih je 
potrebno hitro najti in ne izgubiti. Na drugi strani pa so jih nekatere institucije prisilile v 
uvedbo elektronskega sistema, saj od njih zahtevajo dokumente v elektronski obliki, ki so 
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izdelani in obvladovani po standardih določenih s strani FDA. Za takšen sistem izdelave je 
potreben dokumentacijski sistem, ki ustreza vsem zahtevam, ki jih je predpisala FDA. 
 

4.3.1 Funkcionalnost sistema za farmacevtska podjetja 
 
Ker se v nalogi osredotočam na problem oziroma na uvedbo dokumentacijskega sistema v 
farmacevtskem podjetju, se mi zdi smiselno dodati poglavje o funkcionalnostih sistema, ki naj 
bi jih imel dokumentacijski sistem za farmacevtska podjetja. Funkcionalnost sistema se mora 
držati določenih načel, ki so predpisana z zakonom o elektronskem obvladovanju dokumentov 
s strani FDA (Food and Drug Administration). Podrobneje o predpisanih standardih pa v 
poglavju “Razlogi za uvajanje EDMS v farmacevtska podjetja”. 
 
Vsaka organizacija ima glede uvedbe dokumentacijskega sistema svoje zahteve ne glede na to 
ali, gre za farmacevtsko podjetje ali za druge organizacije. Vsekakor je na prvem mestu 
zakonodaja ter upoštevanje interne harmonizacije procesov. Kadar želimo doseči to 
harmonizacijo, takrat se pojavijo nekatere zahteve, ki morajo biti vključene v sami 
funkcionalnosti sistema. V nadaljevanju so opisane funkcionalnosti, ki jih farmacevtska 
podjetja zahtevajo od dokumentacijskega sistema (Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o.): 
 

• planiranje registracijskega dosjeja, 
• izdelava dosjeja, 
• izdelava dosjeja na podlagi že po vnaprej izdelanih predlogah, ki jih je predpisala 

EMEA, 
• izdelava dosjeja na podlagi različnih predlog, 
• kopiranje obstoječega dosjeja in popravljanje kopij kot nov dosje, 
• zamrznitev celotnega registracijskega dosjeja, ko je-le ta poslan na Agencijo za 

registracijo zdravil, 
• sestavljanje dosjeja oziroma priprava dosjeja v celovit dokument z avtomatskim 

izdelanim kazalom, z oštevilčenjem strani in avtomatskim dodajanjem glave in noge, 
• obvladovanje statusa registracijskega dosjeja, 
• sledenje celotnemu procesu registracije ter poregistracijskemu procesu; zagotoviti 

vzdrževanje dosjeja, 
• sledljivost registracijskega postopka, 
• sledljivost dokumentov, ki so del registracijskega dosjeja, 
• olajšanje spremembe vsebine tako na enostavnih dokumentih kot na registracijskem 

dosjeju ter zagotoviti sledljivost teh sprememb, 
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• tiskanje dokumentov – tiskanje dokumentov je kontrolirano na način, da se na 
dokument izpiše kdo, zakaj in kdaj je bila natiskan; število tiskanih dokumentov je 
nadzorovano, 

• povezovanje dokumentov – npr. povezava registracijskega dosjeja z defficiency letter, 
povezava variacije z osnovnim registracijskim dosjejom, ipd, 

• elektronski podpis – uporaba elektronskega podpisa v skladu s CFR 21 part 11, 
• zagotavljanje popolne varnosti in dostopno kontrolo do dokumentov. 

 
S predpisom 21 CFR part 11  je FDA določila kriterije, katerim mora biti zadoščeno, da so: 
  

• zapisi v elektronski obliki,  
• elektronski podpisi, 
• potrditev podatkov v elektronski obliki z ročnim podpisom na papir 

 
enakovredni papirnim zapisom in ročnim podpisom na papir. 
 

4.3.2 Razlogi za uvajanje EDMS v farmacevtska podjetja 
 
Količina in kompleksnost dokumentacije, ki jo je treba oddati agenciji, sta v zadnjih 
desetletjih izredno napredovali. Poleg povečanega obsega dela v farmacevtskem podjetju to 
pomeni občutno daljši čas pregledovanja, kar ima za posledico zakasnitev prihoda zdravila do 
bolnikov.  
 
Harmonizacija na področju registracijske dokumentacije je zelo pomemben faktor, saj brez 
upoštevanja standardov, ki jih določa mednarodna konferenca za harmonizacijo (ICH – 
International Conference of Harmonisation), farmacevtska podjetja ne morejo ponuditi 
svojega izdelka na tržišču. 
 
Za pospešitev registracije zdravil v posamezni državi se farmacevtska podjetja odločajo za 
elektronsko obvladovanje dokumentov. S tem bi se dosegel napredek na področju dokumentov 
in dokumentacije, procesov, povezanih z njihovim nastankom, ter registracijsko 
dokumentacijo v elektronski obliki. To bi omogočilo poenotenje dokumentacij, optimizacijo 
delovnih procesov ter pregled registracijske dokumentacije v elektronski obliki. Prav tako ne 
smemo zanemariti dejstva, da mednarodna harmonizacija zahteva za registracijo določenega 
zdravila le en dokument, s katerim lahko vloži registracijo. Struktura dokumenta za 
registracijski dosje, imenovana CTD (Common Technical Document), je od julija 2003 edini 
format veljaven za registriranje zdravila na japonskem, ameriškem in evropskem trgu. Od tega 
datuma je tudi zahteva po elektronskem formatu tega dokumenta, imenovanem eCTD. 
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Priporočilo je, da so vsi dokumenti v PDF formatu. Za hrbtenico (backbone) strukture dosjeja 
se uporabi XML format, na katero so vezani PDF dokumenti. 
 
Za lažjo dosego končnega rezultata (elektronski registracijski dosje v predpisani obliki) se 
farmacevtska podjetja odločajo za dokumentacijski sistem (EDMS). Pri tem mora sistem 
podpirati vse zahteve, ki jih določa mednarodna harmonizacija ter FDA (Food and Drug 
Administration) za elektronsko poslovanje dokumentov.  
 

4.3.2.1 Harmonizacija 

 
Zakonodaja s področja zdravil se je v različnih področjih (Evropa, ZDA, Japonska) razvijala 
ob različnih časih, z različno hitrostjo in v različnih pravnih okoljih. V zadnjih desetletjih smo 
priča globalni integraciji trgov (EU, NAFTA), ki od držav članic med drugim zahtevajo tudi 
poenotenje zakonodaj. Države, ki so vodilne v farmacevtski industriji (Japonska, ZDA in 
članice EU), so se zato začele pospešeno ukvarjati s harmonizacijo zakonodaj s področja 
zdravil. Tako je bila leta 1991 v Bruslju prva mednarodna konferenca o harmonizaciji 
tehničnih zahtev za registracijo farmacevtskih izdelkov za humano uporabo (ICH; 
International Conference on Harmonisation), (Kmet, 1997, str. 3). 
 
Osnovni cilj konferenc ICH je doseči harmonizacijo zahtev na treh osnovnih področjih: 
varnosti, kakovosti in učinkovitosti zdravil. S harmonizacijo bi se izognili potrebi po več 
(pogosto praktično enakih) testiranjih za registracijo istega zdravila v različnih državah. To bi 
pomenilo prihranek časa in denarja, uporabo manjšega števila laboratorijskih živali itd (Kmet, 
1997, str. 3). 
 
Mednarodna harmonizacija zahtev za registracijsko dokumentacijo je usmerjena v vsebino 
končnih dokumentov, ki jih morajo farmacevtska podjetja oddati državnim agencijam. Poleg 
poenotene vsebine registracijske dokumentacije je možna tudi optimizacija procesa priprave 
registracijske dokumentacije. Ta optimizacija lahko poteka v vsakem podjetju neodvisno. 
Farmacevtska podjetja naj bi interno harmonizacijo izvedla na treh ključnih področjih (Kmet, 
1997, str. 4): 
 
• način priprave dokumentacije - poenotenje procesov, ki nastopajo v pripravi 

kateregakoli tipa registracijske dokumentacije, 
• orodja za pripravo dokumentacije - programska in strojna oprema, ki je v uporabi v 

podjetju, 
• oblika dokumentacije - poenotenje oblikovnih in vsebinskih (strukturnih) parametrov. 
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Ena od glavnih poti za hkratno harmonizacijo in optimizacijo, ki posega na vsa ta ključna 
področja, je priprava in oddaja registracijske dokumentacije v elektronski obliki. 
 

4.3.2.2 FDA (Standard 21CFR part 11) 

 
Leta 1997, ko je bil 21CFR part 11 uradno sprejet, je bil njegov namen s strani farmacevtskih 
podjetij razumljen narobe. Namen standarda je zagotoviti ustrezne identifikatorje, ki 
zagotavljajo varnost in učinkovitost elektronskih  podatkov. Tako kot dokumenti v papirni 
obliki zagotavljajo papirno sledljivost skozi življenjski razvoj izdelkov, morajo tudi 
elektronski dokumenti zagotavljati elektronsko sled, identificirati je potrebno uporabnike, 
avtorizacije in postopke, ki vodijo nazaj do originalnih podatkov. 
 
Standard je odraz sprememb razvoja orodij in tehnik, ki se uporabljajo v razvoju, proizvodnji 
in distribuciji farmacevtskih izdelkov. V podjetjih so elektronsko sledljivost razumeli kot 
nekaj povsem zastrašujočega in nepojmljivega. Kljub temu da papirna sledljivost zahteva 
precej več dela in je podvržena napakam, se je mnogo podjetij  izogibalo »vsiljenemu 
standardu« CFR part 11, ohranilo papirne dokumente in na ta način zagotavljalo sledljivost in 
s tem izkazovala regulatorno ustreznost. Močna konkurenca v farmacevtski panogi in FDA 
presoje so prisilile  podjetja o vpeljavi CFR part 11. 
 
Dokler ustrezna tehnologija obstaja znotraj podjetja, izogibanje standardu nikoli ni bila prava 
alternativa. Težava se pojavi pri starejših informacijskih sistemih, pri katerih niti tehnologija 
ni zagotavljala ustreznosti niti standard še ni bil sprejet (1997). Ti sistemi morajo prav tako 
ustrezati enakim zahtevam kot novi. Sistemi so bili pogosto narejeni tako, da so podatke 
enostavno prepisali, s tem pa se je izgubila elektronska sled. Tudi elektronsko zagotavljanje 
identitete uporabnika je le redko ustrezalo smernicam. Integracija teh sistemov povzroča 
hibridne sisteme, kar pomeni, da se ustreznost standarda razširi na vso programsko in strojno 
opremo, ki je vključena pri zagotavljanju dobrih proizvodnih praks (GMP).  
 
Mišljenja o standardu CFR part 11 v farmacevtskih podjetjih so, da uvedba in vzdrževanje 
informacijskih sistemov po standardu zahteva veliko stroškov, dokumentacije in je časovno ter 
stroškovno potraten.  Glavne prednosti standarda CFR part 11 so: 
 

• optimizacija informacijskih sistemov,  
• enolična identifikacija uporabnika, zagotavljanje hierarhije upravljanja s podatki, 

upravljanje odgovornosti in zmanjševanje ustvarjanja, razpečevanje in shranjevanje 
papirnih dokumentov, 
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• onemogočen dostop neavtoriziranim uporabnikom, ki bi lahko kakorkoli poškodovali 
ali uničili elektronske podatke. 

 

Pri uvajanju dokumentacijskih sistemov in pri povezavi z že obstoječimi informacijskimi 
sistemi (npr. SAP) je ključno zagotoviti ustreznost s standardom CFR part 11. Samo na ta 
način lahko v veliki meri povečamo učinkovitost poslovnih procesov. Nikakor ni priporočljivo 
sočasno obvladovati trenutni »papirni« sistem in elektronski dokumentacijski sistem, saj to 
pomeni nenehno zagotavljanje medsebojne ustreznosti.  
 

5 Proces priprave registracijske dokumentacije 
 
Farmacevtska industrija je ena izmed najstrožje nadzorovanih industrij. To je razumljivo, saj 
lahko najmanjša nepremišljenost ali napaka pri razvoju novega izdelka pripelje do pravih 
katastrof. Spomnimo se primera Talidomid - pomirjevalo, ki je prišlo na evropsko tržišče v 
začetku šestdesetih let. Ugotovili so namreč stranske učinke tega zdravila pri nosečnicah, ki je 
povzročalo hude telesne okvare na novorojenčkih, (Fabro S., Smith R.L., Williams R.T., 1967, 
str. 215). V teoriji in praksi velja načelo: ko se delo izvaja po predpisanih postopkih, tedaj je 
učinkovitejše. To velja tudi pri razvoju novega izdelka. Če želijo farmacevtska podjetja 
zmanjšati podobne nesreče, morajo le-ta v državi, kjer želijo prodajati novo zdravilo, tudi zanj 
oddati tako imenovano registracijsko dokumentacijo.  
 
Registracijska dokumentacija mora vsebovati podatke, ki za novo zdravilo dokazujejo tri 
bistvene stvari (Kmet, 1997, str. 5): 
 

• varnost (znani morajo biti vsi stranski učinki pri jemanju zdravila; ne sme jih biti 
preveč, oziroma ne smejo biti premočni),  

• učinkovitost (zdravilo mora biti uspešno za indikacijo, za zdravljenje, za katero je 
namenjeno), 

• kakovost (farmacevtsko podjetje mora zdravilo proizvajati in nadzorovati njegovo 
kakovost v skladu s predpisi v državi, v katero vlaga registracijsko dokumentacijo). 

 

5.1 Generična farmacevtska industrija 
 
Proces priprave registracijske dokumentacije, ki je opisan kasneje v tem poglavju, velja 
predvsem za generična farmacevtska podjetja. Zaradi lažjega razumevanja, kaj pomeni 
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generična farmacevtska industrija, pa je najprej opisana razlika med originalnimi in 
generičnimi zdravili. 
 
Glede na originalnost delimo zdravila na: originalna, me- too proizvode in generična zdravila, 
vendar večina literature ločuje le originalna in generična zdravila, medtem ko uvršča me-too  
proizvode med originalna zdravila (Štraus, 1999, str. 41).  
 
Originalna zdravila predstavljajo popolno novost v zdravljenju bolezni v določeni terapevtski 
skupini. Popolnoma nova zdravilna učinkovina zahteva dolgo obdobje razvoja in zelo visoke 
razvojne stroške. Me-too proizvodi so prav tako originalna zdravila, vendar ne predstavljajo 
novosti v terapiji. Iz že poznane učinkovine z že znano terapevtsko aktivnostjo razvijejo novo 
zdravilo, ki ima manjše tveganje za razvojni neuspeh. Čas razvoja takega zdravila je sicer 
nekoliko krajši, vendar še vedno zahteva visoke stroške (Štraus 1999, str. 45). 
 
Generična zdravila so originalni in »me-too« proizvodi, ki jih lahko proizvaja vsako podjetje 
po preteku patentne zaščite. Razvoja in raziskovanj praktično ni, zato so taka zdravila 
stroškovno manj zahtevna. Generično zdravilo je po varnosti in učinkovitosti povsem enako 
originalnemu in predstavlja kopijo originalnega zdravila. Ker je originalno zdravilo zaščiteno s 
patentno zaščito, lahko tudi po preteku patenta ohrani originalno blagovno znamko. Nasprotno 
pa generično zdravilo nima patentne zaščite in ga generični proizvajalci lahko začnejo 
proizvajati takoj, ko originalnemu preteče patentna zaščita. Generično zdravilo nosi tudi 
povsem drugačno ime, ki je ponavadi v povezavi z aktivno učinkovino (Štraus, 1999, str. 45). 
 
Izhajajoč iz osnovne delitve farmacevtske industrije obstajajo v praksi naslednje vrste 
farmacevtskih podjetij (Progar, 2001, str. 5): 
 

• vodilna podjetja, ki se ukvarjajo z raznovrstnimi dejavnostmi, zato lahko ponudijo 
širšo paleto storitev in izdelkov; razpoznavna so po velikem številu strokovnih 
sodelavcev v promociji (npr. Bayer), 

• generična podjetja, katerih konkurenčna prednost izhaja predvsem iz politike cen, 
zaradi česar je njihova promocija usmerjena v poudarjanje komercialnih prednosti 
(npr. Ratiopharm), 

• prvovrstna podjetja, ki proizvodno izhajajo iz bazičnih raziskav in imajo zelo dobre 
stike z razvojnimi podjetji in institucijami; imajo visoko usposobljen, a številčno dokaj 
šibak promocijski kader (npr. GlaxoSmithKline), 

• podjetja, ki so specializirana za sistemski nadzor bolezni, pri čemer bolnikom ponujajo 
celovito oskrbo; usmerjajo se na določeno bolezen ali na skupino bolezni; imajo 
visoko, a ozko specializiran promocijski kader, 
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• trajne ali začasne strateške povezave med različnimi podjetji na področju skupne 
promocije in skupnega marketinga (primer skupne promocijske pogodbe med Krko in 
podjetjem GlaxoSmihtKline ter Lekom in podjetjem MSD). 

 
V svetovnem merilu so generična podjetja manjša podjetja, ki največkrat le sledijo vodilnim, 
velikim multinacionalnim podjetjem, ki proizvajajo originalna zdravila in sama zmorejo kriti 
visoke stroške razvoja in raziskav novih zdravil. Generična podjetja proizvajajo generična 
zdravila, pri čemer vodijo politiko posnemanja. Ta je možna šele po pretečenem roku patentne 
zaščite. Z omejenimi vlaganji v raziskave in razvoj imajo običajno nižje stroške, kar pomeni 
določeno konkurenčno prednost. 
 
Z vidika analize dodane vrednosti farmacevtskih podjetij lahko govorimo le o dveh skupinah 
podjetij, in sicer so to originatorske multinacionalne družbe in generični farmacevtski 
proizvajalci. 
 
Originatorske multinacionalne družbe 
 
V to skupino sodijo podjetja, ki ustvarjajo izrazito nadpovprečno in visoko dodano vrednost in 
ki so se prebijala skozi različne integracijske procese ter v dolgotrajnejših procesih dosegala 
dokaj stabilne rasti (npr. GlaxoSmithKline, Aventis, Pfizer, Bayer, Astra-Zeneca). Omenjena 
podjetja so uspela zagotoviti najbistvenejše doprinose dodane vrednosti, kot so (Progar, 2001, 
str. 14): 
 

• konstanten dotok novih, inovativnih farmacevtskih izdelkov, 
• globalne marketinške aktivnosti, 
• stroškovna optimizacija celotnega procesa poslovanja, 
• optimalno vodenje poslovnih procesov, ki omogoča sprejemanje in izvajanje hitrih ter 

dobrih poslovnih odločitev, 
• zagotavljanje stalnih razvojnih raziskovalnih aktivnosti, 
• visoka stopnja globalne konkurenčnosti. 

 
Razvoj novega zdravila danes zahteva visoke vložke, kar je mogoče povrniti z dolgoletno 
patentno zaščito, ki omogoča monopolno ponudbo nekega izdelka. Rezultat so visoke cene in 
višja dodana vrednost v primerjavi z generičnimi proizvajalci. 
 
Generični farmacevtski proizvajalci 
 
Za t.i. brand generična podjetja (npr. Teva, Belupo, Gedeon Richter, Bosnalijek, Krka, Lek, 
Pliva) je znano, da je ustvarjena dodana vrednost v primerjavi z originalnimi, 
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multinacionalnimi farmacevtskimi družbami nižja, oblikuje pa se na osnovi sledečih 
elementov (Progar, 2001, str. 15): 
 

• osnova poslovanja so generični, razvojno manj zahtevni farmacevtski izdelki, 
• izvajanje regionalno in internacionalno marketinško omejenih aktivnosti, 
• trženje izdelkov z lastnimi blagovnimi znamkami, 
• nižje prodajne cene generičnih zdravil od originalnih, 
• omejene razvojne raziskovalne dejavnosti, 
• pomanjkanje integracijskih procesov. 

 
Generični proizvajalci imajo omejene razvojne raziskovalne aktivnosti, zato je njihova 
poslovna dejavnost usmerjena predvsem na razvoj in trženje že znanih farmacevtskih 
izdelkov. Pri tem je potrebno poudariti, da ja na teh izdelkih že potekla patentna zaščita 
oziroma na določenih trgih še ni bila uveljavljena. Bistvo tržnega nastopa predstavljajo razvoj, 
registracija in tržno lansiranje v svetu že poznanih zdravil, vendar z nižjimi cenami od 
originatorjev. Generični proizvajalci lahko v povprečju realizirajo od 30 % pa tudi do 90 % 
nižje cene od originalnega izdelka, kar je odvisno od značilnosti trga, na katerem se pojavljajo 
(Progar, 2001, str. 15). Temu primerno so potem v primerjavi z originalnimi nižje tudi dodane 
vrednosti generičnih proizvajalcev. Zaradi hitrejše rasti svetovnega trga generičnih zdravil od 
rasti celotnega svetovnega trga zdravil lahko generični proizvajalci potrošnikom ponudijo 
pravo kvaliteto izdelkov za nižjo ceno. 
 

5.2 Proces razvoja novega zdravila 
 
Proces razvoja novega zdravila lahko razdelimo v tri glavne faze: razvojno, uvajalno in 
proizvodno (Kmet, 1997, str. 9). V nalogi se bom ukvarjala predvsem z analizo in optimizacijo 
procesov priprave in pregleda registracijske dokumentacije za generična zdravila, zato bodo 
podrobneje opisani procesi in dokumenti, povezani z razvojem takih zdravil.  
 
Prva, razvojna faza nastopi, ko se v farmacevtski firmi odločijo za razvoj proizvodnje nekega 
zdravila. Za generična zdravila je to pogoj, da za učinkovino ali farmacevtsko obliko ni 
patentne zaščite. V prvi stopnji se razvija sinteza učinkovine. Sinteza je lahko enaka, kot je 
opisana v patentih, ali pa popolnoma nova (v primeru, da je s še veljavnim patentom zaščitena 
sinteza učinkovine, ne pa tudi učinkovina sama). Hkrati z razvojem sinteze je potrebno razviti 
tudi analitske metode za učinkovino, sorodne snovi (razpadne produkte in metabolite) ter 
nečistoče. Ko je sinteza učinkovine razvita, je treba razviti farmacevtsko obliko. Hkrati s 
tehnološkim postopkom razvijajo tudi analitske metode za analizo končnega izdelka. Ko je le-
ta razvita, je glavni del razvojnega postopka končan. Prav tako so pripravljeni vsi osnovni 
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dokumenti, ki so povezani z delom v razvoju, kot so npr.: tehnološki postopek, analitske 
metode .... Nastopi čas, ko se podjetje odloči za uvajanje novega zdravila v proizvodnjo. Če se 
odloči za nadaljevanje, se začne pripravljati registracijska dokumentacija. Večina 
registracijske dokumentacije nastane v uvajalnem delu procesa razvoja novega zdravila. 
 
V uvajalnem delu razvoja novega zdravila je treba sintezo učinkovine in pripravo 
farmacevtske oblike iz laboratorijev prenesti najprej v polindustrijski laboratorij, kasneje pa še 
v velikoserijsko proizvodnjo. V tem času lahko pride do sprememb v tehnoloških postopkih za 
pridobivanje učinkovine in pripravo končne farmacevtske oblike. S tem pride tudi do 
spremembe v dokumentaciji. Ko so pripravljeni vsi postopki, se izdelajo poskusne serije 
končnega izdelka. Te serije se kasneje uporabijo za analize, ki potrdijo enakovrednost 
generičnega zdravila z originalnim. Te analize so: kemijske analize, študija sproščanja, 
bioekvivalenčna študija, .... Po zaključeni uvajalni fazi mora biti pripravljena vsa registracijska 
dokumentacija ter oddana na Agencijo za registracijo zdravila. Ko državna agencija pregleda 
registracijsko dokumentacijo in jo odobri, se lahko začne proizvodnja. Kadar se med 
proizvodnjo spremenijo proizvodni postopki, je potrebno v takih primeru že oddano in 
odobreno registracijsko dokumentacijo dopolniti z novimi verzijami ustreznih dokumentov.   
 
Proces razvoja novega zdravila do oddaje registracijske dokumentacije je prikazan na sliki 6 
(Kmet, 1997, str.9). 
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Slika 6: Proces razvoja novega zdravila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: Kmet, 1997, str. 12 
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5.3 Sistemska analiza dokumentov 
 
Procesi v farmacevtskih podjetjih, ki so potrebni za razvoj novega zdravila in v katerih 
nastanejo dokumenti, ki sestavljajo registracijsko dokumentacijo, se razvijajo postopno. Na 
njihov razvoj, medsebojne povezave in umestitev v organizacijsko strukturo vplivajo tako 
notranji (rast firme in širitev na področja, ki niso neposredno povezana z osnovno dejavnostjo 
firme) kot tudi zunanji faktorji (spremembe v zakonodajah). Posledica takega razvoja 
procesov je njihova medsebojna neusklajenost, to pa otežuje interno harmonizacijo procesa 
priprave registracijskih dokumentacij (Kmet, 1997, str. 39). 
 
Da bi se lahko izognili medsebojni neusklajenosti procesov, je k temu tudi delno pripomogla 
ICH, ki je standardizirala registracijsko dokumentacijo za Evropsko unijo, Japonsko, Združene 
države Amerike in Kanado. Poenotenje registracijske dokumentacije za vse države pomeni 
natančno definirani nabor vseh dokumentov ter njihovo vsebino. Prednost predpisanega 
standarda je tudi v tem, da sedaj ni več potrebno definirati procesov, specifičnih le za pripravo 
registracijske dokumentacije za vsako državo posebej. 
 
Pri načrtovanju procesov dokumentov je potrebno vnaprej določiti organizacijske enote, ki 
posredno ali neposredno vplivajo pri izdelavi, pregledu, odobritvi ali uporabi registracijske 
dokumentacije. Organizacijske enote ter njihov hierarhični položaj v strukturi je v vsakem 
podjetju različen. Na sliki 7 je prikazena struktura in je zelo blizu organizaciji farmacevtskega 
podjetja.  
 

 Slika 7: Organizacijske enote, ki sodelujejo pri razvoju novega farmacevtskega 
proizvoda 
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V tem poglavju so  definirani dokumenti, ki so potrebni za izdelavo registracijske 
dokumentacije. Dokumenti, ki gredo v registracijski dosje, so razvrščeni po skupinah glede na 
enak življenjski cikel, ki bodo osnova za izračun potencialnih prihrankov. Z življenjskim 
ciklom se definira poslovni proces dokumenta. Po dosedanji praksi sem dokumente postavila v 
štiri različne življenjske cikle. Dokumenti so izbrani iz strukture registracijskega dosjeja, ki je 
predpisana po ICH standardu. Struktura dokumentov registracijskega dosjeja je prikazana v 
prilogi (Priloga 3: Dokumenti registracijske dokumentacije).  
 
Ko govorim o dokumentih v papirni obliki,  velja, da so dokumenti izdelani na računalniku z 
orodji, kot je MS Word ali Excel. Računalnik je v tem primeru nadomestilo pisalnega stroja. 
Dokumenti se tiskajo, podpišejo in hranijo v registratorjih. Vse veljavne verzije so samo v 
papirni obliki. Vsaka ponovna uporaba tega dokumenta pomeni fotokopiranje obstoječega. 
Dokumenti znotraj dokumentacijskega sistema so prav tako izdelani z že znanimi orodji, kot 
so MS Word ali Excel, vendar tu velja, da je veljavna verzija vedno v elektronski obliki, saj so 
odobreni znotraj sistema in s pomočjo elektronskega podpisa. Tiskanje dokumentov ni 
potrebno, ker so uporabnikom vedno dostopni preko informacijskega sistema.  
 
Za papirno in elektronsko obliko so analizirana časovna trajanja skeniranja za dokumentacijski 
sistem oziroma fotokopiranja za papirni del. Drugi bistveni časovni segment analiziranja je čas  
trajanja izdelave vsebine dokumenta, pregleda in odobritve. 
 

5.3.1 Življenjski cikel - 1 
 
Življenjski cikel - 1 je najenostavnejši, saj ga  uporabljajo dokumenti, ki ne potrebujejo 
pregleda in odobritve. Ko avtor izdela vsebino dokumenta, le-ta postane takoj veljaven. Stare 
verzije dokumentov se hranijo v arhivu. V to skupino spadajo dokumenti, kot so dopisi, 
neuradna pošta, članki … V veliki meri se ta življenjski cikel uporablja na dokumentih, ki 
nastanejo zunaj sistema in se s pomočjo skeniranja ali uvoza  dokumentov obvladujejo v 
dokumentacijskem sistemu.  
 

Slika 8: Življenjski cikel - 1 
 
 
 
 

 
Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 

IZDELAVA VELJAVNOST ARHIV 
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V registracijski dokumentaciji obstaja veliko število dokumentov s takšnim življenjskim 
ciklom. Tu gre predvsem za dokumente, ki nastanejo v papirni ali elektronski obliki izven 
podjetja in jih je potrebno na ustrezen način zajeti v sistem ter jim določiti življenjski cikel. Po 
analizi dokumentov registracijskega dosjeja pod ta segment spada 462 dokumentov. 
 
V tabeli 2 so podatki, ki prikazuje čas izdelave dokumenta, ki ima predviden življenjski cikel 
– 1. 
 

Tabela 2: Predviden čas za življenjski cikel - 1 
 

 
Časovno trajanje 

 
Skeniranje/Fotokopiranje

 
Izdelava  

 
Papirni sistem 

 
5 min 

 
60 min 

 
Dokumentacijski sistem 

 
5 min 

 
60 min 

 
Razlika 

 
0 min 

 
0 min 

Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 
 
Časovnih razlik med papirno in elektronsko verzijo dokumenta ni.  
 

5.3.2 Življenjski cikel - 2 
 
Življenjski cikel - 2 uporabljajo dokumenti, ki za nastanek veljavnosti potrebujejo pregled in 
odobritev. Tu gre za dokumente, ki nastanejo v nekem oddelku in želijo, da ga pred uradno 
odobritvijo nekdo še pregleda. Avtor dokument izdela in napiše vsebino, pregledovalec ga 
pregleda ter po odobritvi s strani odobritelja postane dokument veljaven. Dokument je lahko s 
strani pregledovalca in odobritelja avtorju zavrnjen. Nove verzije izhajajo iz veljavnih verzij 
dokumenta, stare verzije pa se arhivirajo. 
 

Slika 9: Življenjski cikel – 2 
 

 
 
 
 

 
Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 

IZDELAVA PREGLED ODOBRITEV VELJAVNOST ARHIV 
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V registracijski dokumentaciji gre za dokumente, ki so izdelani v posameznih oddelkih in 
njihovi avtorji želijo, da ga pred uradno odobritvijo pregledajo eksperti. Po analizi je 
predvideno 60 dokumentov.  
 
V tabeli 3 so podatki, ki prikazujejo čas izdelave dokumenta, ki ima predviden življenjski 
cikel – 2.  
 

Tabela 3: Predviden čas za življenjski cikel – 2 
 

 
Časovno trajanje 

 
Izdelava 

 
Pregled 

 
Odobritev 

 
Papirni sistem 

 
60 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
Dokumentacijski sistem 

 
60 min 

 
15 min 

 
15 min 

 
Razlika 

 
0 min 

 
15 min 

 
15 min 

 
V tem delu gre predvsem za časovno razliko med pregledovanjem in odobritvijo dokumenta, 
saj v dokumentacijskem sistemu ni potrebno dokumentov fizično prenašati iz pisarne v 
pisarno. 
 

5.3.3 Življenjski cikel - 3 
 
Življenjski cikel – 3 se razlikuje od prejšnjega v tem, da se pred odobritvijo dokument ne 
pregleda. Avtor dokument izdela in napiše vsebino, nakar ga odobritelj odobri in nato postane 
veljaven. Dokument je lahko s strani odobritelja zavrnjen avtorju. Nove verzije izhajajo iz 
veljavnih verzij dokumenta. Stare verzije gredo v arhiv. 

 
Slika 10: Življenjski cikel - 3 

 
 
 
 
 

 
Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 

 
Ta proces v veliki meri uporablja oddelek Registracija proizvodov, ko originalen dokument 
prilagodi  potrebam registracijskega dosjeja in želi, da avtor originala novo vsebino odobri. 

IZDELAVA ODOBRITEV VELJAVNOST ARHIV 
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Življenjski cikel je uporabljen tudi na dokumentih v ostalih oddelkih, na katerih ni potrebnega 
pregleda pred odobritvijo. Število dokumentov, ki so potrebni za registracijo zdravila in imajo 
življenjski cikel-3, je 23. 
 
V tabeli 4 so podatki, ki prikazujejo čas izdelave dokumenta, ki ima predviden življenjski 
cikel – 3. 
 

Tabela 4: Predviden čas za življenjski cikel – 3 
 

 
Časovno trajanje 

 
Izdelava  

 
Odobritev 

 
Papirni sistem 

 
60 min 

 
30 min 

 
Dokumentacijski sistem 

 
60 min 

 
15 min 

 
Razlika 

 
0 min 

 
15 min 

 
V tem delu gre predvsem za časovno razliko med odobritvijo dokumenta, saj v 
dokumentacijskem sistemu ni potrebno dokumentov fizično prenašati iz pisarne v pisarno. 
 

5.3.4 Življenjski cikel - 4 
 
Življenjski cikel – 4 uporabljajo dokumenti, ki poleg pregleda in odobritve potrebujejo še 
stanje, v katerem čakajo na zunanjo odobritev, preden le-ta postane veljaven. Kot v 
predhodnih življenjskih ciklih tudi tu avtor dokument izdela in napiše vsebino, pregledovalec 
ga pregleda ter po odobritvi preide v stanje odobreno. Ko je dokument eksterno odobren (npr. 
odobren s strani Agencije za registracijo zdravil), dokument postane veljaven. Dokument je 
lahko s strani pregledovalca ali odobritelja zavrnjen avtorju. Dokument je prav tako zavrnjen 
avtorju, če ga agencija ne odobri in le-ta navede potrebne spremembe v registracijski 
dokumentaciji. Nove verzije izhajajo iz veljavnih verzij dokumenta. Stare verzije gredo v 
arhiv. 

 
Slika 11: Življenjski cikel - 4 

 
 
 
 

 
Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 

IZDELAVA PREGLED ODOBRITEV VELJAVNOST ARHIV ODOBRENO 
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Ta proces uporabljajo tisti dokumenti, ki čakajo na odobritev s strani Agencije za registracijo 
zdravil. Če je dokument odobren, postane veljaven, drugače se ga vrne avtorju na začetek 
procesa. Število dokumentov, ki gredo v registracijski dosje in imajo življenjski cikel-4, je 
predvidoma 18. 
 
V tabeli 5 so podatki, ki prikazujejo čas izdelave dokumenta, ki ima predviden življenjski 
cikel – 4. 
 

Tabela 5: Predviden čas za življenjski cikel – 4 
 

 
Časovno trajanje 

 
Izdelava  

 
Pregled 

 
Odobritev 

 
Papirni sistem 

 
60 min 

 
30 min 

 
30 min 

 
Dokumentacijski sistem 

 
60 min 

 
15 min 

 
15 min 

 
Razlika 

 
0 min 

 
15 min 

 
15 min 

 
V tem delu gre predvsem za časovno razliko med pregledovanjem in odobritvijo dokumenta, 
saj v dokumentacijskem sistemu ni potrebno dokumentov fizično prenašati iz pisarne v 
pisarno. V stanju Odobreno ni predvidene nobene časovne razlike, saj je trajanje odvisno od 
hitrosti pregleda registracijskega dosjeja na Agenciji za registracijo zdravil.  
 

5.3.5 Kumulativni pregled časa izdelave dokumentov za vse življenjske 
cikle 

 
Glede na zgornjo ločitev dokumentov po življenjskih ciklih in čas izdelave enega dokumenta v 
papirni obliki ali v dokumentacijskem sistemu, je v tem delu prikazan čas vseh dokumentov, 
ki so del registracijskega dosjeja. V dosjeju, na katerem so izdelani izračuni, je 563  
dokumentov. 
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Tabela 6: Kumulativni pregled časa izdelave dokumentov za vse življenjske cikle 
 
 
ŽIVLJENJSKI 
CIKEL 
 

 
Papirni/Dok. sistem 

 
Skeniranje 
/ 
Fotokopira
nje (min) 

 
Izdelava 
(min)  

 
Pregled 
(min) 

 
Odobritev 
(min) 

 
Skupaj 

Papirni sistem 5 60   65 
Dokumentacijski sistem 5 60   65 
Papirni sistem – 462 dok. 2.310 27.720   30.030 
Dokum. sistem – 462 dok. 2.310 27.720   30.030 
Razlika – 1 dokument 0 0   0 

 
 
 
 
ŽIVLJENJSKI 
CIKEL - 1 Razlika – 462 dokumentov 0 0   0 

Papirni sistem  60 30 30 120 
Dokumentacijski sistem  60 15 15 90 
Papirni sistem – 60 dok.  3.600 1.800 1.800 7200 
Dokum. sistem – 60 dok.  3.600 900 900 5400 
Razlika – 1 dokument  0 15 15 30 

 
 
ŽIVLJENJSKI 
CIKEL - 2 

Razlika – 60 dokumentov  0 900 900 1800 
Papirni sistem  60  30 90 
Dokumentacijski sistem  60  15 75 
Papirni sistem – 23 dok.  1.380  690 2.070 
Dokum. sistem – 23 dok.  1.380  345 1.725 
Razlika – 1 dokument  0  15 15 

 
 
 
 
ŽIVLJENJSKI  
CIKEL - 3 
 

Razlika – 23 dokumentov  0  345 345 

Papirni sistem  60 30 30 120 
Dokumentacijski sistem  60 15 15 90 
Papirni sistem – 18 dok.  1.080 540 540 2.160 
Dokum. sistem – 18 dok.  1.080 270 270 1.620 
Razlika – 1 dokument  0 15 15 30 

 
 
ŽIVLJENJSKI 
CIKEL - 4 
 

Razlika – 18 dokumentov  0 270 270 540 
Papirni sistem 2.310 33.780 2.340 3.030 41.460 
Dokum. sistem 2.310 33.780 1.170 1.515 38.775 
Papirni sistem – skupaj 41.460 min (691 ur/8=87 dni) 

 
 
SKUPAJ 

Dokum. sistem – skupaj 38.775 min (646,25 ur/8=81 dni) 
 

5.4 Postopek priprave in pregleda registracijske dokumentacije 
 
Večina dokumentov, ki vstopajo v registracijsko dokumentacijo, je pripravljena posebej za ta 
namen. Tudi dokumenti, ki ne nastanejo izključno zaradi vključitve v registracijsko 
dokumentacijo (splošni postopki, proizvodna poročila), morajo biti za vključitev v 
registracijsko dokumentacijo posebej obdelani (prevod, izvlečki).  
 
Oddelek za registracijo proizvodov je koordinator aktivnosti za izdelavo dokumentov, ki 
vstopajo v registracijsko dokumentacijo. Ko je registracijska dokumentacija pripravljena za 
oddajo na Agencijo za registracijo zdravila, oddelek za registracijo proizvodov poskrbi za 
interni pregled dokumentacije. Ta pregled je nujno potreben, saj lahko že majhne napake v 
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registracijski dokumentaciji bistveno zavlečejo njeno odobritev s strani agencije. Osnovni 
namen internega pregleda registracijske dokumentacije je enak kot namen pregleda v državni 
agenciji. Zagotoviti je potrebno, da dokumentacija ustreza osnovnim zahtevam (npr. eCTD 
standardu) in da so podatki v njej točni in skladni.  
 
V prvi stopnji pregleda vsak avtor najprej pregleda svoje dokumente v dokumentaciji, vodje 
oddelkov oziroma organizacijskih enot pa vse dokumente iz svojih enot. Ta pregled je 
sorazmerno enostaven. Vsak pregleduje svoje delo, s katerim je dobro seznanjen. Težave se 
pojavijo, ko je treba zagotoviti sozvočje vseh podatkov v dokumentaciji. Za to ustreznost 
poskrbi oddelek za registracijo proizvodov. Tu mora vsak pregledovalec preveriti, ali se 
podatki, ki jih je navedel v svojih dokumentih, ujemajo s podatki, navedenimi v drugih delih 
dokumentacije. Predvsem zaradi sprememb, ki nastanejo v uvajalnem delu procesa razvoja, 
lahko pride do razhajanj, ki jih je treba uskladiti. Pregledati je potrebno veliko količino 
dokumentacije, ki ni neposredno povezana z delom pregledovalca. To je razlog, da se interni 
pregledovalci (ki so hkrati avtorji registracijske dokumentacije) v farmacevtskem podjetju 
srečujejo z enakimi težavami kot pregledovalci v državnih agencijah.  
 
Bistveni dokumenti, ki nastanejo v tem procesu, so (Kmet, 1997, str. 10-11):  
 

• razvoj sinteze učinkovine 
o tehnološki postopek 
o specifikacija učinkovine 
o analitske metode za učinkovine (učinkovina, sorodne snovi, nečistoče) 
o validacija analitskih metod 

• razvoj farmacevtske oblike 
o tehnološki postopek 
o sestavnica 
o analitske metode za končni izdelek (učinkovina, sorodne snovi, 

nečistoče) 
o validacija analitskih metod 
o metoda za teste sproščanja 
o validacija metode za teste sproščanja 
o metode za bioekvivalenčno študijo 
o validacija metod za bioekvivalenčno študijo 

• razvoj embalaže 
o načrti embalažnih elementov 
o sestavnica 
o navodila za uporabo 

• polindustrijska proizvodnja 
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o DMF (drug master file) za učinkovino 
o manjše spremembe v osnovnih dokumentih 

• poskusna proizvodnja končnega izdelka 
o proizvodna poročila (prazna in izpopolnjena) 
o manjše spremembe v osnovnih dokumentih 

 
Ko je interni pregled registracijske dokumentacije uspešno zaključen, gre registracijska 
dokumentacija v državno agencijo, kjer pregledajo in odobrijo ali zavrnejo prodajo novega 
zdravila v svoji državi. Proces priprave registracijske dokumentacije s tem ni končan. Tudi po 
odobritvi registracijske dokumentacije jo je namreč potrebno obnavljati in dopolnjevati. Pri 
tem se običajno pojavijo težave pri sledenju spremembam v dokumentih in ažuriranju 
dokumentacije, na katero vplivajo spremembe v osnovnih dokumentih. Farmacevtska podjetja 
morajo zato vpeljati učinkovit sistem za delo z vsemi dokumenti, ki nastopajo v procesu 
proizvodnje zdravila. Sistem, kot je dokumentacijski (EDMS), je zagotovilo, da bo podjetje 
zmoglo obvladovati čedalje večjo količino dokumentov in bo lahko zagotovilo zanesljivo in 
varno proizvodnjo. Le-ta bo zadostila tudi najstrožjim zakonskim zahtevam (Kmet, 1997, str. 
9-10). Postopek priprave in pregleda registracijske dokumentacije je prikazan na sliki 12. 
 

Slika 12: Življenjski cikel registracijskega dosjeja 
 
 
 
 

 
Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 

 
Registracijska dokumentacija pred izdelavo najprej planira, katera dokumentacija se bo 
pripravila v tekočem letu. Ko so znani datumi in izdelovalci registracijske dokumentacije, le-ti 
poiščejo veljavne verzije dokumentov. Če je potrebno, jih posebej obdelajo ter preverijo, ali se 
vsi podatki v vseh dokumentih ujemajo s podatki o registraciji zdravila. Dokumente je 
potrebno zložiti po predpisani strukturi v enoten dokument ga pripraviti za odobritev. 
Odobritelj odobri celotno registracijsko dokumumentacijo. Ko je le-ta odobrena, skrbnik 
registracijsko dokumentacijo natiska, pripravi ter jo pošlje na Agencijo za registracijo 
zdravila. Po njihovi odobritvi le-ta postane veljavna. 
 
V nadaljevanju so izdelani časovni izračuni za izdelavo prvega in naslednjega registracijskega 
dosjeja ter čas izdelave variacije dokumentov dosjeja. Najprej bom izdelala prvi registracijski 
dosje, ki je namenjen registraciji novega generičnega proizvoda z določeno farmacevtsko 
obliko in jakostjo. Registracijska dokumentacija je namenjena prvi registraciji zdravila v 

IZDELAVA ODOBRITEV ODOBRENO VELJAVNOST ARHIV PREDLOŽENOPLANIRANJE 
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katerikoli državi. Farmacevtsko podjetje na leto izdela približno 10 prvih registracijskih 
dosjejev, s katerimi registrira zdravilo v eni državi. Ni nujno, da se ta registracija izvede v isti 
državi. Kadar želi podjetje registrirati enako zdravilo še v drugih državah, takrat se izdelajo 
novi oziroma naslednji registracijski dosjeji. Novi oziroma naslednji registracijski dosjeji se 
izdelajo tudi v primeru, ko želi podjetje registrirati zdravilo z drugačno jakostjo ali obliko 
zdravila, substanca ter druge lastnosti pa ostanejo enake. Osnova za izdelavo je prvi 
registracijski dosje. Prvi in naslednji dosjeji se razlikujejo le v nekaterih dokumentih, ki so 
specifični za posamezno državo. Podjetje enako zdravilo ponovno registrira v približno 30 
državah na leto.  
 
Po registraciji zdravila se podjetje lahko odloči za nekatere spremembe v dokumentaciji. Ta 
proces se imenuje variacija. Vsako novo spremembo v proizvodnji zdravila, v nazivu podjetja 
ali v spremembi alternativnega dobavitelja aktivne substance in ostalo je potrebno 
dokumentirati ter v registracijskem dosjeju spremeniti vsebino posameznih delov. V nalogi so 
prikazani izračuni za eno variacijo na 300 dosjejev letno. 
 

5.4.1 Izdelava prvega registracijskega dosjeja 
 
Vsako zdravilo se s pomočjo registracijskega dosjeja registrira v določeni državi. Tako je 
potrebno izdelati povsem nov registracijski dosje za zdravilo z določeno farmacevtsko obliko 
in jakostjo. V nadaljevanju je opis in časovni izračun za izdelave papirnega in elektronskega 
prvega registracijskega dosjeja. 
 
Papirni registracijski dosje 
 
Papirni registracijski dosje je sestavljen iz papirnih dokumentov, ki so računalniško izdelani in 
obdelani, vendar je elektronska oblika le-tega neveljavna. Tiskani dokumenti se priložijo v 
registratorje, ki so shranjeni v posameznih oddelkih. Pri sestavljanju dosjeja se uporablja 
dokumentacija, katerih veljavne verzije obstajajo le v papirni obliki. Takšen način izdelave 
registracijskega dosjeja je še danes zelo pogosto prisoten v farmacevtskih podjetjih.  
 
Avtor, ki bo izdelal registracijski dosje, najprej izdela dopis ali v nekaterih primerih preprosto 
pokliče v posamezne službe in od njih zahteva veljavne dokumente, ki jih potrebuje za 
izdelavo dosjeja. Naslednja faza je pregled pridobljene dokumentacije. V primeru nesoglasij s 
celotno registracijsko dokumentacijo dokumente vrne nazaj k lastnikom, ki jih ustrezno 
popravijo. Pomembno je, da so podatki vseh dokumentov med seboj skladni. Ustrezno 
pripravljene dokumente avtor po predpisanem standardu sestavi in vstavi v registrator. Izdela 
vezne tekste in jih na ustrezno mesto vstavi v dosje. Ko so vsi dokumenti v registratorju 
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shranjeni po pravem vrstnem redu, avtor izdela kazalo. Izdelan dosje gre nato v pregled in v 
odobritev. Preden se dosje pošlje na Agencijo za registracijo zdravila, avtor pripravi toliko 
število fotokopij, kot jih zahteva agencija. V večini primerov se na agencijo pošlje tri kopije 
dosjeja. 
 

Tabela 7: Izdelava prvega papirnega registracijskega dosjeja 
 
Aktivnost Časovno trajanje 

Iskanje veljavnih dokumentov 7 dni 

Pregled in zahteva za spremembo dobljenih dokumentov 3 dni 

Popravki glede na zahtevo za spremembo (20 %) - 87 dni 17 dni 

Izdelava in tiskanje veznih tekstov 2 dni 

Sestavljanje, končni pregled in izdelava kazala za dosje 3 dni 

Pregled dosjeja 1 dan 

Odobritev dosjeja 1 dan 

Kopiranje in priprava dosjeja 1 dan 

Skupaj 35 dni 

 
Elektronski registracijski dosje 
 
Izdelava registracijskega dosjeja v elektronski obliki poteka po naslednjem postopku. Skrbnik 
dosjeja izdela registracijski dosje na podlagi predloge. Predloga je struktura, izdelana po 
standardu. Naloga avtorja je, da v dokumentacijskem sistemu najde veljavne dokumente ter jih 
poveže v registracijski dosje (sestavljen dokument). Iskanje veljavnih dokumentov poteka na 
dva načina: prvi način je brskanje po strukturi map, drugi način preko iskalnika. Uporabnik 
ponavadi uporablja iskalnik, saj s pomočjo metapodatkov in poizvedbe hitro pride do iskanega 
dokumenta, ki ga nato po načinu “povleči-spusti” postavi v strutkuro. Ko je registracijski 
dosje sestavljen, avtor podrobno pregleda dokumente, ali le-ti ustrezajo registracijski 
dokumentaciji. Če ugotovi pomanjkljivosti v dokumentaciji, izda zahtevo za spremembo tistim 
lastnikom dokumentov v tistih službah, ki so odgovorni za popravek dokumenta.  Ko so 
dokumenti med seboj usklajeni, jih avtor  s pomočjo publishing-a združi, tako da nastane 
celoten dokument v PDF formatu, ki gre nato v pregled in odobritev. Če Agencija za 
registracijo zdravila zahteva še e-CTD obliko dosjeja, avtor pripravi publishing še za 
elektronsko obliko, ki je bazirana na XML-u. Po končanem publishingu, se registracijski dosje 
v celoti pregleda in odobri. Preden se dosje pošlje na Agencijo za registracijo zdravilo, avtor 
natisne izdelan PDF dokument ter po potrebi na CD zapeče še elektronsko obliko. Danes še v 
večini primerov agencije poleg elektronske oblike zahtevajo tudi papirno obliko 
registracijskega dosjeja.  
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Tabela 8: Izdelava prvega elektronskega registracijskega dosjeja 

 
Aktivnost Časovno trajanje 

Iskanje veljavnih dokumentov 1 dan 

Pregled in zahteva za spremembo dobljenih dokumentov 3 dni 

Popravki glede na zahtevo za spremembo (10 %) – 79 dni 8 dni 

Sestavljanje dokumentov 0,5 dni 

e-CTD (CTD) PUBLISHING 0,5 dni 

Pregled dosjeja 0,5 dni 

Odobritev dosjeja 0,5 dni 

Tiskanje in pečenje na CD 1 dan 

Skupaj 15 dni 

 
Razlika med papirno in elektronsko pripravo prve registracijske dokumentacije 
 
Razlika med papirnim in elektronskim načinom izdelave dosjeja je največja pri iskanju, 
ponovnih popravkih ter sestavljanju dosjeja. Dokumente je lažje in hitreje poiskati znotraj 
dokumentacijskega sistema. S pomočjo iskalnikov se dokumenti hitreje poiščejo v sistemu kot 
preko telefona. Tudi sama neskladnost podatkov v dokumentih je procentualno manjša v 
elektronski obliki. V papirni obliki pride pogosteje do napake, ker so ključni podatki napačno 
zapisani v glavi dokumenta (npr. naziv substance, farmacevtske oblike, jakosti ... ). Ti podatki 
se vpisujejo ročno. V elektronski obliki se ta podatek zapiše v publishingu dosjeja avtomatsko 
na vse dokumente, zato so tu predvideni popravki v sami vsebini dokumenta.  
 
Minimalna razlika je v samem sestavljanju dosjeja. V dokumentacijskem sistemu ni potrebno 
izdelati veznih tekstov, ker se le-ti izdelajo avtomatsko znotraj publishinga. Sestavljanje 
registracijskega dosjeja je enostavnejše in preglednejše v elektronski obliki. 
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Tabela 9: Razlika med papirnim in elektronskim prvim registracijskim dosjejem 
 
Aktivnost Papirni sistem Dokumentacijski sistem 

Iskanje veljavnih dokumentov 7 dan 1 dan 

Pregled in zahteva za spremembo dobljenih 

dokumentov 

3 dni 3 dni 

Popravki glede na zahtevo za spremembo 17 dni 8 dni 

Izdelava in tiskanje veznih tekstov 2 dni  

Sestavljanje dokumentov 3 dni 0,5 dni 

e-CTD (CTD) publishing  0,5 dni 

Pregled dosjeja 1 dan 0,5 dni 

Odobritev dosjeja 1 dan 0,5 dni 

Kopiranje in priprava/Tiskanje in pečenje na 

CD 

1 dan 1 dan 

Skupaj 35 dni 15 dni 

 

5.4.2 Izdelava naslednjega registracijskega dosjeja 
 
Farmacevtsko podjetje želi registrirati enako zdravilo tudi v ostalih državah. To zanj pomeni 
izdelava naslednjega registracijskega dosjeja. Ker je zdravilo, ki ga želi registrirati v novi 
državi, že registrirano, se za osnovo pri izdelavi registracijskega dosjeja vzame prvi 
registracijski dosje, s katerim je zdravilo že registrirano v določeni državi. Razlika med prvim 
in naslednjim registracijskim dosjejem je, da so od petih modulov, ki so sestavni del dosjeja,  
trije moduli lahko ponovno v uporabi. V prvem in drugem modulu pa je potrebno ponovno 
izdelati le nekatere dokumente.  
 
Papirni registracijski dosje 
 
Skrbnik dosjeja najprej pregleda prvi dosje in zahteva spremembo tistih dokumentov, ki so 
specifični za novo državo. Ko so le-ti izdelani, jih skrbnik pregleda in morebiti ponovno 
zavrne lastnikom, da jih ustrezno popravijo. Ustrezno pripravljene dokumente avtor po 
predpisanem standardu sestavi in vstavi v registrator. Izdela vezne tekste in jih na ustrezno 
mesto vstavi v dosje. Ko so vsi dokumenti v registratorju shranjeni po pravem vrstnem redu, 
avtor izdela kazalo. Izdelan dosje gre v pregled in v odobritev. Preden se dosje pošlje na 
Agencijo za registracijo zdravila, avtor pripravi toliko  fotokopij, kot jih zahteva agencija. 
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Tabela 10: Izdelava naslednjega papirnega registracijskega dosjeja 
 
Aktivnost Časovno trajanje 

Pregled dosjeja za državo X in zahteva za spremembo dokumentov 1 dni 

Popravki glede na zahtevo za spremembo 5 dni 

Izdelava in tiskanje veznih tekstov 1 dan 

Sestavljanje, končni pregled in izdelava kazala za dosje 1 dan 

Pregled dosjeja 1 dan 

Odobritev dosjeja 1 dan 

Kopiranje in priprava dosjeja 1 dan 

Skupaj 11 dni 

 
Elektronski registracijski dosje: 
 
Skrbnik dosjeja kopira celoten prvi dosje, ga pregleda in zahteva spremembo tistih 
dokumentov, ki so specifični za novo državo. Ko so le-ti izdelani, jih skrbnik pregleda in 
morebiti ponovno zavrne lastnikom, da jih ustrezno popravijo. Ustrezno pripravljene 
dokumente poveže v novi dosje ter izdela publishing PDF formata ter publishing XML-a, če 
tako zahteva agencija. Po končanem publishingu se registracijski dosje v celoti pregleda in 
odobri. Preden se dosje pošlje na Agencijo za registracijo zdravilo, avtor natisne izdelan PDF 
dokument ter po potrebi na CD zapeče še elektronsko obliko. 

 
Tabela 11: Izdelava naslednjega elektronskega registracijskega dosjeja 

 
Aktivnost Časovno trajanje 

Pregled dosjeja za državo X in zahteva za spremembo dokumentov 1 dan 

Popravki glede na zahtevo za spremembo 1 dan 

Sestavljanje dokumentov 1 ura 

Paper e-CTD (CTD) PUBLISHING 1 ura 

Pregled dosjeja 0,5 dni 

Odobritev dosjeja 0,5 dni 

Tiskanje in pečenje na CD 1 dan 

Skupaj 4 dni 2 uri 
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Razlika med papirno in elektronsko pripravo naslednje registracijske dokumentacije 
 
Bistvena razlika med papirno in elektronsko pripravo registracijskega dosjeja je v tem, da je v 
elektronski obliki manj popravkov, hitrejša je izdelava dosjeja. Večina popravkov je zaradi 
nekonsistentnosti podatkov  med dokumentom (v glavi dokumenta) in samim registracijskim 
dosjejem. V dokumentacijskem sistemu tega problema ni, ker se ti podatki zapišejo v 
publishingu na vse dokumente hkrati. Izdelava dosjeja je hitrejša v dokumentacijskem 
sistemu, saj se kopira prvi dosje ter se dokumente po načinu “povleči-spusti” poveže v 
strutkuro. Izdelava veznih tekstov in kazala ni potrebno, ker se avtomatsko izdelajo znotraj 
publishinga. 
 
Tabela 12: Razlika med papirnim in elektronskim naslednjim registracijskim dosjejem 

 
Aktivnost Papirni 

sistem 
Dokumentacijski 
sistem 

Pregled dosjeja za državo X in zahteva za spremembo 

dokumentov 

1 dni 1 dan 

Popravki glede na zahtevo za spremembo 5 dni 1 dan 

Izdelava in tiskanje veznih tekstov 1 dan  

Sestavljanje, končni pregled in izdelava kazala za 

dosje/Sestavljanje in publishing 

1 dan 2 uri 

Pregled dosjeja 1 dan 0,5 dni 

Odobritev dosjeja 1 dan 0,5 dni 

Kopiranje in priprava dosjeja/Tiskanje in pečenje na 

CD 

1 dan 1 dan 

Skupaj 11 dni 4 dni 2 uri (4,25 dni) 

 

5.4.3 Variacija 
 
Ko je zdravilo v državi registrirano, se po registraciji lahko predlagajo določene spremembe. 
Te so lahko: spremembe imena podjetja, sprememba barve embalaže, sprememba dobavitelja 
aktivne substance,  sprememba sestava zdravila, sprememba tehnološkega postopka za 
izdelavo zdravila ... To je proces, ki se zelo pogosto izvaja po registraciji zdravila ali med 
samim postopkom registracije. Ko se sproži variacija na registracijski dokumentaciji, je 
potrebno spremeniti vse tiste dokumente, ki so povezani s to spremembo. Ko so le ti izdelani 
in veljavni, je potrebno ugotoviti, v katerih dosjejih so nastopali ter jih zamenjati z novo 
verzijo.  
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V enem letu lahko farmacevtsko podjetje izdela variacijo na 300 dosjejih. V spodnji tabeli je 
izračun za spremembo 1 dokumenta v 1 letu. V papirnem sistemu to pomeni ročno iskanje 
dokumentov po vseh 300 dosjejih, da se ugotovi, v katerem dosjeju je potrebno zamenjati 
dokument. Predvideno je, da lahko en človek pregleda 30 dosjejev na dan. Po predpostavki, da 
je dokument najden v 20 dosjejih, je predvideno 20 dni za končni pregled in izdelavo kazala v 
teh dosjejih za papirno obliko ter 3 dni za elektronsko obliko. Za pregled in odobritev je 
potrebnih 10 dni pri papirnem ter 2 dni pri elektronskem sistemu. V dokumentacijskem 
sistemu nova verzija dokumenta avtomatsko zamenja predhodno znotraj registracijskega 
dosjeja, zato ni potrebnega iskanja. Pri pripravi dosjeja v papirni obliki to pomeni kopiranje in 
ponovno sestavljanje.   
 

Tabela 13: Variacije na papirnih in elektronskih registracijskih dosjejih 
 
Aktivnost Papirni sistem Dokumentacijski sistem 

Priprava spremembe na enem dokumentu 1 dan 0,5 dni 

Ugotoviti, v katerih dosjejih se ta dokument 

pojavi 

10 dni 0 

Popravek dosjeja – kopiranje dokumenta in 

sestavljanje 

5 dni 0 

Končni pregled dosjeja in izdelava kazala 

(20 dosjejev) 

20 dni 3 dni 

Pregled dosjeja (20 dosjejev) 10 dni 2 dni 

Odobritev dosjeja (20 dosjejev) 10 dni 2 dni 

Kopiranje in priprava dosjeja 1 dan 1 dan 

Publishing in pečenje na CD 0 0,5 dni 

Skupaj 57 dni 9 dni 
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6 Potencialni prihranki in stroški 
 
Raziskave na področju zagotavljanja konkurenčne prednosti organizacije z ustrezno razvito 
informatiko oziroma informacijsko tehnologijo kažejo, da le-ta predstavlja eno redkih 
poslovnih priložnosti, ki jih ima organizacija na voljo v boju s svojo konkurenco na tržišču 
(Kovačič, 2002, str. 13). Pri načrtovanju informatike v organizaciji se moramo zavedati, da gre 
pravzaprav za iskanje možne kompromisne odločitve med stopnjo zagotavljanja 
informacijskih potreb in obsegom razpoložljivih sredstev, ki so za to namenjena. Zavedati se 
moramo, da časovno z razvojem informatike narašča potreba po vzdrževanju razvitih rešitev, 
kar gre zaradi omejenih virov nujno na račun bodočega novega razvoja. Po drugi strani pa gre 
za odločitve med razvojem področij in rešitev, ki prinašajo takojšnje kratkoročne rezultate, in 
razvojem področij, ki dolgoročno strateško vplivajo na položaj in stanje organizacije 
(Kovačič, 2002, str. 13). 
 
Dokumentacijski sistem pomeni za farmacevtsko podjetje zelo pomembno smernico v 
informatiki. To velja predvsem, če ima podjetje več dislociranih enot, v katerih nastajajo 
dokumenti in jih medsebojno uporabljajo za potrebe registracijske dokumentacije. Da bi 
podjetja lahko predvidela, ali je investicija za uvedbo dokumentacijskega sistem primerna za 
njihovo organizacijo, so potrebni izračuni, ki nam povedo, kolikšna je donosnost naložbe. Za 
dosego takšnega izračuna potrebujemo na eni strani podatke o potencialnih prihrankih, ki jih 
pridobimo z vloženo investicijo, ter na drugi strani stroške investicije.  
 
V nadaljevanju poglavja bodo na primeru generičnega farmacevtskega podjetja prikazani 
potencialni prihranki in stroški investicije, vezani na registracijsko dokumentacijo. Na koncu 
poglavja bodo izdelani izračuni za obdobje petih let ter sklep, ali je odločitev za uvedbo 
dokumentacijskega sistema smiselna. Stroškovne in časovne vrednosti so vzete kot povprečje 
podatkov glede na različna farmacevtska podjetja. 
 

6.1 Potencialni prihranki pri uporabi dokumentacijskega sistema 
 
Ena poglavitnih nalog informatike oziroma uporabe sodobne informacijske tehnologije je 
zniževanje stroškov ter skrajševanje časa, potrebnega za izvajanje poslovnih procesov oziroma 
posameznih aktivnosti znotraj teh procesov. Pri tem poslovni proces opredeljujemo kot  
sestavo izvajalskih in nadzornih postopkov, katerih posledica oziroma izid je proizvod ali 
storitev (Kovačič, 2002, str. 13). 
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Kadar se farmacevtsko podjetje odloči za implementacijo dokumentacijskega sistema, jim to 
pomeni določene prednosti pri pripravi dokumentacije. Vodstvo pri takšni investiciji gleda na 
prihranke, ki bi jih s časom pridobili pri uporabi takšnega sistema. Prihranki so lahko: 
zmanjšanje časa pri lansiranju proizvoda na trg, izboljšati točnost in kvaliteto dokumentacije, 
zmanjšanje stroškov pri pripravi registracijske dokumentacije, hitrejša izdelava dokumentov, 
preprečitev izgube dokumentov, lažje vzdrževanje ...  
 
V tem poglavju želim prikazati potencialne prihranke pri registraciji zdravila z uporabo 
dokumentacijskega sistema. Po dosedanji praksi sem prišla do ugotovitve, da želijo 
farmacevtska podjetja implementirati dokumentacijski sistem predvsem iz naslednjih 
razlogov:  
 

• zmanjšati čas in stroške pri pripravi dokumentacije, ki so del registracijske 
dokumentacije, 

• zmanjšati čas in stroške pri pripravi registracijskega dosjeja, 
• izdelati registracijski dosje v elektronski obliki, 
• implementirati sistem v ostale dele organizacije, 
• zmanjšanti stroške vzdrževanja arhiva, 
• zmanjšanti porabo papirja,  
• ostalo. 

 
V nadaljevanju bom zgoraj naštete razloge kvalificirala. V poglavjih, kjer je bilo mogoče 
dobiti podatke oziroma, kjer jih je  mogoče meriti, sem tudi kvantificirala.  
 

6.1.1 Zmanjšanje časa in stroškov pri pripravi dokumentacije 
 
Stroški priprave dokumentacije so se v zadnjih nekaj letih zelo povečali. Več proizvodov 
želijo farmacevtska podjetja lansirati na trg, več dokumentacije potrebujejo. Pri tem so stroški 
priprave dokumentacije povečuje hitreje kot razvoj in proizvodnja izdelkov. Cilj 
farmacevtskega podjetja na tem področju je zmanjšanje stroškov priprave dokumentacije za 
nove proizvode. 
 
Točnost vsebine je kritična za varnost pacientov in učinkovitost proizvoda. Z uporabo 
trenutnih procesov in tehnologije ima farmacevtsko podjetje težave zagotoviti, da je vsebina 
točna vsepovsod, kjer se pojavi. Tu velja predvsem za neobvladovanje verzij dokumentov. Za 
dosego točne in kvalitetne vsebine morajo podjetja  najprej medseboj povezati svoje oddelke. 
Trenutno oddelki delujejo individualno pri izdelavi dokumentacije. Podjetje  ima na tem 
področju cilj med seboj povezati vse oddelke, ki se ukvarjajo z izdelavo, vzdrževanjem in 
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distribucijo dokumentov. Na ta način  se zagotovi, da različni oddelki uporabljajo isto 
dokumentacijo in s tem pravo vsebino. Medsebojno sodelovanje je ključ strategije o enotnem 
dokumentacijskem sistemu. Vsekakor je uspešno sodelovanje odvisno od sposobnosti ljudi, da 
delajo skupaj. Vpeljevanje medsebojnega sodelovanja v organizaciji je veliko bolj 
kompleksnejše od integracije novega informacijskega sistema. 
 
Farmacevtsko podjetje  predvideva, da obstajajo potencialni prihranki znotraj posameznega 
oddelka pri pripravi dokumentacije, ki jo podjetje potrebuje za registracijo zdravil. To velja v 
primeru, če vsi oddelki uporabljajo isti dokumentacijski sistem. V takšnem sistemu so ti 
prihranki predvideni predvsem na naslednjih področjih: 
 

- predloge dokumentov so vnaprej definirane in pripravljenje; avtor dokumenta 
se na ta način ne ukvarja z oblikovanjem noge, glave in prve strani, ampak le z 
vsebino dokumenta; za lažjo pripravo vsebine so v predlogi že pripravljeni 
vzorci vsebine; 

- ponovna uporaba že pripravljene vsebine v sistemu; izdelovalci dokumentov 
lahko na enostaven in hiter način najdejo vsebino ter jo  ponovno uporabijo pri 
novem dokumentu; včasih je enostavneje kopirati dokument v celoti ter 
posamezne dele modificirati ....; 

- pri pregledovalcu in odobritelju se zmanjša čas pregleda in odobritve znotraj 
procesa priprave dokumentacije; Razlogi so naslednji: 

 v pregledu in odobritvi so vedno zadnje verzije in ne prihaja do napake 
pri odobritvi napačne verzije; 

 dokumenti niso izgubljeni; s pomočjo delovnega toka pregledovalec ali 
odobritelj dobi tako imenovano nalogo, kjer na enostaven način dostopa 
do dokumenta in ga pregleda; čas iskanja dokumentov znotraj sistema je 
vsekakor hitrejši in učinkovitejši; 

 skrbnik dokumenta na enostaven način ugotovi, kateri pregledovalec ali 
odobritelj obdeluje dokument; v primeru zakasnitve lahko skrbnik 
hitreje pospeši pregled in odobritev; 

 v primeru nenadne odsotnosti pregledovalca ali odobritelja lahko 
skrbnik na enostavnejši način preko sistema dodeli novega uporabnika,  
ne da bi mu bilo potrebno brskati po tujih predalih; 

- za dokumente, ki so izdelani v dislociranih enotah ter so del sistema, velja, da 
je za oddelek Registacija proizvodov dostop do dokumentov, ki pripadajo 
registracijski dokumentaciji, enostavnejši, hitrejši ...  

 
V nadaljevanju bodo prikazani izračuni na osnovi dokumentov, ki so bili analizirani v 
poglavju  Sistemska analiza dokumentov. Vsak dokument ima svojo pot od izdelave do 
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arhiviranja. Med analizo dokumentov je ugotovljeno, da imajo posamezni dokumenti enak 
proces, le uporabniki in metapodatki so različni, zato so razdeljeni po skupinah glede na enak 
proces oziroma življenjski cikel. Za vsak posamezen življenjski cikel  je izdelan stroškovni 
izračun glede na razliko v času med izdelavo dokumentav v papirni in elektronski obliki. 
Ugotovljeno je, da so dokumenti z določenimi življenjskimi cikli hitreje izdelani v 
dokumentacijskem sistemu. 
 

Tabela 14: Potencialni prihranki pri pripravi dokumentov enega dosjeja 
 
Tip dokumenta Izračun Začasen izračun Papirni sistem Elektronski 

sistem 

Povprečna plača2  2.500 EUR   

Življenjski cikel - 1 30.030 min * 0,2483  7447,44 EUR  

Življenjski cikel - 2 7.200 min * 0,248  1785,60 EUR  

Življenjski cikel - 3 2.070 min* 0,248  513,36 EUR  

Življenjski cikel - 4 2.160 min * 0,248  535,68 EUR  

Življenjski cikel - 1 30.030 min * 0,248   7447,44 EUR 

Življenjski cikel - 2 5.400 min * 0,248   1339,20 EUR 

Življenjski cikel - 3 1.725 min* 0,248   427,80 EUR 

Življenjski cikel - 4 1.620 min * 0,248   401,76 EUR 

Skupaj   10.282,08 EUR 9.616,20 EUR 

 
Prihranek na vseh dokumentih enega dosjeja skupaj: 

  
665,88 EUR 

 

 

6.1.2 Zmanjšanje časa in stroškov pri pripravi registracijskega dosjeja 
 
Vsako farmacevtsko podjetje potrebuje odobreno dokumentacijo s strani državne agencije. 
Hitreje ko se pripravi registracijska dokumentacija (registracijski dosje) ter odobri s strani 
državne agencije, hitreje pride na trg ter s tem pridobi večji delež na trgu. 
 
Naš prvi cilj je zmanjšanje časa pri izdelavi celotnega registracijskega dosjeja. Združitev 
dokumentov v enoten dokumentacijski sistem lahko podjetju zmanjša čas priprave in 
distribucije registracijske dokumentacije. Večkratna uporaba dokumentov lahko zmanjša čas 
pri pripravi registracijske dokumentacije glede na odstotek ponovno uporabljenih 

                                                 
2 Predvidena bruto mesečna plača. 
3 Bruto mesečna plača na minuto: 2.500 EUR / (168*60) = 0,248 EUR/min 



 
 - 67- 

     Dokumentacijski sistem v farmacevtskem podjetju 

dokumentov. Večkratna ponovna uporaba dokumentov pomeni krajši čas priprave 
registracijske dokumentacije. Vsekakor pa pri uvajanju takšnih sistemov spoznavamo, da se 
največ časa prihrani pri sestavljanju registracijskega dosjeja, saj jih preposto po pravilu 
“povleči in spusti” (drag and drop) povežeš na pravo mesto v strukturo.  
 
Oddelek za Registracijo proizvodov meni, da se ogromno vsebine (po nekaterih teorijah tudi 
do 25 %) lahko ponovno porabi pri pripravi registracijske dokumentacije za nek proizvod. 
Ponovna uporaba vsebine oziroma dokumentov je lahko en faktor, ki lahko pomaga oddelku 
za Registracijo proizvodov pri uresničitvi cilja, zmanjšanja časa pri izdelavi registracijskega 
dosjeja. Vedeti moramo, da to ni edini faktor, ki vpliva na čas pri pripravi dokumentacije. 
Oddelek za registracijo proizvodov mora določiti, kateri so ostali faktorji za uresničitev tega 
cilja (organizacija podjetja, kompetentnost zaposlenih ...).  
 
Spodnji izračuni veljajo za farmacevtsko podjetje, ki v enem letu registrira izdelke v 31 
različnih državah. To pomeni, da izdelajo 10 prvih registracijskih dosjejev za določeno 
zdravilo. Vsako zdravilo se ponovno registrira v 30 različnih državah. Tako se letno izdela 300 
naslednjih registracijskih dosjejev. Izračuni prav tako prikazujejo prihranek za pripravo 
variacije na 300-ih dosjejih.  Izračuni veljajo za eno leto.  
 

Tabela 15: Potencialni prihranki pri pripravi registacijskih dosjejov 
 
Matrika Izračun Začasen 

izračun 
Papirni sistem Elektronski 

sistem 

Povprečna plača na 

mesec 

 2.500 EUR   

Izdelava prvega 

registracijskega 

dosjeja 

35 dni * 119,0474  4.166,64 EUR   

Izdelava prvega 

registracijskega 

dosjeja za 10 

izdelkov 

10 * 4.166,64  41.666,40 EUR  

Izdelava naslednjega 

registracijskega 

dosjeja 

11 dni * 119,047 1.309,52 EUR   

Izdelava naslednjega 30 * 10 * 1.309,52  392.855 EUR  

                                                 
4 Dnevno bruto plača: 2.500 EUR / 21 dni = 119,047 EUR/dan 
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Matrika Izračun Začasen 
izračun 

Papirni sistem Elektronski 
sistem 

registracijskega 

dosjeja za 30 

različnih držav iz 

vsakega prvega 

dosjeja 

Priprava 1 variacije  57 dni * 119,047  6.785,68 EUR  

Izdelava prvega 

registracijskega 

dosjeja 

15 dni * 119,0475  1.785,70 EUR   

Izdelava prvega 

registracijskega 

dosjeja za 10 

izdelkov 

10 * 1.785,70   17.857,05 EUR 

Izdelava naslednjega 

registracijskega 

dosjeja 

4,25 dni * 119,047 505,949 EUR   

Izdelava naslednjega 

registracijskega 

dosjeja za 30 

različnih držav iz 

vsakega prvega 

dosjeja 

30 * 10 * 505,949   151.784,93 EUR 

Priprava 1 variacije 9 dni * 119,047   1.071,42 EUR 

Skupaj za izdelavo 10 prvih dosjejev, 300 naslednjih ter 1 
variacija 

441.307,23 EUR 170.713.40 EUR 

Prihranek na izdelavi 10 prvih dosjejev, 300 naslednjih ter 
1 variaciji 

270.593,83 EUR  

 
 

                                                 
5 Dnevno bruto plača: 2.500 EUR / 21 dni = 119,047 EUR/dan 
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6.1.3 Izdelava registracijskega dosjeja v e-CTD obliki 
 
Večina državnih agencij za registracijo zdravil na ameriškem, japonskem in evropskem trgu 
zahteva od leta 2003, da se registracijska dokumentacija predloži tudi v elektronskem formatu, 
imenovanem eCTD. Osnova za pripravo eCTD formata je predhodni CTD format, ki so ga  
farmacevtska podjetja lahko pripravila v papirni obliki. 
 
Izdelava elektronskega dosjeja v eCTD obliki se lahko izdela tudi ročno brez  
dokumentacijskega sistema ter drugih orodij namenjenih temu. Struktura je vnaprej predpisana 
v xml-u, kamor se povežejo izdelani dokumenti. Problem nastane kasneje, ko je potrebno 
dosje vzdrževati. Na dosje, ki je bil predložen Agenciji za registracijo zdravil, lahko pride tudi 
do več sprememb in le-te je brez ustreznega informacijskega sistema skoraj nemogoče ročno 
obvladovati. Pogosto je to tudi vzrok za začetek razmišljanja o obvladovanju registracijske 
dokumentacije na elektronski način. 
 
Orodje eCTD publishing je aplikacija, ki izdela strukturo map, ki je določena v xml-u in 
dokumente poveže v mape. Za njegovo rabo ni potreben dokumentacijski sistem, vendar je 
vzdrževanje novih verzij dosjejev in njegovih variacij na papirni način skoraj nemogoče 
obvladovati. Agencija za registracijo zdravil želi, da se jim v  primeru spremembe vedno 
pošlje samo tisti del dosjeja, ki je bil spremenjen, ter da so spremembe v xml-u ustrezno 
označene. Na eni verziji dosjeja lahko pride tudi do več sprememb. Razlika v izdelavi e-CTD 
registracijskega dosjeja med papirnim in dokumentacijskim sistemom je v tem, da je potrebno 
papirne dokumente predhodno skenirati ter jih ustrezno zložiti po e-CTD strukturi. V 
dokumentacijskem sistemu pa se publishing pripravi iz že izdelane virtualne strukture.  
 

6.1.4 Predvidena implementacija sistema v ostale dele organizacije 
 
Za uvajanje dokumentacijskega sistema v farmacevtsko podjetje velja, da je to kot sestavljanje 
»puzzlov«. V večini primerov se najprej za uvedbo sistema odloči oddelek za Registracijo 
proizvodov, ker želijo s tem pospešiti registracijo zdravila. V tem delu projekta sodelujejo vsi 
tisti oddelki, ki izdelujejo registracijsko dokumentacijo. Cilj prvega dela je, da je vsa 
registracijska dokumentacija v centralnem sistemu.  
 
Že v naslednji fazi uvajanja se isti oddelki odločijo, da želijo tudi ostale dokumente, ki niso 
direktno povezani z registracijo zdravila, uvesti v dokumentacijski sistem. Prednost takšnega 
sistema uvajanja je v tem, da se uporabniki postopoma uvajajo ter izkušnje in probleme 
rešujejo z uporabniki, ki so že vešči uporabe sistema. Poudariti velja, da je v tem primeru 
sistem že postavljen, le nadgraditi ga je potrebno.  
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V ostalih delih organizacije, ki se še niso srečali z dokumentacijskim sistemom, se v kasnejših 
fazah navadno odločajo za elektronsko obvladovanje vhodne in izhodne pošte, dokumentacijo 
kadrovske službe, finančno dokumentacijo, elektronsko obvladovanje pogodb, tehnično in 
proizvodno dokumentacije, dokumentacijo sistema kakovosti, ... Vse naštete dokumente je 
mogoče implementirati že na obstoječem sistemu. 
 
Težko je kvantificirati prihranke za oddelke, ki se kasneje priključijo k že postavljenemu 
sistemu. Le-ti nimajo stroškov nabave dokumentacijskega sistema, vendar pa morajo kriti 
stroške uvajanja in prilagoditve njihovim poslovnim procesom. Večji prihranki so tudi pri 
optimizaciji sistema, saj so to opravili že v prejšnjih fazah uvajanja. Pri tem se lahko  izognejo 
vsem napakam in pomanjkljivostim, s katerimi so se uporabniki srečali v predhodnih fazah 
implementacije. Pravilno je, da uporabniki, ki so se s tem sistemom že srečali in ga tudi 
uvedli, posredujejo informacije o tem, kakšna in kje so tveganja pri uvajanju, kako najti 
preprosto rešitev, kako se izogniti vsem preprekam ... Te informacije lahko bistveno skrajšajo 
in zmanjšajo stroške uvajanja.  
 

6.1.5 Znižanje stroškov vzdrževanja arhiva 
 
Posledica papirnega sistema obvladovanja registracijske dokumentacije je ogromna količina 
dokumentov v papirni obliki, ki jo  podjetja na ustrezen način in zakonsko določeno tudi 
arhivirajo. V arhivih je ponavadi zaposlen 1 človek, ki urejuje, izposoja, fotokopira in 
vzdržuje vso to dokumentacijo. Naslednji izračun velja za arhiviranje 300 registracijskih 
dosjejev za 1 leto. Registracijski dosje ima približno 3.000 strani. Če k dosjejem prištejemo še 
originalne dokumente, iz katerih so izdelani dosjeji, nastane še dodatnih ¼ dokumentov. Na 
kvadratni meter se lahko shrani okoli 100.000 strani, kar pomeni pri 1.162.500 strani 12 m2. 
Za en kvadratni meter je predviden strošek 10 EUR na mesec.  
 
Pri registraciji elektronskega registracijskega dosjeja agencija še vedno poleg elektronske 
verzije zahteva tudi papirno obliko, vendar le ta ni arhivirana v papirni obliki, ker velja, da je 
vsa veljavna dokumentacija v elektronskem sistemu. V tem sistemu so predvideni stroški 
arhiviranja elektronskih dokumentov.  
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Tabela 16: Stroški arhiva 
 
Matrika Izračun Začasen izračun Potencialni 

prihranki 

Strošek arhiviranja v papirnem sistemu 

Povprečna plača6 na leto 2.500 * 12 mesecev  30.000 EUR 

Število dokumentov (3.000 strani/dosje * 10) +  

(3.000 * 300) + (¼ * 930.000) 

1.162.500 strani  

Prostor arhiva za eno leto 1.162.500 strani / 100.000 

strani/m2 

12 m2  

Strošek arhiviranja na leto 12 m2 * 10 EUR/mesec * 12  1.395  EUR 

Skupaj   31.395 EUR 

Strošek arhiviranja v elektronskem sistemu 

Stroški back-up   3.000 EUR 

Skupaj   3.000 EUR 

Razlika med arhiviranjem papirnega in elektronskega sistema: 28.395 EUR 

 

6.1.6 Zmanjšanje porabe papirja 
 
V nekaterih farmacevtskih podjetjah se po uvajanju sistema spremlja potek izdelave 
dokumentov.  Tako nekateri spremljajo število dokumentov, ki se izdelajo znotraj 
dokumentacijskega sistema. Če v tem delu govorim o potencialnih prihrankih, je vsekakor 
eden izmed prihrankov manjša poraba papirja. Na spodnji sliki je na primeru prikazano število 
dokumentov, ki so bili izdelani oziroma so postali veljavni znotraj dokumentacijskega sistema. 
V prvem letu po implementaciji je bilo izdelanih 60.000 dokumentov.   
 

                                                 
6 2.500 EUR predvidena bruto mesečna plača. 
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Slika 13: Število dokumentov, izdelanih v sistemu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vir: Interna gradiva podjetja Infotehna d.o.o. 
 
V predhodnem poglavju je ugotovljeno, da letno nastane okoli 1.625.000 strani registracijske 
dokumentacije v papirni obliki. Agencija za registracijo zdravila zahteva, da se jim za vsako 
registracijo zdravila pošlje 3 kopije registracijskega dosjeja, 1 kopija se arhivira ter en izvod 
originalnih dokumentov se tiska za potrebe arhiviranja. Tako se letno natisne oziroma 
fotokopira 3.952.500 strani. Za tiskanje in fotokopiranje vseh dokumentov se porabi 197,62 
tonerjev (20.000 strani/toner) za tiskalnik in fotokopirni stroj. Cena papirja velja 100 
strani/EUR. Papirna dokumentacija, ki je shranjena v registratorjih, na leto porabi približno 
3952 registratorjev. Predvideno je, da se v en registrator lahko shrani 1000 strani. 
 
Pri registraciji elektronske oblike nastane 930.000 strani, saj je potrebno izdati le eno kopijo 
papirnega registracijskega dosjeja, za kar se porabi približno 46 tonerjev ter 930 registratorjev. 
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Tabela 17: Stroški papirja 
 

Matrika Izračun Začasen izračun Stroški papirja 

Strošek papirja v papirnem sistemu 

Število strani  3.952.500 strani  

Cena papirja  100 strani/EUR  

Strošek papirja 3.952.500 / 100  39.525 EUR 

Strošek tonerja 197,62 * 300 EUR  59.287 EUR 

Strošek registratorjev 3952 * 1,5 EUR  5.928 EUR 

Skupaj   104.740 EUR 

Strošek papirja v elektronskem sistemu 

Število strani  930.000 strani 

Strošek papirja 930.000 / 100  9.300 EUR 

Strošek tonerja  46,5 * 300 EUR  13.950 EUR 

Strošek registratorjev 930 * 1,5  1.395 EUR 

Skupaj   24.645 EUR 

Razlika med  papirnim in elektronskim sistemom: 80.095 EUR 

 

6.1.7 Ostalo 
 
Velika prednost in prihranek pri uporabi dokumentacijskih sistemov je tudi v tem, da se lahko 
izdelajo redna poročila, ki jih želi imeti vodstvo vsake tri mesece (npr.: kateri proizvodi so 
registrirani v posamezni državi, koliko proizvodov je potrebno podaljšati v tekočem letu ...) 
Osnova za poročila so metapodatki, katerih vrednosti uporabniki ažurirajo pri izdelavi 
dokumenta. Za učinkovito izdelana poročila so potrebni podatki, ki jih je v papirnem sistemu 
zelo težko vzdrževati. Nekateri si pomagajo z različnimi bazami podatkov, s tem da so 
metapodatki ločeni od samih dokumentov. 
 
Drugi večji prihranek pri uporabi dokumentacijskega sistema, ki pa je prav tako težko merljiv, 
je izguba dokumentov v papirni obliki. Uporabniki si izposodijo originalni dokument, ki ga ne 
fotokopirajo in ga v času izposoje izgubijo. 
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6.2 Izračun stroškov investicije 
 
Za implementacijo dokumentacijskega sistema v farmacevtsko podjetje je potrebno še 
identificirati stroške investicije. Stroški investicije so na grobo ločeni na: 

• tehnologijo, 
• izobraževanje in svetovanje, 
• zmanjšanje produktivnosti zaposlenih, 
• ostalo. 

 

6.2.1 Tehnologija 
 
Strošek tehnologije vključuje stroške strojne in programske opreme. Pod strojno opremo 
štejemo: 

• strežniki, na katerih bi bila instalirana programska oprema za testno in produkcijsko 
okolje  (2 strežnika za testno okolje ter 2 strežnika za produkcijsko), 

• skenerji (predvidena uporaba 2 skenerjev, od katerih je eden zmogljivejši). 
 
Programska oprema, ki je potrebna za delovanje celotnega informacijskega sistema: 

• elektronski dokumentacijski sistem (vključuje licence programske opreme), 
• sistem za zajem dokumentov, 
• sistem za pretvorbo dokumentov v PDF format, 
• stroški celotnega sistema, 
• prednastavljeni elementi konfiguracije za potrebe registracije. 

 
Kot vsakoletni fiksni strošek je upoštevan strošek vzdrževanja strojne in programske opreme, 
in namreč: 15 % od celotne investicije za strojno opremo in 20 % za programsko opremo. 
 
Sledi izračun stroškov glede na tehnologijo. 
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Tabela 18: Stroški tehnologije 
 
Matrika Izračun Začasen izračun Stroški 

papirnega 
sistema 

Stroški 
elektronskega 
sistema 

Strojna oprema  

Strežniki    31.000 EUR 

Skenerji    8.300 EUR 

Fotokopirni stroj   10.000 EUR  

Stroški vzdrževanja strojne 

opreme (15 %) 

  1.500 EUR 5.895 EUR 

Skupaj stroški strojne 
opreme 

  11.500 EUR 45.195 EUR 

Programska oprema  

Dokumentacijski sistem za 1 

uporabnika 

 1.200 

EUR/uporabnika 

  

Dokumentacijski sistem za 50 

uporabnikov 

50 * 1.200 EUR   60.000 EUR 

Sistem za zajem dokumentov    7.200  EUR 

Sistem za pretvorbo 

dokumentov v PDF format 

   20.000 EUR 

Predpripravljena vsebina 

konfiguracije za potrebe 

registracije 

   240.000 EUR 

Stroški vzdrževanja 

programske opreme (20 %) 

327.200 * 20 %   65.440 EUR 

Skupaj stroški programske 
opreme 

   392.640 EUR 

Stroški tehnologije   11.500 EUR 437.835 EUR 

Razlika med papirnim in elektronskim sistemom 426.335 EUR 

 

6.2.2 Izobraževanje in svetovanje 
 
Med uvajanjem se izvede ustrezno izobraževanje za vse uporabnike, ki predstavlja del 
stroškov investicije. Večina organizacij implementira informacijski sistem s pomočjo zunanjih 
svetovalcev, ki opravijo analizo obstoječih procesov, instalacijo in konfiguracijo programske 
opreme, izobraževanje ... Nekateri vključujejo svetovalce direktno od proizvajalcev 
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programske opreme, medtem ko drugi izberejo svetovalce s področja  upravljanja in 
modeliranja informacijskih sistemov, upravljanja sprememb ...  Stroški svetovanja so odvisni 
glede na obseg svetovanja. V nadaljevanju bodo prikazani stroški, katerih obseg se 
najpogosteje uporablja pri uvajanju dokumentacijskega sistema: 
 

• izobraževanje uporabnikov, instalacija in konfiguracija, 
• predvideno svetovanje, ki naj bi pospešilo proces analize obstoječega stanja in 

modeliranje informacijskega sistema, 
• konfiguracija sistema. 

 
Sledi izračun stroškov glede na izobraževanje in svetovanje.  
 

Tabela 19: Stroški izobraževanja in svetovanja 
 
Matrika Izračun Začasen izračun Stroški 

Izobraževanje   8.000 EUR 

Analiza obstoječega 

stanja in modeliranje 

   

8.000 EUR 

Konfiguracija sistema   96.000 EUR 

Skupni stroški   112.000 EUR 

 

6.2.3 Zmanjšanje produktivnosti zaposlenih v/po fazi implementacije 
 
Kljub sodelovanju različnih svetovalcev pri implementaciji informacijskega sistema bo v tej  
fazi prišlo do zmanjšanje produktivnosti zaposlenih. Zaposleni bodo morali sami ali s pomočjo 
zunanjih svetovalcev sodelovati pri: 

• analizi, 
• modeliranju sistema, 
• konfiguraciji sistema, 
• testiranju, 
• validaciji, 
• izobraževanju, 
• upravljanju sprememb. 

Farmacevtsko podjetje mora priskrbeti določeno število zaposlenih za sodelovanje pri 
implementaciji dokumentacijskega sistema. Po dosedanjih izkušnjah so to naslednji resursi na 
projektu: 

• projektni vodja za polni delovni čas za 9 mesecev, 
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• 2 zaposlena iz oddelka za Registracije proizvodov za 10 % njunega delovnega 
časa za 9 mesecev, 

• 2 zaposlena iz oddelka za Razvoj in raziskave za 5 % njunega delovnega časa za 
6 mesecev, 

• 1 zaposlen iz oddelka za Upravljanje kakovosti za 5 % njegovega delovnega časa 
za 6 mesecev, 

• 1 zaposlen iz oddelka Kontrole kvalitete za 5 % njegovega delovnega časa za 3 
mesece, 

• 1 zaposlen iz oddelka Proizvodnja farmacevtskih izdelkov za 5 % njegovega 
delovnega časa za 3 mesece, 

• 2 zaposlena iz oddelka Informatika za 10 % njunega delovnega časa za 9 
mesecev. 

Po implementaciji dokumentacijskega sistema je predvideno, da en zaposlen iz oddelka 
Informatika skrbi za vzdrževanje celotnega sistema.  
 
Sledi izračun porabljenih stroškov zaposlenih pri implementaciji. 
 

Tabela 20: Stroški zaposlenih v/po fazi implementacije 
 
Matrika Izračun Začasen izračun Stroški 

Povprečna plača7  2.500 EUR  

Stroški zaposlenih v implementaciji 

Projektni vodja 1 * 9 * 2.500  22.500 EUR 

Registracija proizvodov 2 * (2.500 * 9) * 0,10  4.500 EUR 

Razvoj in raziskave 2 * (2.500 * 6) * 0,05  1.500 EUR 

Upravljanje kakovosti (2.500 * 6) * 0,05  750 EUR 

Kontrola kvalitete (2.500 * 3) * 0,05  375 EUR 

Proizv. farm. izdelkov (2.500 * 3) * 0,05  375 EUR 

Informatika 2 * (2.500 * 9) * 0,10  4.500 EUR 

Stroški zaposlenih po implementaciji 

Stroški zaposlenega po 

implementaciji 

1 * 2.500 * 12  30.000 EUR 

Skupni stroški   64.500 EUR 

 

                                                 
7 2.500 EUR predvidena bruto mesečna plača. 
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6.3 Donosnost naložbe 
 
Dejanski letni prihodki z uvedbo dokumentacijskega sistema so prikazani z izračuni v prilogi 
4, ki kažejo investicijo skladno s strategijo poslovanja podjetja. Predstavljeni so v letnem 
intervalu od enega do pet let. Stroški priprave dokumentov in investicije so postavljeni v 
naslednje sklope: 
 

• priprava dokumentacije – upoštevana je priprava originalnih dokumentov, ki so del 
registracijske dokumentacije, 10 dosjejev za nova generična zdravila, 300 naslednjih 
dosjejev ter priprava ene variacije, 

• arhiviranje – stroški arhiviranja za posamezno leto, 
• papir – stroški porabe papirja, tiskanje ter shranjevanje registracijske dokumentacije, 
• tehnologija – v veliki meri je to strošek elektronskega sistema, kjer je predvidena 

strojna in programska oprema; strošek strojne in programske opreme je za vsako leto 
prikazan kot vrednost amortizacije (33,3 %); vsakoletni fiksni strošek vsebuje strošek 
vzdrževanja, in sicer 20 % za strojno opremo ter 15 % za programsko opremo;  

• stroški svetovanja in izobraževanja – stroški pri analizi obstoječega stanja,  pripravi 
modela in konfiguraciji elektronskega sistema, 

• stroški zaposlenih v/po fazi implementacije – strošek administratorja ter ostalih 
zaposlenih v času in po implementaciji elektronskega sistema.  

 
Kot najprimernejše metode za ocenjevanje uspešnosti investicijskega projekta sem izbrala neto 
sedanjo vrednost in notranjo stopnjo donosnosti, ki spadata med dinamični metodi in 
vključujeta tudi časovno komponento. Ta nam omogoča, da so časovno razporejeni učinki 
naložbe med seboj primerljivi. 
 
Na podlagi tabel, ki so prikazane v prilogi, sem pridobila podatke o letnih prihrankih in 
amortizaciji. Podatki so predstavljeni v naslednjih tabelah: 
 

Tabela 21: Prihranek 
 

 leto 1 leto 2 leto 3 leto 4 leto 5
Prihranek 167.194 205.807 236.967 347.835 404.467 

Skupaj prihranki 167.194 205.807 236.967 347.835 404.467 
 

Za 1 leto je upoštevano, da je dokumentacijski sistem že implementiran in v redni uporabi. 
Sistem je v produkcijskem okolju. Vsoto prihranka sem dobila kot razliko med uporabo 
elektronskega in papirnega sistema. V nalogi sem upoštevala, da traja uvedba sistema v 
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farmacevtsko podjetje 9 mesecev. Za lažje razumevanje prikazujem projektni plan, iz katerega 
se lahko razberejo osnovne aktivnosti ter časovno trajanje posamezne aktivnosti. 
 

Slika 14: Projektni plan uvajanja dokumentacijskega sistema 
 

 
V tabeli 22 je prikazana letna amortizacija. Velja, da je začetek amortizacije programske in 
strojne opreme prvo leto uporabe dokumentacijskega sistema v produkciji. Za strojno opremo 
je amortizacijska stopnja 0,33, po treh letih je predviden nakup nove računalniške opreme, 
skenerji in fotokopirni stroj pa še ostanejo v uporabi. Tri-letna amortizacijska doba velja tudi 
za programsko opremo.  

 
Tabela 22: Amortizacija 

 
 leto 1 leto 2 leto 3 leto 4 leto 5

Strojna oprema 9756,9 9756,9 9756,9 10323 10323
Programska oprema 108957,6 108957,6 108957,6 0 0
Skupaj amortizacija 118714,5 118714,5 118714,5 10323 10323
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6.3.1 Neto sedanja vrednost 
 
Za izračun neto sedanje vrednosti (»Net Present Value« – NPV) je potrebno najprej pripraviti 
izkaz načrtovanih denarnih tokov brez izdatkov za investicijo. Denarni tok je prikazan za 
obdobje 5 let. Ker amortizacija ne predstavlja denarnega odtoka (je odhodek, ne pa izdatek), je 
potrebno denarni pritok v višini (npr. za leto 1) 167.194 EUR zmanjšati samo za povečani 
davek od dobička v višini (npr. za leto 1)  7.272 EUR. Denarni tok je prikazan v tabeli 23. 

 
Tabela 23: Denarni tok 

 
leto 1 leto 2 leto 3 leto 4 leto 5

Skupaj prihranki 167.194 205.807 236.967 347.835 404.467
Porast dobička pred amortizacijo 167.194 205.807 236.967 347.835 404.467
Amortizacija 118.715 118.715 118.715 10.323 10.323
Porast celotnega dobička 48.480 87.093 118.252 337.512 394.144
DAVEK ( 15 % ) 7.272 13.064 17.738 50.627 59.122

Porast čistega dobička 41.208 74.029 100.515 286.885 335.022

Neto denarni tok 159.922 192.743 219.229 297.208 345.345
 
Za izračun neto sedanje vrednosti moramo poleg denarnih tokov poznati tudi stroške kapitala. 
Stroški celotnega kapitala predstavljajo tehtano povprečje stroškov posameznih vrst kapitala 
podjetja (»Weighted Average of Cost of Capital« - WACC), ki nam pove, kakšni so povprečni 
letni relativno izraženi stroški financiranja vsakega tolarja izdatka, porabljenega za nove 
dolgoročne naložbe. Običajno  se ocenjujejo letni stroški kapitala. V izračunu neto sedanje 
vrednosti sem upoštevala 10 % strošek celotnega kapitala. 
 
Po ocenitvi neto denarnega toka in stroškov kapitala sledi izračun neto sedanje vrednosti. 
Izračun je izdelan po formuli, ki je opisana v teoretičnem delu naloge. 

 

 
Na osnovi upoštevane vrednosti stroškov kapitala v višini 10 % je izračunana neto sedanja 
vrednost investicijskega projekta, ki znaša 302.479,48 EUR. Znesek predstavlja povrnitev 
investicije v petih letih pri obsegu dela (obseg priprave registracijske dokumentacije), ki je 
bila predvidena za posamezno leto v tabelah priloge.  
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Na podlagi izračunanih vrednosti lahko sedaj določimo število let, ki so potrebna, da z neto 
denarnimi pritoki pokrijemo vse stroške investicije. Nabavna vrednost naložbe se povrne v 3 
letih in 6 mesecih. 
 

6.3.2 Notranja stopnja donosa 
 
Pri izračunu notranje stopnje donosnosti (»Internal rate of return« - IRR) iščemo tisto 
diskontno stopnjo, ki nam predstavlja neto sedanjo vrednost, ki je enaka nič. Izračuna sem se 
lotila z metodo poskusov oziroma s ponavljanjem izračuna neto sedanje vrednosti z različnimi 
diskontnimi faktorji (stopnjami), dokler nisem prišla do rezultata 0. Tako je izračunana 
notranja stopnja donosnosti, ki znaša 26,02 % (0,260182). To predstavlja tudi najvišjo tehtano 
obrestno mero vseh vloženih finančnih sredstev, ki je za investitorja sprejemljiva. Glede na to, 
da je notranja stopnja donosa dolgoročne naložbe višja od stroškov kapitala (10 %), to pomeni, 
da je naložba donosna in bo dala pozitivno neto sedanjo vredost. 
 
 

 

Z izračuni prikazujem, da je uvedba dokumentacijskega sistema za farmacevtsko podjetje 
lahko uspešno.  
 

6.4 Ostale koristi 
 
Zgoraj prikazani izračuni niso edini faktorji, ki bi vplivali na odločitev podjetja za uvedbo 
podobnega sistema. Sem spadajo še drugi razlogi bodisi merljivi bodisi nemerljivi. Za 
posameznika, ki se odloča za dokumentacijski sistem, je pomembno, da določi merljive in 
nemerljive koristi sistema. 
 
Ena bistvenih koristi, ki jo farmacevtsko podjetje pridobi z nakupom dokumentacijskega 
sistema, je možnost izdelave registracijske dokumentacije z različnimi strukturami (NDA, 
eCTD, CTD, ANDA, nacionalna). To velja predvsem za eCTD strukturo, ki z razliko od 
ostalih podpira registracijo v elektronski obliki in je samo razvrščanje dokumentov povsem 
različno od predhodnega, klasičnega načina.  
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Uporaba dokumentacijskega sistema hkrati omogoča, da je izdelava in uporaba registracijske 
dokumentacije optimalna ter prinaša še določene prednosti: 

• en elektronski dokument se pojavi samo enkrat v sistemu, 
• optimizacija procesov upravljanja dokumentov za registracijo zdravil, 
• boljša kontrola nad procesi za nastajanje dokumentov, 
• razpoložljivost dokumentov in dostopnost do dokumentov je enostavna zaradi 

centralne baze dokumentov; prenos znanja med zaposlenimi je lažji in lahko postane 
del splošne kulture podjetja, 

• zmanjšanje časa, potrebnega za iskanje dokumentov, 
• sodelovanje med oddelki: soavtorji sodelujejo pri izdelavi istega dokumenta neodvisno 

od oddelka ali lokacije, 
• prihranki, predvsem z vidika hitrejšega izvajanja registracijskih procesov v fazi 

priprave, 
• varen in nadzorovan dostop do dokumentov, 
• odzivni čas zaposlenih je hitrejši; enostavna priprava poročil o statusu registracijske 

dokumentacije, 
• povečanje produktivnosti zaposlenih. 

 

7 Zaključek 
 
Za prodajo novega zdravila morajo farmacevtske družbe dobiti razna dovoljenja. Navadno jih 
dobijo po dolgotrajnem procesu, pri katerem predložijo ogromno dokumentacije, ki vključuje 
celotno raziskovalno in testno dokumentacijo o zdravilu. Pri sestavljanju lahko sodeluje tudi 
na tisoče ljudi po celem svetu, kar predstavlja velik organizacijski problem. V tem primeru  
uporaba dokumentacijskega sistema lahko zelo veliko pripomore k hitrejši in učinkovitejši 
izdelavi registracijskega dosjeja. Prej ko je zdravilo na trgu, prej se lahko začne žetev dobička. 
Nič ni nenavadno, če nekateri že  razmišljajo o strategiji skupnega dokumentacijskega sistema. 
Vendar ne papirnega, temveč elektronskega. 
 
Na trgu so danes različni dokumentacijski sistemi. Glede na potrebe poslovanja le določeni 
sistemi ustrezajo posamezni organizaciji. Večina sistemov daje možnost, da se procesi 
izdelave dokumentov uvedejo na enostaven način ter v celoti temeljijo na spletni tehnologiji. 
Potencialni potrošniki pri iskanju takšnih sistemov pridejo do problemov, kakšen sistem 
izbrati, kakšno funkcionalnost naj bi jim ponujal ter predvsem na kakšen način izračunati 
donosnost naložbe. Večja podjetja (npr. farmacevtska) pri pripravi analize svojih potreb 
oziroma pri izbiri dokumentacijskih sistemov vključujejo zunanje svetovalce. V praksi sem 
ugotovila, da marsikatero podjetje bodisi ne pripravi izračunov donosnosti naložbe bodisi 
poišče pomoč v našem podjetju, ki se ukvarja z uvajanjem teh sistemov. Predstavitev 
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elementov dokumentacijskega sistema, njegovih prednosti in slabosti, bodo kupcu v pomoč pri 
razumevanju delovanja takšnega sistema in njegovih pričakovanj.  
 
Strategija o enotnem dokumentacijskem sistemu ne bo rešitev vsem pretnjam, ki jih v podjetju 
identificiramo (kot je npr. reorganizacija zaposlenih). Osredotočenost na ta sistem je predvsem 
v pomoč pri reševanju nekaterih problemov v organizaciji, predvsem na področjih, kot je 
izdelava in upravljanje vsebine ter komunikacija s kupci. Strategija o enotnem sistemu je le 
del celotne skupne strategije, ki je usmerjena na nevarnosti v organizaciji ter predstavlja 
priložnosti. Odgovorni naj zagotovijo, da celotna organizacija oziroma zaposleni razumejo, 
kaj strategija o enotnem dokumentacijskem sistemu prinaša ter kaj ne.  
 
Mnoge organizacije uvidijo donosnost naložbe šele med implementacijo informacijskega 
sistema. Donosnost naložbe ugotovimo, ko stroške investicije odštejemo od potencialnih 
prihrankov. To so prihranki, ki se pokažejo kasneje v prihodnosti kot učinkovita investicija 
takšnega sistema. Izračuni donosnosti naložbe se naj preverjajo tudi po implementaciji 
(ugotavljanje dejanskih stroškov/prihrankov od planiranih). 
 
Metode izračunov, ki jih uporabljamo pri ocenjevanju različnih investicij, temeljijo predvsem 
na uspešnosti. Na osnovi teh kriterijev se praviloma odločamo, katere investicije bo podjetje v 
prihodnosti tudi izpeljalo. Ker mora izvedba investicije potekati učinkovito, uporabimo 
projektni pristop. Tu gre za zaključen proces, katerega namen je uresničitev zastavljenih ciljev 
projekta. Brez poznavanje organizacijsko-izvedbenega projekta ni mogoče dovolj natančno 
opredeliti vseh stroškov, kakor tudi potrebnega časa za izvedbo projekta ne. Natančna ocena 
višine stroškov, časovno trajanje, število resursov ... so bistveni elementi, ki jih potrebujemo 
za izračun uspešnosti investicije. 
 
Za izdelavo modela o pridobivanju podatkov izračuna donosnosti naložbe je malo domače  
literature. S pomočjo tuje literature ter osebnih izkušenj sem izdelala splošen model, ki 
prikazuje način zbiranja podatkov, katere podatke sem upoštevala pri izračunu ter način 
izračuna. Gre za način kvantificiranja dokumentacijskega sistema (donosnost naložbe) za 
registracijsko dokumentacijo v farmaciji. Najtrši oreh je bil zasnovati in prikazati koristi pri 
izdelavi dokumentacije v primeru uporabe elektronskega dokumentacijskega sistema.  
 
Med iskanjem po tuji literaturi in po spletnih straneh sem spoznala, da se v praksi uporabljajo 
različni načini izračunov koristi. Najpogostoješi način je prikazoval število dokumentov 
izdelanih v enem letu ter njihovo procentualno rast v nadaljnih letih. Na eni strani je ta način 
uporaben, kadar gre za prikaz stroškov oziroma koristi arhiviranja, porabe tonerjev, papirja ... 
Na drugi strani pa te metode niso prikazale realne slike same izdelave dokumentov, saj se 
nekateri dokumenti časovno različno izdelujejo. Zaradi tega sem dokumente razvrstila po 
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skupinah (življenjski cikel dokumentov, prvi registracijski dosje, naslednji registracijski dosje 
in variacije) ter na ta način prikazala, kakšna je časovna razlika v izdelavi teh dokumentov v 
papirnem in elektronskem sistemu.  
 
Potrebno je poudariti, da so viri teh podatkov nastali iz analize različnih farmacevtskih 
podjetij. Ker je bil namen naloge ugotoviti, ali je uvedba elektronskega dokumentacijskega 
sistema smiselna, sem po izračunu neto sedanje vrednosti in notranje stopnje donosa prišla do 
pozitivnega rezultata. Pri uvedbi takšnega sistema se naložba povrne v 3 letih in 6 mesecih (ob 
predvideni količini izdelanih dokumentov, prvega in naslednjega registracijskega dosjeja ter 
variacije). Poleg izračunov je potrebno upoštevati še neoprejemljive koristi, ki so hkrati 
izredno pomembne, vendar jih ni mogoče kvantificirati. Uvedba elektronskega sistema bi 
pomenila bistveni napredek v sistematizaciji dela z registracijsko dokumentacijo in s tem 
uvajanju harmonizacije v delu farmacevtskih podjetij.  
 
Elektronski dokumentacijski sistem je fleksibilen sistem, ki omogoča kasnejšo uvedbo tudi v 
ostale dele organizacije. Potrebno je izdelati le analizo dokumentov v ostalih delih 
organizacije ter jih vpeljati v sistem. Pri tem so stroški implementacije manjši kot med prvo 
implementacijo, saj so bogate izkušnje plod že realizirane implementacije in je zato uvedba 
hitrejša, cenejša in uspešnejša.  
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9 Slovar 
 

ANGLEŠKO SLOVENSKO 
Attribute Lastnost dokumenta; Atribut 
CFR – Code of Federal Register ZDA regulativa 
CTD – Common Technical Document Skupna tehnična dokumentacija 
EDMS – Electronic Document Management 
System 

Sistem za elektronsko upravljanje 
dokumentov 

EMEA - The European Agency for the 
Evaluation of Medicinal Products 

Evropska agencija za vrednotenje 
medicinskih proizvodov 

FDA – Food and Drug Administration Agencija za hrano in zdravila 
GMP - Good Manufacturing Practice  Dobra proizvodnja praksa 
IRR – Internal Rate of Return Notranja stopnja donosnosti 
NPV – Net Present Value Neto sedanja vrednost 
XML - Extended Markup Language Novejši jezik, ki omogoča ločen nadzor nad 

vsebino in obliko besedila v Web okolju. Xml 
je jezik za opis podatkov. 

WACC – Weighted Average Cost of Capital Tehtano povprečje stroškov kapitala 
Workflow Delovni tok 
 
 
.  
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10 Priloge 
 
Priloga 1: Pregled proizvajalcev EDMS sistemov ter njihov kratek 
opis 
 
1. Infotehna d.o.o. 
 
Infotehna (http://www.infotehna.si) nudi dokumentacijski sistem za upravljanje dokumentov 
in procesov, ki omogoča učinkovito ter uspešno obvladovanje velikih količin dokumentov, ne 
glede na njihov izvor (papirna ali elektronska oblika). Infotehna pri programskih rešitvah za 
zajemanje, upravljanje in arhiviranje dokumentov kot platformo uporablja programsko opremo 
vodilnih globalnih ponudnikov Documentum in Captiva Software. Z obema podjetjema že 
vrsto let uspešno poslovno sodeluje. Kakovostno delo, tudi na področju razvoja in uvajanja 
rešitev, potrjuje pridobljeni certifikat ISO 9001 ter uvajanje certifikata BS 7799 o 
informacijski varnosti. Lasten razvojni oddelek omogoča visoko fleksibilnost pri 
zadovoljevanju potreb njenih kupcev. 
 
V Infotehni gradijo sisteme za upravljanje dokumentov in procesov, ki jih učinkovito in 
uspešno povezujejo z drugimi informacijskimi sistemi. Največ izkušenj imajo v strogo 
reguliranih okoljih, kot je na primer farmacija, kjer so zaščita podatkov, zaupnost informacij in 
dokumentov, njihova razpoložljivost, neoporečnost in sledljivost osnovne zahteve, ki jim 
morajo ustrezati informacijski in dokumentacijski sistemi.  Ekipa visoko usposobljenih in 
motiviranih strokovnjakov Infotehne sodeluje pri razvoju ter uvajanju rešitev, njihovem 
trženju, svetovanju in izobraževanju uporabnikov ter širše strokovne publike.    
 
Sistemi za upravljanje dokumentov omogočajo izdelavo  specifičnih rešitev - aplikacij, ki so 
prilagojene tipu dokumentov, in z njimi učinkovito ter uspešno nadzorujejo:  
 

• splošno poslovno dokumentacijo (elektronsko vložišče, distribucija, 
verodostojen elektronski arhiv, pisarniško poslovanje, email integracija in tako 
naprej),  

• finančno dokumentacijo (arhiviranje, integracije z Navision, SAP, Oracle in 
drugi sistemi, e-likvidacija računov, arhiv izhodnih računov, pogodbe in drugo),  

• kadrovsko dokumentacijo (podatki in pogodbe o zaposlenih in druga 
dokumentacija),  

• tehnično dokumentacijo (acad slike, vodenje projektov in drugo),  
• produktno dokumentacijo,  
• projektno dokumentacijo,  
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• razvojno dokumentacijo,  
• dokumentacijo sistema kakovosti (izdelava, pregled, odobritev, distribucija, 

obrazci, postopki, ISO 9001, 14000, HAACAP in drugo),  
• podporo naročniški službi (prejeta naročila, obrazci in drugo),  
• upravljanje z znanjem (portali, management board portal, reporti, BSC, in 

drugo),  
• clipping,  
• verodostojen elektronski arhiv,  
• arhiviranje starih zapisov iz transakcijskih sistemov,  

in drugo. 
 
Dokumentacijski sistem lahko za učinkovitejšo povezavo poslovnih informacij integrirajo z 
drugimi informacijskimi sistemi, kot so na primer ERP sistemi (SAP R/3, Navision, Oracle, 
Baan in drugimi). Njihove aplikacije so v celoti izdelane v spletni tehnologiji. 
 
2. Documentum 
 
Sistem Documentum (http://www.documentum.com) omogoča izdelavo aplikacij, pri katerih 
je lahko uporabniški vmesnik v celoti izdelan v spletni tehnologiji, kar pomeni, da vsi 
pooblaščeni uporabniki obvladujejo dokumente ne glede na njihovo fizično lokacijo v 
poslovnem sistemu in tudi izven njega. 
 
Osrčje sistema Documentum je e-Content strežnik, ki vsebuje zbirke dokumentov in bogat niz 
dodatnih funkcionalnosti: on-line dostop do dokumentov, formalizacija procesov, workflow, 
verzioniranje, dinamična varnostna politika, sestavljanje dokumentov, pretvarjanje formatov, 
podpora XML dokumentov, elektronski podpis itd. e-Content strežnik omogoča upravljanje in 
kontrolo življenjskih ciklov od nastanka do pošiljanja dokumentov v potrditev in objave v 
želenem formatu. Documentum 4i Desktop in Intranet Client omogoča uporabnikom dostop in 
pregled lastnosti in vsebine dokumentov. Uporabniki lahko do vsebine dostopajo preko 
osebnega računalnika ali preko internetnega vmesnika – portala. Uporabniki aplikacije 
uporabljajo v obliki portalov, ki omogočajo vse dodatne funkcije in akcije, ki jih potrebujejo 
pri obvladovanju zapisov in dokumentov: izdelava, pregled, odobritev in distribucija, 
elektronsko podpisovanje, iskanje, sestavljanje dokumentov, sodelovanje v workflowu, 
obvladovanje procesov, ki temeljijo na obvladovanju zapisov itd. 
 
3. Liquent 
 
Liquent (http://www.liquent.com) je globalni dobavitelj regulatornih programskih rešitev in 
storitev za razvojno industrijo. Programska oprema in storitve Liquent-a zagotavlja kupcu, da 
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podpira določene standarde regulatornih ustanov po celem svetu, pomaga doseči kvalitetne, 
natančne in popolne podatke za izdelavo regulatornih poročil in predajo registracijske 
dokumentacije v pravem času. Z združenim in obsežnim znanjem na področju priprave 
dokumentov je Liquent izdelal aplikacijo na Infotehnini platformi my-Process: InSight 
Foundation. InSight Foundation je elektronski regulatorni dokumentacijski sistem namenjen 
specifično za regulatorno vsebino. Od standardnega dokumentacijskega sistema se razlikuje v 
tem, da so procesi konfigurirani po najboljši praksi in so pripravljeni za takojšnjo validacijo, ki 
jo farmacevtska podjetja morajo realizariti pred pripravo na produkcijo. 
 
4. IBM 
 
V IBM-u (http://www.ibm.com) si prizadevajo biti med vodilnimi na področju razvoja in 
proizvodnje najnaprednejših informacijskih tehnologij, vključno z računalniškimi sistemi, 
programsko opremo, omrežji, hranjenjem podatkov in mikroelektroniko. To napredno 
tehnologijo spreminjajo v vrednost za svoje stranke, s svojimi profesionalnimi rešitvami in 
podporo uporabnikom.  
 
IBM-ova rešitev za upravljanje dokumentov se imenuje ORION. ORION ponuja 
funkcionalnosti, kot so zajem, upravljanje, arhiviranje, ponovna uporaba ter delovni tok 
dokumentov.  
 
Priloga 2: Vprašanja za ponudnika 
 
Funkcionalnost Vprašanja 
Uporabniški vmesnik Ali je uporabniški vmesnik prilagojen avtorju na način, da le-ta vidi le tiste 

funkcije, ki jih potrebuje? 
Ali je uporabniški vmesnik konfigurabilen za posamezno skupino? 
Ali je uporabniški vmesnik konfigurabilen po profilu? 
Kakose da naučiti uporaba aplikacij? 
Ali se lahko uporabniški vmesnik glede na vlogo konfigurira? 

Priprava dokumenta Ali se lahko dokumenti izdelajo na podlagi preddefinirane predloge? 
Ali se dokumenti izdelajo po čarovniku? Ali je čarovnik konfigurabilen? 
Ali lahko avtor pri izdelavi dokumenta napolni lastnosti dokumenta? Ali je 
potrebno te lastnosti obvezno napolniti, oziroma ali so lastnosti 
konfigurabilne? 
Ali obstaja enostaven način zaklepanja/odklepanja dokumentov pri izdelavi 
dokumenta? Ali je dokument zaklenjen tako, da ga ostali avtorji ne morejo 
odkleniti in s tem spremeniti njegove vsebine? 
Kdo lahko izdela novo verzijo dokumenta? 
Ali lahko uporabniki, ki vidijo dokument, izdelajo zahtevo za novo 
spremembo? 

Sledljivost sprememb Ali so spremembe na dokumentu sledljive? 
Ali je mogoče videti, kateri uporabniki sodelujejo pri izdelavi dokumenta? 

Metapodatki Ali obstaja enostaven vpogled metapodatkov na dokumentu?  
Ali lahko vrednosti metapodatkov spreminjajo le posamezniki oziroma 
posamezne vloge? 
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Funkcionalnost Vprašanja 
Ali uporabnik zbira vrednosti iz predefinirane liste? 
Kako se na enostaven način dodajo novi atributi? 
Kako so shranjeni metapodatki? 

Relacije Ali se lahko vzpostavi relacija med dokumenti, ki so prevedeni, ter med 
njihovimi originali? 

Sestavljeni dokumenti Ali orodje podpira izdelavo sestavljenega dokumenta? 
Na kakšen način se povežejo dokumenti v sestavljen dokument? Povleči – 
spusti? 
Kakšni so načini izdelave kazal (bookmark, index ...) sestavljenega 
dokumenta? 

Pretvorba Ali se lahko dokumenti pretvorijo v PDF format? Ko je dokument izdelan, ali 
se ga lahko gleda le v PDF formatu? 

Elektronski podpis Ali lahko avtor elektronsko podpiše dokument?  
Ali je elektronski podpis v skladu z zakonom o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu? 
Ali je podprt elektronski podpis, oziroma ali se enostavno na posamezni 
nalogi določi, ali je potreben elektronski podpis? Kako se elektronski podpis 
verificira? 
Ali lahko administrator razveljavi elektronski podpis? 

Tiskanje Ali se lahko dokumente tiska kontrolirano in nekontrolirano?  
Ali se lahko določi, kateri uporabniki lahko tiskajo dokument nekontrolirano? 

Kopiranje Ali se lahko dokumenti kopirajo? 
Distribucija Kako poteka distribucija dokumenta? 
Brisanje Ali se lahko dokumenti pobrišejo, še preden postanejo veljavni? 
Izvoz/Uvoz Ali se lahko dokument izvozi iz dokumentacijskega sistema? 

Ali se lahko dokument uvozi v dokumentacijski sistem? Ali je možen serijski 
uvoz dokumentov? 
Katere formate dokumentov podpira dokumentacijski sistem? 

Delovni tok Ali je orodje za izdelavo delovnih tokov integrirano v dokumentacijskem 
sistemu ali je potrebno dodatno orodje? 
Na kakšen način se izdelajo diagrami procesa? Obstaja kakšna metodologija 
izdelave? 
Ali je uporabniški vmesnik za pripravo delovnih tokovo grafični? 
Ali obstajajo preddefinirane predloge delovnih tokov, ki se lahko uporabijo ali 
modificirajo? 
Kakšni so načini simulacije in testiranja procesa delovnega toka? 
Ali sistem podpira ad-hoc delovne tokove?  
Kako hitro se na dokumentu spremeni en tip delovnega toka na drugega? 
Ali so lahko naloge dodeljene posamezni vlogi ali posameznikom? Ali se 
lahko skupina dodeli v vlogo? 
Ali se lahko izdelajo izjeme znotraj delovnega tokova? 
Ali obstajajo načini za obveščanje uporabnikov? 
Ali lahko uporabnik pri obveščanju postavi alarm glede na določeno periodo? 
Ali je mogoče dodati komentar na dokument znotraj delovnega toka (npr. 
razlogi za zamudo ...)? 

Poročila Ali je lahko izdelovanje poročil omejeno samo za določene posameznike 
oziroma vloge? 
Katera so zagotovljena standardna poročila? 
Kako enostavno se izdela poročilo? 
Ali se lahko poročila izpišejo? Ali se lahko izvozijo iz sistema? 
Ali se lahko poročila izdelajo na podlagi izdelanih poizvedb metapodatkov? 
Ali se lahko izdela poročilo o statusu dokumentov ter o njihovih relacijah?          

Vloge Kako enostavno je izdelati oziroma spremeniti vlogo? 
Verzioniranje Ali je vsak element verzioniran posamezno? 

Kakšni tipi verzioniranja obstajajo? 
Ali se predhodna verzija dokumenta arhivira medtem ko nastane nova verzija 
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Funkcionalnost Vprašanja 
veljavna? Ali lahko uporabnik dokument postavi v arhiv med njegovo 
izdelavo? 
Ali se lahko vsebina shrani kot ista verzija, kot nova verzija ali uporabnik lahko 
izbira način verzioniranja? 
Ali se lahko verzionirajo vrednosti metapodatkov na dokumentu? 

Iskalnik Kakšno je razpoložljivo orodje za iskanje dokumentov? 
Kakšen tip iskanja je podprt (npr. metapodatki, iskanje po vsebini, poizvedbe 
...)? 
Ali iskalnik upošteva varnostno politiko? 
Kako se iščejo arhivirani dokumenti? 
Ali se lahko shranijo rezultati iskanja?  
Ali se lahko izdela poročilo glede na rezultat iskanja? 

Varnostna politika Kakšen varnostni sistem je na voljo za dokumente, ki so zaupne narave? 
Kakšni nivoji varnosti so na voljo (npr. za izdelavo, samo za branje, samo za 
branje metapodatkov ...)? 
Kakšni so nivoji varnostne politike? 
Kako so varnostne spremembe in administracija sledovana in kakšna so 
poročila? 

 
 
Priloga 3: Dokumenti registracijske dokumentacije 
  
MODUL 1 
  

CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

1.0 Cover letter Spremno pismo Spremno pismo, v katerem je 
opisano, za kakšno zdravilo gre, ter 
naziv vlagatelja registracije 

1.1 Comprehensive table of 
content 

Izčrpen pregled celotne 
vsebine 

Kazalo vseh modulov 

1.2 Application form Formular za prošnjo Prijava oziroma obnova predloga za 
izdajo dovoljenja za prodajo zdravila; 
to je z zakonodajo predpisan 
formular, ki ga mora izpolniti in oddati 
vlagatelj registracijske dokumentacije; 
obrazec vloge. 

1.3 Product information Podatki o zdravilu Ni dokumenta - naslov poglavja 
1.3.1 Summary of Product 

Characteristics, Labelling 
and Package leaflet 

Povzetek o karakteristiki 
zdravila, etiketi ter 
navodila za uporabo 

Povzetek glavnih značilnosti zdravila 

1.3.2 Mock-up Predlog embalaže Predlog embalaže vlagateljevega 
zdravila, ki prikazuje sliko embalaže, 
kakršno naj bi vlagatelj uporabljal za 
novo zdravilo; besedilo zunanje in 
primarne ovojnine 

1.3.3 Specimen Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo 
1.3.4 Readability Testing Osnutki in vzorci 

ovojnine 
Osnutki in vzorci ovojnine 

1.3.5 SPCs already approved 
in the Member States 

Povzetki o karakteristiki 
zdravila, ki so odobrena 
v državah članicah 

Dokument velja za MRP proces 
registracije proizvoda; povzetki 
glavnih značilnosti zdravila, odobreni 
v državah članicah 
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CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

1.4 Information about the 
experts 

Življenjepisi o ekspertih Ni dokumenta - naslov poglavja 

1.4.1 Quality Življenjepisi o ekspertih 
za kakovost zdravila 

Podatki o izvedencu za 
dokumentacijo o kakovosti zdravila 

1.4.2 Non-clinical Življenjepisi o ekspertih 
za ne-klinično 
dokumentacijo 

Podatki o izvedencu za neklinično 
dokumentacijo 

1.4.3 Clinical Življenjepisi o ekspertih 
za klinično 
dokumentacijo 

Podatki o izvedencu za klinično 
dokumentacijo 

1.5 Specific requirements for 
different types of 
application 

Posebne zahteve za 
različne vrste vlog 

Ni dokumenta - naslov poglavja 

1.5.1 Information for 
Bibliographical 
Applications 

Informacije o 
bibliografski aplikaciji 

Podatki, potrebni za bibliografsko 
vlogo; aplikacija bazirana na 
literaturnih podatkih 

1.5.2 Information for Abridged 
Applications 

Informacije o skrajšani 
aplikaciji 

Podatki, potrebni za 
skrajšano/generično vlogo; Aplikacija 
bazirana na originalu 

1.6 Environmental risk 
assessment 

Ocena tveganj na okolje Tveganja na okolje pri uporabi 
zdravila – aneks 

  
 
MODUL 2: COMMON TECHNICAL DOCUMENT SUMMARIES (POVZETKI 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE) 
  

CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

2.1 Comprehensive table of 
content 

Izčrpen pregled celotne 
vsebine 

Kazalo modulov 2, 3, 4 in 5 

2.2 Introduction Uvod Predstavitev, ki vsebuje naziv 
podjetja, naziv učinkovine proizvoda, 
oblika, jakost ... 

2.3 Quality overall summary - 
Introduction 

Uvod Predstavitev, ki vsebuje naziv 
učinkovine, oblika, jakost ...; celoten 
povzetek o kakovosti 

2.3.S Drug substance Učinkovina proizvoda 1) Glavne informacije: o učinkovini, 
molekularna formula, molekularna 
masa, videz, topljivost 2) Proizvajalci 
ter sedež proizvodnje 3) Opis 
proizvodnega procesa ter kontrola 
procesa 4) Karakteristike učinkovine 
5) Kontrola zdravilne učinkovine 
(interna specifikacija) 6) Analitski 
postopki (analitske metode) 7) 
Validacija analitskih postopkov 
(rezultati serijske analize) 8) 
Referenčni standardi ali materiali 9) 
Materiali končne embalaže-ovojnina 
10) Stabilnost (povzetek stabilnosti in 
zaključki, protokoli o stabilnosti,...) 
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CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

2.3.P Drug product Zdravilo 1) Opis in sestava zdravila 2) Razvoj 
zdravila 3) Proizvajalci aktivne 
učinkovine in proizvoda 4) Kontrola 
pomožnih snovi 5) Kontrola zdravila 
6) Referenčni standardi ali materiali 7) 
Materiali končne embalaže-ovojnina 
8) Stabilnost (povzetek stabilnosti in 
zaključki, protokoli o stabilnosti ...) 

2.3.A Appendices Dodatki 1) Prostori in oprema 2) Vrednotenje 
varnosti naključno navzočih tujih 
snovi 3) Nove pomožne snovi 

2.3.R Regional information Regionalne informacije Proces validacijskega protokola, 
materiali živalskega izvora, certifikati 
o ustreznosti monografije iz evropske 
farmakopeje 

2.4  Nonclinical Overview  Pregled neklinične 
dokumentacije 

Pregled strategije nekliničnih testiranj, 
farmakologija (nauk o zdravilih), 
farmakokinetika, toksikologija (nauk o 
strupih) 

2.5  Clinical Overview Pregled klinične 
dokumentacije 

1) Utemeljitev razvoja zdravila 2) 
Pregled biofarmacevtskih podatkov 3) 
Pregled klinične farmakologije 4) 
Pregled učinkovitosti 5) Pregled 
varnosti 6) Zaključki ovrednotenja 
koristi in tveganja 7) Reference iz 
literature  

2.6 Nonclinical Written and 
Tabulated Summaries 

Povzetek neklinične 
dokumentacije 

Povzetek neklinične dokumentacije 

2.6.1 Introduction Uvod Uvod v povzetek neklinične 
dokumentacije 

2.6.2 Pharmacology written 
Summary 

Pisni povzetek 
farmakoloških podatkov 

1) Kratek povzetek 2) Primarna 
farmakodinamika 3) Sekundarna 
farmakodinamika 4) Farmakološke 
študije varnosti 5) Farmakodinamične 
interakcije 6) Razprava in zaključki 7) 
Preglednice in diagrami 

2.6.3 Pharmacology tabulated 
Summary 

Tabelarični povzetek 
farmakoloških podatkov 

Tabelarični povzetek farmakoloških 
podatkov 

2.6.4 Pharmacokinetics Written 
Summary 

Tabelarični povzetek 
farmakokinetičnih 
podatkov 

1) Kratek povzetek 2) Analiza metode 
3) Absorpcija 4) Porazdelitev 5) 
Metabolizem 6) Izločanje 7) 
Farmakokinetične interakcije 8) Druge 
farmakokinetične študije 9) Razprava 
in zaključki 10) Preglednice in 
diagrami 

2.6.5 Pharmacokinetics 
tabulated Summary 

Tabelarični povzetek 
farmakokinetičnih 
podatkov 

Tabelarični povzetek 
farmakokinetičnih podatkov 
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CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

2.6.6 Toxicology Written 
Summary 

Pisni povzetek 
toksikoloških podatkov 

1) Kratek povzetek 2) Toksičnost pri 
enkratnem odmerku 3) Toksičnost pri 
ponavljajočih odmerkih 4) 
Genotoksičnost 5) Kancerogenost 6) 
Toksičen vpliv na sposobnost 
razmoževanja ter toksičnost za 
zarodek in plod 7) Lokalno 
prenašanje 8) Druge študije 
toksičnosti (če obstajajo) 9) Razprava 
in zaključki 10) Preglednice in 
diagrami 

2.6.7 Toxicology Tabulated 
Summary 

Tabelarični povzetek 
toksikoloških podatkov 

Tabelarični povzetek toksikoloških 
podatkov 

2.7  Clinical summary Povzetki klinične 
dokumentacije 

Povzetki klinične dokumentacije 

2.7.1 Summary of 
Biopharmaceutic Studies 
and Associated Analytical 
Methods 

Povzetek 
biofarmacevtskih študij 
in v njih uporabljenih 
analiznih metod 

1) Osnove in pregled 2) Povzetek 
izsledkov posameznih študij 3) 
Primerjava in analiza izsledkov študij 
4) Dodatek 

2.7.2 Summary of Clinica 
Pharmacology Studies 

Povzetek študij klinične 
farmakologije 

1) Osnove in pregled 2) Povzetek 
izsledkov posameznih študij 3) 
Primerjava in analiza izsledkov študij 
4) Posebne študije 5) Dodatek 

2.7.3 Summary of Clinical 
Efficacy 

Povzetek klinične 
učinkovitosti 

1) Osnove in pregled klinične 
učinkovitosti 2) Povzetek izsledkov 
posameznih študij 3) Primerjava in 
analiza izsledkov študij 4) Analiza 
kliničnih podatkov pomembnih za 
priporočila o odmerjanju 5) Trajanje 
učinkovitiosti in/ali prenašanje 6) 
Dodatek 

2.7.4 Summary of Clinical 
Safety 

Povzetek klinične 
varnosti 

1) Izpostavljenosti zdravilu 2) 
Neželeni dogodki 3) Ocene kliničnih 
laboratorijskih testov 4) Vitalni znaki, 
fizikalne in druge ugotovitve v zvezi z 
varnostjo 5) Varnost v posebnih 
skupinah in situacijah 6) Podatki po 
trženju 7) Dodatek 

2.7.5 Literature References Reference iz literature Popis ter odrezki vseh člankov, 
katerih referenca je v dokumentih  

2.7.6 Synopses of Individual 
Studies 

Strnjen pregled 
posameznih študij 

Strnjen pregled posameznih študij 

  
 
MODUL 3: QUALITY (KAKOVOST) 
  

CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

3.1 Table of contents of 
module 3 

Kazalo Pregled vsebine 3. modula 

3.2 Body of data Podatki Ni dokumenta - naslov poglavja 
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CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

3.2.S Drug substance - DMF Zdravilna učinkovina/e Ni dokumenta - naslov poglavja 

3.2.S.1  General Information Splošni podatki Ni dokumenta - naslov poglavja 
3.2.S.1.1 Nomenclature Nomenklatura Informacije o nomenklaturi (izrazi) 

učinkovine končnega izdelka (naziv 
učinkovine, kratko ime, kemično ime 
...) 

3.2.S.1.2 Structure Struktura Struktura formule, molekule ter masa 
molekule 

3.2.S.1.3 General Properties Splošne lastnosti Splošne lastnosti učinkovine 
končnega izdelka (opis, topljivost, 
potencialna izometrija, polimorfizem – 
mnogoličnost ...) 

3.2.S.2  Manufacture Izdelava (Proizvodnja) Ni dokumenta - naslov poglavja 
3.2.S.2.1 Manufacturer(s) Izdelovalci Proizvajalci ter njihov sedež 

proizvodnje 
3.2.S.2.2 Description of 

Manufacturing Process 
and Controls 

Opis postopka izdelave 
in medprocesne kulture 

Informacije o procesu proizvodnje in 
kontrole procesa 

3.2.S.2.3 Control of Materials Kontrola snovi in 
materialov 

Materiali, ki so uporabljeni v 
proizvodnji učinkovine (npr. surovi 
materiali, njihovi učinki, topljivost ...) 
so našteti; v katerem delu proizvodnje 
se pojavijo; informacije o kakovosti in 
kontroli teh materialov; informacije, ali 
so ti materiali uporabljeni v skladu s 
standardi 

3.2.S.2.4 Controls of Critical Steps 
and Intermediates 

Kontrole kritičnih 
korakov in 
intermediatov 

Testiranja in sprejemni kriteriji za 
kritične korake ter informacije o 
kvaliteti in kontroli intermediatov 

3.2.S.2.5 Process Validation and/or 
Evaluation 

Validacija in/ali 
vrednotenje postopka 
izdelave 

Validacija procesov in/ali študije za 
proces razkuževanja in sterilizacije 

3.2.S.2.6 Manufacturing Process 
Development 

Razvoj postopka 
izdelave 

Opis sprememb v procesih 
proizvodnje v proizvajanju nekliničnih, 
kliničnih ... 

3.2.S.3  Characterisation Karakterizacija Ni dokumenta - naslov poglavja 
3.2.S.3.1 Elucidation of Structure 

and other Characteristics 
Razlaga strukture in 
drugih značilnosti 

Razlaga strukture in drugih značilnosti

3.2.S.3.2 Impurities Nečistoče Poročilo o profilu nečistoč referenčnih 
vzorcev 

3.2.S.4 Control of Drug učinkovine Kontrola zdravilne 
učinkovine 

Ni dokumenta - naslov poglavja 

3.2.S.4.1 Specification    Specifikacije Specifikacija za učinkovino, ki 
predpisuje parametre, ki jim mora 
učinkovina ustrezati, da jo lahko 
proizvajalec uporabi v proizvodnji 
novega zdravila 

3.2.S.4.2 Analytical procedure Analizni postopki Opisi postopkov za določanje 
ustreznosti učinkovine 
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CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

3.2.S.4.3 Validation of analytical 
procedure 

Validacija analiznih 
postopkov 

Podatki o validaciji uporabljenih 
analitskih postopkov za učinkovino, ki 
potrjujejo natančnost, robustnost, 
ponovljivost in specifičnost teh metod 

3.2.S.4.4 Batch Analyses   Analizno preskušanje 
serij 

Analitski certifikat za učinkovino, ki 
podaja rezultate konkretne analize 
učinkovine in potrjuje, da so rezultati v 
mejah, predpisanih s specifikacijo 

3.2.S.4.5  Justification of 
Specification   

Utemeljitev specifikacije Poročilo o pripravi specifikacije 

3.2.S.5 Reference Standards or 
Materials    

Referenčni standardi ali 
materiali 

Referenčni standardi ali materiali, 
uporabljeni za testiranje učinkovine 

3.2.S.6 Container Closure System Ovojnina Opis končne embalaže ter 
predstavitev materiala za primarno in 
sekundarno pakiranje 

3.2.S.7 Stability Stabilnost Ni dokumenta - naslov poglavja 
3.2.S.7.1 Stability Summary and 

Conclusions 
Povzetki in zaključki o 
stabilnosti 

Povzetki rezultatov in zaključki o 
študijah stabilnosti 

3.2.S.7.2 Post-approval Stability 
Protocol and Stability 
Commitment 

Protokol stabilnosti Program testiranja stabilnosti 

3.2.S.7.3 Stability Data Podatki o stabilnosti Rezultati o študiji stabilnosti 
3.2.P Drug product Zdravilo Ni dokumenta - naslov poglavja 
3.2.P.1 Description and 

Composition of the Drug 
Product 

Opis in sestava zdravila Opis oblike, sestava proizvoda, 
embalaža proizvoda 

3.2.P.2 Pharmaceutical 
Development    

Razvoj zdravila Poročilo o razvoju 

3.2.P.3  Manufacture    Izdelava (Proizvodnja) Ni dokumenta - naslov poglavja 
3.2.P.3.1 Manufacturer(s) Izdelovalci Ime, naslov, država proizvajalca in 

kratek opis proizvodnjih korakov 
3.2.P.3.2 Batch Formula Proizvodna sestavnica 

serije 
Seznam sestavin glede na obliko 
doze 

3.2.P.3.3 Description of 
Manufacturing Process 
and Process Controls 

Opis postopka izdelave 
in medprocesne 
kontrole 

Diagrami ter opis procesa proizvodnje 

3.2.P.3.4 Controls of Critical Steps 
and Intermediates 

Kontrola kritičnih 
korakov in 
intermediatov 

Testne procedure 

3.2.P.3.5 Process Validation and/or 
Evaluation 

Validacija in/ali 
vrednotenje postopka 
izdelave 

Opis procesa validacije, ocenitev 
tveganosti validacijskih parametrov, 
poročila validacije procesa 

3.2.P.4 Control of Excipients    Kontrola pomožnih 
snovi 

Ni dokumenta - naslov poglavja 

3.2.P.4.1 Specifications Specifikacija Specifikacija za končni izdelek, ki 
predpisuje parametre, ki jim mora 
končni izdelek ustrezati, da ga lahko 
sprosti v prodajo 

3.2.P.4.2 Analytical procedures Analizni postopki Opisi postopkov za določanje 
ustreznosti končnega izdelka 
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CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

3.2.P.4.3  Validation of Analytical 
Procedures 

Validacija analiznih 
postopkov 

Podatki iz validacij uporabljenih 
analitskih metod za končni izdelek, ki 
potrjujejo natančnost, robustnost, 
ponovljivost in specifičnost teh metod 

3.2.P.4.4 Justification of 
Specification 

Utemeljitev specifikacije Poročilo o pripravi specifikacije 

3.2.P.4.5 Excipients of Human or 
Animal Origin (CMC) 

Pomožne snovi 
človeškega ali 
živalskega izvora 

Pomožne snovi človeškega ali 
živalskega izvora 

3.2.P.4.6 Novel Excipients Nove pomožne snovi Nove pomožne snovi 
3.2.P.5 Control of Drug Product    Kontrola zdravila Ni dokumenta - naslov poglavja 
3.2.P.5.1  Specification(s)    Specifikacije Specifikacija za končni izdelek, ki 

predpisuje parametre, ki jim mora 
končni izdelek ustrezati, da ga lahko 
sprosti v prodajo 

3.2.P.5.2 Analytical procedures    Analizni postopki Opisi postopkov za določanje 
ustreznosti končnega izdelka. 

3.2.P.5.3  Validation of Analytical 
Procedures    

Validacija analiznih 
postopkov 

Podatki iz validacij uporabljenih 
analitskih metod za končni izdelek, ki 
potrjujejo natančnost, robustnost, 
ponovljivost in specifičnost teh metod 

3.2.P.5.4  Batch Analyses    Analizno preskušanje 
serij 

Analitski certifikat za končni izdelek, ki 
podaja rezultate konkretne analize 
izdelka in potrjuje, da so rezultati v 
mejah, predpisanih s specifikacijo 

3.2.P.5.5  Characterisation of 
Impurities    

Karakterizacija nečistoč Poročilo o profilu nečistoč referenčnih 
vzorcev 

3.2.P.5.6 Justification of 
Specifications    

Utemeljitev specifikacije Poročilo o pripravi specifikacije 

3.2.P.6 Reference Standards or 
Materials    

Referenčni standardi ali 
materiali 

Opis standardov, uporabljenih pri 
analizah končnega izdelka 

3.2.P.7. Container Closure System   Ovojnina Specifikacija za vsak embalažni 
element, ki element opiše in predpiše 
parametre, ki jim mora ustrezati, da 
ga lahko uporabimo za pakiranje 
zdravila; dokument prav tako vsebuje 
analitski certifikat embalažnih 
elementov, ki podajajo rezultate 
meritev iz seznama metod in 
potrjujejo, da so rezultati, dobljeni za 
posamezni embalažni element v 
mejah, določenih s specifikacijo 

3.2.P.8  Stability Stabilnost Ni dokumenta - naslov poglavja 
3.2.P.8.1 Stability Summary and 

Conclusions 
Povzetek o stabilnosti 
in zaključki 

Povzetek o stabilnosti in zaključki 

3.2.P.8.2 Post-approval Stability 
Protocol and Stability 
Comitment 

Program testiranja 
stabilnosti ter stabilitetni 
izrek 

Zaveza o nadaljevanju študija, s 
katero farmacevtska firma potrdi, da 
bo med redno proizvodnjo zdravila s 
stabilnostnimi študijami v realnem 
času neprestano spremljala kakovost 
proizvedenih zdravil 

3.2.P.8.3 Stability Data Podatki o stabilnosti Stabilnostno poročilo, ki opisuje 
izvedene študije in rezultate 
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CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

3.2.A Appendices Dodatki Ni dokumenta - naslov poglavja 
3.2.A.1 Facilities and Equipment   Prostori in oprema Opis strojne opreme v proizvodnem 

obratu ter njihovo pripravo, čiščenje, 
sterilizacijo ...; dokument mora 
vsebovati postopke, kot so termini 
čiščenje, da bi se preprečile razne 
okužbe 

3.2.A.2 Adventitious Agents 
Safety Evaluation  

Ovrednotenje varnosti 
naključno navzočih tujih 
snovi 

Informacije, ki določajo tveganja z 
ozirom na možnostne okužbe s tujimi 
predstavniki 

3.2.A.3 Excipients Nove pomožne snovi Nove pomožne snovi 
3.2.R Regional information 

(Refer to regional 
guidances) 

Regionalne informacije Kakršnekoli dodatne informacije o 
učinkovini ali o končnem izdelku za 
vsako regijo; kot npr. Diagram 
validacije procesa za končni izdelek 

3.3 Literature reference Literaturne reference Popis ter odrezki vseh člankov, 
katerih referenca je v dokumentih  

  
 
MODUL 4: NONCLINICAL STUDY REPORTS (POROČILA NEKLINIČNIH ŠTUDIJ) 
  

CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

4.1 Table of contents of 
module 4 

Kazalo Pregled vsebine 4. modula 

4.2. Study reports Podatki Ni dokumenta - naslov poglavja 
4.2.1 Pharmacology Farmakologija Ni dokumenta - naslov poglavja 
4.2.1.1 Primary 

Pharmacodynamics 
Primarna 
farmakodinamika 

Primarna farmakodinamika 

4.2.1.2 Secondary 
Pharmacodynamics 

Sekundarna 
farmakodinamika 

Sekundarna farmakodinamika 

4.2.1.3 Safety Pharmacology Farmakologija varnosti Farmakologija varnosti 
4.2.1.4 Pharmacodynamic Drug 

Interactions 
Farmakodinamične 
interakcije 

Farmakodinamične interakcije 

4.2.2 Pharmacokinetics Farmakokinetika Farmakokinetika 
4.2.2.1 Analytical Methods and 

Validation Reports 
Uporabljene analizne 
metode in poročila o 
validaciji 

Uporabljene analizne metode in 
poročila o validaciji 

4.2.2.2 Absorption Absorbcija Absorbcija 
4.2.2.3 Distribution Distribucija Distribucija 
4.2.2.4 Metabolism Metabolizem Metabolizem 
4.2.2.5 Excretion Izločanje Izločanje 
4.2.2.6 Pharmacokinetic Drug 

Interactions 
Farmakokinetične 
interakcije 

Farmakokinetične interakcije 

4.2.2.7 Other Pharmacokinetic 
Studies 

Druge farmakokinetične 
študije 

Druge farmakokinetične študije 

4.2.3 Toxicology Toksikologija Toksikologija 
4.2.3.1 Single-Dose Toxicity (in 

order by species, by 
route) 

Toksičnost po 
enkratnem odmerku 

Toksičnost po enkratnem odmerku 



 
 - 13- 

     Dokumentacijski sistem v farmacevtskem podjetju 

CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

4.2.3.2 Repeat-Dose Toxicity (in 
order by species, by route, 
by duration;including 
supportive toxicokinetics 
evaluations) 

Toksičnost po 
ponovljenih odmerkih 

Toksičnost po ponovljenih odmerkih 

4.2.3.3 Genotoxicity Genotoksičnost Genotoksičnost 
4.2.3.4 Carcinogenicity (including 

supportive toxicokinetics 
evaluations) 

Kancerogenost Kancerogenost 

4.2.3.5 Reproductive and 
Developmental Toxicity 

Reproduktivna 
toksičnost 

Reproduktivna toksičnost 

4.2.3.6  Local Tolerance  Lokalno prenašanje Lokalno prenašanje 
4.2.3.7 Other Toxicity Studies (if 

available) 
Druge toksikološke 
študije 

Druge toksikološke študije 

4.3 Literature References  Literaturne reference Popis ter odrezki vseh člankov katerih 
referenca je v dokumentih  

  
 
MODUL 5: CLINICAL STUDY REPORTS (POROČILA KLINIČNIH ŠTUDIJ) 
 

CTD 
poglavje 

Naziv dokumenta 
(original) 

Naziv dokumenta Opis dokumenta 

5.1 Table of contents of 
module 5 

Kazalo Pregled vsebine 5. modula 

5.2 Tabular Listing of All 
Clinical Studies 

Tabelaričen prikaz vseh 
kliničnih študij 

Tabelaričen prikaz vseh kliničnih 
študij 

5.3 Clinical Study Reports Poročila kliničnih študij Poročila kliničnih študij 
5.3.1 Reports of 

Biopharmaceutic Studies 
Poročila 
biofarmacevtskih študij 

Poročila biofarmacevtskih študij, ki 
vsebuje tudi bioekvivalenčno študijo 

5.3.2 Reports of Studies 
Pertinent to 
Pharmacokinetics using 
Human Biomaterials 

Poročila 
farmakokinetičnih študij 
na človeških bioloških 
materialih 

Poročila farmakokinetičnih študij na 
človeških bioloških materialih 

5.3.3 Reports of Human 
Pharmacokinetic (PK) 
Studies 

Poročila 
farmakokinetičnih študij 
na ljudeh 

Poročila farmakokinetičnih študij na 
ljudeh 

5.3.4 Reports of Human 
Pharmacodynamic (PD) 
Studies 

Poročila 
farmakodinamičnih 
študij na ljudeh 

Poročila farmakodinamičnih študij na 
ljudeh 

5.3.5 Reports of Efficacy and 
Safety Studies 

Poročila študij 
učinkovitosti in varnosti 

Poročila študij učinkovitosti in varnosti 

5.3.6 Reports of Postmarketing 
Experience 

Poročila o izkušnjah pri 
trženju zdravila  

Poročila o izkušnjah pri trženju 
zdravila  

5.3.7 Case Report Forms and 
Individual Patient Listings 

Obrazci primerov 
poročil in seznami 
posameznih pacientov 

Obrazci primerov poročil in seznami 
posameznih pacientov 

5.4 Literature References  Literaturne reference Popis ter odrezki vseh člankov katerih 
referenca je v dokumentih  
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Priloga 4: Tabele prihrankov za posamezno leto 
 

Tabela 24: Leto 1 
 

Priprava dokumentacije 
1 
dosje 

več 
dosjejev 

čas -
papirni 
sistem 

čas -
elektronski 
sistem 

 Papirni 
sistem 

 Elektronski 
sistem 

Priprava dokumentov - življenjski cikel 1 462 4620 300300 300300 74474,40 74474,40 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 2 60 600 72000 54000 17856,00 13392,00 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 3 23 230 20700 17250 5133,60 4278,00 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 4 18 180 21600 16200 5356,80 4017,60 
Priprava prvega registracijskega dosjeja za 10 dosjejev   10 35 15 41666,45 17857,05 
Priprava naslednjega registracijskega dosjeja za 300 dosjejev   300 11 4,25 392855,10 151784,93 
Priprava 1 variacije na 300 dosjejev   300 57 9,00 6785,68 1071,42 
Skupaj         544128,03 266875,40 
Arhiviranje             
Zaposlen en človek         30000   
Strošek arhiviranja         1395 3000 
Skupaj         31395 3000 
Papir             
Strošek papirja         39525 9300 
Strošek tonerja         59287,5 13950 
Stroški registratorja         5928,75 1395 
Skupaj         104741,25 24645 
Tehnologija             
Fotokopirni stroj (33,3 %)         3330  
Strežniki (33,3 %)           10323 
Skenerji (33,3 %)           2763,9 
Dokumentacijski sistem za 50 uporabnikov (33,3 %)           19980 
Sistem za zajem dokumentov (33,3 %)           2397,6 
Sistem za pretvorbo dokumentov v PDF format (33,3 %)           6660 
Predpripravljena vsebina konfiguracije za potrebe registracije (33,3 
%)           79920 
Stroški vzdrževanja programske opreme (20 %)           65440 
Stroški vzdrževanja strojne opreme (15 %)         1500 5895 
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Priprava dokumentacije 
1 
dosje 

več 
dosjejev 

čas -
papirni 
sistem 

čas -
elektronski 
sistem 

 Papirni 
sistem 

 Elektronski 
sistem 

Skupaj         4830 193379,5 
Stroški svetovanja in izobraževanja             
Izobraževanje          
Analiza obstoječega stanja in modeliranje          
Konfiguracija sistema          
Skupaj         0 0 
Stroški zaposlenih v/po fazi implementacije             
Zaposleni vključeni v implementaciji          
Stroški zaposlenih po implementaciji (admin)         30000 
Skupaj         0 30000,00 
Skupaj leto 1         685094,28 517899,90 
Razlika         167194,38   

Vir:Lastni izračuni 
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Tabela 25: Leto 2 

 

Priprava dokumentacije 
1 
dosje 

več 
dosjejev 

čas -
papirni 
sistem 

čas -
elektronski 
sistem 

 Papirni 
sistem 

 Elektronski 
sistem 

Priprava dokumentov - življenjski cikel 1 462 5544 360360 360360 89369,28 89369,28 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 2 60 720 86400 64800 21427,20 16070,40 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 3 23 276 24840 20700 6160,32 5133,60 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 4 18 216 25920 19440 6428,16 4821,12 
Priprava prvega registracijskega dosjeja za 12 dosjejev   12 35 15 49999,74 21428,46 
Priprava naslednjega registracijskega dosjeja za 330 dosjejev   330 11 4,25 432140,61 166963,42 
Priprava 1 variacije na 330 dosjejev   330 57 9,00 6785,68 1071,42 
Skupaj         612310,99 304857,70 
Arhiviranje             
Zaposlen en človek         30000   
Strošek arhiviranja         1539 3000 
Skupaj         31539 3000 
Papir             
Strošek papirja         43605 10260 
Strošek tonerja         65407,5 15390 
Stroški registratorja         6540,75 1539 
Skupaj         115553,25 27189 
Tehnologija             
Fotokopirni stroj (33,3 %)         3330  
Strežniki (33,3 %)           10323 
Skenerji (33,3 %)           2763,9 
Dokumentacijski sistem za 50 uporabnikov (33,3 %)           19980 
Sistem za zajem dokumentov (33,3 %)           2397,6 
Sistem za pretvorbo dokumentov v PDF format (33,3  %)           6660 
Predpripravljena vsebina konfiguracije za potrebe registracije (33,3 
%)           79920 
Stroški vzdrževanja programske opreme (20 %)           65440 
Stroški vzdrževanja strojne opreme (15 %)         1500 5895 
Skupaj         4830 193379,5 
Stroški svetovanja in izobraževanja             
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Priprava dokumentacije 
1 
dosje 

več 
dosjejev 

čas -
papirni 
sistem 

čas -
elektronski 
sistem 

 Papirni 
sistem 

 Elektronski 
sistem 

Izobraževanje          
Analiza obstoječega stanja in modeliranje          
Konfiguracija sistema          
Skupaj         0 0 
Stroški zaposlenih v/po fazi implementacije             
Zaposleni vključeni v implementaciji          
Stroški zaposlenih po implementaciji (admin)         30000 
Skupaj         0 30000,00 
Skupaj leto 1         764233,24 558426,20 
Razlika         205807,04   

Vir:Lastni izračuni 
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Tabela 26: Leto 3 
 

Priprava dokumentacije 
1 
dosje 

več 
dosjejev 

čas -
papirni 
sistem 

čas -
elektronski 
sistem 

 Papirni 
sistem 

 Elektronski 
sistem 

Priprava dokumentov - življenjski cikel 1 462 5544 360360 360360 89369,28 89369,28 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 2 60 720 86400 64800 21427,20 16070,40 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 3 23 276 24840 20700 6160,32 5133,60 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 4 18 216 25920 19440 6428,16 4821,12 
Priprava prvega registracijskega dosjeja za 12 dosjejev   12 35 15 49999,74 21428,46 
Priprava naslednjega registracijskega dosjeja za 360 dosjejev   360 11 4,25 471426,12 182141,91 
Priprava 1 variacije na 360 dosjejev   360 59 9,00 7023,77 2142,85 
Skupaj         651834,59 321107,62 
Arhiviranje             
Zaposlen en človek         30000   
Strošek arhiviranja         1674 3000 
Skupaj         31674 3000 
Papir             
Strošek papirja         47430 11160 
Strošek tonerja         71145 16740 
Stroški registratorja         7114,5 1674 
Skupaj         125689,5 29574 
Tehnologija             
Fotokopirni stroj (33,3 %)         3330  
Strežniki (33,3 %)           10323 
Skenerji (33,3 %)           2763,9 
Dokumentacijski sistem za 50 uporabnikov (33,3 %)           19980 
Sistem za zajem dokumentov (33,3 %)           2397,6 
Sistem za pretvorbo dokumentov v PDF format (33,3 %)           6660 
Predpripravljena vsebina konfiguracije za potrebe registracije (33,3 
%)           79920 
Stroški vzdrževanja programske opreme (20 %)           65440 
Stroški vzdrževanja strojne opreme (15 %)         1500 5895 
Skupaj         4830 193379,5 
Stroški svetovanja in izobraževanja             
Izobraževanje          
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Priprava dokumentacije 
1 
dosje 

več 
dosjejev 

čas -
papirni 
sistem 

čas -
elektronski 
sistem 

 Papirni 
sistem 

 Elektronski 
sistem 

Analiza obstoječega stanja in modeliranje          
Konfiguracija sistema          
Skupaj         0 0 
Stroški zaposlenih v/po fazi implementacije             
Zaposleni vključeni v implementaciji          
Stroški zaposlenih po implementaciji (admin)         30000 
Skupaj         0 30000,00 
Skupaj leto 1         814028,09 577061,12 
Razlika         236966,98   

Vir:Lastni izračuni 
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Tabela 27: Leto 4 
 

Priprava dokumentacije 
1 
dosje 

več 
dosjejev 

čas -
papirni 
sistem 

čas -
elektronski 
sistem 

 Papirni 
sistem 

 Elektronski 
sistem 

Priprava dokumentov - življenjski cikel 1 462 6006 390390 390390 96816,72 96816,72 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 2 60 780 93600 70200 23212,80 17409,60 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 3 23 299 26910 22425 6673,68 5561,40 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 4 18 234 28080 21060 6963,84 5222,88 
Priprava prvega registracijskega dosjeja za 13 dosjejev   13 35 15 54166,39 23214,17 
Priprava naslednjega registracijskega dosjeja za 360 dosjejev   360 11 4,25 471426,12 182141,91 
Priprava 1 variacije na 360 dosjejev   360 61 9,00 7261,87 3214,27 
Skupaj         666521,41 333580,94 
Arhiviranje             
Zaposlen en človek         30000   
Strošek arhiviranja         1678,5 3000 
Skupaj         31678,5 3000 
Papir             
Strošek papirja         47557,5 11190 
Strošek tonerja         71336,25 16785 
Stroški registratorja         7133,625 1678,5 
Skupaj         126027,375 29653,5 
Tehnologija             
Fotokopirni stroj (33,3 %)          
Strežniki (33,3 %)           10323 
Skenerji (33,3 %)            
Dokumentacijski sistem za 50 uporabnikov (33,3 %)            
Sistem za zajem dokumentov (33,3 %)            
Sistem za pretvorbo dokumentov v PDF format (33,3 %)            
Predpripravljena vsebina konfiguracije za potrebe registracije (33,3 
%)            
Stroški vzdrževanja programske opreme (20 %)           65440 
Stroški vzdrževanja strojne opreme (15 %)         1500 5895 
Skupaj         1500 81658 
Stroški svetovanja in izobraževanja             
Izobraževanje          
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Priprava dokumentacije 
1 
dosje 

več 
dosjejev 

čas -
papirni 
sistem 

čas -
elektronski 
sistem 

 Papirni 
sistem 

 Elektronski 
sistem 

Analiza obstoječega stanja in modeliranje          
Konfiguracija sistema          
Skupaj         0 0 
Stroški zaposlenih v/po fazi implementacije             
Zaposleni vključeni v implementaciji          
Stroški zaposlenih po implementaciji (admin)         30000 
Skupaj         0 30000,00 
Skupaj leto 1         825727,29 477892,44 
Razlika         347834,84   

Vir:Lastni izračuni 
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      Dokumentacijski sistem v farmacevtskem podjetju 

Tabela 28: Leto 5 
 

Priprava dokumentacije 
1 
dosje 

več 
dosjejev 

čas -
papirni 
sistem 

čas -
elektronski 
sistem 

 Papirni 
sistem 

Elektronski 
sistem 

Priprava dokumentov - življenjski cikel 1 462 6468 420420 420420 104264,16 104264,16 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 2 60 840 100800 75600 24998,40 18748,80 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 3 23 322 28980 24150 7187,04 5989,20 
Priprava dokumentov - življenjski cikel 4 18 252 30240 22680 7499,52 5624,64 
Priprava prvega registracijskega dosjeja za 14 dosjejev   14 35 15 58333,03 24999,87 
Priprava naslednjega registracijskega dosjeja za 410 dosjejev   410 11 4,25 536901,97 207439,40 
Priprava 1 variacije na 410 dosjejev   410 61 9,00 7261,87 3214,27 
Skupaj         746445,99 370280,34 
Arhiviranje             
Zaposlen en človek         30000   
Strošek arhiviranja         1908 3000 
Skupaj         31908 3000 
Papir             
Strošek papirja         54060 12720 
Strošek tonerja         81090 19080 
Stroški registratorja         8109 1908 
Skupaj         143259 33708 
Tehnologija             
Fotokopirni stroj (33,3 %)          
Strežniki (33,3 %)           10323 
Skenerji (33,3 %)            
Dokumentacijski sistem za 50 uporabnikov (33,3 %)            
Sistem za zajem dokumentov (33,3 %)            
Sistem za pretvorbo dokumentov v PDF format (33,3 %)            
Predpripravljena vsebina konfiguracije za potrebe registracije (33,3 
%)            
Stroški vzdrževanja programske opreme (20 %)           65440 
Stroški vzdrževanja strojne opreme (15 %)         1500 5895 
Skupaj         1500 81658 
Stroški svetovanja in izobraževanja             
Izobraževanje          
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      Dokumentacijski sistem v farmacevtskem podjetju 

Priprava dokumentacije 
1 
dosje 

več 
dosjejev 

čas -
papirni 
sistem 

čas -
elektronski 
sistem 

 Papirni 
sistem 

Elektronski 
sistem 

Analiza obstoječega stanja in modeliranje          
Konfiguracija sistema          
Skupaj         0 0 
Stroški zaposlenih v/po fazi implementacije             
Zaposleni vključeni v implementaciji          
Stroški zaposlenih po implementaciji (admin)         30000 
Skupaj         0 30000,00 
Skupaj leto 1         923112,99 518646,34 
Razlika         404466,65   

Vir:Lastni izračuni 
 


