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POVZETEK
Konkurenčna podjetja danes za dobro obvladovanje dokumentacije potrebujejo
dokumentarni sistem, ki jim v danih razmerjih omogoča hiter dostop, obdelavo ter varnost
dokumentacije. Na drugi strani pa podjetje pripomore k bolj ekološkemu poslovanju,
zaradi zmanjšanja pisarniških stroškov. Večinoma dokumentacije v podjetje še vedno
pride v papirni obliki, ki pa za nadaljnjo uporabo oz. obvladovanje v času digitalizacije ni
več primerna. Zato vse večji pomen pridobivajo dokumentarni sistemi, ki morajo biti
prilagojeni specifičnim potrebam in integrirani v posamezne dele poslovanja.
V teoretičnem delu magistrskem smo preučevali teoretična izhodišča prenove poslovnih
procesov in opredelili integrirane dokumentarne sisteme za upravljanje dokumentacije v
računovodskem servisu. Preučili smo zakonske okvire digitalizacije ter predstavili
standarde in varnostne vidike na tem področju. Opravili smo tudi primerjavo posameznih
rešitev, ki se pojavljajo na slovenskem trgu.
V praktičnem delu magistrske smo podrobneje predstavili računovodski servis M.S.D., na
katerem smo izvedli simulacijo uvedbe dokumentarnega sistema, izbranega ponudnika.
Opredelili smo medel uvedbe dokumentarnega sistema v računovodskem servisu. Na
podlagi potencialnih prihrankov in stroškov investicije smo s pomočjo finančne analize
preučili donosnost investicije. Opravili smo analizo obstoječega stanja ter s pomočjo
modela procesa AS-IS izdelali prenovljen model poteka zajema in digitalizacije
dokumentacije v primeru uvedbe dokumentarnega sistema v računovodski servis.
Ključne besede: dokumentarni sistem, računovodski servis, prenova poslovnih procesov,
donosnost investicije, integracija.
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SUMMARY
Competitive companies nowadays need a documentary system, which enables fast
approach, and safety of documents’ manipulation, to manipulate documentation. By using
this system the company also becomes more environmentally friendly and the office costs
get lower. Most documentation is still in the paper form which in the time of document
digitalisation is not appropriate anymore. Thus documentary systems get more and more
important. However, they need to be adapted to special needs and integrated into
individual activities.
In the theoretical part we studied the theoretical bases of redevelopment of business
processes and presented integrated documentary systems for documentation manipulation
in accounting services. We studied the legal framework of digitalisation and presented
standards and security views of this field. We also performed a comparison of various
solutions, available on the Slovene market.
In the practical part of this master’s thesis we presented the accounting service M.S.D. in
detail. We performed a simulation of the implementation of documentary system into this
specific accounting service. We included potential savings and the proposed investment
and this way analysed the potential yield. We performed the analysis of the current
situation and produced, with the help of the model process AS-IS, the redeveloped model
of manipulation and digitalisation of documents in the case of implementation of the
documentary system.
Key words: documentary system, accounting service, business activities redevelopment,
investment yield, integration.
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1.1

UVOD

Opredelitev področja in opis problema

“Podjetja pravzaprav živijo v morju papirja.” To še posebej lahko trdimo za računovodske
servise, ki upravljajo delo za svoje komitente. Ena bistvenih zahtev sodobnih malih in
srednje velikih podjetij, za katere je računovodska služba organizirana kot zunanje podjetje
– računovodski servis, je urejeno računovodstvo, ki posreduje informacije, ki omogočajo
utemeljeno presojanje in odločanje podjetnikom. Vodstvo organizacije se odloča na
podlagi poslovnih rezultatov, ki ji opravi zanj. Če računovodski servisi nimajo dobre
informacijske podpore, bo pridobivanje informacij oteženo in lahko pride do napak. Zato
lahko trdimo, da mora biti informacija za odločevalca ob pravem času na pravem mestu –
za normalen razvoj in obstoj podjetja.
Večino računovodskih listin je potrebno shraniti za daljše obdobje, predvsem zaradi
zakonskih okvirjev, ki zagotavljajo pravno varnost pri davčnem nadzoru in sodnih
postopkih. Z razvojem informacijske tehnologije in z uvedbo zakonskih okvirjev na tem
področju so se pojavili dokumentarni sistemi za obvladovanje dokumentarnega gradiva, ki
omogočajo digitalizacijo dokumentov. Kot so proizvodni procesi avtomatizirani, tako
moramo avtomatizirati tudi administrativna opravila, oz. prilagoditi procese informacijski
zmogljivosti. Investiranje v informacijsko tehnologijo izboljšuje poslovne procese in tako
pospešuje vodstveno informiranje. Pri procesih ne prihaja več do dvojnega vnašanja
podatkov, podatke lahko uvažamo/izvažamo v različne programe. Ni potrebe po tiskanju
dokumentov, ki so že v elektronski obliki. Dokumentarni sistem odpravlja večino
pomanjkljivosti klasičnega arhiva. Informacijska tehnologija pomaga reševati problem
hranjenja in dostopa do gradiv. Glavni problem klasičnega arhiva je njegova okornost, saj
je upravljanje s papirnimi ali drugimi analognimi oblikami dokumentov v primerjavi z
elektronskimi dokumenti težavno in nepregledno, prav tako so prostorsko potratni,
organizacijsko zahtevni, kar se odraža v visokih stroških upravljanja in vzdrževanja.
Večino dokumentov lahko z elektronskim podpisom podpišemo in jih pošljemo
prejemniku, ki ga prejme v nekaj minutah, pri klasičnem načinu poslovanja pa lahko to
traja nekaj dni.
V magistrskem delu se bomo ukvarjali z uvajanjem sistemov za digitalizacijo in
upravljanje dokumentacije v računovodskem servisu. V nadaljevanju bomo za celoten
sistem digitalizacije in upravljanja dokumentacije uporabljali besedo »dokumentarni
sistem«. Preučili bomo ekonomski, tehnični in organizacijski vidik dokumentarnega
sistema v računovodskem servisu. Zanimajo nas multiplikativni učinki, ki pridejo ob
uvedbi sistemov za digitalizacijo dokumentacije. Opredelili bomo postopek uvedbe
dokumentarnega sistema v računovodskem servisu in pojasnili, kakšne so razlike med
sistemi v drugih podjetjih. Problema se bomo lotili tudi z opredelitvijo menedžmenta
poslovnih procesov in potrebnih korakov za njihovo uspešno uvedbo v podjetju. V vsebini
magistrskega dela bomo v uvodnih poglavjih na podlagi preučitve zakonskih okvirjev
digitalizacije in strokovne literature predstavili teoretična izhodišča prenove poslovnih
procesov ter vplivov na poslovne procese v podjetju v primeru uvedbe dokumentarnega
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sistema v računovodskem servisu. Predstavili bomo standarde in varnostni vidik na tem
področju.
Podrobneje bomo opredelili uvedbo dokumentarnega sistema na konkretnem
računovodskem servisu. Podrobneje bomo preučili ekonomski oz. finančni vidik uvedbe
dokumentarnega sistema v preučevanem podjetju.
1.2

Namen in cilji

Namen:
Namen magistrske naloge je preučiti/raziskati ekonomske in ostale razloge uvajanja
sistemov za digitalizacijo in upravljanje dokumentacije v računovodskih servisih. V
začetku magistrske naloge bomo pregledali teoretična izhodišča in podlage
dokumentarnega sistema. V drugem delu bomo na praktičnem primeru uvedbe
dokumentarnega sistema preverili predhodne ugotovitve.
Cilji:
Cilji v teoretičnem delu:
 pregled relevantne literature, ki zajema obravnavano področje,
 opredelitev računovodskega servisa,
 opredelitev pojma digitalizacija dokumentov,
 opredelitev zakonskih okvirjev za obravnavano področje v Sloveniji,
 opredelitev vplivov dokumentarnega sistema,
 opis zakonskih okvirov digitalizacije,
 opredeliti menedžment poslovnih procesov,
 opredeliti prenove informacijskega sistema.
Cilji v empiričnem delu:
 ugotoviti, kakšne so tehnične zahteve za uvedbo dokumentarnega sistema,
 ugotoviti obstoj ponudnikov, ki ponujajo programsko rešitev »dokumentarni
sistem« za računovodske servise,
 ugotoviti razlike med ponudniki,
 ugotovite razloge za uvedbo dokumentarnega sistema,
 opredelitev postopka uvedbe na konkretnem primeru iz prakse.
1.3

Hipoteze

Hipoteze smo zastavili in oblikovali na podlagi pridobljenih izsledkov relevantne
literature, namenjene področju raziskovanja. Te hipoteze so:
H1: Dokumentarni sistem pripomore računovodskim servisom k bolj konkurenčnemu
položaju na trgu.
H2: Dokumentarni sistem računovodskim servisom omogoča poenostavitev in večjo
standardizacijo poslovnih procesov.
H3: Z uporabo dokumentarnega sistema v računovodskih servisih omogočimo večjo
učinkovitost, večjo sledljivost dokumentov ter prihranek pri stroških.
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1.4

Predvidene metode raziskovanja

Magistrsko delo je dinamično zaradi obravnave izbranega podjetja v danem okolju. V
prvem delu magistrske naloge se bomo opirali na teoretična spoznanja o menedžmentu
informacijskih virov in menedžmentu prenove poslovnih procesov. V tej fazi bomo
uporabili deskriptivni pristop.
Komparativno metodo bomo uporabili pri primerjavi različnih pristopov in teoretičnih
izhodišč različnih avtorjev s področja menedžmenta prenove poslovnih procesov. Metodo
deskripcije bomo uporabili pri raziskovanju dejstev s področja prenove poslovnih procesov
pri prenovi oz. nadgradnji informacijskih sistemov. Magistrsko delo se bo v prvem delu
nanašalo na teoretična spoznanja, v drugem delu pa bomo teoretična izhodišča uporabili pri
opredelitvi postopka uvajanja dokumentarnega sistema v preučevanem računovodskem
servisu.
V raziskovalnem delu se bomo osredotočili na prenovo poslovnih procesov pri uvajanju
dokumentarnega sistema v izbranem računovodskem servisu. Tako bomo v osnovi
uporabili poslovno raziskavo, kjer nas zanimajo multiplikativni učinki uporabe
dokumentarnih sistemov v računovodskih servisih.
V drugem delu bo uporabljena tudi metoda analize, z analitičnimi prikazali ekonomskega
vidika investicije proučevanega podjetja v dokumentarni sistem. Na podlagi potencialnih
prihrankov in stroškov investicije bomo s pomočjo neto sedanje vrednosti in interne
stopnje donosnosti preučili donosnost investicije.
1.5

Predpostavke in omejitve

Predpostavljamo:
 vsi dokumenti in vsi podatki na enem mestu so mogoči le z digitalizacijo,
 prehod na digitalizacijo ni zapleten, če se ga lotimo preudarno, projektno in
postopoma,
 pojem dokumentarni sistem bomo v magistrski nalogi uporabljali za upravljanje in
digitalizacijo vseh vrst poslovnih listin, ki so v nematerialni obliki,
 z dokumentarnimi sistemi se bodo v bližnji prihodnosti začeli srečevati vsi
računovodski servisi, saj jih bo v to prisilila konkurenca.
Omejitve:
 za obravnavano temo ni opravljenih mnogo raziskav,
 konkretnih virov o uporabi dokumentarnih sistemov v računovodskih servisih ni na
voljo.
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2

2.1

RAČUNOVODSKI SERVIS

Zunanje izvajanje dejavnosti »outsourcing«

Po definiciji Boona in Kurza (Šink 2004, 12) zunanje izvajanje dejavnosti pomeni, da
podjetje odda v zakup eno ali več svojih notranjih dejavnosti drugemu podjetju, ki s tem
postane zunanji izvajalec in zaradi svoje specializiranosti izvaja naloge na visoki in
kakovostni ravni. Definicija, ki jo podaja Greaver (1999, 3), pravi: »Zunanje izvajanje je
pogodbeni prenos nekaterih ponavljajočih se notranjih aktivnosti in odločitev podjetja za
zunanje izvajalce. Pri tem ne gre samo za prenos aktivnosti, temveč tudi prenos pravic
odločanja ter poslovnih prvin. Pravice odločanja pomenijo odgovornost sprejemanja
odločitev, ki so v povezavi s prenesenimi aktivnostmi. Med poslovne prvine pa spadajo
ljudje, oprema, tehnologija in objekti.«
Zunanje izvajanje dejavnosti dandanes pomeni strateško orodje, ki ga uporablja vsako
podjetje, ki želi biti konkurenčno, uspešno in se želi osredotočiti izključno na izvajanje
svoje dejavnosti. Podjetja danes oddajo v zunanjo izvajanje enega ali več delov proizvodne
linije, računovodske in pravne storitve, storitve notranjega revidiranja in ostale dejavnosti,
za katere menijo, da je njihov nakup stroškovno učinkovitejši. Študije kažejo, da se danes
stopnja rasti zunanjega izvajanja dejavnosti v razvitih državah giblje med 25 % in 30 %
letno (Bergant 2004, 227).
Prva faza razvoja zunanjega izvajanja dejavnosti se je nanašala na taktično izvajanje
dejavnosti. Za zunanje izvajanje so se odločala predvsem velika podjetja, ki so zašla v
finančne težave in so imela potrebo po prestrukturiranju. Od zunanjega izvajalca so
podjetja zahtevala boljše storitve ob manjšem vložku kapitala in krajšem času. Naloge so
se opravljale v okviru obstoječih pravil. Pogodbe so se sklepale v naglici in odnos med
naročnikom in izvajalcem je bil pomanjkljivo definiran. Nikjer niso določili posledic
neučinkovitega izvajanja dejavnosti in doseganje minimalnega standarda. Za taktično
izvajanje so značilni servisi transporta ali skladiščenja ter posamezne naloge kadrovske
funkcije (Bergant 2004, 227–228).
Okoli leta 1994 se je razvila strateška faza, ko so podjetja ugotovila, da z dajanjem
določenega dela dejavnosti v zunanje izvajanje pridobijo širši pogled nad ostalo
dejavnostjo znotraj podjetja in tako svojo pozornost usmerijo na strateške vidike razvoja
podjetja. Povezava z zunanjimi podjetjem se spremeni v strateško in dolgoročno. Pogodbe
so bile natančno opredeljene in so vsebovale določila; odnos je bil opredeljen kot poslovno
partnerstvo (Bergant 2004, 277). Zunanje izvajalce tako niso več uporabljala podjetja v
krizi, temveč gospodarsko uspešna podjetja, ki so se tako lahko osredotočila le na svojo
osnovno dejavnost, saj se jim je z dajanjem določene naloge v zunanjo izvedbo zmanjšalo
število administrativnih nalog.
Razvoj privede do preoblikovalne faze, ko so zunanji izvajalci s svojimi inovacijami
močno vplivali na poslovanje svojih odjemalcev storitve. Zunanji izvajalci niso več le
orodje za boljše upravljanje določenih dejavnosti podjetja, temveč postanejo krivci velikih
sprememb v miselnosti podjetja. Velika predanost preoblikovalne faze se imenuje
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inovacija, ki jo v podjetje prinese zunanji izvajalec. V tej fazi pride do soodvisnosti med
poslovnimi partnerji, ki je v korist vseh udeležencev (Bergant 2004, 277).
Na odločitev o zunanjem izvajanju dejavnosti vplivajo tudi transakcijski stroški. Teorija o
transakcijskih stroških je mikroekonomska teorija, katere glavni predpostavki sta
oportunizem in omejena racionalnost. Po teoriji podjetja obstajajo in sama izvajajo
določene aktivnosti, dokler je notranje izvajanje tržnih transakcij cenejše kot v primeru, če
bi jih izvajali s pomočjo zunanjih podjetij. V podjetju se transakcijski stroški povečujejo,
če proizvodov in storitev ne proizvajajo znotraj podjetja, temveč jih kupijo na trgu. Višina
transakcijskih stroškov je tako odvisna od odločitev, katere dejavnosti se bodo izvajale v
podjetjih in katere na trgih, kjer jih bodo podjetja povpraševala (Šink 1998, 26–27). V
podjetju morajo zato vedeti, katere poslovne nalogo lahko izvajajo v lastni režiji in jim
tako prinašajo dodano vrednost ter katere so stroškovno neučinkovite in jim najem na trgu
prinaša bolj ekonomično rešitev.
2.2

Opredelitev računovodskega servisa

Računovodski servis je specializirano podjetje za opravljanje računovodskih, finančnih,
poslovnih in davčnih storitev, poleg tega računovodski servisi opravljajo vrsto ostalih
opravil, ki ne spadajo v samo domeno računovodskega servisa. V ZGD je v 54. členu
napisano, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno
zaključiti, pri tem morajo, poleg ZGD, upoštevati še Slovenske računovodske standarde ali
mednarodne standarde računovodskega poročanja. Poslovno leto se lahko razlikuje od
koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v
treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo. Velika podjetja zaradi
obsežnosti podatkov funkcijo računovodstva organizirajo znotraj podjetja, srednje velika in
mala podjetja pa funkcijo računovodenja prenesejo na drugo podjetje, na računovodski
servis.
Že v Zakonu o računovodstvu je bilo napisano, da lahko podjetje zaupa vodenje svojih
poslovnih knjig drugi pravni osebi. Ta je lahko organizirana v katerikoli obliki
gospodarske družbe, določene v ZGD. Računovodski servisi zato nimajo nobene omejitve
glede svoje pravno-organizacijske oblike in lahko računovodske storitve opravlja vsaka
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, največkrat pa so organizirani v obliki
družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) (Škerjanc 2003, 4).
Potrebe malega podjetja po računovodskih storitvah se pojavljajo, ker (Markelj 1998, 6):
 v podjetju ni ustrezno usposobljene osebe – računovodje, ki bi lahko prevzel to
vlogo (predstavlja finančno obremenitev za podjetje);
 ni dovolj sredstev za sprotno izobraževanje računovodje oziroma ni znanja, da bi
spremljali vse novosti in spremembe na področju računovodstva;
 ni dovolj sredstev za investiranje v ustrezno programsko opremo in sprotno
spremljanje sprememb na tem področju.
Raziskavo, ki jo je opravil Slovenski inštitut za revizijo in v kateri je bilo zajetih 59 %
velikih podjetij, 31 % srednjih podjetij ter 20 % malih slovenskih podjetij, je v letu 2002
računovodsko službo imelo organizirano znotraj podjetja 88,4 % podjetij, 10,3 % podjetij
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je računovodsko funkcijo v celoti oddalo v izvajanje računovodskim servisom, 1,3 %
podjetij pa je računovodsko funkcijo opravljalo delno znotraj podjetja, delno pa v
računovodskem servisu (Odar et al. 2003, 32–34).
V Sloveniji področje računovodskih servisov ni urejeno z zakonom, kar pomeni, da lahko
računovodsko dejavnost opravlja nekvalificirana oseba oz. računovodski servis z
neusposobljenim kadrom. Nepoučeni naročnik, ki ne ve, kaj vse mu lahko nudi strokovni
računovodski servis, se velikokrat odloča za servis, ki je zanj cenovno ugodnejši. Tako
lahko prihaja, zaradi neustrezno usposobljenih oseb v servisu, do napak pri vodenju
poslovnih knjig, ki se odražajo v kaznih, ki jih izreče davčni organ.
Na Zbornici računovodskih servisov že več let ugotavljajo, da je področje računovodskih
storitev zelo neurejeno, saj za opravljanje te dejavnosti niso predpisani nobeni pogoji. Ker
pogojev ni, lahko računovodski servis ustanovi kdorkoli, brez ustrezne izobrazbe, brez
predpisanega funkcionalnega izobraževanja, brez zavarovanja za poklicno odgovornost.
Zbornica računovodskih servisov je v interesu svojih članov za ureditev omenjenega stanja
podala Predlog zakona o računovodski dejavnosti in ga poslala na Ministrstvo za
gospodarstvo. Na zbornici še niso dobili odgovora na predlog zakona. V interesu Zbornice
računovodskih servisov je tudi osveščenost o vplivu kakovostno opravljenih
računovodskih storitev. Zbornica računovodskih servisov deluje pod okriljem Gospodarske
zbornice Slovenije in združuje družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo storitev
računovodenja, revizijske dejavnosti in davčno svetovanje. Zbornica računovodskih
servisov je objavila Katalog zbornice računovodskih servisov oz. članov Zbornice.
Tako ugotavljamo, da naša zakonodaja ne predpisuje pogojev za nosilce računovodske
dejavnosti. Izobražujeta tako GZS kot Slovenski inštitut za revizijo, ki omogočata
posameznikom, da si s tem pridobijo razne strokovne nazive na področju računovodstva,
davkov in revizije. Ker s strani države ni predpisano, da bi morali vodje servisa imeti
ustrezno izobrazbo, oziroma da bi morali svojo usposobljenost dokazovati s pridobljenimi
certifikati, je prepuščeno posameznikom, da si z izobraževanjem pridobijo ustrezno raven
znanja in s tem nudijo svojim strankam kvalitetne storitve.
2.3

Storitve računovodskega servisa

Ponudbe storitev posameznih računovodskih servisov se med seboj zelo razlikuje, zato
lahko ponudbo računovodskih servisov razdelimo v 4. segmente. To so:
Računovodske in knjigovodske storitve:
• knjiženje prejetih in izdanih računov,
• knjiženje bančnih izpiskov in blagajne,
• vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
• knjiženje in vodenje glavne knjige,
• vodenje registra osnovnih sredstev z amortizacijo in letnim popisom,
• opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
• obračun davka na dodano vrednost (DDV),
• sprotna kontrola poslovanja, usklajevanje kontov,
• arhiviranje poslovne dokumentacije – klasični način,
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•
•
•

obračun plač in finančne listine,
obračun prispevkov,
obračun podjetniških pogodb.

Davčno svetovanje:
• svetovanje (s področij davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, DDV, trošarine,
transfernih cen),
• preventivni pregled davčnih obračunov,
• storitve svetovanja v zvezi z ustanovitvijo opravljanja dejavnosti, statusnega
preoblikovanja, likvidacije podjetja,
• svetovanje na področju optimiziranja davčne osnove.
Finančno in poslovno svetovanje:
• priprava elaboratov pri pridobivanju bančnih posojil,
• priprava kompenzacij in asignacij,
• kadrovske storitve (prijava/odjava delavcev),
• organizacija računovodske službe znotraj podjetja,
• svetovanje o možnih izboljšavah poslovnega položaja.
Elektronsko računovodstvo:
• vpogled v dokumentacijo sedeža podjetja (preko http povezave ali preko
oddaljenega namizja – način povezave se razlikuje od informacijske rešitve, za
katero se je odločil računovodski servis),
• samostojno opravljanje določenih nalog sedeža podjetja na strežnikih
računovodskega servisa,
• tvorjenje vrtilnih tabel iz računovodskih podatkov za rudarjenje in analizo,
• omogočeni uvozi in izvozi podatkov iz različnih programov (ne prihaja do
dvojnega knjiženja),
• opravljanje elektronskega bančništva (uvoz/izvoz plačilnih nalogov),
• digitalizacija dokumentov in njihova hramba,
• elektronska izvršba.
Kakovost storitev računovodskih servis je odvisna od:
• individualnega pristopa,
• prilagoditev računovodskega servisa stranki,
• strokovnosti zaposlenih (zaradi nenehnega spreminjanja zakonodaje so potrebna
izobraževanja zaposlenih v računovodskih servisih),
• upoštevanja načel kodeksa in etike računovodskega strokovnjaka in kodeksa
poklicne etike računovodje,
• informacijskega sistema (informacijski sistem mora biti prilagojen računovodskim
servisom, saj se mora računovodski servis individualno prilagoditi vsem željam
strankam).
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Razvoj računovodskih servisov skozi čas

2.4

Računovodske storitve so se skozi čas korenito spremenile: od klasičnega računovodstva
do sodobnega brezpapirnega elektronskega računovodstva. Sam razvoj računovodstva je
pogojen z inovacijami na področju informacijske tehnologije, torej je diverzifikacija
računovodskih storitev premosorazmerna informacijskim zmožnostim v danem trenutku.
Računovodski servis mora, skupaj s poslovnimi partnerji ali v lastni režiji, če ima dovolj
resursov, v skladu s svojo strategijo razviti svoj model e-poslovanja, ki bo uresničeval
samo vizijo in poslanstvo računovodskega servisa.
Razvoj računovodstva je Markov (2011,78) opredelili v tri posamezna obdobja:
 klasično zunanje računovodstvo,
 elektronsko računovodstvo,
 brezpapirno računovodstvo.
2.4.1

Klasično zunanje računovodstvo

Dokumenti nastajajo na sedežu podjetja. Vsa dokumentacija, ki je nastala na sedežu
podjetja, se periodično prenaša v računovodski servis, kjer se po sortiranju dokumentov
ponovno vnaša v informacijski sistem računovodskega servisa. V takšnih modelih prihaja
do večkratnih vnosov podatkov. V osnovi je sistem podoben klasičnim informacijskim
sistemom v velikih podjetjih, ko je imel vsak oddelek v podjetju svoj, njemu prilagojen
informacijski sistem, kjer je prihajalo do množičnih vnosov podatkov (Markov 2011c, 78).
Informacijski sistemi so delovali na operacijskih sistem MS-DOS1. Zaradi prehodov med
posameznimi moduli v informacijskem sistemu je prihajalo do dolgotrajnih usklajevanj
med posameznimi moduli in podvajanja opravil.
Pomanjkljivosti tega sistema so se kazale v:
 počasnem pridobivanju informacij,
 podvajanju opravil,
 povečani zmožnosti človeške napake (informacijski sistemi niso vsebovali logičnih
kontrol),
 podvajanju šifrantov (neenotni šifranti po posameznih modulih),
 neracionalni manipulaciji dokumentov med računovodskih servisom in podjetjem,
 dragi prilagoditvi in nadgradnji (v primeru spremembe zakonodaje)
informacijskega sistema,
 množičnem kopiranju dokumentov.

1

Operacijski sistem, ki ga je izdelal Microsoft. V 1980-ih je bil dominanten operacijski sistem za PC in PCkompatibilne računalnike.
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2.4.2

Elektronsko računovodstvo

Velika podjetja so se že pred desetletjem odločila za celovite informacijske tehnologije, ki
prinašajo številne prednosti (Markov 2011c, 78) :











centralizirano hranjenje podatkov,
povečana ažurnost,
zmanjšanje možnosti napak,
arhiviranje se opravi na enem mestu,
cenejši sistemi,
sistem prinaša krajevno in časovno neodvisnost,
vnosi so enkratni,
povezovanje z okoljem postane preprostejše,
boljši pregled in upravljanje,
boljši nadzor in kontrola.

Hiter tehnološki razvoj informacijskih sistemov je prispeval k pocenitvi te informacijske
opreme in postala je dostopna tudi manjšim podjetjem in s tem tudi računovodskih
servisom.
Elektronsko računovodstvo lahko razumemo kot enoten celovit informacijski sistem, kjer
računovodski servis in stranka dostopata do skupnih baz, ki so lahko locirane na eni ali
drugi strani. Lokacija je odvisno od pogodbenih razmerij in načrtovanja informacijskega
sistema. Podjetje v informacijskem sistemu lahko obvladuje module izdanih računov,
materialnega poslovanja, zaloge, kadrovsko evidence, na drugi strani pa preko oddaljene
povezave deluje računovodski servis. Do kakšne mere bo delovala stranka, je odvisno od
znanja, zaupanja in dogovora. Čeprav se iz modula izdanih računov, ki ga opravlja
podjetje, v knjigovodstvo terjatev in nato v glavno knjigo avtomatizirano prenesejo
podatki, za računovodske izkaze odgovarja računovodja. Zato morajo računovodski servisi
vpeljati sistemizirano kontrolo nad podatki, ki jih vnaša podjetje, in natančno določiti
odgovornost. Računovodsko podjetje mora skupaj z razvijalci informacijske tehnologije
uvajati fleksibilne modele e-poslovanja, ki bodo ustrezali različnim zahtevam strank.
2.4.3

Brezpapirno elektronsko računovodstvo

Upravljanje z dokumentacijo v podjetjih in njihova organizacija sta že dolgo pereča
problema. V zapletenih sistemih, kjer podjetja poslujejo z najrazličnejšimi poslovnimi
subjekti in kjer je v izvajanje posameznih poslovnih procesov vključenih veliko število
zaposlenih, posledično prihaja do množice poslovnih listin, ki prihajajo v podjetje in ga
zapuščajo. V podjetjih prihaja do nepreglednosti v procesu manipulacije dokumentacije oz.
številčne likvidature, ki upočasnjuje poslovne procese znotraj podjetja. Najpogumnejša
podjetja so zaradi potrebe po boljšem upravljanju procesov obvladovanja in arhiviranja
dokumentacije, skupaj s svojimi partnerji za informacijski sistem, razvila dokumentarne
sisteme. Danes lahko opazimo, da ponudniki celovitih programskih rešitev dokumentarni
sistem tržijo kot nadgradnjo oz. integriran modul znotraj celovitih rešitev. Na trgu se
pojavljajo tudi ponudniki, ki ponujajo samo dokumentarni sistem kot produkt. Poslovna
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praksa je pokazala, da so procesi znotraj integriranih dokumentarnih sistemov
učinkovitejši.
V računovodskih servisih v sistemih elektronskega računovodstva obdelovanje informacij
poteka v dveh oblikah. Na eni strani se izmenjujejo elektronsko, na drugi stani pa
računovodja še vedno potrebuje dokument v fizični obliki, za vestno in strokovno delo. Ta
sistem je neučinkovit v dveh točkah (Markov 2011c, 79):
 samo informacija o poslovnem dogodku je premalo, da bi jo računovodja upošteval
v poslovnih knjigah, dokler nima na razpolago verodostojne knjigovodske listine,
ki potrdi poslovni dogodek;
 zaradi kopiranja, fizičnega arhiviranja in prenosa poslovnih listin prihaja do
povečanja materialnih stroškov in manjše ažurnosti in hitrosti poslovnih procesov.
Strateško usmerjeni računovodski servisi so začeli v svoje informacijske rešitve vgrajevati
sisteme, ki omogočajo digitalizacijo in upravljanje dokumentacije na relacije
računovodskega servisa in stranke. Zaradi specifike delovnih procesov znotraj
računovodskih servisov se njihovi dokumentarni sistemi bistveno razlikujejo od sistemov,
ki jih uporabljajo v podjetjih.
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3

POSLOVNI PROCESI

Definicija poslovnega procesa pravi, da je poslovni proces sestavljen iz postopkov in
aktivnosti, ki iz vhodnih elementov ustvarijo predvideni izdelek ali storitev. Poslovni
proces sestavlja zaporedje opravil, ki jih je potrebno izvesti, da je rezultat končni izdelek
ali storitev. Vsak proces ima svoj vhod in izhod, ki predstavljata začetek in konec
poslovnega procesa. Uspešnost procesa se običajno meri s stroški, časom ali kvaliteto. Kot
proces se šteje vsaka aktivnost, ki se izvaja, vendar so potrebne le tiste aktivnosti, ki
povečujejo dodano vrednost končnega izdelka ali storitve (Kovačič 2004, 29).
Slika 1: Prikaz poslovnega procesa

Vir: Kovačič 2004, 29
Proces je mogoče razumeti kot zbir povezanih aktivnosti, ki prevzamejo vložek – input (od
dobaviteljev), ga preoblikujejo in ustvarijo rezultat – output (za odjemalce). V končni fazi
poslovni proces zajema tiste aktivnosti, ki so odločilne za hitro dobavo izdelkov in storitev
potrošnikom, ki hkrati prispevajo h kakovosti in nizkim stroškom (Dubrovski 2004, 311).
Mikeln (1996, 103) opredeljuje poslovne procese kot zaokrožene samostojne celote v
okviru celotnega poslovnega dogajanja, ki jih je mogoče ločiti od drugih in jih samostojno
obravnavati. Imajo svoje cilje v okviru celotnega podjetja in v svojem toku spreminjajo
vložke v rezultate, preko katerih se povezujejo z drugimi procesi v okviru poslovanja
podjetja.
Poslovni procesi so lahko kompleksni, dinamični, distribuirani, prilagojeni in prehajajo
skozi različne oddelke in različne informacijske sisteme. Procesi v organizacijah so lahko
(Smith et al. 2002):
 obsežni in zapleteni: vključujejo tok materiala, podatkov in poslovnih pravil;
 dinamični, saj se morajo prilagajati spremembam tržišča;
 distribuirani in prilagojeni glede na poslovne zahteve in glede na aplikacije in
tehnološke platforme;
 dolgo trajajoči – posamezni proces lahko teče dneve, mesece, celo leta;
 delno avtomatizirani z informacijsko tehnologijo;
 odvisni od človeške presoje: ljudje delajo naloge, ki so preveč kompleksne in
nestrukturirane, da bi jih računalnik lahko izvajal, ali pa so to naloge, ki zahtevajo
človeško komunikacijo: na primer osebno interakcijo s stranko;
 velikokrat nevidni in jih je težko narediti vidne: procesi ponavadi niso eksplicitni in
zavedni, ampak implicitni, nezavedni, nedokumentirani in vgrajeni v zgodovino
organizacije.
Cilj poslovnega procesa je, da iz vhodnih surovin izdelamo končni izdelek ali da nastane
poslovni učinek za prodajo, za katero prejmemo plačilo.
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Na procese lahko gledamo iz različnih perspektiv, odvisno od tega, kakšno informacijo
potrebujemo. Običajno nas zanima, kakšno delo bo opravljeno, kdo, kdaj in kako ga bo
opravil ter kdo bo sprejemal odločitve. Proces ima torej funkcionalno, behavioristično,
organizacijsko, informacijsko in vodstveno vsebino (Bal 2001, 2):
 funkcionalni pogled pove, katero aktivnost oziroma element procesa izvajajo
akterji;
 organizacijski pogled pove, kdo izvaja proces in kakšen je mehanizem interakcije
ali prenosa vsebine;
 vodstveni pogled se ukvarja s problematiko vodenja procesa (kdo sprejema
odločitve);
 informacijski pogled predstavi informacije, s katerimi se v procesu manipulira, in
povezave med njimi;
 behavioristični pogled pove, kako se proces obnaša, kdaj in kako se izvaja
(posamezna aktivnost ali celoten proces gre lahko skozi povratno zanko, je
ponavljajoč ipd.).
Poslovni procesi se morajo odvijati po vnaprej natančno določenih navodilih. Zato morajo
organizacije imeti notranje pravilnike in navodila. V zastarelih poslovnih sistemih se
srečujemo z ozkimi grli v poslovnih sistemih, kjer prihaja do podvajanja del, izgube časa in
prevelike administracije. Podjetje se torej mora odločiti, ali bo sledilo konkurenci, ki
nenehno reprogramira in izboljšujejo poslovne procese in tako dosega racionalizacijo in
avtomatizacijo poslovnih procesov.
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 14) pravita: »Avtomatizacija obstoječih procesov vpliva
na učinkovitost njihovega izvajanja. Informatizacija, ki ima vpliv na uspešnost poslovanja
podjetja, omogoča in pogojuje organizacijske in druge spremembe in drugačen način
dela.« Vsaka nadaljnja prenova poslovnega procesa je lažja, preglednejša, racionalnejša.
Zaradi nenehnega razvoja na področju informacijske tehnologije je skoraj nemogoče
doseči optimalne poslovne procese znotraj podjetja, lahko pa se temu približamo z
natančnim načrtovanjem procesa.
3.1

Prenova poslovnih procesov (BPR – angl. Business Process Reenginering)

Prenovo poslovnih procesov lahko opredelimo kot temeljito preverjanje poslovnih
procesov (procesov, postopkov in aktivnosti) in njihovo korenito spremembo, ki jo
sprožimo za doseganje pozitivnih rezultatov na različnih področjih, kot so zniževanje
stroškov, povečanje kakovosti izdelkov in skrajšanje dobavnih rokov (Kladnik 2006).
Po Kovačiču (2005, 42) prenova poslovnih procesov zajema in vključuje naslednja
izhodišča in globalne cilje:
 poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, kot so
odobritve izvedbe, dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti;
 skrajševanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig
odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja;
 dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih in ob tem postopno
dvigovanje kakovosti proizvodov in storitev podjetja;
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 zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do
kakovosti in časa;
 dvigovanje zanesljivosti in doslednosti izvajanja postopkov ter s tem kakovosti
proizvodov in storitev;
 prenovo poslovnih procesov – tesnejše in neposrednejše povezovanje z dobavitelji
(lastni zunanji viri);
 usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja drugih procesov, ki niso
ključni ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja.
Pri izbiri in uresničevanju ciljev poskušamo poiskati optimum treh temeljnih ciljev: časa,
stroškov in kakovosti. Cilji so med seboj odvisni, hkrati pa predstavljajo tudi področja
omejitev, saj vseh ciljev naenkrat ni mogoče zasledovati (Kovačič et al. 2004, 63–65).
Slika 2 prikazuje grafično ponazoritev ciljev.
Slika 2: Temeljni cilji prenove poslovanja

Vir: Kovačič et al. 2004, 64
Pri analizi poslovnih procesov lahko ugotovimo, da so povezave med procesi nepregledne
in nefleksibilne. Najpogostejši osnovni problemi pri poslovnih procesih so (Kovačič et al.
2004):





podvajanje pri prepisovanju podatkov,
nepoznavanje procesa in njegovih aktivnosti,
neenotnost pri izvajanju,
dolgotrajni procesi zaradi čakanja na informacije, potrebne za prehod na naslednjo
aktivnost.

Hammer in Champy (1995, 42) trdita, da se je treba prenove lotiti temeljito, radikalno in
dramatično.


Temeljno: pri prenovi poslovnega procesa si moramo zastavljati vprašanja o svojem
načinu dela: »Zakaj delamo to, kar delamo?«, »Zakaj to delamo?«. Zastavljena
vprašanja prisilijo ljudi, da razmišljajo o nenapisanih pravilih in pravilih, ki se skrivajo
v načinu vodenja poslovanja. Pogosto se izkaže, da so pravila zastarela, napačna in
neustrezna. Prenova se začne brez predpostavk. Ugotoviti moramo, kaj naj podjetje
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naredi in kako bo to naredilo. Pozabiti je treba na obstoječe stanje in misliti na to,
kako bi moralo biti.
 Radikalno (korenito): proces želimo raziskati do temeljev. Ne želimo le površno
spreminjati tistega, kar že imamo, ampak oblikovati povsem nove procese in načine
opravljanja dela.
 Dramatično: ne gre le za drobne in postopne izboljšave, ampak za preskok.
Hammer in Champy (1995, 44) sta razdelila podjetja, ki prenavljajo poslovne procese, v
naslednje tri skupine:
 podjetja, ki so zašla v hude težave in nimajo nobene druge izbire. Podjetja morajo
prenoviti svoje poslovanje, kadar so njihovi stroški bistveno višji od stroškov
tekmecev, kadar jih odjemalci odkrito kritizirajo glede njihovega poslovanja in je
situacija tako kritična, da potrebujejo vrsto izboljšav;
 podjetja, ki še niso v težavah, vendar njihovo vodstvo vidi, da vanje bredejo. Njihovi
poslovni rezultati so trenutno še zadovoljivi, vendar se že pojavljajo prvi konkurenti,
spreminjajo se zahteve glede izdelkov in storitev ter obstaja nevarnost, da podjetja
zabredejo v resne težave. Taka podjetje bi morala začeti izvajati prenovo poslovnih
procesov;
 podjetja, ki so med najuspešnejšimi v svoji dejavnosti, vendar pa vodstvo in zaposleni
vidijo v prenovi priložnost za večanje prednosti pred konkurenti.
Prenove poslovnih procesov se ne lotevajo le podjetja v krizah, ampak tudi podjetja, ki
želijo ostati korak pred konkurenco.
Uspeh projektov prenove poslovanja je odvisen predvsem od naslednjih faktorjev (Kovačič
et al. 2004):
 vizije,
 vodenja projekta,
 zaupanja pri srednjem vodilnem kadru,
 usmeritve,
 tehnološke podpore,
 opredelitev vlog in odgovornosti,
 strokovnega usmerjanja,
 prevzemanja tveganja.
Pri prenovi poslovnih procesov je ključnega pomena, da temelji na zasnovani strategiji
podjetja, ključno vlogo pa ima tudi organizacijska struktura in kultura podjetja. Cilji
prenove poslovnih procesov morajo biti merljivi skozi porabo virov (človeški viri, finančni
viri, surovine).
Pred samo prenovo mora podjetje narediti podrobno analizo, kakšne bodo prednosti
prenove poslovnih procesov in kdaj se bo investicija povrnila. Prednosti, ki jih podjetje
pridobi, so (Kunstelj 1998, 155):
 možnosti shranjevanja dokumentov v elektronski obliki,
 krajši časi reševanja zadev,
 takojšen dostop do informacij (tudi iz drugih sektorjev),
 boljši nadzor nad opravljanjem dela,
 prožnejša organizacijska struktura,
 večja učinkovitost zaposlenih,
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 nižji stroški poslovanja,
 povezanost sistemov na drugih delih podjetja.
3.2

Menedžment poslovnih procesov (BPM – ang. Business Process Management)

Zaradi novih orodij, ki jih prinaša, bomo v magistrski nalogi kot pristop prenove poslovnih
procesov obravnavali menedžment poslovnih procesov (BPM – ang. Business Process
Management). Menedžment poslovnih procesov je pri iskanju informacijskih rešitev eden
najpomembnejših z vidika menedžmenta.
Menedžment poslovnih procesov je sodobna disciplina in kot takšna na nekaterih področjih
ni natančno opredeljena. Prenova poslovnih procesov je mnogo širše področje obravnave,
kot je sama prenova poslovnih procesov, saj vključuje in povezuje obstoječe in nove
metode ter orodja na tem področju (Kovačič 2005, 39).
Zaradi raznolikosti zahtev strank, tekmovalnosti in sprememb poslovanja je potrebno
organizirati naloge s poslovnimi procesi. Procese je potrebno prilagajati podjetjem,
primerni morajo biti današnji informacijski dobi, ki s seboj prinaša informacijsko
tehnologijo, ki omogoča inovativen način poslovanja. Prenova in menedžment poslovnih
procesov povezujeta strategijo podjetja ter informacijske sisteme v podjetju, predlagata pa
celovit in jasen pregled nad cilji, zaposlenimi, organizacijo, informacijsko tehnologijo in
kulturo podjetja (Kovačič et al. 2004).
Zaradi množice podatkov, potrebnih vhodnih in zahtevanih izhodnih informacij,
prepletajočih se postopkov, si dela ne moremo zamišljati brez uporabe informacijske
tehnologije, ki vodi k avtomatizaciji in optimizaciji poslovanja oziroma izvajanja
poslovnih procesov.
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 14) pravita »Avtomatizacija obstoječih procesov vpliva na
učinkovitost njihovega izvajanja. Informatizacija, ki ima vpliv na uspešnost poslovanja
podjetja, omogoča in pogojuje organizacijske in druge spremembe in drugačen način
dela.« Prenova poslovnega procesa je tako lažja, preglednejša in racionalnejša.
V BMP se pri prenovi procesov uporabljajo metode, kot so modeliranje, avtomatizacija in
optimizacija poslovnih procesov, ki povečujejo uspešnost podjetja (Parys 2003).
Miers in Harmon (2005, 1) opredeljujeta naslednja orodja BPM:
1) orodja za modeliranje organizacijskih struktur,
2) orodja za modeliranje procesov,
3) orodja za simulacijo,
4) orodja za podporo pri implementaciji poslovnih pravil,
5) BPM aplikacije,
6) orodja za nadzorovanje poslovnih procesov,
7) orodja za razvoj programske opreme,
8) orodja EAI (ang. Enterprise Application Integration),
9) orodja za menedžment delovnih procesov,
10) razvoj semantike poslovnih procesov.
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BPM je spremenljiv proces ciklov poslovnega procesa: od identifikacije, analize, snovanja
do informatizacije in avtomatizacije izvajanja poslovnega procesa, pri čemer pa ni omejen
samo na procese znotraj podjetja, temveč tudi na povezovanje procesov in informacijske
tehnologije med poslovnimi partnerji. Vključuje omenjena orodja, ki jih ponuja sodobna
informacijska tehnologija, njihova uporaba pa hkrati omogoča in informacijsko podpira
tudi zasledovanje ostalih pristopov k prenovi poslovanja (Kovačič et al. 2004, 70).
Menedžment poslovnih procesov lahko razumemo kot nadaljnji razvoj prenove poslovnih
procesov discipline, hkrati pa odpravlja njegove pomanjkljivosti z novimi orodji. Na novo
opredeljuje e-poslovanje v podjetju ter povezovanje informacijskih rešitev in procesov.
V tabeli 1 je prikazana primerjava najpomembnejših dejavnikov prenove poslovnih
procesov in BPM.
Tabela 1: Primerjava prenove poslovnih procesov in menedžmenta poslovnih procesov
Dejavniki
raven sprememb
razumevanje stanja
želenega stanja
izhodiščna točka
pogostnost sprememb

Prenova poslovnih procesov
korenite – procesi
stari procesi, popolnoma
novi procesi – nepovezanost
neobremenjenost s preteklostjo
(napakami)
enkratne ali občasne

čas izvajanja

dolg

izvajanje
sodelovanje in izvedba

prelomno, hipna in korenita
prenova (Big Bang)
od vrha navzdol

število procesov

en temeljni proces

področje obravnave

široko, med-funkcijsko

usmeritev

prihodnost

celovito upravljanje s procesi
organizacije
preteklost, sedanjost, prihodnost

tveganje

visoko

nizko

poglavitni pospeševalec

informacijska tehnologija

procesna tehnologija

orodja

modeliranje procesov

različna

izvajalci prenove

splošni poznavalci poslovanja

izvedba sprememb

proces

specialisti za prenovo procesov in
vsi zaposleni
proces in poslovna praksa

in

Menedžment
poslovnih
procesov
celoten
poslovni cikel
nezmožnost izvedbe ali zmožnost
izvedbe
novi ali obstoječi procesi
enkratne, občasne,
razvojne
v realnem času

stalne

ali

postopno
od vrha navzdol in od spodaj
navzgor
vzporedno in med več procesi

Vir: Kovačič 2005, 40
Razvoj na področju informacijske tehnologije je prinesel tudi nove zahteve, ki podpirajo
poslovne procese. V magistrski nalogi bomo govorili o dokumentarnih sistemih, kot
projektu prenove poslovanja v računovodskih servisih, kjer računovodski servis v skladu s
starimi pravili poslovanja razvije nov poslovni model. Gre za prenovo procesov, ker si
podjetje želi poenostaviti in avtomatizirati delovne postopke in hitrejšo izvedbo.
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3.2.1

Prenova poslovnih procesov z informacijsko tehnologijo

Za prenovo poslovnih procesov je informacijska tehnologija ključni dejavnik, ki omogoča
prenačrtovanje procesov, ki so jedro prenove. Prav tako različne tehnologije omogočajo
različne možnosti in jih je mogoče uporabiti na različne načine. Zavedati pa se je treba, da
informacijska tehnologija lahko nudi priložnost, razlogi za prenovo pa so lahko
pomanjkljivosti v obstoječem načinu dela. Napačno razumevanje vloge informacijske
tehnologije lahko celo onemogoči prenovo, saj avtomatizacija zastarelih procesov utrjuje
obstoječi način poslovanja in običajno ne prinaša želenih rezultatov (Črv 2000, 87).
Informatizacija ob starem načinu razmišljanja in dela lahko stanje celo poslabša. Da bi z
uvajanjem informacijske tehnologije dosegli želen uspeh, moramo istočasno izvesti
prenovo procesov (Brcar 2002, 5). Tudi Kovačič (1998, 1) govori o velikem pomenu
informacijske tehnologije v prenovi poslovnih procesov, istočasno pa tudi svari pred njeno
neprimerno uporabo, ki lahko vodi do delnih, nezadovoljivih rešitev, ki ne upoštevajo
sistema kot celote. Predlaga uporabo dvostopenjskega pristopa, kjer najprej prenovimo
obstoječe procese z upoštevanjem lastnosti poslovanja, nato pa priskrbimo primerno
organizacijo in informatiko, ki podpira nove procese.
Informatizacija poslovnih procesov mora povzročiti naslednje spremembe in izboljšave
(Kovačič 1998, 8):
 podatki naj se vnašajo le enkrat, in sicer na začetku procesa, sekundarni uporabniki
pa jih v naslednjih fazah procesa le obnavljajo;
 vnašanje in kontrolo podatkov izvaja uporabnik, ki je za to odgovoren in je zmožen
kontrolirati svoj del aktivnosti znotraj procesa;
 kjerkoli je to mogoče, naj bodo aktivnosti sprožene, izvedene in kontrolirane
avtomatično;
 pozornost menedžmenta se premika od zagotavljanja kvalitete informacije h
kontrolni funkciji.
Informacijske tehnologije, informacije in ljudje so trije dejavniki, ki omogočajo
spremembe procesov in jih tudi implementirajo. Spremembe v procesih se odražajo na
spremembah informacijskega sistema, spremembe informacijskega sistema omogočajo
spremembe procesov. Spodaj opredeljene aktivnosti prenove poslovnih procesov
informacijske tehnologije imajo pomembno vlogo (Davenport 1993, 199–218).
 izbor procesov za prenovo: postopek potrebuje informacije o celotnem podjetju in o
njegovih procesih. Največjo skrb posvetimo procesom, ki so kandidati za prenovo;
 določitev ključnih dejavnikov za prenovo: ključna dejavnika sta informacijska
tehnologija in ljudje. Zanima nas tehnološka raven informacijskih tehnologij in
nivo človeških potencialov;
 izdelava poslovne strategije in vizije procesov: osnova so lahko analiza prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja ter analiza obnašanja konkurence. Pri
tem uporabljamo različne metode skupinskega dela;
 razumevanje strukture in toka obstoječega procesa: hitrost izvedbe te faze je v
veliki meri odvisna od kakovosti dokumentacije obstoječega procesa. Pomagamo si
lahko z grafičnimi diagrami poteka, ki nazorno prikazujejo procese. Analiziramo
tudi, kako obstoječi informacijski sistem ustreza obstoječim procesom;
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 merjenje zmogljivosti obstoječega procesa: v tej fazi ponovno opredelimo
pomanjkljivosti obstoječega procesa in potrdimo želene cilje;
 konstrukcija novega procesa: ko je vizija novega procesa znana, ko natančno
opredelimo obstoječi proces in ko so znane zmožnosti informacijskih tehnologij,
lahko začnemo z gradnjo novega procesa;
 prototipiranje novega procesa: s prototipom lahko zajamemo le del končnega
procesa in se s sprotnim preverjanjem poizkušamo izogniti napakam pri
konstrukciji sistema; v tej fazi tudi vključujemo uporabnike, da bi čim prej odkrili
pomanjkljivosti;
 implementacija in operacionalizacija novega procesa: z orodji za vodenje projektov
implementiramo novi sistem in izvedemo analizo uspešnosti.
Integracija poslovnih procesov in informacijskih tehnologij poveča fleksibilnost poslovnih
procesov. Podjetja želijo na trgu nastopati s kakovostnimi storitvami, biti čim bolj
prilagodljiva spremembam oz. željam kupcev in posledično povečati tudi odzivnost na
zahteve oz. na povpraševanje (Watson 1994, 129).
Informacijska tehnologija mora omogočati fleksibilnost poslovnega modela v
računovodskih servisih. Potrebna je temeljita analiza, katera informacijska rešitev je
potrebna pri izpolnjevanju poslovnih strategij.
Pri optimizaciji upravljanja poslovnih procesov so pomembne ustrezne informacijske
rešitve, ki so čim bolj integrirane v obstoječ ERP sistem. Le s tem bomo omogočili
učinkovitejše izvajanje poslovnih procesov. Ustrezna informacijska rešitev pa ne rešuje
vseh problemov pri izvajanju procesov. Velikokrat so težave pri zastojih, ki so posledica
počasnega toka dokumentov, ki pri izvajanju procesov krožijo med izvajalci, čakanje na
odobritve in podpise. Tu nam na pomoč priskočijo posebna orodja, ki skrbnikom ter
izvajalcem procesov olajšajo uporabo informacijskih rešitev za učinkovito izvajanje
procesov, sodelovanje, obveščanje ter nadzor. Ta orodja imenujemo sistemi za krmiljenje
delovnih procesov. V ta sklop spadajo (Kovačič, Bosilj Vukšić 2005, 319):
 sistemi za upravljanje delovnih procesov (angl. Workflow Management System –
WfMS),
 dokumentni sistemi,
 sistemi za podporo skupinskemu delu.
3.2.2

Investiranje v informacijsko tehnologijo

Na vprašanje, kam in v katere dele informacijske tehnologije naj podjetje investira, nam
podajata odgovor Weill in Aral (2006), ki prepoznata štiri klasične spodbude oziroma cilje
(ki jih menedžment želi doseči, ko se odloča za investiranje v informacijsko tehnologijo in
predstavljajo investicijski portfelj v informacijsko tehnologijo:
1. informacijski cilj: namenjen je pridobivanju in oskrbovanju z informacijami za
različne namene (na primer uvajanje sistemov za upravljanje s strankami, ko
govorimo o CMR2- rešitvah),
2

angl. Customer Relationship Management

22

2. strateški cilji, ki pripeljejo do konkurenčnih prednosti ali izboljšajo položaj na trgu
(na primer uvajanje dokumentarnih sistemov, bankomatov, POS terminalov),
3. transakcijski cilj je namenjen nižanju stroškov ali povečanju prepustnosti za isto
ceno (na primer sistem skladiščnega naročanja, ki učinkovito obdela veliko število
transakcij na dan),
4. infrastrukturni cilj je postaviti temelj skupnim servisom, ki jih bodo uporabljale
različne aplikacije na različnih nivojih v organizaciji (na primer prehod na
integriran informacijski sistem, ki omogoča enotno bazo).
Weill in Aral (2006) sta ugotovila, da je odstotek investiranja za doseganje posameznih
ciljev znotraj celotnega investicijskega portfelja različen, kar 54 % so obravnavane firme
vložile v doseganje infrastrukturno usmerjenih ciljev, 13 % pa v transakcijske sisteme, ki
so to infrastrukturo izkoriščali, investicije v informacijske sisteme in v sisteme za
doseganje strateških ciljev so bile 20 % oziroma 13 %.
Da bodo podjetja uresničevala zastavljene cilje, se morajo najprej odločiti, v katere od
štirih opredeljenih investicij bodo investirala :
1. tehnološka prenova: če je nadgradnja na sodobnejše informacijske rešitve, ki bi
doprinesle optimizacijo delovnih procesov, nemogoča zaradi zastaranja obstoječe
infrastrukture informacijskega sistema;
2. obnovitvene investicije se lahko izvajajo po tehnološki prenovi, ko so nekatere
tehnologije in standardi zastareli. Pričakovane pridobitve pri obnovitvenih
investicijah so predvsem v znižanju stroškov vzdrževanja, zmanjšanju potreb po
podpori in operativnih posegih ali povečanju obstoječe učinkovitosti, lahko pa jih
spodbudijo dobavitelji, ko odpovejo podporo za starejšo tehnologijo ali opremo;
3. prenova procesov: poslovne aplikacije uporabljajo informacijsko infrastrukturo, da
povečujejo kratkoročno dobičkonosnost s tem, da izboljšujejo poslovne procese.
Prenova procesov velja za manj tvegano investicijo;
4. poskusi in eksperimentalne aplikacije: razvoj novih tehnologij prinese podjetjem
nove možnosti in zahteve po novih poslovnih modelih. Podjetja morajo imeti
notranjega ali zunanjega dobavitelja informacijske tehnologije, ki omogoča
eksperimentalni razvoj informacijskega sistema. Podjetjem morajo omogočati
učinkovito testiranje in uvajanje novih poslovnih modelov, ki omogočajo prenovo
poslovnih procesov.
V računovodskem servisu bi z uvedbo dokumentarnega sistema in novih e-poslovnih
modelov (e-računovodstvo) dosegli vse omenjene cilje. Informacijski cilj bi se kazal v
večji pretočnosti informacij, saj ima stranka dostop do računovodskih informacij s sedeža
podjetja ali kjer koli, kjer je omogočen dostop do interneta. Z dokumentarnim sistemom
računovodski servisi pridobijo nov produkt, ki jim lahko s pravilnimi trženjskimi ukrepi
omogoči konkurenčno prednost. Računovodski servisi morajo vedeti, katerim obstoječim
strankam lahko ponudijo novo informacijsko rešitev. Vsi podjetniki niso pripravljeni,
predvsem zaradi majhnosti, znanja in nepripravljenosti.

23

3.3

Modeliranje poslovnih procesov

V tem poglavju bomo opredelili pojem modeliranja ter najpogostejše tehnike modeliranja.
Poslovni model ni samo posnetek stanja procesov, temveč predstavlja ključno orodje
prenove poslovanja podjetja. Splošno lahko model opredelimo kot sliko izvirnika, ki jo
ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in
preizkušenj brez tveganja za izvirnik. Izhajajoč iz tega lahko poslovni model opredelimo
kot model delovanja podjetja v okolju (Kovačič 1998, 99).
Z opredelitvijo modela poslovnega procesa predstavimo ogrodje poslovnega procesa, v
katerem so vidne posamezne značilnosti delovnih procesov znotraj podjetja. Na podlagi
analize modela lahko izvedemo modeliranje poslovnega procesa. S pomočjo modeliranja
se izdela posnetek obstoječega stanja, pravimo jim tudi AS-IS modeli. Ključnega pomena
pri modeliranju so orodja, saj omogočajo natančen vpogled v delovanje poslovnih
procesov, simulacije in analize nam pokažejo ozka grla. Predlagane spremembe in njihove
učinke najprej preverimo na modelih, ki jih imenujemo modeli predlogov prenove ali
modeli TO-BE (Kovačič et al. 2004, 72–73). Prehod med obstoječim in prenovljenim
modelom poslovnega procesa je prikazan na Sliki 3.
Slika 3: Prehod med obstoječim in prenovljenim modelom poslovnega procesa

Vir: Kovačič el al. 2004, 134
Nameni za modeliranje poslovnih procesov so odvisni predvsem od ciljev, ki jih želimo
doseči pri prenovi poslovanja, razlikujejo pa se glede na pristope k prenovi poslovnih
procesov. V magistrski nalogi smo podrobneje opredelili BPR in BMP, ki sta pomembna
predvsem z vidika informatizacije poslovnega procesa.
Glede na namen lahko razvrstimo modele v štiri glavne kategorije (Popovič, Jaklič 2004):
• opisni modeli za spoznavanje procesov,
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•
•
•

opisni in analitični modeli za podporo odločanju pri razvoju in načrtovanju
procesov,
izvedbeni ali analitični modeli za podporo odločanju pri izvajanju in kontroliranju
procesov,
izvedbeno podporni modeli za razvoj programskih rešitev.

Modeliranje poslovnih procesov predstavlja pomembno fazo življenjskega cikla
poslovnega procesa, kot prikazuje Slika 4.
Slika 4: Življenjski cikel poslovnega procesa

Vir: Fisher 2004, 298
Z opredelitvijo modela poslovnega procesa predstavimo ogrodje poslovnega procesa, v
katerem so vidne posamezne značilnosti delovnih procesov znotraj podjetja. Analize
obstoječega modela so temelj za izdelavo predlogov za izboljšavo, katerih učinke lahko s
simulacijami tudi izmerimo. Spremembe poslovnega procesa vodijo do sprememb
razmišljanja, organizacije in spremembe nalog. Za to pa je v veliki meri potrebno
odobravanje, podpora in sodelovanje vodstva.
Obstajajo različna orodja in tehnike za modeliranje procesov, ki omogočajo grafično
predstavitev modela, nekatera pa imajo tudi integrirano možnost simulacije popravljenega
modela, zato je treba izbrati pravilno tehniko in orodje. Analitiki se za tehnike odločajo na
podlagi izkušenj in uporabljajo predvsem preizkušene in poznane tehnike modeliranja
poslovnih procesov, ki so v praksi tudi najbolj razširjene (Seničar 2006, 15):
 diagram toka podatkov – DTP (Data Flow Diagram),
 diagrami poteka in procesni diagrami poteka (angl. Process Maps),
 EPC (Eventdriven Process Chain),
 EPM (ang. Enhanced Process Maps),
 Petrijeve mreže (angl. Petri Nets),
 BPD (ang. Business Process Diagram).
Pri modeliranju poslovnih procesov imamo več različnih tehnik, katerih razvoj narekujejo
novi jeziki za modeliranje, ki opredeljujejo nove standarde in s tem tudi tehnike
modeliranja.
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3.4

Sistem za upravljanje delovnih procesov (angl. Workflow Management System
– WfMS)

Delovni proces opredelimo kot računalniško predstavitev poslovnega procesa, ki omogoča
delno ali popolno avtomatizacijo poslovnega procesa, pri tem pa je bistvena njegova vloga
posrednika med poslovnim procesom in programskimi rešitvami, ki podpirajo njegovo
izvajanje. S tem je namreč doseženo ločeno obravnavanje poslovnih procesov ter
programskih rešitev, s čimer postane spreminjanje poslovnih procesov v prihodnje precej
bolj enostavno (Kovačič et al. 2004 184–186).
Sistem za upravljanje delovnih procesov lahko opredelimo kot sistem za modeliranje in
krmiljenje delovnih procesov. Orodja za krmiljenje delovnih procesov (v nadaljevanju
WFMS) skrbijo za avtomatično izvajanje delovnih procesov, tako da v pravilnem
zaporedju aktivirajo ustrezne človeške in informacijske vire (Kovačič et al. 2004, 185).
Sistem WfMS skrbi za informacijsko podporo delovnih procesov tako, da v pravilnem
zaporedju aktivira ustrezne človeške in informacijske vire, kar vpliva na bistveno hitrejše
izvajanje poslovnih procesov. Sestavljen je iz več modulov, ki obravnavajo modeliranje in
prenovo poslovnih procesov, skrbništvo poslovnih procesov, razvoj programskih rešitev,
organizacijski načrt, izvajalno okolje in krmiljenje delovnega procesa (Ribič 2004 et al.
32).
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4

DOKUMENTI IN E-DOKUMENTI

Bielawski in Boyle (1997, 37) sta dokument opredelila kot nosilec zbirke elementov ali
objektov, ki so povezani z določeno problematiko ali temo in služi kot vir informacij.
Dokument je lahko tudi skupina objektov, do katerih dostopa in jih uporabi posameznik.
Dokumenti so lahko shranjeni v naslednjih oblikah: papirna, elektronska ali mikrografična.
Dokument je lahko v papirni in digitalizirani obliki in nastopa kot materialna osnova za
prenašanje podatkov in informacij med posameznimi poslovnimi subjekti. Po kriterijih pa
jih delimo (Koprivšek 1998, 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.
Podvrsta dokumentov, elektronski dokument, je vsak dokument in ni odvisen od zapisa oz.
oblike (jpg, gif, doc, xml…). Pri elektronski izmenjavi podatkov največkrat uporabljamo
izraz elektronski dokument, ki pa ne izhaja iz te definicije. Elektronski dokumenti po tej
definiciji so poslovni dokumenti (Business Document) z vsebino, ki jo izmenjujemo pri
elektronski izmenjavi.
V magistrski nalogi bomo uporabljali izraz e-dokument, kar se nanaša na elektronski
poslovni dokument.
E-dokument lahko enostavno kopiramo ali spreminjamo, ne da bi to lahko opazili, saj v
elektronskem svetu praktično ni kopij oz. izvirnikov. Digitalna informacija ni povezana z
nosilcem informacije in ji hkrati manjka lastnost originala, saj lahko različne datoteke
spreminjamo in ponovno uporabljajmo. Tako dodajanje podpisa na koncu ni dovolj za
zagotovitev pravnomočnosti dokumenta. Zato so najpomembnejše zahteve v zvezi z
rokovanjem z e-dokumenti varnost in zaščita, ki jih zakonodajalec določa s predpisi.
Zaradi vse večjega pretakanja e-dokumentov po medmrežjih je zagotavljanje ustrezne
varnosti oteženo.
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Razmerje med dokumenti v klasični papirnati obliki in dokumenti v elektronski obliki se v
zadnjih letih hitro spreminja v korist elektronske oblike. Elektronski dokumenti ob
ustrezni informacijski podpori nudijo veliko prednosti pri upravljanju z njimi. Prednosti
upravljanja dokumentov v elektronski obliki se kažejo predvsem pri (Kovačič et al. 2004,
190):
 nadzoru nad pretokom dokumentov,
 hranjenju in iskanju dokumentov,
 lažji dostopnosti dokumentov uporabnikom.
4.1

Pravna ureditev področja e-dokumentov in e-arhiviranja

Zakon, ki pri nas ureja e-poslovanje, je bil sprejet leta 2004 in se imenuje Zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 57/00).
Zakon določa pogoje za izdajanje in uporabljanje e-podpisov in potrdil, pravno veljavnost
e-dokumentov in e-podpisov, infrastrukturo overiteljev potrdil in podobno (Jerman - Blažič
2002, 22). Razdeljen je na pet poglavij, s skupno 55 členi. V prvih dveh poglavjih so
splošne določbe, zlasti definicije izrazov, ki se uporabljajo pri e-poslovanju. Sledi poglavje
o e-podpisu. V četrtem poglavju so še kazenske določbe in kot zadnje še poglavje o
končnih in prehodnih določbah. Ena od najpomembnejših pravnih posledic ZEPEP je
izenačitev elektronske in pisne oblike. ZEPEP v 15. členu pravi: »Varen e-podpis, overjen
s kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden
lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.« Leta 2004 je
bila sprejeta dopolnitev ZEPEP-A, ki je, poleg določenih sprememb, prinesla dodatno
odgovornost ponudnikov storitev v informacijski družbi, ki odgovarjajo za posedovanje
osebnih dokumentov njihovih naročnikov.
Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS,
št. 77/00) – v nadaljevanju UPEPEP – med ostalim definira tehnične pogoje za epodpisovanje in preverjanje veljavnosti podpisov. Opredeljuje tudi pogoje delovanja
kvalificiranih overiteljev oziroma izdajateljev digitalnih potrdil, časovno veljavnost
digitalnih potrdil, digitalnih podpisov ter časovnih žigov.
Šele leta 2006 pa je Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih –
ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/2006) izenačil verodostojnost digitalno ali analogno
reproduciranih kopij z izvirniki na papirju ali drugem izvirnem nosilcu, če digitalizacija,
hranjenje in dostop potekajo v skladu s predpisi. Istega leta je bil sprejet še podzakonski
akt, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – UVDAGA (Uradni list
RS, št. 86/2006), ki podrobneje ureja delovanje in notranja pravila organizacije, hrambo
dokumentarnega gradiva, registracijo in akreditacijo storitev in opreme za digitalno
hrambo (Žumer 2008, 331–332).
Ob veljavni zakonodaji moramo omeniti še standarde, ki urejajo pisarniško poslovanje,
organizacijo arhivske službe, varno poslovanje z elektronskimi dokumenti, popisovanje
arhivskega gradiva, smernice in tehnične specifikacije, ki so veljavne v okviru EU, ter
strokovna spoznanja in izkušnje, ki so dostopne v okviru dokumentov, priporočil,
dogovorov in standardov Mednarodnega arhivskega sveta, Sveta Evrope in drugih
mednarodnih in nacionalnih združenj, katerih delo in aktivnosti se nanašajo na
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obravnavanje dokumentacije v njenem celotnem življenjskem ciklu. V tem kontekstu
moramo izpostaviti še Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov (MoReq),
ISO standard 14721 – za izdelavo arhivskih sistemov elektronskih virov, ISO standard
15489 – sistemi upravljanja z dokumenti, ISO standard 23081 – principi metapodatkov za
dokumente, ISO standard 17799 in ISO standard 27001– varnost informacijskih sistemov,
ameriški standard US DoD 5015.2 – kriteriji za oblikovanje programske opreme,
namenjene upravljanju elektronskih dokumentov, in norveški standard za obravnavanje
elektronskih dokumentov NOARK-4. Te pa dopolnjujeta še oba arhivska strokovna
standarda: Splošni mednarodni standard za arhivsko popisovanje ISAD(g)2 in Mednarodni
standard za arhivski normativni opis ustvarjalcev arhivskega gradiva – pravnih in fizičnih
oseb ter družin ISAAR(CPF)2 ( ETZ 2006, 6).
4.1.1

Hramba poslovnih listin

V računovodskih servisih imajo največ opravka s hrambo poslovnih knjig. Zakonsko je to
opredeljeno v ZGD-13, SRS4 , ZDDV 5 in ZDavp-26.
Po ZGD (54. in 70. člen prvega odstavka ZGD-1) je treba trajno hraniti poslovne knjige,
bilance stanja, izkaze poslovnega izida ter letna in poslovna poročila. Zakon tudi določa,
da se po prenehanju oz. likvidaciji družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe
hranijo poslovne knjige pri enem od družbenikov ali delničarju delniške družbe, lahko pa
se tudi pri tretji osebi ali družbi, določeni z zakonom.
Po SRS 23.26 se morajo letni obračunski izkazi in obračuni plač hraniti trajno, pomožni
obračuni pa dve leti. Za podjetja v stečaju in likvidaciji velja poseben standard 37, ki
določa, da se računovodski izkazi, knjigovodske listine in druga dokumentacija po
zaključku postopka hranijo pri organizaciji, pooblaščeni z zakonom, ali organizaciji,
registrirani za opravljanje storitev arhiviranja. Roki hrambe pa so določeni takole (Vuković
2010):
 letna poročila pred uvedbo postopka, začetna bilanca in zaključna bilanca trajno,
 glavna knjiga, pomožne poslovne knjige in dnevnik 5 let po zaključku postopka,
 končni obračuni plač zaposlenih in izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih
obračunov plač, 5 let po zaključku postopka,
 vmesni računovodski izkazi leto dni po zaključku postopka,
 knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, in z zakonom predpisane listine
leto dni po zaključku postopka,
 knjigovodske listine plačilnega prometa v pooblaščenih finančnih inštitucijah 6
mesecev po zaključku postopka ter
 prodajni kontrolni bloki, pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine 6
mesecev po zaključku postopka.
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Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006)
Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/2005)
5
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 116/2006)
6
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/2006)
4
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SRS 21.14 omogoča, da podjetje v splošnem aktu opredeli način hrambe knjigovodskih
listin, ki so možne v papirni ali v elektronski obliki. Podjetje mora v aktu tudi določiti
lokacijo hrambe in odgovorno osebo. Določa še, da po sprejetju računovodskih izkazov
knjigovodske listine arhivirajo bodisi na papirju bodisi na računalniških nosilcih podatkov.
Izvirne papirne knjigovodske listine, s katerih so preneseni podatki na elektronske nosilce
podatkov, se lahko po reviziji letnih računovodskih izkazov (če je predpisana) in v skladu s
predpisi fizično uničijo.
SRS 22.19 opredeljuje način hrambe poslovnih knjig. Podjetja v svojem splošnem aktu
napišejo, na kakšen način bodo hranile poslovne knjige.
Po reviziji letnih računovodskih izkazov, če je predpisana, oziroma po sprejetju letnih
računovodskih izkazov se poslovne knjige, ustrezno urejene in zaključene, arhivirajo. Pisni
odtisi glavne knjige in dnevnika se praviloma hranijo trajno. Podjetje pa lahko ob
upoštevanju ustreznih predpisov sámo določi, po kolikšnem času od dneva sprejetja in
potrditve računovodskih izkazov bo shranilo poslovne knjige na elektronskem nosilcu,
izvirne poslovne knjige pa uničilo. Poslovne knjige se do konca revidiranja letnih
računovodskih izkazov hranijo v priročnem arhivu računovodske službe, potem pa
zapisniško predajo v varnejši osrednji arhiv podjetja.
Po ZDavP-2 je potrebno knjigovodske listine hraniti najmanj 10 let od dneva davčne
obveznosti plačila davka (npr.: za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2011,
če ga oddamo na zadnji dan, to je 31. 3. 2012 in plačamo v 30 dneh od predložitve, bo
listine za zaključni račun potrebno hraniti najmanj do 30. 4. 2022).
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Uradni list RS 40/2012) v 86. členu določa
posebne obveznosti v zvezi s hrambo računov:
 vsak davčni zavezanec mora zagotoviti hrambo kopij računov, ki jih izda sam ali
njegov kupec ali naročnik ali tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun, ter
vseh računov, ki jih je prejel;
 če se davčni zavezanec, ki ima sedež na ozemlju Slovenije, odloči, da kopije
računov, ki jih je izdal, in račune, ki jih je prejel, hrani zunaj ozemlja Slovenije,
mora predhodno o tem obvestiti davčni organ;
 davčni zavezanec lahko račune hrani tudi v elektronski obliki, če je davčnemu
organu zagotovljen dostop do tako shranjenih podatkov in če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
• podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi
in primerni za poznejšo uporabo,
• podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali
prejeti,
• iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti, od kod
izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali
prejema, in
• uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo
spremembo ali izbris podatkov, oziroma obstaja zanesljivo jamstvo
glede nespremenljivosti podatkov oziroma sporočil.
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V celotnem obdobju hrambe mora davčni zavezanec zagotoviti pristnost izvora in
celovitost vsebine hranjenih računov in tudi njihovo čitljivost. Podatkov na računih ni
dovoljeno spreminjati in morajo ostati čitljivi v celotnem obdobju hrambe.
Davčni zavezanec mora zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na dobave blaga ali
storitev na ozemlju Slovenije, ter računov, ki jih prejme od davčnih zavezancev, ki imajo
sedež na ozemlju Slovenije, najmanj 10 let po poteku leta, na katerega se računi nanašajo.
Davčni zavezanec mora zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na nepremičnine,
najmanj 20 let po poteku leta, na katero se nanašajo.
4.1.2

Enotne tehnološke zahteve (ETZ)

ETZ predstavljajo enega izmed bistvenih dokumentov za izvajanje elektronske hrambe.
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZVDAGA)7 in na njegovi
podlagi izdana uredba namreč mnogo tehnoloških in organizacijskih vprašanj puščata
odprtih. Na ta vprašanja odgovarjajo določila ETZ, ki za vse osebe, ki bodo elektronsko
hranile svoje gradivo, in ponudnike storitev in opreme, natančno specificirajo vsa bistvena
vprašanja. Tako so urejene oblike zapisa za dolgoročno hrambo, zahteve za delovanje
dokumentnih sistemov, zagotavljanje informacijske varnosti ter obveznosti za ponudnike
opreme in storitev.
ETZ predpisujejo zajemanje, pretvarjanje, kontroliranje dokumentov v elektronski obliki in
druge postopke in standardne oblike zapisa za dolgoročno hrambo. Prav tako natančno
opredelijo osnovne tehnične in postopkovne lastnosti ter raven varnosti in zanesljivosti.
Določajo zahteve zagotavljanje varnih prostorov, predpisujejo splošne pogoje, ki jih mora
izpolnjevati strojna in programska oprema, ki jo ponudniki ponujajo na trgu za
zagotavljanje hrambe gradiva ali spremljevalnih storitev, ter kontrole, ki se nanašajo na
varnost dokumentov (rezervne kopije, sledenje, avtentičnost). Namen ETZ je omogočiti
praktično izvajanje določb ZVDAGA in UVDAGA ter drugih predpisov, ki urejajo to
področje.
Zaradi zapletenosti ETZ je prišlo do uvedbe kontrolnih seznamov za (Markov 2011g, 62):
 preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA,
 potrjevanje usklajenosti programske opreme z ZVDAGA,
 preverjanje skladnosti storitev z ZVDAGA ter
 akreditacijo storitev.
Sestavljen je iz 93 zahtev, ki morajo biti izpolnjene z izvajanjem postopkov tako, kot je
opisano v notranjih pravilih. Nanašajo se na vsebine, s katerimi:
 zagotavljamo izpolnjevanje določb o organiziranosti in kadrovski zasedbi (notranja
organizacija, vloge in pooblastila ter število, sestava in usposobljenost osebja),
 zagotavljamo izpolnjevanje določb o obvladovanju dokumentarnega gradiva
(sprejemanje, klasificiranje, signiranje, evidentiranje, odprava, zajem in pretvorba,
7

Uradni list RS, št. 30/2006
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kratkoročna in dolgoročna hramba, izločanje in uničevanje, vzpostavitev, prehodno
obdobje, masovni zajem),
 zagotavljamo izpolnjevanje zahtev za hrambo dokumentarnega gradiva
(infrastruktura informacijskega sistema za hrambo, politika in organizacija
varovanja informacij, prostori in lokacije, fizično in tehnično varovanje opreme in
prostorov, dostopi do sistemov in dokumentarnega gradiva, komunikacijska
infrastruktura in operativno delovanje, razvoj in vzdrževanje informacijskega
sistema, neprekinjeno poslovanje, razmerja z zunanjimi izvajalci, varnostni
dogodki).
Notranja pravila glede hrambe dokumentarnega gradiva morajo po 5. členu Uredbe (90)
vsebovati najmanj:
 določila o notranji organizaciji, vlogah in pooblastilih ter številu, sestavi in
usposobljenosti osebja,
 določila glede obvladovanja dokumentarnega gradiva,
 določila o infrastrukturi informacijskega sistema za hrambo, ki obsegajo osnovne
tehnične in postopkovne lastnosti ter podatke o stopnji varnosti in zanesljivosti
infrastrukture,
 določila glede periodičnega spreminjanja in dopolnjevanja notranjih pravil ter
njihove veljavnosti.
4.1.3

Moreq – Model Requiremnets for the management of electronic records

Projekt IDA MoReq (model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov) se je začel
leta 1999, da bi razvili model specifikacij funkcionalnih zahtev za upravljanje elektronskih
dokumentov. Oblikovali so ga strokovnjaki iz različnih evropskih držav, vendar naj ga ne
bi uporabljali zgolj v EU, ampak tudi v vseh državah, v katerih se pojavljajo potrebe po
sistemih za upravljanje elektronskih informacij. Leta 2002 ga je objavila Komisija
Evropske unije, leta 2005 pa ga je v slovenščino prevedel Arhiv RS, v sodelovanju z
Ministrstvom za javno upravo. Leta 2006 je bil podan predlog za prenovo MoReq,
februarja 2008 pa je bilo objavljen MoReq2 (MoReq, 2005).
Moreq je pomembna vsebinska podlaga področne slovenske zakonodaje ETZ.
MoReq določa funkcionalne zahteve za upravljanje elektronskih dokumentov. Vsebuje
model medsebojnih povezav osnutkov zadev, zapisov idr.
Specifikacija združuje prednosti elektronskega načina dela s teorijo o upravljanju
dokumentov, obsegajoč npr. klasifikacijo, upravljanje dokumentov, delovni tok,
metapodatke in druge sorodne tehnologije. Dokument pokriva široko paleto potreb – za
različne države, v različnih dejavnostih, z različnimi vrstami dokumentov. Služiti hoče kot
model, ne pa predpisovati vseh možnosti izvajanja sistema ESUD – elektronski sistem za
upravljanje dokumentarnega gradiva. Različni poslovni sektorji, različni nivoji, različne
vrste organizacij in drugi faktorji lahko uvajajo dodatne specifične zahteve (MoReq 2005).
Rezultati projekta IDA so zasnovani tako, da so enostavno in široko uporabljivi.
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4.1.4

Arhiv Republike Slovenije

Arhiv Republike Slovenije (v nadaljevanju Arhiv RS) opravlja različne strokovne naloge,
ki se nanašajo na javno in zasebno arhivsko dokumentarno gradivo, ki nastane pri delu
državnih organov, drugih javnih podjetjih in gospodarskih družb na območju Slovenije.
Z uvajanjem elektronskega arhiviranja in sprejetjem potrebne zakonodaje je Arhiv RS
postal osrednji nadzorni organ tudi na področju elektronske hrambe. Naloge s tega
področja so (Hajtnik 2008, 35–38):
 registriranje ponudnikov opreme in storitev ter vodenje registra,
 potrjevanje notranjih pravil in vodenje registra podjetij s potrjenimi notranjimi
pravili (pomen notranjih pravil je podrobno razložen v nadaljevanju),
 usposabljanje zaposlenih, ki delajo z dokumentarnim gradivom (izobraževanja,
izpiti, podeljevanje kreditnih točk),
 akreditiranje programske in strojne opreme ter storitev v zvezi z elektronsko
hrambo, nadzor in vodenje registra.
Arhiv RS skrbi za navodila in smernice na področju elektronskega arhiviranja s pisanjem
ali prevajanjem in posodabljanjem dokumentov, kot so ETZ, MoReq in kontrolni seznam
za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA (Vocovnik 2005, 7).
4.1.5

Notranja pravila

Notranja pravila zajemanja in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni
obliki so osnova za elektronsko arhiviranje. Ta pravila so potrebna zaradi zagotavljanja
pravne veljavnosti in dokazne vrednosti, na ta način shranjene vrednosti. Obvezna so za
javnopravne osebe ter ponudnike storitev elektronske hrambe podatkov, če želijo biti
akreditirani. Notranja pravila opisujejo poglavitne dele posameznega procesa, kot na
primer zajem podatkov za pretvorbo ali preverjanje, opredelijo osebe, odgovorne za
izvedbo posameznega procesa, ter opredeljuje dokumentacijo, ki mora pri izvajanji
zajemanja in hrambe nastajati (Markov 2011a, 30).
Sprejetje notranjih pravil gospodarske družbe, skladne z ETZ in ZVDAGA, katere potrdi
Arhiv RS in opredeljuje njihovo natančno izvajanje, zagotavlja, da ima elektronski
dokument, shranjen v elektronskem arhivu, enako pravno veljavnost kot izvirnik.
Zakon dopušča tudi, da se organizacije lotijo zajemanja in hrambe dokumentarnega in
arhivskega gradiva v digitalni obliki brez potrjenih notranjih pravil, po lastnem sistemu in
lahko kljub temu uveljavljajo svojo pravno veljavnost. Edina razlika je v tem, da bodo
imeli v primeru postopkov na sodišču precej več dela z dokazovanjem pravilnosti
delovanja postopka, ki mora biti skladen z zahtevami ZVDAGA (Gaberc in Rožman 2008,
454).
V magistrski bomo izhajali iz dejstva, da so potrjena pravila potrebna le pri organizacijah v
javni upravi in ponudnikih storitve. Organizacije, kot so računovodski servisi, lahko z
najemom storitve elektronskega arhiviranja uporabijo in s tem prevzamejo notranja pravila,
tako da jim ni potrebno izdelati lastnih in investirati v drago programsko in tehnično
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opremo. Opredeliti morajo le natančna navodila postopkov digitalizacije in odgovornost
delavcev pri ravnanju z njo.
4.2

Standardi e-poslovanja

Z vse večjim povezovanjem podjetij in večje uporabe e-poslovanja je prišlo do uporabe
enotnih standardov. Pri e-poslovanju je pomembno, da obe strani uporabljata isti jezik.
Uporaba standardov omogoča avtomatizirano izmenjavo informacij med organizacijami v
elektronski obliki. Z uporabo standardov se zmanjšujejo stroški manipulacije, priprave
podatkov dokumentov in analize dokumentov.
V poslovnem svetu se uporablja veliko različnih standardov, med najbolj uporabljivimi so
HTML8, CSS9, XHTML, XML10. Zaradi velikega nabora standardov prihaja do
nekompatibilnosti med različnimi poslovnimi storitvami. Dandanes pa je cilj predvsem
povezovanje poslovnih procesov in povezovanje med različnimi računalniškimi sistemi
različnih partnerjev brez človeškega posredovanja. Največji razmah je tako doživel
standard XML, saj je najbolj primeren za e-poslovanje.
Najpomembnejši organizaciji, ki se ukvarjata s standardizacijo interneta in njegovih
tehnologij, sta:
 W3C11,
 IETF12,
Organizaciji razvijata in integrirata učinkovite enostavne standarde.
4.2.1

Projekt e-SLOG

Eden od strateških ciljev GZS je uveljavljanje informatizacije in e-poslovanja ter s tem
višja raven organiziranosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V letih 2000–
2005 je GZS zagnala projekt e-SLOG, kar je skrajšano za slovenski standard za
elektronsko poslovanje. S tem projektom so želeli omogočiti vstop na področje eposlovanja tudi manjšim podjetjem. Osnovno poslanstvo projekta e-SLOG je bilo
seznanjanje in praktično usposabljanje slovenskih podjetij za e-poslovanje na temelju
skupno dogovorjenih priporočil, ki izhajajo iz mednarodnih standardov.
Trenutno so na voljo naslednje sheme (Projekt e-SLOG 2004):
 XML račun, verzija 1.4,
 XML enostavni račun, verzija 1.4,
 XML naročilo 1.0,
 XML enostavno naročilo 1.0,
 XML potrditev naročila 1.0,
 XML enostavna potrditev naročila 1.0,
8

angl. Hyper Text Markup Language
9 angl. Cascading Style Sheets
10
angl. Extensible Markup Language.
11
angl. World Wide Web Consortium
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 XML povratnica 1.0,
 XML dobavnica 1.0,
 XML enostavna dobavnica 1.0.
Projekt e-SLOG je bil zaključen, vendar so se aktivnosti posodabljanja shem standardov
prenesle na nepridobitni zavod GS1 Slovenija.
4.3

Zagotavljanje varnosti in verodostojnosti

Dokumentacijo je potrebno za njeno reprodukcijo ves čas trajanje hrambe varovati pred
izgubo ali okrnitvijo celovitosti ter dostopom nepooblaščenim uporabnikom. Podatke z
varnostnim kopiranjem na vedno bolj izpopolnjene nosilce ščitimo pred spremembami,
pretvorbami, brisanjem ali zlonamernostjo. Z arhiviranjem pa podatke, ki so v poslovnem
procesu opravili svojo funkcijo, dolgoročno shranjujemo. Funkcija varnostnega kopiranja
podatkov je načrtovanje varnostne politike, zajema pa način izdelovanja varnostnih kopij
podatkov, število shranjenih različic, časovna okna za shranjevanje in obnavljanje
podatkov, iznose varnostnih kopij, načrte za posodabljanje sistemov ter navodila za varnost
in izvedbo (Markov 2011g, 64).
Varnost je mogoče zagotoviti z različnimi metodami. Nekatere izmed njih so (Jerman
Blažič et al. 2001, 109):
 šifriranje: pri šifriranju podatke spremenimo tako, da ni mogoče razbrati, kaj je
napisano. Če hočemo podatke uporabiti ali razumeti, jih moramo dešifrirati;
 elektronski podpis: je metoda, ki zagotavlja identifikacijo podpisnika;
 digitalni certifikat: je od agencije za certificiranje javnih ključev izdano digitalno
podpisano potrdilo, s katerim zagotavljamo drugim uporabnikom avtentičnost
ključa. S potrdilom se dokazujeta lastništvo ključa in identiteta;
 postopki za preverjanje identitete: so predvsem gesla, prstni odtisi, očesna roženica
in nadzor nad dostopom.
Avtentičnost in celovitost gradiva v digitalni obliki se zagotavljata na tehnološki oz.
organizacijski način, ki je določen z notranjimi pravili. To pomeni shranjevanje izvirnih
dokumentov z vzporednimi shranjevanjem varnostnih podatkov na njih (e-podpis z
digitalnim potrdilom in časovni žig), kar pomeni dokumentiranjem postopkov, ki
zagotavljajo, da se dokumenti hranijo v skladu z notranjimi pravili in zakonodajo (Markov
2011g, 64). Za dokazovanje verodostojnosti smejo uporabljati:
 varni elektronski podpis (overjen s kvalificiranim potrdilom) – zagotovi
verodostojnost avtorstva. Obvezen je na vseh ključnih točkah življenjskega cikla
dokumenta;
 varni časovni žig (registriran od overitelja) – varni časovni žig je digitalni zapis, ki
zagotavlja podpis dokumenta z veljavnim digitalnim potrdilom v določenem
časovnem trenutku, in sicer tako, da povezuje datum in čas podpisa ter podatke v
elektronski obliki na kriptografsko varen način (SI-TSA 2012). V Sloveniji so v
register overiteljev za časovno žigosanje vpisani:
• SI-TSA,
• POŠTA-CA in
• HALCOM-CA.
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Digitalno je lahko podpisan en dokument ali več dokumentov oz. ena datoteka ali več
datotek. Podatkov ni mogoče spreminjati ali popravljati brez podpisnika. S tem se
zagotavlja avtentičnost.
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5

UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH DUKOMENTOV

Uspešno upravljanje elektronskih dokumentov, poleg poznavanja tehnologije in njene
uporabnosti, zahteva tudi poznavanje drugih področij, ki so neposredno povezana z
upravljanjem elektronskih dokumentov. Zato je pomembneje od same definicije sistema, ki
vse to omogoča, razumeti in upoštevati vse razsežnosti upravljanja elektronskih
dokumentov (Rot 2004, 24).
Zaradi kompleksnosti sistemov elektronskega upravljanja z dokumenti je izbira
tehnologije, ki omogoča optimalno informacijsko podporo, eden ključnih vidikov tega
področja. Zaradi specifičnosti računovodskih servisov bo izbira nabora teh tehnologih
pomembna za implementacijo in optimalno delovanje sistema.
5.1

Elektronsko arhiviranje

Elektronsko arhiviranje (po Arhivu RS 2004) »zajema postopke prevzemanja arhivskega
gradiva v digitalni obliki v pristojne arhive, njegovo strokovno obdelavo, izvedbo
dolgoročne e-hrambe, v skladu z veljavno zakonodajo, ter omogoča učinkovito upravljanje
in uporabo tega gradiva«.
Elektronska obdelava podatkov in elektronsko arhiviranje poteka v praksi tako ali drugače
že več kot trideset let (Drakulič 2006, 55), vendar so bile digitalne kopije papirnih
izvirnikov večinoma namenjene lažji manipulaciji znotraj podjetja, zato so podjetja
vzporedno hranila izvirnike ali kopije na mikrofilmu ali v rednikih. V Sloveniji so bili šele
koncem leta 2006 sprejeti vsi zakoni, ki dokumentom, ki nastanejo v digitalni obliki, ter
dokumentom v fizični obliki, ki jih preko skenerja digitaliziramo, dajejo pravno formalno
veljavnost tudi v digitalni obliki.
Elektronsko arhiviranje si lahko predstavljamo na različne načine: arhiviramo dokumente v
osebnem računalniku (v Wordovih, Excelovih, pdf-dokumentih), nato jih lahko
poskeniramo in jih hranimo na osebnem računalniku ali pa organiziramo sistemsko
arhiviranje, ki nam ga mora potrditi Arhiv RS.
Pri informacijskih rešitvah, ki omogočajo delo z elektronskimi dokumenti, ločimo
elektronske dokumentarne sisteme in elektronske arhive. Elektronski dokumentarni sistemi
so programske rešitve, ki elektronske dokumente vključujejo v poslovne procese podjetja.
To pomeni, da podpirajo pretvorbo papirnih dokumentov v elektronske takoj na vhodu v
podjetje ali neposredno nastajanje dokumentov izključno v elektronski obliki, njihovo
uporabo v poslovnih procesih, spreminjanje in podpisovanje. Elektronski arhivski sistem je
namenjen dolgoročnemu, zakonsko skladnemu shranjevanju elektronskih dokumentov, ki
se jih ne sme več spreminjati, omogoča pa avtorizirane vpoglede, distribucijo in
beleženje revizijske sledi (A-B-C elektronskega arhiviranja dokumentov 2009, 31).
Poleg tega je izraz e-arhiviranje s procesnega vidika vezan na celoten življenjski cikel
dokumenta. Končni cilj cikla je zagotovitev dostopa do shranjenih dokumentov.
Zagotovimo lahko kratkoročni ali dolgoročni dostop. Kratkoročni dostop je vezan na
dostop v realnem času, ki izpolnjuje zahteve organizacije po upravljanju dokumentacije v
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različnih poslovnih procesih. Dolgoročni dostop mora omogočati hrambo po daljšem
obdobju, kjer moramo ohraniti dostop in avtentičnost, pri tem pa upoštevati razvoj
informacijske tehnologije. Dokumenti morajo ohraniti povezavo med njimi in metapodatki,
da bodo dostopni in uporabni s programsko opremo in tehnologijo, ki bo na razpolago v
prihodnosti.
Osnovne zahteve glede dokumentov za namen e-arhiviranja (Markov 2011a, 29) (povzeto
po priročniku Mednarodnega arhivskega sveta) so:
 avtentičnost moramo dokazati s prikazom, da je dokument res to, kar trdi, da je;
dokazati je treba, da je bil oblikovan ali sprejet takrat, ko trdimo, da je bil, da je bil
oblikovan ravno v tistem postopku, za katerega trdimo, da je bil, in da njegove
vsebine niso bile spremenjene, odkar je postal del sistema za hrambo;
 celovitost nabora dokumentov potrjuje, da nobena postavka ni bila dodana ali
odvzeta mimo pravil, postavljenih za ta nabor;
 dostopnost in razumljivost omogočata uporabo vsebin dokumentov; za dostopnost
je potrebna tehnologija (strojna in programska), ki dokumente prevede v obliko, ki
jo človeški čuti zaznajo, razumljivost pa omogočajo dodatne informacije o vsebini;
 primernost za obdelovanje dokumentov se določa s sposobnostjo ravnanja z njimi
ter uporabo kriterijev za izbiranje in prikazovanje hranjenih dokumentov; zbirka
shranjenih dokumentov mora omogočati, da se najdejo pomembni dokumenti,
ogled njihove vsebine na zaslonu, kopijo, ni pa treba ohraniti sposobnosti za
urejanje;
 do ponovne uporabe dokumenta pride tedaj, ko lahko iz njega izluščimo
informacije; to najlažje omogočimo z ohranjanjem izvirne strojne in programske
opreme, s katero so bili dokumenti oblikovani, ter tako zagotovimo dostopnost in
razumljivost dokumentov.
Omeniti moramo tudi dolgoročno hrambo, ki je trajna hramba in je zakonsko določena za
določene dokumente (opredeljeni v poglavju 4.1.1) in presega dobo strojne in programske
opreme.
5.2

Sistemi za upravljanje elektronskih dokumentov

Informacijska podpora upravljanju dokumentov se izvaja s sistemi za upravljanje
elektronskih dokumentov (v nadaljevanju EDMS13). Sistemi EDMS morajo nuditi aktivno
podporo procesu upravljanja dokumentov od nastanka, pregleda, odobritve, distribucije do
arhiviranja dokumenta in so predvsem namenjeni avtomatizaciji nadzora nad digitalnimi
dokumenti (Kovačič et al. 2004, 189).
V preteklosti so se EDMS-ji po tehnologiji delili v dve skupini (Rot 2004, 24):
 arhivski dokumentacijski sistemi, ki so bili omejeni na upravljanje dokumentov in
se ne spreminjajo. To so dokumenti, ki so slikovno upodobljeni, opisani so z

13

angl. EDMS - Electronic Document Management System
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metapodatki. Obdelava, distribucija in arhiviranje poteka v dokumentarnih
sistemih;
 sistemi za upravljanje elektronskih dokumentov, katerih namen je upravljanje
dokumentov skozi njihov celoten življenjski cikel. Funkcije teh sistemov so
kreiranje, urejanje, revidiranje, sledenje in upravljanje delovnega toka dokumenta.
Razvoj na področju informacijskih tehnologij je naredil svoje in oba sistema združil v
celovit sistem za obvladovanje elektronskih dokumentov, ki je usmerjen k obvladovanju
dokumentov v vseh fazah življenjskega cikla. Te sisteme uporabljajo v podjetjih, kjer
deluje več kompleksnih poslovnih procesov in kjer je smiselno obvladovati celotni delovni
tok dokumentacije.
Spodnja slika prikazuje primer arhitekture sistema za upravljanje dokumentov z vsemi
navedenimi tehnologijami in sporočilnim sistemom. Z ustreznimi moduli lahko EDMS
povežemo z ERP rešitvijo.
Slika 5: Arhitektura sistema za upravljanje elektronskih dokumentov

Vir: Golob 2004, 3
V preteklosti ločene in samostojne, takrat še procesno nezdružljive module, morajo danes
nadomestiti sodobne ERP rešitve, za učinkovito podporo e-poslovanja ter integrirati
poslovne funkcije v enoten integriran poslovni informacijski sistem. V takšnih integriranih
sistemih so vse potrebne funkcionalnosti združene v en sistem. O popolni integraciji
EDMS z ostalimi podsistemi govorimo, kadar uporabljajo enotno podatkovno bazo in
skupne metapodatke ter poenoten uporabniški vmesnik kot tudi repozitorje.
Tehnologijo EDMS-a lahko delimo v štiri sklope (Golob 2004, 2):
 elektronski zajem dokumentov (angl. Imaging),
 obvladovanje delovnih tokov (angl. Workflow),
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 osrednji del EDMS-a (angl. Core DMS),
 arhiviranje (angl. Archiving) − repozitoji dokumentov po sistemu.
Z glavnimi funkcionalnimi zahtevami omogočamo upravljanje dokumentov znotraj
posameznih poslovnih procesov. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili
najpomembnejši tehnologiji elektronskega upravljanja dokumentov v računovodskih
servisih.
5.2.1

Zajem dokumentov

Pred samim zajemom je priporočljivo, da se podjetje loti kvalifikacije dokumentov, kjer se
dokumentacija evidentira po vrstah dokumentov in se hrani glede na čas določen v aktih, ki
so usklajeni z zakonodajo.
V glavnem zajemamo dve vrsti dokumentacije:
 dokumentacije v papirni obliki,
 dokumentacije v elektronski obliki.
V dokumentarni sistem bi v računovodskih servis lahko zajemali dokumente, kot so:
 vhodni dokumenti (prispeli računi, dobavnice, dobropisi, bremepisi), katere
naročnik dostavi po različnih kanalih v računovodski servis. V nadaljevanju
magistrske bomo opisali različne modele e-poslovanja, ki omogočajo različno
manipulacijo dokumentov na relaciji naročnik in računovodski servis. Modeli pa so
odvisni od zmožnosti in fleksibilnosti ERP rešitev;
 izhodni dokumenti (izdani račun, izdani dobropisi, dopisi);
 notranji dokumenti naročnikov (ustanovitveni akti, kreditne pogodbe, pogodbe
delavcev).
Priprava dokumentov mora temeljiti na razvrstitvi v logične sklope, potem sledi
digitalizacija s pomočjo skenirnih naprav. Skeniranje je postopek, pri katerem dokumente,
nastale na papirju, s skenerjem spremenimo v elektronsko obliko. S postopkom skeniranja
dobimo na zaslon sliko dokumenta, tako naredimo prvi korak k sistemu računalniškega
upravljanja z dokumentacijo.
Po zakonodaji morajo biti skenirani dokumenti v formatu TIFF14 ali PDF/A15. TIFF določa
obliko slik, PDF/A pa ponuja še označevanje podatkov. Pretvorbo podatkov nam omogoča
programska oprema, ki je po navadi priložena k večnamenski napravi.
Po opravljenemu skeniranju je potrebno digitalizirani dokument opremiti z metapodatki.
To so podatki, ki dajejo informacijo o dokumentu. Pri prejetih računih so to lahko datum,
valuta, znesek, davčna številka kupca, interna številka dokumenta. Dajejo osnovo za
kasnejše obdelovanje. Po definiranju dokumenta z metapodatki je dokument pripravljen za
uvoz v dokumentarni sistem, kjer je pripravljen za nadaljnjo uporabo. Metapodatki se
lahko dodajajo ročno ali s programsko opremo, ki prepozna tiskano pisavo (OCR – angl.
14
15

Angl. Tag Image File Format
Angl. Portable Document Format
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Optical Character Recognition ter ICR – angl. Intelligent Character Recognition). Temu
postopku pravimo tudi indeksiranje dokumenta, ki nam v nadaljevanju pomaga pri iskanju
in pregledovanju dokumentov.
Programska oprema, ki omogoča slikovno zajemanje podatkov, je za male in srednje velike
računovodske servise velik strošek investicije. Po mnenju večine proizvajalcev te opreme v
Sloveniji pa je to ekonomsko upravičen strošek (nekaj 1000 dokumentov dnevno) (Markov
2011h, 41). Problematika OCR tehnologije je predvsem v nepopolnem prepoznavanju
podatkov iz prejetih listin. Tako je potrebno že obdelan dokument dodatno opremiti s
podatki v ERP rešitvi.
V računovodskih servisih je smotrna indeksacija dokumentov z naslednjimi načini:
 kombinacija OCR in ročnega vnosa metapodatkov (uporaba cenejših OCR
sistemov, s katerimi preberemo le nekaj podatkov iz dokumentov, ostale dopolnimo
v ERP rešitvi),
 ročni vnos v posameznem modulu ERP rešitve,
 zajem podatkov opravi zunanji izvajalec (vhodni dokumenti se že na pošti
preusmerijo zunanjemu izvajalcu te storitve).
Številne dokumente lahko ustvarjamo in arhiviramo direktno iz ERP rešitve, na primer
plačilne liste, zaključne račune, posamezne temeljnice.
5.2.2

Repozitorji – arhiviranje

Je jedro dokumentarnega sistema in najpomembnejši del dokumentarnega sistema. V njem
se shranjujejo in nadzirajo dokumenti in informacije o dokumentih. Dokumente se tukaj
indeksira in klasificira. Vsak dokument v arhivu, kot že omenjeno, pri vnosu v arhiv v fazi
elektronskega zajema dobi opis z že omenjenimi metapodatki (Golob 2004, 5). Ločujemo
logični arhiv, kjer se nahajajo logični podatki o dokumentu, ter fizični arhiv, kjer se hrani
objekte (datoteke).
Repozitorji morajo zagotavljati hierarhično hrambo, kar pomeni, da mora dokumentarni
sistem omogočati arhiviranje na več različnih medijih. Za aktualno arhiviranje, kjer se
dokumenti kreirajo in upravljajo, uporabljamo magnetne diske. Skozi staranje dokumenta
se količina dostopov navadno manjša, zato lahko dokument presnamemo na cenejši in bolj
počasen magnetni trak.
Tipični repozitorij zagotavlja določene funkcije, kot so (Luzar 2005, 17):
upravljanje z metapodatki,
izdelava novih dokumentov,
kopiranje dokumentov,
zagotavljanje varnosti,
sestavljeni (virtualni) dokumenti,
podpiranje zakonskih predpisov o elektronskem
dokumentov, upravljanje konfiguracije sistema,
 sledljivost dokumentov.
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arhiviranju

upravljanja

Verodostojnost dokumentov je zagotovljena s pomočjo digitalnega podpisa, ki mora
omogočati sledljivost, kjer je natančno vidno, kdo je do dokumenta dostopal in ga
spreminjal. Pravice vpogleda se morajo ustrezno definirati, saj na ta način zagotavljajo
uporabo dokumentov le pooblaščenim uporabnikom. Tukaj je pomembno, da uporabnik
med uvajanjem informacijskega sistema natančno določi varnostno politiko, saj bo na ta
način vpogled v dokumente bolj nadzorovan.
5.3

Sistemi za upravljanje elektronskih dokumentov v računovodskem servisu

Računovodski servisi so se v preteklosti odločili za programsko opremo (takratni prehod iz
starih programov, ki so delovali v sistemu MS-DOS na ERP rešitve), s katero obdelujejo
svoje podatke. Z uvedbo dokumentarnih sistemov pa smo prišli na t. i. brezpapirno
elektronsko računovodstvo, katerega osnovne značilnosti smo opisali v poglavju 1.1.3.
V magistrski nalogi bomo opredeli integrirane informacijske sisteme, zasnovane posebej
za računovodske servise, ki opravljajo računovodsko funkcijo malim in srednje velikim
podjetjem. Arhitektura takšne ERP rešitve je prilagojena poslovnim procesom
računovodskih servisov. Osnovni moduli, ki so sestavni del teh ERP rešitev, morajo
pokrivati posamezne poslovne funkcije, in sicer tako, da bodo poslovni procesi med
naročnikom in izvajalcem računovodske službe potekali na avtomatiziran način in
omogočali raven fleksibilnosti sistema. Računovodski servis se mora prilagajati
specifičnim zahtevam strank in ne obratno.
Sistemi ERP po mnenju strokovnjakov niso primerni za hrambo skeniranega gradiva. Zato
se razvijalci integriranih računovodskih rešitev ob uvedbi trudijo za združitev ERP in
EDMS, kar je praktično vidno ob dostopu do slik in metapodatkov iz različnih modulov
ERP. Vendar za obvladovanje nekaterih vsebin, ki nimajo podlage v posameznih modulih
ERP, ne zadostuje (pogodbe, vhodna pošta, dopisi).
Ponudniki sistemov EDMS ponujajo različne integracije z ERP. V računovodskih servisih
sta primerni le dve integraciji:
- ločena sistema: sistemi zasnovani tako, da povezujejo ERP rešitev, dokumentarni
sistem in programski vmesnik. Sistema morata biti celovita in priporočljivo je, da
lahko delujeta popolnoma samostojno;
- integrirana sistema: dokumentarni sistem je v celoti integriran v ERP rešitev.
ERP-ji, primerni za računovodske servise, morajo vsebovati orodja in tehnologije, da v
praksi lahko delujejo v možnih kombinacijah:
 skeniranja dokumentov pri stranki in prenosa paketa dokumentov do
računovodskega servisa preko FTP-protokola;
 dokumenti, nastali v ERP rešitvi, se samodejno verificirajo in prenašajo v
dokumentarni sistem ter jih za namene arhiviranja ni potrebno več izpisovati;
 vpogled v poslovanje s sedeža stranke;
 uporaba OCR, ki bo ob skeniranju dokumenta prepoznal nekatere podatke in jih
prenesel v sistem, tako da ročni vnosi odpadejo;
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 možnost povezave stranke na strežnik računovodskega servisa, za upravljanje
določenih modulov (omogoča delitev del: stranka fakturira, računovodski servis
knjiži);
 omogočanje gostovanja: računovodski servis in stranka dostopata do baze
podatkov, ki je na gostujočem strežniku. Računovodski servis v tem primeru
opravlja funkcijo nadzora, svetovanja in izdelovanja analiz.
Da omogočimo računovodji hiter vpogled v dokumentacijo med različnim poslovnimi
moduli, potrebuje na delovnem mestu dva zaslona. Na enem zaslonu deluje v ERP rešitvi,
na drugi strani pa preko programskega vmesnika prikazuje pravi dokument. Ti vpogledi
morajo omogočati vpogled na različnih ravneh, in sicer:
 pri knjiženju prejetih računov (prikaz prejetih račun s pripetimi dobavnicami);
 pri obračunu DDV (prikaz dokumentov v knjigi prijetih in izdanih računih in
ostalih možnih izpisov za potrebe davčnega poročanja);
 v modulu osnovna sredstva (prikaz dokumentov in slik, ki se nanašajo na
posamezno osnovno sredstvo);
 na temeljnicah knjiženja transakcijskega računa (prikaz posameznih izpiskov);
 v modulu plač in kadrovske evidence (prikazi plačilnih list, rekapitulacije, rek 1
obrazec).
Opisane tehnologije izničijo rutinska opravila, pripomorejo k hitrejšemu usklajevanju in
zmanjšajo možnost napak.
Dokumentarni sistemi, z omogočanjem novih modelov poslovanja med stranko in
računovodskim servisom, močno posežejo v pogodbeno razmerje med njima, zato je
potrebno:
 strogo in nedvoumno opredeliti opravila – fizični vnos dokumenta v sistem še ni
njegova strokovna obdelava. Stranka lahko torej sama opravi prvo opravilo – vnese
dokument v sistem, toda potem ga mora pregledati, obdelati in knjižiti strokovnjak,
to je računovodja;
 zaradi racionalizacije poslovnih procesov je sistem vsekakor cenejši, tako za servis
kot za naročnika, vendar zahteva drugačno kalkulacijo računovodske storitve –
»proizvod« računovodje namreč ni knjižba (v večini računovodskih servisih
uporabljajo osnovo za obračun storitve število knjižb), ampak je informacija,
število vknjižb pa je lahko samo eno izmed meril zahtevnosti informacije;
 določiti, kdo je za kaj odgovoren, a za pravilno obravnavanje poslovnega dogodka
kot celote je še vedno odgovoren računovodja;
 opredeliti pristojnosti v zvezi z delovanjem računalniškega programa, torej, katere
nastavitve sme spreminjati stranka, katere računovodja in katere samo sistemski
skrbnik. Korak k temu je računalniški program z možnostjo stopenjskega določanja
pristojnosti. V praksi to pomeni, da morajo biti nekatere stvari za stranko preprosto
zablokirane;
 v pogodbenih razmerjih urediti tudi varovanje, shranjevanje, zaupnost podatkov;
 opredeliti, kaj je tisto, kar je računovodski servis dolžan predati stranki, ki odide. V
podjetju M.S.D., d. o. o., menijo, da vsekakor podatke in obračune, ne pa tudi
računalniške nastavitve;.
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 čeprav stranka lahko v vsakem trenutku dostopa do želenih informacij in
obračunov, je treba jasno določiti, kdaj katere obračune lahko pregleduje sama,
katere pa naj ji še vedno daje računovodja. Lahko se namreč zgodi, da stranka
uporabi informacije iz nekega poročila, ko poslovni dogodki še niso ustrezno
strokovno obdelani.
5.3.1

Najem elektronskega arhiviranja

Da bi računovodsko dokumentacijo obdelovali po vseh standardih in pravilih, je potrebna
primerna hramba. Za to skrbijo strežniki in programska oprema za elektronsko arhiviranje,
ki delujejo v skladu z zakonodajo.
Stroški, ki nastanejo pri lastni organizaciji elektronskega arhiviranja, so lahko izredno
veliki. V takšnem primeru moramo nabaviti vso strojno in programsko opremo, katere
strošek se ocenjeno giblje med 7.000 €–15.000 €. Med te stroške je potrebno še všteti
pogodbeni del letnega vzdrževanja, ki je v višine 15 %–20 % vrednosti programske
opreme. Zato je nakup programske in strežniške opreme neupravičen strošek
računovodskih servisov, ki so v Sloveniji večinoma mikro in mala podjetja. V začetku so
takšne sisteme uvajali v velikih podjetjih, predvsem zaradi hitrejšega povračila investicije.
Šele v zadnjem času so razvijalci teh sistemov ponudili rešitve za manjša podjetja.
Ponujajo jih v različnih paketih, saj lahko podjetje preda v zunanje opravljanja vsa
opravila: od zajema do hrambe ali pa le nekatere dele procesa.
Pomembno je, da so ponudniki teh storitev akreditirani izvajalci e-arhiviranja digitalnih
dokumentov. To pomeni, da so na podlagi celovitega revizijskega pregleda in preverjanja
zakonske skladnosti storitve podelili Arhivu RS. Takšna podjetja razpolagajo z vso
infrastrukturo, potrebno za izvajanje elektronskega arhiviranja.
Podjetjem, ki se odločijo za uporabo storitve ponudnika elektronskega arhiviranja, ni
potrebno sestavljati in imeti potrjenih notranjih pravil, ampak jih prevzamejo od
ponudnika. Natančno pa morajo opisati postopke posameznih procesov in opredeliti
odgovornost zaposlenih pri ravnanju z dokumenti.
Ocenjeni stroški zunanjega izvajanja bi bili po mnenju Markova (2011a, 31) v primeru
40.000 listov dokumentov na leto, s pripravo, indeksiranjem in zapisom na CD ali disk
UDO, odvisno od ponudnika in pogajanj, cca. 3.000 €, kar pomeni 250 € na mesec. V
primeru dostopa dokumentov in podatkov prek spleta (on-line) pri zunanjem izvajalcu bi to
zneslo dodatnih 150 € mesečno, kar bi naneslo na 400 € mesečno. Iz približnih izračunov
lahko sklepamo, da se za mikro in majhna podjetja vsekakor bolj splača najeti zunanjega
izvajalca.
V nadaljevanju bomo opisali ponudbo zunanjih izvajalcev e-arhiviranja in ERP rešitev,
prilagojenih računovodskim servisom, z možnostjo uvedbe dokumentarnih sistemov.
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5.3.2

Pregled ponudnikov

V Sloveniji je trenutno zelo veliko različnih rešitev za elektronsko obvladovanje
dokumentacije, ni pa veliko celovitih rešitev, ki bi računovodskim servisom omogočale, da
deluje na ravni celotnega poslovanja. Pozornost pri izbiri mora biti predvsem na možnosti
širitve. Zaradi rasti in razvoja podjetij mora biti sistem nadgradljiv z moduli (npr. moduli
za tehnično, pravno dokumentacijo, vhodno pošto, likvidatura), ki jih v preteklosti niso
potrebovali.
Podjetja, ki obvladujejo ta trg, so: Perftech, Birokrat, Datalab, Adacta, Opal, Soft, Hermes,
Vasco, Soap. V nadaljevanju bodo predstavljeni sistemi ERP rešitve, prilagojeni za
računovodske servise z različnimi rešitvami dokumentarnega sistema in z možnostjo earhiviranja.
Datalab Tehnologije, d. d.
Podjetji Datalab (informacijski sitem Pantheon) in EBA, d. o. o., sta z znanjem združili
funkcionalnosti informacijskega sistema Pantheon in dokumentarni sistem za elektronsko
arhiviranje EBA ter skupaj razvili vmesnik EBA-PAN16. Rešitev je prilagojena in
namenjena podjetjem različnih velikosti in dejavnosti. S tem sistemom se omogočajo vsi
sodobni poslovni modeli med računovodskih servisom in stranko. Sistem EBA je tudi
akreditiran pri Arhivu RS. Tako ponujajo možnost shranjevanja v varnem arhivu, skladno s
pravili ZVDAGA, kar pomeni, da lahko dokumentacijo sistematično po klasifikaciji
izločujemo iz poslovnega procesa.
Opal, d. o. o.
Njihov produkt, namenjen računovodskim servisom, se imenuje OpPIS17. V sistemu se
lahko vodi računovodstvo neomejenega števila neodvisnih podjetji. Podpira različne
modele delovanja e-računovodstva in možnost gostovanja (brezpapirno pisarno). Sistem
omogoča obvladovanje računovodske dokumentacije znotraj sistema. Za elektronsko
arhiviranje pa mora podjetje najeti zunanjega izvajalca, ki ima svoje storitve akreditirane
pri Arhivu RS.
Adacta, d. o. o. , Avtena.si, d. o. o., Marg, d. o. o.
MOX je plod sodelovanja omenjenih treh podjetij. Ustvarili so mobilno pisarno, ki v enem
paketu združuje napredno informacijsko platformo za notranja in zunanja računovodstva,
pameten vmesnik in sistem za upravljanje z dokumenti. MOX18 omogoča brezpapirno
poslovanje, kar pomeni prehod v organizirano in varno delovno okolje brez papirja, ki vam
celo prihrani stroške, povezane s fizičnim iskanjem računov in brskanjem po registratorjih.
Dokumenti (računi, pogodbe, bilance, poročila) so dostopni kjerkoli in kadarkoli.
Računovodski servisi morajo pri izbiri dokumentarnih sistemov, poleg uporabnosti,
funkcionalnosti in cene, upoštevati še možnost vključitve v ERP zunanjega izvajalca earhiviranja, reference ponudnika, nudenje podpore po uvedbi, hitrost uvedb in možnost
širitve na ostala področja.
16

Dostopno na: http://www.sasing.si/index.php/resitve-za-program-pantheon/vmesnik-ebapan
Dostopno na: http://www.opal.si/
18
Dostopno na: http://www.mox.si/
17
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V registru Arhiva RS so večinoma podjetja, ki ponujajo strojno ali programsko opremo, za
nas pa so pomembni tisti, ki ponujajo storitev e-arhiviranja in spremljevalne storitve ter
imajo potrjena notranja pravila. Med bolj znanimi so na primer podjetja: Microcop,
Avtenta.si, Pošta Slovenije, Halcom, MFC.2, Mikrografija, Arhiviraj.si (Register
akreditirane opreme in storitev 2012).
Za varnost uporabnikov teh storitev je pomembno, da so postopki v primerih nepravilnega
delovanja storitev ali celo prenehanja poslovanja ponudnika določeni v pogodbi o
elektronskem arhiviranju. Praviloma mora biti v takšni pogodbi predviden postopek izvoza
celotnega formata dokumentov in metapodatkov v primeru prenehanja ali menjave storitve.
5.4

Uvajanje dokumentarnih sistemov

Pri dokumentarnih sistemih gre večinoma za na trgu kupljene rešitve. Uvedbo lahko
izvedemo s pomočjo različnih metodologij, katerim so skupne faze:
 analiza obstoječega stanja,
 izdelava načrta uvedbe,
 faza razvoja,
 faza vzdrževanja.
Uvajanje dokumentarnega sistema je v podjetjih delujoč projekt, ki zahteva sodelovanje
vseh zaposlenih. Računovodski servisi morajo pred uvedbo dokumentarnih sistemov
natančno opredeliti cilje dokumentarnega sistema. Pred samo uvedbo pa moramo
odgovoriti na naslednja vprašanja, s katerimi opredelimo funkcionalne, tehnološke,
ekonomske vidike:
 Katere tipe dokumentov bomo zajemali v dokumentarni sistem in kateri bodo
hranjeni v papirni obliki?
 Kakšne morajo biti funkcionalne zahtevnosti dokumentarnega sistema za potrebe
računovodskega servisa?
 Ali bomo v dokumentarni sistem zajemali tudi dokumente pred uvedbo sistema?
 Katere dokumente bomo digitalizirali in katere bomo zajemali iz ERP rešitve?
 Katere funkcije od zajema do arhiviranja se bodo izvajale na lokaciji in katera pri
zunanjem ponudniku storitve?
 Kateri metapodatki bodo opredelili določen tip dokumenta?
 Bodo vsi zastavljeni cilji uresničeni ob uvedbi dokumentarnega sistema?
 Ali bo potrebno sistem integrirati z obstoječo ERP rešitvijo? Na kakšen način bo
integracija izvedena?
 Kje se bo sistem nahajal? Ali bo potreben sistem na lokaciji naročnika, ponudnika
ali stranke? Preko katere tehnologije oddaljenega dostopa bo omogočen dostop?
 Kakšen bo časovni okvir uvajanja, izobraževanja?
 Kako bo poskrbljeno za podporo in vzdrževanje?
 Kako bo poskrbljeno za varnostno politiko dokumentarnega sistema?
 Kakšne so infrastrukturne omejitve in kolikšni del človeških virov bo potreben za
izvedbo?
 Kateri formati dokumentov so v uporabi in kateri bodo v prihodnosti?
 Kakšne so zahteve poslovnega okolja?
 Na kakšen način bomo izločali dokumentacijo?
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 Kakšne bodo nove odgovornosti zaposlenih na področju obvladovanja
dokumentacije?
 Kakšna je predvidena količina dokumentov za obvladovanje dokumentacije?
 Kakšne finančne vire bo potrebno zagotoviti za financiranje?
Pri načrtovanju in izvedbi projekta umestitve dokumentarnega sistema v poslovni proces je
potrebno uporabiti primerno metodologijo, ki nam da podporo, da opredeljene zahteve
ustrezno izpolnimo.
V magistrski nalogi se bomo osredotočilo na fazo analize in vrednotenja uvedbe.
5.5

Prednosti in tveganja dokumentarnih sistemov

Dokumentarni sistem prinaša v primerjavi s klasičnim upravljanjem dokumentacije
naslednje prednosti (Markov 2011d, 67).:
 zelo zmanjša fizični arhivski prostor;
 zmanjša potrebe po arhivski opremi (npr. arhivskih omarah, registratorjih);
 zmanjša stroške varovanja dostopa do dokumentov;
 zmanjša stroške tiskanja in fotokopiranja dokumentov;
 bistveno zmanjša porabo papirja;
 zmanjša stroške nabave in vzdrževanja tiskalnikov in fotokopirnih aparatov;
 poveča dobiček;
 izboljša sistem poslovanja;
 poveča izkoristek informacijske infrastrukture;
 izboljša nadzor nad izvajanjem procesov – revizijska sled dokumentov je jasna, v
skladu s pravili revidiranja se zagotovi popolna sledljivost vseh postopkov, tako da
je v vsakem trenutku mogoče ugotoviti, pri kom je kateri dokument in koliko časa
kdo porabi zanj; poleg tega mora sistem zagotoviti sledljivost vseh poznejših
sprememb oziroma drugačnih strokovnih odločitev ali popravkov napak;
 poveča arhivsko oziroma kartotečno celovitost (vsi dokumenti poslovnega procesa
so na enem mestu);
 poveča varnost pred uničenjem dokumentov oziroma odtujitvijo;
 popolnoma odpravi fizično prenašanje dokumentov v okviru podjetja (med
oddelki);
 poveča dostopnost sistema od koderkoli, torej omogoča vpogled v dokumentacijo v
vsakem trenutku:
− iskanje po dokumentarnem sistemu je hitro in hiter je tudi dostop do
informacij, od koderkoli vsak trenutek lahko pogledajo v dokument, kar gotovo
olajša poslovne odločitve (edini pogoj je priključek na splet),
− dokument je pri uporabniku takoj po skeniranju in
− v vsakem trenutku se ve, kje oziroma v kateri fazi je dokument;
 varnost – dokumenti se pri vhodu pretvorijo v elektronsko obliko in s tem se
prepreči njihova izguba; po skeniranju sistem izpiše seznam prejetih dokumentov,
ki ga dobi tudi stranka, in s tem se preprečijo poznejši nesporazumi, kateri
dokumenti so bili dejansko prineseni v računovodski servis;
 hitrost – pospeši se vnašanje osnovnih podatkov; sistem je učljiv, zato naj bi se
hitrost obdelovanja s časom povečala;

47

 vpogled v dokumente kjerkoli in kadarkoli – vse pooblaščene osebe, tako
računovodje kakor tudi stranke, lahko od koderkoli dostopajo do dokumentov;
 ekološka sprejemljivost – ko bo sistem v celoti zaživel, naj bi se poraba papirja
zmanjšala za okoli 80 %;
 arhiviranje – ponudniki spletnega e-arhiviranja omogočajo varno in trajno
arhiviranje na majhnem prostoru ali celo na oddaljenih lokacijah.
Uvedbe dokumentarnih sistemov lahko s seboj prinesejo nekatera tveganja in slabosti:
 človeški dejavnik – za knjigovodje, ki so večino svojega poklicnega časa delali z
registratorji, bo prehod na nove delovne procese težak. Uporaba novih osnovnih
sredstev (skenerji) in tehnološko bolj zahtevnih sistemov terja od podjetja dodatna
vlaganja v izobraževanja in usposabljanja;
 tveganje nepravilne umeščenosti – s tehničnega in finančnega vidika mora biti
projekt izveden skladno s cilji, dokumentarni sistem pa ni optimalno umeščen ali pa
ni sprejet s strani uporabnikov in ni v uporabi;
 razvoj informacijske tehnologije – ponudnik e-arhiviranja mora slediti razvoju,
nadgrajevati programsko in strojno opremo, pretvarjati elektronske dokumente v
nove, primernejše formate, ki se pojavljajo z razvojem, za dolgoročno hrambo ter
na elektronskih dokumentih obnavljati časovne žige in podpise, da ostanejo pravno
veljavni. Tveganja nastanejo tudi zaradi zastaranja optičnih in magnetnih nosilcev.
Nekateri ponudniki zaradi teh tveganj arhivirajo na mikrofilm.
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6

6.1

INTEGRACIJA DOKUMENTARNEGA SISTEMA V RAČUNOVODSKI
RAČUNOVODSKI
SERVIS

Opredelitev problema

Za praktični
ni primer magistrske naloge smo zbrali integracijo dokumentarnega sistema v
ERP rešitev računovodskega
ga servisa M.S.D., d. o. o. S konstantno rastjo podjetja
podj
narašča
tudi količina obdelovane dokumentacije in s tem tudi prostorska
prostorsk problematika.
problematik V prvi fazi
projekta želimo z integracijo obvladovati vso vhodno dokumentacijo in omogočiti
omogo
neposreden dostop do dokumentov
kumentov iz ERP rešitve in zmanjšanje kapacitet prostora za
dokumente. V nadaljevanju želimo po natančni analizi preučiti še ostale možnosti
integracije ter v zadnji fazi omogočiti
omogo
povezavo z e-arhiviranjem z izbranim ponudnikom,
ponudnikom
ki bo omogočal dostop do e-arhiva
e
tudi strankam.
Podjetje
jetje lahko uvrstimo med družinska podjetja, v katerega so vključeni
vklju
starši in otroci.
Govorimo o dvogeneracijski (nuklearni) in dvoroditeljski vključenosti
vklju enosti družine v podjetje
(Duh 2003, 19). Začetki
etki delovanja segajo v leto 1999, ko je bilo ustanovljeno podjetje
po
in
ko so začeli opravljati računovodske
čunovodske storitve za prve stranke. Na začetku
začetku je imelo podjetje
enega zaposlenega in le nekaj strank. Danes zaposleni v podjetju vodijo poslovne knjige za
533 podjetij in samostojnih podjetnikov. Po razvrstitvi podjetja v skupine po velikosti po
ZGD-1B
1B (Uradni list RS, št 62/2008) dejavnost opravljajo
pravljajo predvsem za mikro in nekaj
malih podjetji.
Slika 6:: Struktura po podjetjih
5%

Mikro podjetja
Mala podjeta

95%

Vir: Lasten
V podjetju M.S.D., d. o. o., se izvaja menedžment priložnosti,
ti, ki teži k nenehnemu
izboljševanju konkurenčnosti
čnosti in se hkrati zaveda nujnosti v iskanju novih priložnostih.
Podjetje aktivno iščee nove priložnosti in se ne prepusti toku usode ali konkurence,
podjetnik oziroma menedžer
enedžer podjetja sam oblikuje prihodnji položaj na trgu.
Podjetje ima natančno določeno
določ
vizijo in želi skladno s strateškimi
trateškimi cilji v naslednjih
nasle
petih
letih mikro podjetjem
m omogočiti
omogo
celovit sistem upravljanja dokumentacije,
dokumentacije in sicer od
prevzema dokumentacije in skeniranja do pošiljanja v odobritev. Pri tej storitvi bi stranka
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servisa vse dokumente preusmerila neposredno v računovodski servis, kjer dokumente
razvrstijo, jih skenirajo in pošljejo kot e-dokument v likvidaturo nazaj stranki.
Večino računovodskih storitev opravljajo na sedežu družbe, za nekatera podjetja pa vodijo
poslovne knjige na njihovih sedežih. V podjetje danes delajo 3 zaposleni in eden zunanji
izvajalec.
Podjetje se ukvarja z naslednjo dejavnostjo :








finančno svetovanje,
vodenje poslovnih knjig za samostojne podjetnike in majhne gospodarske družbe,
davčno svetovanje,
izdelovanje investicijskih programov,
svetovanje na področju organizacije računovodske službe,
priprava pogodb o zaposlitvi,
prijave in odjave delavcev na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Glavni dejavnosti, ki ju podjetje opravlja, sta vodenje poslovnih knjig in davčno
svetovanje. Pri vodenju poslovnih knjig prevladujejo naslednja opravila:
knjiženje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo in pomožne knjige,
obračun plač,
obračun prispevkov zavezanca,
izdelava letnih in medletnih bilanc,
izdelava davčnih napovedi za samostojne podjetnike in obračun davka od dohodka
pravih oseb,
 obračun davka na dodano vrednost.






Glede na probleme, s katerimi se srečujejo pri veliki količini vhodnih dokumentov, so v
podjetju določili cilje uvedbe dokumentarnega sistema:










zmanjšati stroške poslovanja,
digitalizacija vhodnih dokumentov,
prenova izhodnih dokumentov,
digitalizacija internih dokumentov strank,
odprava podvajanja podatkov,
omogočanje ustreznih informacij v realnem času,
integracija dokumentnega sistema z ERP rešitvijo,
uvedba le delnega brezpapirnega poslovanja znotraj podjetja,
povečati elektronsko poslovanje – spodbujanje strank k uporabi novih modelov
poslovanja.

Za potrebe uvedbe dokumentarnega sistema bo potrebno posodobiti infrastrukturo,
programsko opremo z nadgradnjo in opredeliti poslovne procese, ki so odvisni od
dokumentacije. Preden se lotimo prenove procesa, moramo spoznati, kakšno je sedanje
stanje.
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Z uvedbo dokumentarnega sistema v podjetju želijo doseči zastavljene cilje. Na podlagi
analize stanja, ki je opisana v naslednjem poglavju, ter modela procesa AS-IS, ki je
predstavljen v Prilogi 1, smo izdelali prenovljen model poteka zajema in digitalizacije
dokumentacije.
Zaradi zahteve poslovnega okolje in nuje elektronskega obvladovanja dokumentacije je
podjetje HermeS, katerega ERP rešitev uporablja računovodski servis, razvilo
dokumentarni sistem (DocSys), ki obsega njihov zajem, likvidacijo, shranjevanje, iskanje,
nadzor nad uporabo, evidentiranje sprememb, nadzor delovnih tokov in opozarjanje na
potrebne operacije z dokumenti.
V magistrski nalogi bomo opisali in prikazali nekaj najbolj učinkovitih modelov
poslovanja med stranko in računovodskim servisom pri uvedbi dokumentarnega sistema
DocSys. Z izračuni bomo prikazali, ali se uvedba dokumentarnega sistema v računovodski
servis izplača. Upoštevali bomo stroške nakupa in mesečno licenčnino dokumentarnega
sistema ter stroške, ki nastanejo med delovanjem. Na drugi strani pa bomo upoštevali
njegove koristi in vse skupaj privedli na sedanjo vrednost.
6.1.1

Analiza stanja

Do leta 2004 so v servisu uporabljali za vodenje poslovnih knjig program, ki je deloval v
okolju DOS. Potem pa so začeli za vodenje poslovnih knjig uporabljati program Hermes
2.0 in leta 2008 prešli na integrirano ERP rešitev za računovodske servise (Hermes LTE),
ki jo je razvilo podjetje iz Krškega HermeS, d. o. o. ERP rešitev omogoča elektronsko
računovodstvo oz. modele poslovanja, ki so natančneje opisani v poglavju 1.1.2. Prednost
ERP rešitve je predvsem njena prilagodljivost, ki se realizira pri uvajanja računovodske
službe na novih podjetjih, kjer se brez težav, z vnosom lastnih nastavitev za posamezno
podjetje, prilagodi novim zahtevam. Istega leta je podjetje investiralo v strežnik in
programsko opremo, ki je dimenzioniran za rast podjetja oz. obvladovanja večjega števila
strank. Program omogoča vodenje enostavnih in zahtevnejših poslovnih procesov. Tako
omogoča vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega in dvostavnega knjigovodstva.
V servisu se tako lahko odločijo, ali bodo samostojnim podjetnikom, ki izpolnjujejo
pogoje, vodili poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva. Vsem samostojnim
podjetnikom, ki bi lahko vodili poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, že
na začetku svetujejo, da je zaradi preglednosti poslovanja bolje, da se odločijo za
dvostavno knjigovodstvo, zaradi tega za nobeno stranko ne vodijo poslovnih knjig po
sistemu enostavnega knjigovodstva. Tako se servis lahko odloči in glede na želje
posameznih strank uporablja različne module za vodenje poslovanja . V večini za mikro
podjetja uporabljajo:
 glavno knjigo z bilančnimi poročili in evidenco davka na dodano vrednost,
 finančno poslovanje (pisanje ponudb, predračunov in računov),
 obračun plač z vsemi evidencami,
 evidenco osnovnih sredstev z obračunom amortizacije,
 materialno poslovanje,
 trgovsko poslovanje.

51

Posamezne stranke se odločajo, da del opravil naredijo same, ostalo pa prepustijo
računovodskemu servisu. Tako večina strank sama izstavlja račune, nekatere pa
uporabljajo modul vodenja zalog. To se izvaja tako, da se stranka poveže na strežnik
računovodskega servisa preko oddaljenega namizja. Stranka lahko opravlja funkcije, ki se
ji pred namestitvijo dodelijo, v svojem okolju, v ostale pa ima lahko le v pogled ali pa se
jih popolnoma omeji. Pravice so odvisne od dogovora med računovodskim servisom in
stranko in se določijo glede na uporabnika. Računovodji za funkcije, ki jih opravlja
stranka, ostane le kontrolna in svetovalna funkcija. Če stranka operira s funkcijo
komerciala in sama kreira izdani račun, v sistemu računovodja vidi status računa (0 –
kreira, 1 – poslan), ga preveri, ko je v statusu 1 in ga nato knjiži preko funkcije
avtomatskega knjiženja v glavno knjigo. Stranke tudi pošljejo izpiske transakcijskega
računa preko elektronske pošte v XML obliki, ki omogoča avtomatizirano knjiženje
transakcijskega računa. Sistem omogoča še nekatere avtomatizirane procese med
posameznimi moduli, vendar je potrebno za vsako podjetje posebej konfigurirati nastavite:
 avtomatizirano kreiranje temeljnice plač iz modula plač,
 avtomatizirano kreiranje temeljnice porabe zaloge,
 avtomatiziran prenos avansnih računov v glavno knjigo,
 kreiranje izkaza poslovnega izida in bilance stanja za različne namene,
 avtomatizirano kreiranje temeljnice amortizacije,
 avtomatizirano kreiranje XML dodatka, za pošiljanje v sistem e-davkov.
Slika 7 prikazuje med seboj povezane module ERP rešitve.
Slika 7: Shema delovanja ERP rešitve

Vir: Lasten
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Vse ostale dokumente (evidence prisotnosti na delu, prejete račune, obračune obresti,
evidence gibanja zalog trgovskega blaga itd.) stranke prinesejo na sedež računovodskega
servisa, kjer se ti dokumenti ročno vnesejo. Največji del dokumentacije predstavljajo
prejeti računi. Računovodski servis vso to dokumentacijo odloži v rednike in jih hrani na
sedežu servisa do oddaje zaključnega računa. Potem te dokumente preda v hranjenje
posamezni stranki.
Trenutno stanje v računovodskem servisu je takšno, da se vsi vhodni dokumenti odložijo v
rednike. Za posameznega podjetnika oziroma podjetje imajo določen prostor v omari in
potem se vsa dokumentacija za to stranko shranjuje v tem točno določenem prostoru. Ker
ima posamezna stranka zelo veliko vhodnih dokumentov, predvsem prejetih računov,
velikokrat servis že med letom vrne posamezni stranki te dokumente v hranjenje. Pri
podjetnikih in podjetjih nastane velik problem hranjenja te dokumentacije, saj večina od
njih pričakuje, da bo tudi po koncu poslovnega leta ta dokumentacija ostala v
računovodskem servisu. Problem nastane pri strankah, ko morajo zagotoviti zakonsko
arhiviranje vse dokumentacije in večina od njih nima ustreznega posebnega prostora, ki bi
bil varen in kamor ne bi mogle dostopati nepooblaščene osebe.
V računovodskem servisu M.S.D., d. o. o., ugotavljajo, da od svojih strank prejmejo
dokumentacijo, ki je precej neurejena, saj jo običajno prinesejo v vrečki ali mapi in
dokumenti niso ločeni po posamezni vrsti. Dostavijo predvsem naslednje dokumente:
 prejete račune,
 izdane račune (pri tistih, ki jih pišejo v svojih programih, pri ostalih pa so
računi avtomatsko že v programu glavna knjiga),
 izpiske transakcijskega računa,
 izpise dnevnega zaključka paragonskih blokov, pri tistih, ki imajo blagajno,
 kreditne pogodbe,
 kupoprodajne pogodbe,
 evidence prisotnosti delavcev na delu,
 ostalo (bolniški listi, odškodnine zavarovalnice itd.).
Zaposleni v računovodskem servisu nato, vsak za svojo stranko, odložijo dokumentacijo v
rednike po datumu prejema. Ko je vsa dokumentacija odložena, začnejo s knjiženjem
posameznih poslovnih dogodkov.
Izmed strank, za katere opravlja računovodski servis delo, smo izbrali deset strank in
preračunali, kakšno je povprečno število dokumentov na letni ravni in struktura
dokumentov na eno stranko. V računovodskem servisu tako v povprečju na posamezno
stranko letno obvladujejo 1.553 dokumentov. Struktura po posameznih dokumentih je
prikazana v sliki 8.
Iz prikazanega grafikona lahko vidimo, da bo potrebno pri uvedbi dokumentarnega sistema
največ pozornosti posvetiti vhodnim in izhodnim računom.
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Slika 8: Struktura dokumentacije na podjetje
1%
8%

Vhodne fakuture
9%
52%

30%

izhodne fakture
Temeljnice
Pogodbe (kreditne,
najemne…)

Vir: Lasten
Večina
ina dokumentov, ki jih računovodski
unovodski servis prejme za posamezno stranko,
stranko so eksterni
dokumenti, kot interni dokumenti se pojavljajo samo temeljnice, razni delilniki, obračuni
obra
plač, obračun
un amortizacije itd.
6.1.2

Vhodni dokumenti

Prejeti računi
Največji delež vhodne poošte predstavljajo vhodni računi, ki jih ob sprejemu v servis
najprej odložijo v rednike in oštevilčijo.
oštevil
Vsi računi
uni morajo biti podpisani s strani
pooblaščene
ene osebe podjetja oziroma s strani podjetnika. S podpisom potrjujejo, da je
račun
un vsebinsko pravilen, to pomeni, da je storitev res bila opravljena,
opravljena oziroma da je
blago bilo dobavljeno, s podpisom potrjujejo tudi pravilnost cen. V računovodskem
ra
servisu vse račune v knjigovodstvu
knjig
formalno pregledajo (ugotovijo,, ali ima račun vse
elemente, ki jih mora imeti v skladu z Zakonom o DDV,
DDV in ali je DDV pravilno
obračunan). Potem račun
un knjižijo v glavno knjigo na ustrezne konte in stroškovna mesta.
Vse račune
une knjižijo zaporedno,
zaporedno ne glede na to, ali gre za storitve ali zaa blago.
K prejetim računom
unom mora biti priložena tudi dobavnica. Kadar gre za prejete račune
ra
za
trgovsko blago, mora biti priložen prevzemni list.
Izdani računi
S pošto dostavijo v računovodski
čunovodski servis tudi izdane račune,
ra
kadar račune
rač
podjetniki oz.
podjetja izstavljajo na svojem programu,
programu oziroma jih pišejo v Wordu ali Excelu. Ostali, ki
jih pišejo direktno v programu Hermes preko daljinske povezave, izdanih računov
ra
ne
izpisujejo, saj jih računovodski
unovodski servis direktno prenese iz programa izdani računi
ra
v glavno
knjigo. Računovodski
unovodski servis ima tudi podjetje, ki piše izdane račune
ra une v svojem programu in
ker je teh zelo veliko, so v podjetju Hermes naredili posebni vmesnik, ki tvori izvozno
strukturo za ERP rešitev, ta se nato uvozi in avtomatsko prenese v glavno knjigo in računi
se ne izpisujejo.
Izpiski transakcijskega računa
rač
S pošto stranke dostavijo tudi izpiske transakcijskega računa.
ra una. Pri nekaterih strankah ima
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računovodski servis pooblastilo, da si lahko izpiske izpiše sam in tvori izvozno strukturo za
uvoz v program.
Izpisi dnevnega zaključka paragonskih blokov
Stranke, ki pri poslovanju uporabljajo tudi POS blagajno, morajo konec dneva narediti
izpis dnevnega zaključka paragonskih blokov. Ti dnevni zaključki so osnova za knjiženje v
računovodskem servisu.
Kreditne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, evidence prisotnosti delavcev na delu,
ostalo (bolniški listi, odškodnine zavarovalnice itd.)
Vso ostalo dokumentacijo, ki jo stranke prinesejo v računovodski servis, zaposleni v
servisu odložijo po področjih. Konec leta pa vso dokumentacijo vrnejo podjetnikom
oziroma podjetjem.
6.2

Načrtovanje potrebne infrastrukture

Pri analizi trenutnega stanja je bilo ugotovljeno, da večnamenska naprava, ki jo ima v lasti
podjetje, ne bo zadostovala potrebam po zajemu dokumentacije. Računovodski servis bo
potreboval zmogljivejši skener, preko katerega se bo digitaliziralo cca. 5.600 dokumentov
mesečno. Takšne naprave so na trgu vredne do 2.000 €, skupaj s programsko opremo, ki
podpira branje znakov. Tako bo potrebno opredeliti skenirno mesto, za katero bo zadolžen
eden od zaposlenih. Potreben bo tudi nakup dodatnih štirih LCD monitorjev v velikosti 24
cole, za hkratno spremljanje procesov v ERP rešitvi in pripadajočega dokumenta na
drugem monitorju. Ocenjeni stroški nakupa LCD monitorjev so do 150 €.
Zaradi nakupa strežnika leta 2008, na katerem je nameščena tudi ERP rešitev, so potrebe
po novem strežniku za namestitev dokumentarnega sistema nesmiselne. Strežnik namreč
poganja dvojedrni procesor, s polnilnikom 8 GB, s tremi trdimi diski skupne velikosti 438
GB v konfiguraciji RAID, da je zagotovljeno neprekinjeno delovanje ob morebitni okvari
katerega izmed diskov. Velikost diskovnega polja je predimenzionirana, saj bi, ob
predpostavki, da slika z ločljivostjo 300 dpi zasede 50–100 KB, potrebovali za 50.000
takšnih dokumentov 5 GB potrebnega prostora na disku. Za potrebno varnost podatkov
strežnik vsebuje tračno enoto za dnevno varnostno kopiranje, ki je sestavni del strežnika.
Dnevno se tudi naredi varnostno kopiranje na zunanji disk. Strežnik je povezan z UPS
napajanjem, ki omogoča 45 minut podpore z električno energijo ob izpadu.
Z vidika strateških ciljev podjetja in informacijske tehnologije bo podjetje v časovnem
okvirju petih let prešlo na strežniško opremo, ki jo bo najelo in bo na lokaciji ponudnika.
Ponudniki takšnih storitev že danes ponujajo visoko fleksibilnost glede nameščanja
programov, saj je mogoče namestiti enake programske pakete kot na lastne strežnike.
Zaradi nenehnega razvoja informacijske tehnologije je potrebno slediti in nadgrajevati
programsko in strojno opremo, pretvarjati elektronske dokumente v nove, bolj primerne
formate za dolgoročno hrambo. Prav tako optični in magnetni elektronski mediji sčasoma
postanejo neberljivi in jih je potrebno prepisati na nove nosilce. Ob najemu bodo stroški
bistveno nižji. Za računovodski servis bi bilo pomembno, da bi imel najete strežnike pri
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ponudniku, ki bi hkrati omogočali storitev e-arhiviranja in ima storitve akreditirane pri
Arhivu RS.
Slika 9: Diagram infrastrukture

Vir: Lasten
6.3

Opredelitev časovnega okvirja izvedba

Ob morebitni potrditvi ponudbe je potrebno začrtati plan. Terminski plan s partnerskim
podjetjem bo potekal v naslednjem zaporedju:
 posnetek dokumentacije in procesov – analiza obstoječega stanja dokumentacij,
procesov in infrastrukture. Čas trajanja: 2 dni;
 določitev administratorja projekta in spisek sodelujočih – določitev aktivnosti
in odgovornosti sodelujočih ter njihovih funkcij pri projektu. Čas trajanja: 2 dni;
 namestitev programske opreme na strežniku in delovnih postajah – namestitev
programske opreme na strežniku in delovnih postajah, ki bodo sodelovale v
projektu. Za projekt elektronskega upravljanja in arhiviranja so potrebne minimalne
programske in sistemske oprema zahteve:
STREŽNIK – 1 kos:
− Windows Server 2000 ali Small Bussines Server 2000 in novejše
verzije
− MSDE ali SQL strežnik
− Net Framework 2.0
− Internet Information Service
− ArhivService, ArhivServiceUpdate,
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DELOVNE POSTAJE – 4 kosi:
− Windows XP Professional in Windows 7
− Net Framework - 2.0
− Acrobat Reader 7.0
− UserClient z določenimi programi. Čas trajanja: 1 dan;
 konfiguracija sistema (enkratna administrativna dela) – sem spadajo:
− vnos uporabnikov in njihovih pravic,
− določitev vrste dokumentov,
− opredelitev poti shranjevanje iz ERP rešitve v SQL bazo
dokumentarnega sistema. Čas trajanja: 1 dan;
 izobraževanje in uvajanje zaposlenih – prvi del izobraževanja bo potekal na
sedežu partnerskega podjetja, drugi del pa na sedežu podjetja, kjer bo prikazana vsa
funkcionalnost dokumentarnega sistema. Čas trajanja: 2 dni.
Tabela 2: Model projekta
Opis dejavnost
Oznaka
dejavnosti
Posnetek dokumentacije in procesov
A
B
C
D
E
F

Določitev administratorja projekta in
spisek sodelujočih
Namestitev programske opreme na
strežniku in delovnih postajah
Konfiguracija
sistema
(enkratna
administrativna dela)
Izobraževanje in uvajanje zaposlenih –
delovne učilnice na sedežu partnerskega
podjetja
Izobraževanje in uvajanje zaposlenih –
prikaz funkcionalnosti in uvedba v delo

Predhodna
dejavnost
-

Trajanje (dnevi)
2

A

2

B

1

C

1

A

1

E

1

Vir: Lasten
6.4

Predstavitev elektronskega dokumentarnega sistema DocSys

Dokumentarni sistem je v osnovi zasnovan za podjetja, za upravljanje dokumentarnega
gradiva na vseh področjih poslovanj. To so večja podjetja, ki imajo organizirane
posamezne službe znotraj podjetja (nabava, prodaja, marketing, računovodstvo). Za
optimalno delovanje v računovodskih servis so razvili programski vmesnik, ki se namesti
pri stranki, in DocSys integrirali z ERP rešitvijo, prilagojeno računovodskim servisom. V
nadaljevanju bomo na kratko predstavili DocSys, podrobneje pa opredelili nove delovne
procese v ERP rešitvi, ki jih omogoča DocSys. Osredotočili se bomo na zajem vhodne
dokumentacije strank in njeno upravljanje v ERP rešitvi.
Ob vstopu v program se prikaže namizje programa, ki ga sestavljajo naslednja področja:
vrstica z imenom programa, nazivom podjetja in trenutno prijavljenega uporabnika, meni,
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orodna vrstica, stranski meni, iskalnik in urejevalnik dokumentov oziroma delovni prostor
ter področje lastnosti dokumentov.
Pred prijavo v dokumentarni sistem mora uporabnik, ki je v našem primeru računovodja,
določiti podjetje, za katero bo upravljalo dokumente. Vsi šifranti strank računovodskega
podjetja se v fazi konfiguracija sistema uvozijo iz ERP .
Slika 10: Pogled na program DocSys

Vir: Interni dokument Hermes
Delovni prostor omogoča uporabniku, da preklaplja med funkcijo iskanja in seznamom ter
urejanjem map in dokumentov.
Obstajajo štirje zavihki, ki omogočajo štiri načine dela:
 Desktop (namizje): način, ki omogoča glavne funkcije dela z mapami in njihovimi
dokumenti (kreiraj, dodaj, premakni, briši itd.). Ta zavihek predstavlja glavni
pogled na dokumente in njihovo urejanje;
 Search (išči): način, ki omogoča iskanje dokumentov;
 Dashboard (nadzorna plošča): način, ki omogoča dostop do poteka dela. Tu je
prikazan seznam vseh dokumentarnih tokov. Zavihek 'Active' predstavlja vse še
aktivne tokove, zavihek 'Completed' že zaključene ter 'Terminated' tokove, ki so
bili prekinjeni oziroma odpovedani;
 Administration (administracija): administracijske storitve oziroma nastavitve so na
voljo uporabnikom z administratorskimi pravicami. Če uporabnik nima pravic
administratorja, potem zavihek ne bo prikazan.
Sestavni deli stranskega menija so razdelki:
 New Documents
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Categories
Workflow
Thesaurus
Messages.

V razdelku 'New Documents' je prikazan seznam tistih dokumentov, ki so potencialni za
uvoz v dokumentarni. Ti dokumenti so potem razvrščeni po tipih, ki jih administrator prav
tako nastavi in prilagodi glede na posamezno podjetje, za katero bo računovodski servis
upravljal dokumentacijo. Vse poti uvoza dokumentov iz ERP rešitve v DocSys nastavi
administrator sistema, v našem primeru ponudnik.
Slika 11: New Documents

Vir: Interni dokument Hermes
6.4.1

Delovanje sistema v računovodskem servisu

Uvedba DocSys računovodskemu servisu omogoča nove poslovne modele med njim in
stranko. V nadaljevanju se bomo osredotočili na zajem dokumentacije v ERP, katero
podjetje želi obvladovati v prvi fazi uvedbe sistem.
Možna kombinacija zajema in digitalizacije dokumentov je kar velika, a je odvisna od
nekaterih dejavnikov. V največji meri gre za pripravljenost stranke in znanjem uporabe
nove tehnologije. Skupaj s podjetjem M.S.D., d. o. o., smo opredelili najbolj optimalni
model zajema, kjer stranka sama opredeli dokumentove metapodatke in dokument skenira.
Hermes, d. o. o., je razvil uporabniški vmesnik, ki se namesti na strankinem računalniku in
omogoča zajem na sedežu podjetja ter prenos dokumentacije v dokumentarni sistem
DocSys, preko FTP povezave na strežnik računovodskega servisa. V Prilogi 2 je
predstavljen tudi model prenovljenega procesa zajema vhodne dokumentacije.
V nadaljevanju bomo prikazali celoten postopek zajema dokumenta v ERP, opredeljen po
fazah.
1. faza: zajem in skeniranje dokumentacije
Stranka prejeto dokumentacijo razvrsti v posamezne logične sklope in jo pravilno oštevilči
(prejete račune po datumu prejema). V primeru prejetega računa stranka preveri skladnost
računa z naročilom (količina, valuta, cena). Prejete račune paketno skenira in jih prenese v
program za pošiljanje. S pravilnimi nastavitvami poti skeniranja so dokumenti takoj po
paketnem skeniranju vidni v programu.
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Slika 12: Program za zajem

Vir: Interni dokument Hermes
2. faza: indeksacija
V tej fazi stranka opredeli metapodatke posameznemu dokumentu. Na sliki 13 je prikaz
vnosa metapodatkov. Stranka opredeli osnovne podatke:
 številko prejema,
 tip dokumenta,
 datum dokumenta,
 datum opravljene storitve,
 datum zapadlosti,
 stranko (sistem avtomatično prepozna po vpisu davčne številke in hkrati preveri,
ali je DDV zavezanec),
 zneske (bruto vrednost računa, neto vrednost, DDV).
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Slika 13: Vnos metapodatkov

Vir: Interni dokument Hermes
3. faza: pošiljanje
Po vnosu metapodatkov in preverjanju stranka v osnovnem modulu označi, kateri
dokumenti se bodo poslali v računovodski servis. Administrator predhodno konfigurira
FTP Server. S funkcijo pošlji se označeni dokumenti direktno prenesejo na strežnik
računovodskega servisa.
4. faza: knjiženje dokumenta
Poslane dokumente računovodja v računovodskem servisu vidi v modulu za
poenostavljeno knjiženje. Glede na opredelitev tipa dokumenta (trenutno DocSys omogoča
opredelitev izdanega in prejetega računa) so dokumenti ločeni po sklopih. Računovodja
vnesene metapodatke preveri s sliko računa, manjkajoče podatke doda ali popravi, opredeli
davčno obdobje in stroškovni konto ter s funkcijo knjiženja avtomatsko sproži knjiženje
poslovnega dogodka v glavno knjigo.
Če se digitalizacija dokumentov opravlja na sedežu računovodskega servisa, se zajem oz.
digitalizacija opravi preko skenirnega mesta. Računovodja prejeto dokumentacijo razvrsti
po strankah in tipih dokumentov in jih pravilno oštevilči po datumu prejema. Skeniranje
opravi paketno po tipih dokumentov in pravilnem zaporedju, zaradi pravilnega zajema v
podatkovne baze. Pri tem modelu zajema računovodja opredeli metapodatke pri samem
knjiženju, tako ne prihaja do podvajanja vnosov. Pri procesu knjiženja je omogočena
opcija, ki nam poskenirane dokumente prikaže v seznamu prostih dokumentov, kjer
izberemo ustreznega. Izbran dokument se v primeru uporabe dveh monitorjev prikaže na
enem zaslonu, na drugem upravljamo ERP rešitev.
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Slika 14:
14 Modul knjiženja

Vir: Interni
nterni dokument Hermes
Slika 15: Izbiranje ustreznega dokumenta

Vir: Interni
nterni dokument Hermes
Po knjižbi posameznega dokument se dokument z opredeljenimi metapodatki prenese v
dokumentarni sistem.
Po opravljeni digitalizaciji DocSys omogoča napredno upravljanje računovodske
ra
dokumentacije v ERP rešitvi. Ko računovodje
unovodje opravljajo procese v posameznih modulih
ERP rešitve na prvem računalniku,
rač
se na drugem z isto hitrostjo
stjo odpirajo
o
ustrezni
dokumenti. Po testiranju DocSys
Do
z ERP rešitvijo je povprečna
na ocena okoli 0,9–1
0,9 sekunde
na dokument, odvisno od obremenjenosti sistema. DocSys
Do
omogočaa naslednje poglede:
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 pri knjiženju bančnih izpiskov prav vsak trenutek vpogled v dokument (plačan
račun), kar omogoča prihranek pri iskanju in brskanju po registrih,
 prav tako obstaja neposredna povezava med registrom osnovnega registra in
dokumentarnim sistemom. Ko odpremo register osnovnih sredstev, se na drugem
zaslonu pojavi ustrezen dokument;
 V DDV evidencah, predvsem v knjigi izdanih in prejetih računov, se na drugem
zaslonu pojavi ustrezen dokument. Za kontrolo nam vzame do 80 % manj časa, saj
ni več potrebe po iskanju dokumentov v rednikih.
Vse omenjene funkcionalnosti lahko uporablja tudi stranka, preko že omenjene oddaljene
povezave na strežnik in vnaprej določenih pravic pogleda, ne more pa uporabljati
samostojnega delovanja dokumentarnega sistema, ki ga lahko uporabljajo samo
računovodje na delovnih postajah. Tako lahko v vsakem trenutku brez ERP rešitve
računovodja vidi sliko dokumenta in vse pomembne podatke.
Prednost dokumentarnega sistema je tudi, da se ob koncu poslovnega leta izvozi datoteka
iz dokumentarnega sistema in preda pogodbenemu arhivarju. Računovodski servis je pri
tem samo upravljavec, ne pa tudi arhivar dokumentacijskega gradiva. Računovodski servis
lahko omogoča tri leta po poslovnem letu vpogled v dokumentacijo iz preteklih let.
Omenjen sistem ima tudi nekatere pomanjkljivosti, katere bo razvijalec skozi čas moral
nadgraditi. Pri samem prenosu digitalnega dokumenta oz. pošiljanju ali kreiranju npr.
izdanega računa ni zagotovljen časovno žigosan in elektronsko podpisan dokument, ki bi
zagotavljal v trenutku vnosa v informacijski sistem verodostojno listino. Prav tako nekateri
primerljivi sistemi uporabljajo sisteme za optično prepoznavanje znakov OCR, ki ob
skeniranju dokumentov nekatere zapise prepozna, jih prebere in prenese v sistem in tako
odpadejo še nekateri ročni vnosi.
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7

FINANČNA ANALIZA UVEDBE DOKUMENTARNEGA SISTEMA

Pri načrtovanju informacijske tehnologije v podjetju 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 rešitvami, ki prinašajo takojšnje
kratkoročne rezultate, in razvojem področij, ki dolgoročno strateško vplivajo na
položaj in stanje organizacije. Ena redkih poslovnih priložnosti, ki jih ima organizacija
na voljo v boju s svojo konkurenco na tržišču za zagotavljanje konkurenčne prednosti
podjetja, je investicija v informacijsko tehnologijo, kot je pokazala raziskava na tem
področju (Groznik 2001, 172)
V tem poglavju bomo skušali dati odgovor na vprašanje, ali se investicija v omenjeni
dokumentarni sistem izplača. Finančna analiza bo temeljila na praktičnem primeru iz
prejšnjega poglavja. Opredelili bomo potencialne prihranke in stroške uvedbe. Na koncu
poglavja bodo izdelani izračuni za obdobje štirih let. Za ocenitev uspešnosti investicije
smo izbrali dve metodi: neto sedanja vrednost in notranja stopnja donosnosti. Metodi sta
dinamični in omogočata časovno primerljivost učinkov.
7.1

Potencialni prihranki pri uvedbi dokumentarnega sistema

Da bomo med seboj primerjali dejansko stanje in stanje po uvedbi, moramo določiti
parametre in kriterije. Stroške in koristi pa smo vrednostno opredeli s simulacijo
pričakovanega stanja glede na določene kriterije in analizo prvotnega stanja.
Na podlagi analize stanja in trendov v računovodskem servisu smo določili naslednje
kriterije in parametre, ki bodo omogočali nadaljnjo finančno analizo:
 časovni obseg finančne analize bo trajal 5 let,
 predpostavljamo, da bo zaradi novih procesov prišlo do viškov delovne sile, katere
pa bomo prerazporedili z delegiranjem odgovornosti in dodelitev drugih nalog,
 letno povečanje količine dokumentov za 5 % – pridobivanje novih strank,
 predpostavljamo, da bo 50 % strank računovodskega servisa izstavljalo izdane
račune na informacijskem sistemu računovodskega servisa ali pa bo omogočen
uvoz podatkov iz programske rešitve stranke,
 predpostavljamo, da bo 25 % strank računovodskega servisa zajem podatkov
opravljalo na sedežu podjetja,
 predpostavljamo, da je davek od dohodka 20 %,
 diskontna stopnja za izračun finančnih kazalcev je 10 %.
7.1.1

Koristi

V prvo kategorijo smo uvrstili prihranke zaradi zmanjšanja zaposlenih. V računovodskem
servisu bi se z uvedbo DocSys prihranilo pri času zajemanja podatkov iz prejetega računa
in izdanih računov. Odpade zajem podatkov iz izdanih računov, in sicer z omogočanjem
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uvozov metapodatkov iz drugih programskih rešitev in uporabe oddaljenega dostopa do
modula fakturiranja. Produktivnost bo z uporabo DocSys višja, saj bo iskanje ter delo z
dokumentacijo znotraj posameznih modulov hitrejše.
V drugo kategorijo smo uvrstili prihranke zaradi zmanjšanja materialnih stroškov. Z
uporabo dokumentarnega sistema bomo odpravili del kopiranja in ponatisov računov za
lastni arhiv in posledično zmanjšanje porabe pisarniškega papirja in kartuš. V primeru
lastnega zajema stranke ni več fizičnega manipuliranje dokumentacije na sedež
računovodskega servisa. V Tabeli 3 je prikazan izračun opredeljenih koristi.
Tabela 3: Koristi dokumentarnega sistema
Koristi 1
leto

zmanjšanje stroškov zaposlenih
Prihranek časa

22

Št. prejetih računov
Zmanjšanje stroškov dela pri
zajemu vhodnih faktur

891

Prihranek časa
Bruto urna postavka knjigovodje
Skupaj prihranki

65

ur/leto

45

sekund/dokument

571,73 €

571,73 €

Št. izdanih računov

1543

Prihranek časa

231,45

Bruto urna postavka knjigovodje
Skupaj prihranki

račun/mesec
ur/leto

2.025,19 €

8,75 €
2.025,19 €

Prihranek časa
Višja produktivnost dela s
fakturami in dokumenti znotraj
sistema (hitrejše iskanje,
urejanje)

račun/mesec

8,75 €

Prihranek časa
Zmanjšanje stroškov dela pri
zajemu izdanih računov
(avtomatski prenos v glavno
knjigo) v glavno knjigo

sekund/dokument

1

min/fakturo

Št. dokumentov (prejeti, izdani,
temeljnice)

6173

račun/mesec

Prihranek časa

1235

ur/leto

Bruto urna postavka knjigovodje
Skupaj prihranki

10.802,75 €

8,75 €
10.802,75 €

zmanjšanje materialnih
stroškov
Ni kopiranja, podvajanja
izpisovanja izdanih faktur in
temeljnic iz programa

št. izhodnih računov (50% vseh) in
temeljnice
cena papirja

3,20 €

Skupaj prihranki
Zmanjšanje stroškov kartuš,
tonerjev

24692

kopij/letno
za 500 listov

158,03 €

158,03 €

Predvideni stroški pri papirnem sistemu
Zmanjšanje kopiranja in izpisovanja v
obsegu 64 %

Skupaj prihranki

Vir: Lasten
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873 €

314 €

314 €

13.871,97 €

7.1.2

Izračun stroškov investicije

Stroške smo razdelili v dve skupini. V prvi skupini so fiksni stroški investicije oz. enkratni
stroški investicije, to so stroški osnovnih sredstev in stroški v faze uvajanja. Zaposleni
bodo morali z izbranim zunanjim dobaviteljem programske opreme sodelovati pri
konfiguraciji, testiranju in izobraževanju. Izračun investicije oz. denarnega vložka v prvem
letu je prikazan v Tabeli 4.
Tabela 4: Enkratni vložek investicije
Osnovna sredstva
735,00
dodatni skener

€
740,00

4 kom X 245 €

dodatni LCD ekran

€
8.680,00

nakup programa Docsys (licenca)

€
10.155,00 €

skupaj nabava osnovnih sredstev
Stroški v fazi investicije

710,40
uvajanje, potni stroški
izobraževanje

€
število uporabnikov

4 kom

število ur izobraževanja/na osebo

33 ur
9,10

povprečna bruto urna postavka

€

skupaj strošek

€
€

1.201,20
SKUPAJ INVESTICIJA

12.066,60

Vir: Lasten
V Tabeli 5 je prikazana letna amortizacija. Določili smo najvišjo letno amortizacijo, kot jo
določa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/2006). Za strojno
opremo smo uporabili 50 % letno amortizacijsko stopnjo, predvsem zaradi hitre menjave in
zastaranja strojne opreme. Za programsko opremo pa smo uporabili 30 % letno
amortizacijsko stopnjo.
Tabela 5: Amortizacija
Amortizacija osnovnih sredstev
dodatni skener 50 %
dodatni LCD ekran 50 %
nakup programa Docsys (licenca)

leto 1
370,00 €

leto 2
370,00 €

475,00 €

475,00 €

2.864,40 €

2.864,40 €

3.709,40 €

3.709,40 €

leto 3
- €
- €

leto 4

leto 5

- €

- €

- €

- €

2.864,40 €

86,80 €

- €

2.864,40 €

86,80 €

- €

Vir: Lasten
V drugi skupini so prikazani ponavljajoči se stroški, ki nastanejo zaradi uporabe novih
tehnologij in vzdrževanja programske opreme, ter so preračunani na eno leto. Sem spadajo
letna licenčnina programa, stroški zajema vhodne dokumentacije ter amortizacija osnovnih
sredstev. Izračun ponavljajoči stroškov je prikazan v Tabeli 6.
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Tabela 6: Ponavljajoči se stroški
Strošek
1.leto

Ponavljajoči se stroški
povprečni čas skeniranja prejetega računa
št. strani prejetih računov
skeniranje prejetih
računov

sekund/dokument
račun/mesec
ur/leto

50

skupni čas

435,47 €

8,75
€

bruto urna postavka knjigovodje

435,47 €

skupaj strošek

skeniranje izdanih
računov

6,5
2297

povprečni čas skeniranja prejetega računa

6,5

sekund/dokument

št. strani prejetih računov

514

račun/mesec

11

ur/leto

skupni čas

97,45 €

8,75
€
97,45
€

bruto urna postavka knjigovodje
skupaj strošek
letno vzdrževanje
programa (licenčnina)

1.152 €

1.152 €
skupaj ponavljajoči stroški

1.684,92 €

Vir: Lasten
7.1.3

Neto sedanja vrednost

Neto sedanje vrednosti predstavlja tiste neto denarne tokove, ki jih prinaša investicija in jih
je mogoče reinvestirati po stopnji donosa, ki je enaka diskontni obrestni meri, uporabljeni
pri diskontiranju. Za izračun neto sedanje vrednosti potrebujemo načrt denarnih tokov,
kjer niso upoštevani denarni odtoki za investicijo. Amortizacija v načrtu denarnih tokov ne
prikazuje denarnega odtoka, saj je amortizacija hkrati odhodek, ne pa izdatek. Pri izračunu
pa je potrebno za izračun neto denarnega toka denarni tok zmanjšati za davek od dobička.
Izračun denarnega toka je prikazan v tabeli. Natančni izračuni so prikazani v prilogah.
Tabela 7: Denarni tok
Prikaz denarnih tokov
Skupaj prihranki
Porast dobička pred
amortizacijo
Amortizacija
Porast celotnega dobička
Davek 20 %
Porast čistega dobička
Neto denarni tok

leto 1

leto 2

leto 3

leto 4

leto 5

6.785,68 €

7.124,96 €

7.481,21 €

7.855,27 €

8.248,04 €

6.785,68 €

7.124,96 €

7.481,21 €

7.855,27 €

8.248,04 €

3.709,40 €

3.709,40 €

2.864,40 €

86,80 €

- €

3.076,28 €

3.415,56 €

4.616,81 €

7.768,47 €

8.248,04 €

615,26 €

683,11 €

923,36 €

1.553,69 €

1.649,61 €

2.461,02 €

2.732,45 €

3.693,45 €

6.214,78 €

6.598,43 €

6.170,42 €

6.441,85 €

6.557,85 €

6.301,58 €

6.598,43 €

Vir: Lasten
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Pri izračunu neto sedanje vrednosti moramo opredeliti oz. poznati stroške kapitala, da
lahko določimo obrestno mero oz. pogosto imenovano diskontno stopnjo. To lahko
razlagamo: če podjetje že razpolaga z denarjem, je diskontna stopnja donosnosti, ki jo
lahko dosežemo z drugo izbrano investicijo. Diskontna obrestna mera je mnogokrat
uporabljena, da prilagodimo denarni tok investicije za tveganje in je zaradi tega
poimenovana tudi diskontna obrestna mera, prilagojena za tveganje (Higgins 1992, 227). V
izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali 10 % diskontno stopnjo, ki je nastala na
podlagi subjektivne ocene. V veliki meri je pri tem odločala cena posojila za financiranje
naložbe.
Izračun:
6.170,42
6.441,85
6.557,85
6.301,58
6.598,43
+
+
+
+
1 + 0,1 1 + 0,1 1 + 0,1 1 + 0,1 1 + 0,1
= 11.725,10

 = −12.536,40 +

diskontirana stopnja

10%
0

neto denarni tok
diskontiran neto denarni tok
vsota diskontiranih neto denarnih tokov
diskontirana doba vračanja investiceje

1

2

3

4

5

- 12.536,40 €

6.170,42 €

6.441,85 €

6.557,85 €

6.301,58 €

6.598,43 €

- 12.536,40 €

5.609,48 €

5.323,84 €

4.927,01 €

4.304,06 €

4.097,11 €

- 12.536,40 € - 6.926,92 € - 1.603,08 €

3.323,93 €

7.627,99 €

11.725,10 €

(2+1.603,08/4.927,01) =

2,32 let

Neto sedanja vrednost investicije je 11.725,10 €, z upoštevanjem 10 % diskonte stopnje.
Naložba v dokumentarni sistem je spremenljiva, saj je vrednost pozitivna. Na podlagi
izračunanih vrednosti lahko določimo število let, da z neto diskontiranim tokom pokrijemo
stroške začetne investicije. Investicija se povrne v 2 letih in 4 mesecih.
7.1.4

Notranja stopnja donosa

Notranjo stopnjo donosnosti (»Internal rate of return« – IRR) lahko definiramo kot
tisto diskontno stopnjo, ki izenačuje sedanjo vrednost pričakovanih prihodnjih denarnih
tokov s prihodnjim denarnim tokom s sedanjo vrednostjo investicijskih izdatkov
(Brigham, Daves 2004, 381). Metodo IRR je smiselno uporabiti pri samostojnih in
neodvisnih investicijah, kjer potrebujemo odgovor, ali je donosnost investicije višja oz.
nižja od tržne (Pšunder 2003, 244).
Izračun:
0 = −12.536,40 +

6.170,42
6.441,85
6.557,85
6.301,58
6.598,43
+
+
+
+



1 +  1 + 
1 + 
1 + 
1 + 
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Imamo enačbo z eno neznanko, IRR, ki jo lahko izračunamo ali uporabimo orodja v
Excelu.
Kriterij za sprejem oz. pravilo za sprejetje investicije je, da je izračunan IRR večji od
zahtevane donosnosti (diskontne stopnje). Izračunan IRR je 41,92 %. Glede na to, da je
IRR dolgoročne naložbe višja od diskontirane stopnje (10 %), to pomeni, da je naložba
donosna in bo dala pozitivno neto sedanjo vrednost. Z izračunom dokazujemo, da je
uvedba dokumentarnega sistema v računovodski servis lahko zelo uspešna.
Prikazani izračuni niso edini kazalci, ki vplivajo na rezultat odločitve podjetja za uvedbo
dokumentarnega sistema. Tukaj so še ostale nemerljive koristi, kot so:
 manjša verjetnost izgube dokumentacije,
 manjša verjetnost zamud pri plačevanju dobaviteljev,
 večji nadzor nad dokumentacijo.
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8

SKLEP

Prenova poslovnih procesov je sestavni del delovanja podjetij in lahko postavlja odgovor
na trenutno dogajanje v globalnem okolju. Podjetja skušajo, ne glede na dejavnost,
optimizirati poslovne procese znotraj podjetja. Plod spremembe poslovnih procesov v
večini tvori nova informacijska-komunikacijska tehnologija. Odločiti se morajo, katero
informacijsko tehnologijo uporabiti za dosego ciljev in jo pravilno implementirati v svoj
poslovni proces, tako da bo podjetje doseglo konkurenčne prednosti na trgu. V preteklosti
se je že zgodilo, da so podjetja uvedla novo rešitev, ki ni prinesla zadovoljivih rezultatov.
Zato se je prenove potrebno lotiti načrtno in sistematično ter pred samo uvedbo opraviti
vse potrebne analize.
Dokumentarni sistem v računovodskih servisih je kompleksen in živ sistem, v katerem se
nenehno dogajajo novosti in spremembe. Za uspešno rast in učinkovito delovanje
računovodskega servisa mora podjetje vlagati v nove tehnologije, predvsem pa v novo
znanje in razvoj. Računovodski servisi na splošno še ne izkoriščajo možnosti elektronskega
arhiviranja v celoti, čeprav ga zakonodaja omogoča. Zakonodaja je zelo zahtevna na tem
področju za povprečnega uporabnika. Vendar najpogumnejši računovodski servisi so, ne le
zaradi cilja po digitalizaciji in izločanja dokumentov iz procesa, temveč zaradi
zmanjševanja operativnih stroškov ter učinkovitega obvladovanja dokumentov, investirali
v informacijsko tehnologijo, ki omogoča prehod na brezpapirno elektronsko
računovodstvo.
Na trgu, kot smo opisali v sami magistrski nalogi, lahko opazimo ponudnike integriranih
ERP rešitev, v kateri je tudi integrirana rešitev za upravljanje dokumentacije. Pomembno
je, da ERP rešitev omogoča sodobne poslovne modele med stranko in računovodskim
servisom ter nadgradnje oz. povezave integrirane ERP rešitve s ponudniki e-arhiviranja, ki
imajo potrjena notranja pravila in so akreditirana pri Arhivu RS.
S pregledom literature ter raziskavo dokumentarnih sistemov in izvedbo analize smo
dokazali, da je digitaliziranje dokumenta in njegovo upravljanje v ERP rešitvi na načine, ki
smo jih opisali, stroškovno gledano sprejemljivo ter da je povrnitev investicije z
omenjenimi predpostavkami sprejemljivo.
Digitaliziran dokument je v samem procesu bolj učinkovit kot pa v papirni obliki. Največja
prednost povezave med poslovnim in dokumentarnim sistemom je možnost
uporabnikovega neposrednega dostopa do dokumenta v trenutku, ko ga potrebuje.
Poenostavi se tudi sam proces zajema dokumentacije s hitrejšim procesom knjiženja ter
zmanjša se možnost napake pri samem procesu zajema. Prednosti pa se ne kažejo samo v
analitično prikazanih stroških, temveč se izboljšujejo kakovost poslovanja, obvladovanja
poslovnih standardov ter nadzor nad poslovanjem.
Prihodnost dokumentarnih sistemov je v povezovanju z e-arhivi, ki omogočajo pravno
formalno ustvarjanje in arhiviranje elektronskih dokumentov brez papirnih izvirnikov.
Takšni sistemi bodo še dodatno prinesli prihranke ter pospešili in avtomatizirali poslovni
proces.
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Na koncu je potrebno opozoriti, da so dokumentarni sistemi oz. celotna informacijska
tehnologija le orodja za dosego ciljev. Računovodjem odvzamejo določena rutinska dela in
zmanjšajo možnost napak, vendar ne morejo nadomestiti znanja, ki ga premorejo.
Neodgovorno bi bilo marketinško trženje ERP rešitve kot nečesa, kar ne potrebuje
računovodje, vendar z njihovo uporabo računovodjem ostane več časa za nadaljnjo
strokovno izobraževanje.
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PRILOGE
Priloga 1:

1

Priloga 2:

2

Priloga 3: Analiza stroškov in koristi
1. Koristi
zmanjšanje stroškov zaposlenih

Koristi 1 leto
Prihranek časa

22

Št. prejetih računov
Zmanjšanje stroškov dela pri zajemu
vhodnih faktur

Koristi 4leto

Koristi 5 leto

račun/mesec

65

Bruto urna postavka knjigovodje

Koristi 3 leto

sekund/dokument

891

Prihranek časa

Koristi 2 leto

ur/leto

571,73 €

600,31 €

630,33 €

661,84 €

694,94 €

2.025,19 €

2.126,45 €

2.232,77 €

2.344,41 €

2.461,63 €

5.401,38 €

5.671,44 €

5.955,02 €

6.252,77 €

6.565,41 €

158,03 €

165,93 €

174,23 €

182,94 €

192,09 €

8,75 €

Skupaj prihranki

571,73 €

Prihranek časa

45

Zmanjšanje stroškov dela pri zajemu Št. izdanih računov
izdanih računov (avtomatski prenos v Prihranek časa
glavno knjigo) v glavno knjigo
Bruto urna postavka knjigovodje

sekund/dokument

1543

račun/mesec

231,45

ur/leto

8,75 €

Skupaj prihranki

2.025,19 €

Prihranek časa

0,5

Višja produktivnost dela s fakturami in št. dokumentov (prejeti, izdani, temeljnice)
Prihranek časa
dokumenti znotraj sistema(hitrejšo
iskanje, urejanje)
Bruto urna postavka knjigovodje
Skupaj prihranki

min/fakturo

6173

račun/mesec

617

ur/leto

8,75 €
5.401,38 €

zmanjšanje materialnih stroškov
št. izhodnih računov (50% vseh) in temeljnice
Ni kopiranja, podvajanja izpisovanja
cena papirja
izdanih faktut in temeljnic iz programa
Skupaj prihranki

24692

kopij/letno

3,20 €

za 500 listov

158,03 €

Predvideni stroški pri papirnem sistemu

873 €

Zmanjšanje kopiranje in izpisovanja v obsegu 64%

314 €

Zmanjšanje stroškov kartuš, tonerjev

314 €

Skupaj prihranki

8.470,60 €

3

330 €

8.894,13 €

346 €

9.338,83 €

364 €

9.805,78 €

382 €

10.296,07 €

2. Stroški

Ponavljajoči se stroški
povprečni čas skeniranja prejetega računa

Strošek
3.leto

Strošek
4.leto

Strošek 5.leto

sekund/dokument
račun/mesec
435,47 €

457,25 €

480,11 €

504,11 €

529,32 €

97,45 €

102,32 €

107,43 €

112,81 €

118,45 €

1.152 €

1.152 €

1.209,60 €

1.270,08 €

1.333,58 €

1.400,26 €

1.684,92 €

1.684,92 €

1.769,16 €

1.857,62 €

1.950,50 €

2.048,03 €

neod. vrednost
3. leto

4. leto
amortizacija

neod. Vrednost
4. leto

50

skupni čas
Bruto urna postavka knjigovodje

ur/leto

8,75 €
435,47 €

skupaj strošek

skeniranje izdanih računov

6,5
2297

št. strani prejetih računov
skeniranje prejetih računov

Strošek
2.leto

Strošek 1.leto

povprečni čas skeniranja prejetega računa

6,5

št. strani prejetih računov

514

sekund/dokument
račun/mesec
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skupni čas
Bruto urna postavka knjigovodje

ur/leto

8,75 €
97,45 €

skupaj strošek

letno vzdrževanje programa

skupaj panavljajoči stroški

3. Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstev

stopnja
nabavna vrednost amortizacije

1. leto
amortizacija

2. leto
amortizacija

neod. vrednost 1. leto

neod. vrednost
2. leto

3. leto
amortizacija

dodatni skener 50%

740,00 €

50%

370,00 €

370,00 €

370,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

dadatni LCD ekran 50%

950,00 €

50%

475,00 €

475,00 €

475,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

nakup programa Doksys (licenca)

8.680,00 €

33%

skupaj nabava osnovnih stredstev

10.370,00 €

2.864,40 €

5.815,60 €

2.864,40 €

2.951,20 €

2.864,40 €

86,80 €

86,80 €

3.709,40 €

6.660,60 €

3.709,40 €

2.951,20 €

2.864,40 €

86,80 €

86,80 €
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-

-

€

€

DELOVNI ŽIVLJENJEPIS

OSEBNI PODATKI
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Državljanstvo:
Stalni naslov:
IZOBRAŽEVANJE
Osnovna šola:
Srednja šola:

Sebastjan Slavič
28. 6. 1985
Slovenj Gradec
Slovensko
Otiški Vrh 133, 2373 Šentjanž

1992–2000
2000–2004

Visokošolski strokovni
študij:

2004–2007

Študijska praksa:

Avg 2007–
Dec 2007
30. 9. 2008

Diploma:

Podiplomski študij:

DELOVNE IZKUŠNJE
Kostmann d.o.o.
Miele d.o.o.
M.S.D. d.o.o.

IGEM d.d.

2008–

Osnovna šola Šentjanž
Srednja ekonomska šola Slovenj
Gradec
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Smer: Finance in bančništvo
Miele d.o.o. , Ljubljana
Diplomsko delo Transferne cene v
davčnem postopku sem opravljal pod
vodstvom dr. Tanje Markovič
Hribernik.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Smer: Finance in bančništvo

Trenutna zaposlitev – računovodja
Praksa in študentsko delo. Pomoč pri uvajanju novega
informacijskega sistema.
Poleg šolanja že od konca srednje šole delam za podjetje
M.S.D., d. o. o., ki se ukvarja s finančno-računovodskimi
storitvami in davčnim svetovanjem.
Praksa v srednji šoli

SPOSOBNOSTI IN KOMPETENCE
Delal sem z različnimi računovodskimi programi in poslovnimi programi za podjetja:
računovodski programi – Hermes (lth2.0), B2 (firm), MiniMax-saop). Obvladujem delo s
tabelami (Excel, Microsoft project), urejanje besedil (Word) in delo s podatkovnimi
bazami.
Uporabljal sem SPSS, podatkovne zbirke (Cobiss, ProQuest, Emerald…), internet,
elektronsko pošto.
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Pasivno znanje tujih jezikov: nemški, angleški jezik.
Vozniški izpit kategorije B.
Ostale sposobnosti in kompetence:
 sposobnost delovanja v skupini in delo z ljudmi,
 natančnost, motiviranost, komunikativnost,
 strelstvo, lovstvo, košarka (aktivno ukvarjal s košarko 8 let).
BIBLIOGRAFIJA
Sebastjan Slavič. 2008. Transferne cene v davčnem postopku. Diplomsko delo. Maribor:
Ekonomsko-poslovna fakulteta.
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