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Ko smo začeli svojo poslovno pot, so nam nekateri rekli, 
da živimo “z glavo v oblakih”. 
Zdaj tako živimo vsi.

www.mikrocop.si

Od nekdaj smo predani dokumentom. Skrbimo, da so varno shranjeni, a vendar 
vedno pri roki. Moderniziramo vaše poslovanje. Povezujemo vaše zaposlene. 
Upravljamo vaše dokumente. Že 40 let.

Mikrocop d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, T: + 386 (0)1 587 42 80, E: info-si@mikrocop.com, www.mikrocop.si

Brezpapirno poslovanje je prvi korak do digitalne preobrazbe
Na 13. Mikrocop konferen-
ci so na okrogli mizi z nas-
lovom »Digitalna preo-
brazba – praktični izzivi, 
ki jih prinaša digitalizaci-
ja poslovanja« sogovorni-
ki ponudili širši pogled na 
vlogo brezpapirnega po-
slovanja na poti do digital-
ne preobrazbe ter opisali 
izzive, s katerimi se na tej 
poti srečujejo v svojih or-
ganizacijah.

Tanja Blatnik, izvršna direkto-
rica za operativno izvajanje za-
varovanj v Adriaticu Sloveni-
ci, je poudarila, da so že pred 
desetimi leti razmišljali o tem, 
da je treba spremeniti način 
poslovanja in se na eni strani 
približati kupcu, na drugi pa 
optimizirati procese. Tako so 
se že pred leti lotili digitaliza-
cije in avtomatizacije celotne-
ga postopka obdelave zavaro-
valnih pogodb. Pred digitali-
zacijo je v tem segmentu delalo 
več kot 250 ljudi, danes le še 50, 
učinkovitost pa je trikrat večja. 
Skrajšali so tudi čas obdelave 
same zavarovalne pogodbe, in 
sicer za 90 odstotkov. Pozitivni 
učinki v tem za zavarovalnico 
ključnem procesu so jih spod-
budili, da se lotijo digitalizaci-
je vse prejete pošte. Tako zdaj 
vsaj pošta iz devetih poslovnih 
enot pride na Mikrocop, kjer jo 
obdelajo in digitalizirajo, upo-
rabniki v zavarovalnici pa jo do-
bijo na zaslon.

Uprava kot promotor 
digitalizacije
Tudi v Gorenjski banki so se di-
gitalizacije procesov lotili zara-
di optimizacije poslovanja. Že-
leli so biti hitrejši, porabiti manj 
časa za odločitve in zmanjša-
ti porabo papirja. Začeli so z 
majhnim projektom v upravi in 
spoznali prednosti brezpapir-
nega poslovanja. Tako je upra-
va postala zagovornik in pro-
motor digitalizacije procesov. 
Jure Vehovec, direktor sektor-
ja informacijskih sistemov v Go-
renjski banki, je poudaril, da je 
treba pred uvedbo digitalizaci-
je procese temeljito proučiti in 
optimizirati, saj jih ni mogoče s 
papirja kar neposredno prezr-
caliti v digitalno obliko. Z digi-
taliziranimi procesi so prihra-
nili ogromno časa. Postopke, 
za katere so prej porabili nekaj 
dni, zdaj končajo v nekaj urah.

Papir izginja tudi iz bank
Digitalne tehnologije so močno 
spremenile tudi delovanje veli-
kih sistemov, posebej v tradicio-
nalnih panogah, kot sta zavaro-
valništvo in bančništvo. Tanja 
Piškur, direktorica sektorja za 
upravljanje ponudbe v NLB, je 
spremembe slikovito pojasnila: 
»Če pogledamo bančno poslo-
valnico pred 30 leti in danes, je 
razlika očitna. Včasih so banč-
ni uslužbenci sedeli za blindi-
ranimi stekli in poslovalnica je 
bila vedno polna ljudi, ki so ča-
kali v vrsti. Danes pa komiten-

ti v banko praviloma ne hodijo 
več opravljat transakcij, saj so 
te cenejše na spletu. Bančni de-
lavci se danes s strankami pred-
vsem pogovarjajo in jim svetu-
jejo. Prav tako v poslovalnicah 
ne podpisujemo več papirnih 
dokumentov, z e-peresom se 
dokumenti kreirajo v e-obliki, 
komitent pa ima namesto šopa 
papirjev vse dokumente na vo-
ljo v e-banki.«

Ni vse slabo, a nas čaka še 
veliko dela
Sogovorniki na okrogli mizi so 
se strinjali, da stanje digitalne 
preobrazbe v domačem gospo-
darstvu ni slabo, je pa treba še 
veliko postoriti, če želi Slovenija 
biti v vrhu. Razvoj novih poslov-
nih modelov dodatno spodbuja-
jo disruptorji. V primerjavi s kla-
sičnimi storitvami sicer ponuja-
jo storitev v omejenem obsegu, 
morda ponujajo nekoliko nižjo 
raven varnosti, a praviloma za-
gotavljajo odlično uporabniško 
izkušnjo. Tradicionalne organi-
zacije se lahko od njih marsikaj 
naučijo in izboljšajo svoje izdel-
ke, storitve in procese. Banke so 
zaradi disruptorjev vsekakor iz-
boljšale uporabniško izkušnjo, 
iščejo pa tudi poti, kako se z nji-
mi povezati v segmentih, kjer je 
možno dopolnjevanje.

Digitalizacija ni vse, 
potrebna je večkanalnost
Avtomatizacija poslovnih pro-
cesov in digitalizacija dokumen-

tov sta temelj, ki omogoča, da 
podjetje sploh začne razmišlja-
ti o pravih digitalnih izdelkih in 
storitvah, katerih skupna zna-
čilnost je vključenost uporab-
nika, kar zahteva podrobno po-
znavanje potreb stranke in pri-
pravo personaliziranih ponudb 
za vsako stranko posebej. »To je 
sveti gral digitalizacije,« je po-
udaril prof. dr. Matjaž B. Jurič.

V razpravi se je tudi vprašal, 
ali je cilj digitalne preobrazbe, 
da se vsi uporabniki preselijo 
na isti kanal – digitalni. Najbrž 
ne, saj moramo generacijam, 
ki niso rasle z digitalnimi teh-
nologijami, omogočiti dostop 

do izdelkov in storitev po kla-
sični poti. Treba je torej zago-
toviti večkanalno strategijo, ki 
vključuje podporo različnim 
prodajnim kanalom. Zato mo-
ra vsaka organizacija, ki se lo-
teva digitalne preobrazbe, te-
meljito premisliti, kaj in koliko 
digitalizirati.

Med zaposlenimi je treba 
spodbujati spremembe
»Organizacijska kultura je eden 
glavnih dejavnikov pri uvaja-
nju sprememb in tudi pri digi-
talni preobrazbi nanjo ne sme-
mo pozabiti. Zaposlene je tre-
ba pripraviti na nov način de-

lovanja,« je dejala Simona Ko-
govšek, direktorica podjetja 
Mikrocop. V velikih tradicio-
nalnih organizacijah je pogos-
to veliko ovir, tako organizacij-
skih kot komunikacijskih. Ljud-
je se navadijo delati v svojem si-
losu, pretok informacij je ote-
žen. Ko se lotimo digitalizaci-
je procesov, je treba razumeti 
vse dele procesa od začetka do 
konca. Zato je treba veliko po-
zornosti posvetiti zaposlenim 
in spodbujati spremembe. »Ne-
mogoče je premakniti kakršno-
koli kulturo, če se ne ukvarja-
mo z zaposlenimi,« je poudari-
la Kogovškova.

Japonski proizvajalec ti-
skalnikov Kyocera je no-
vembra prenovil družino ti-
skalnikov in večopravilnih 
naprav Ecosys. Vsi novi mo-
deli – teh je 14 – imajo izbolj-
šane zmogljivosti, ločlji-
vost tiskanja 1.200 pik na 
inč, na voljo pa so tudi razli-
čice z možnostjo brezžične-
ga povezovanja. Tisto, kar 
bo res razveselilo poslov-
na okolja, pa je kakovosten 
barvni tisk po najnižji ceni.

Te tiskalniške naprave so kom-
paktnih oblik, namenjene pa 
so malim in srednjim podje-
tjem. Primerne so za uporabo 
znotraj omrežne infrastruktu-
re korporacij in optimizirane za 
večuporabniška okolja – brez te-
žav jih lahko uporablja več ljudi 
hkrati. Kot take so idealne tudi 
za manjše do srednje velike de-
lovne skupine, ki potrebujejo hi-
tre in varne možnosti skeniranja 
in kopiranja, kakovostne izpise, 
fak siranje ter celosten nabor pi-
sarniških funkcionalnosti.

Ustvarjene za veliko 
produktivnost
Po zaslugi zmogljivega proce-
sorja vse naprave odlikuje ve-
lika hitrost optičnega branja, 
tiskanja in prebujanja iz stanja 
pripravljenosti. S hitrostjo izpi-
sa od 21 do 40 strani na minuto 
nove naprave Ecosys omogo-
čajo veliko produktivnost in so 

primerne tudi za zahtevnejše 
uporabnike, ki tiskajo bolj kom-
pleksne vsebine in večje količi-
ne dokumentov. Z enoto za dvo-
stransko skeniranje v enem pre-
hodu s hitrostjo 40 strani na mi-
nuto pa so večopravilne napra-
ve sposobne podpreti tudi vse 
naloge digitalizacije vstopnih 
dokumentov v podjetju.

Razširjen barvi spekter
Hkrati imajo značilne lastnosti 
in kakovost, ki odlikujejo druži-
no Ecosys, vključno z inovativ-
no tehnologijo tonerja, zanes-
ljivimi komponentami z dolgo 
življenjsko dobo in nizko ceno 
izpisov. Nova serija naprav Eco-
sys omogoča tisk v visoki ločlji-
vost 1.200 pik na inč in posle-
dično visoko kakovost izpisa-
nih dokumentov ter slik. Nova 
generacija tonerjev je dodatno 
optimizirana za barvni izpis, saj 
ima razširjen barvni spekter in 
tako lahko natisne še kakovo-
stnejše dokumente v barvah.

Brezžično tiskanje postaja 
standard
Nova družina Kyocerinih A4 
črno-belih in barvnih naprav 
je prva, ki že v standardni kon-
figuraciji ponuja brezžično po-
vezljivost (Wi-Fi in Wi-Fi Direct) 
in podporo za vse trenutno naj-
bolj aktualne rešitve za tiskanje 
z mobilnih naprav, kot so Apple 
AirPrint, Mopria in Google Clo-
ud Print. Za mobilno skenira-
nje in napredne naloge mobil-
nega tiskanja imajo naprave na-
meščeno tudi priljubljeno pro-
gramsko opremo Kyocera Mo-
bile Print.

»Brezžično tiskanje v po-
slovna okolja prinaša novo di-
menzijo uporabniške izkušnje. 
Zaposleni se prek svojih mobil-
nih naprav hitro in enostavno 
povežejo s katerimkoli tiskal-
nikom v podjetju, do katerega 
imajo dostop, in natisnejo žele-
ne dokumente,« je povedal di-
rektor podjetja Xenon Forte Ci-
ril Kraševec.

 " Nove naprave Ecosys so primerne 
tudi za zahtevnejše uporabnike, ki 
tiskajo bolj kompleksne vsebine in 
večje količine dokumentov.

Barvno in brezžično 
tiskanje brez kompromisov

Področje upravljanja do-
kumentov v poslovnih 
okoljih zadnja leta za-
devajo različne silnice. 
Najprej je računalniški ob-
lak spremenil način doje-
manja lokacije, hrambe in 
dostopa do poslovne do-
kumentacije in vsebin, da-
nes pa podjetja trepetajo 
pred izsiljevalskimi viru-
si, ki se znajo polastiti ta-
ko rekoč vsega, kar naj-
dejo v omrežju in na siste-
mih podjetij. Zato se spre-
minjajo tudi dokumentni 
sistemi.

Izbira dokumentnega siste-
ma oziroma sistema upravlja-
nja poslovnih vsebin (ECM), 
kot se tem rešitvam po no-
vem reče, je vse prej kot lah-
ka. Vendarle gre za platformo 
ali pa aplikacijo, ki bo uredi-
la poslovne vsebine podjetja 
ter pohitrila in racionalizira-
la delo z njimi. Preverili smo, 
katere smernice danes najbolj 
vplivajo na razvoj področja 
in rešitev upravljanja poslov-
nih vsebin.

1 Regulativa in 
združljivost

Združljivost poslovanja z raz-
ličnimi regulativami in stan-
dardi je že dolgo »programi-
rana« v DNK podjetij, a dob-
ra rešitev upravljanja poslov-
nih vsebin lahko zaposlenim 
v podjetju z ramen odvza-

me lep del bremena. Ustre-
zen dokumentni sistem za-
poslenim olajša shranjeva-
nje in razvrščanje dokumen-

tov in drugih vsebin, saj je že 
nastavljen tako, da je podro-
čje dokumentacije skladno z 
lokalnimi zakoni in predpisi 

Pet smernic v razvoju dokumentnih sistemov

 "Digitalna preobrazba je zelo vroča tema. Posvetili so se ji tudi na letošnji 13. Mikrocop konferenci.
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oziroma nadalje z notranji-
mi pravili podjetja. Na dru-
gi strani pa dokumentni sis-
tem, ki obvlada sledljivost do-

kumentov in operacij, precej 
zmanjša tveganje za uhajanje 
poslovnih informacij in do-
kumentov iz podjetja.

2 Oddaljen  
dostop

Čedalje več zaposlenih dela tu-
di od doma oziroma z različ-

nih lokacij. V analitičnem pod-
jetju IDC napovedujejo, da se 
bo denimo v ZDA število mo-
bilnih zaposlenih z 96,2 milijo-
na, kolikor jih je bilo lani, do le-
ta 2020 povzpelo na 105,4 mi-
lijona, kar bo skoraj tri četrti-
ne delovne sile ZDA.

Informatiki v podjetjih se 
trenutno osredotočajo pred-
vsem na to, kako bi zaposle-
nim, ki celotnega delovnega 
časa ne preživijo v poslovnih 
prostorih podjetja, omogoči-
li varen dostop do dokumen-
tov in drugih poslovnih vse-
bin – tudi na poti in na obmo-
čjih z omejeno povezljivostjo. 
Razvajenost uporabnikov, ki 
od njih zahtevajo dostop do 
teh vsebin na svojih pamet-
nih telefonih in tablicah, tako 
informatikom kot varnostnim 
strokovnjakom povzroča vrsto 
izzivov. Ti zato za oddaljen 
dostop do poslovnih vsebin 
priporočajo rabo naprednega 
dokumentnega sistema s pod-
poro mobilnemu poslovanju.

3 Poslovne 
vsebine iz 

oblaka
S selitvijo IT-infrastrukture iz 
okolja podjetja v računalni-
ški oblak ponudnika so tudi 
dokumentni sistemi doživeli 
korenito preobrazbo. Sistem 
upravljanja poslovnih vsebin, 
ki deluje iz oblaka, je še ka-
ko cenovno učinkovita alter-
nativa lokalni namestitvi, saj 

zahteva precej manjši začetni 
vložek, je povsem elastičen in 
med uporabo ustvarja nižje 
stroške. Podatke in informa-
cije je v oblačnih okoljih laž-
je obvladovati in poskrbeti 
za obveščanje uporabnikov.

Vsega tega se zavedajo tu-
di veliki ponudniki. Micro-
soft je tako upravljanje po-
slovnih vsebin zaupal storit-
vama Office 365 ter SharePo-
int Online, IBM je svoje glavne 
ECM-aplikacije preselil v oblak 
SoftLayer, medtem ko je EMC 
(zdaj Dellova) ekipa hčerin-
skega podjetja Pivotal vso in-
frastrukturo za naslednjo ge-
neracijo vsebinskih storitev že 
zdavnaj zasnovala prav na ob-
lačnih tehnologijah. Ponudni-
ke je selitev dokumentnih sis-
temov v oblak seveda veliko 
stala, nove arhitekture niso 
bile poceni, a zato prav vsi po 
vrsti računajo, da bodo po za-
slugi selitve podatkov in doku-
mentov v njihove oblačne re-
šitve in storitve stranke v pri-
hodnje še posebej zveste. Za 
podjetja z večinoma mobil-
nimi zaposlenimi so sistemi 
ECM v oblaku idealna rešitev 
za shranjevanje, deljenje in ob-
delavo podatkov.

4 Strah prodaja 
dodatno hrambo 

dokumentov
Izsiljevalski virusi iz dneva v 
dan povzročajo velikansko 
škodo posameznikom in pod-

jetjem. A imajo tudi dobro 
plat. Strah pred krajo oziroma 
enkripcijo podatkov je infor-
matike in zaposlene v podje-
tju »prisilil« v bolj vestno opra-
vljanje in vzdrževanje varno-
stnih kopij podatkov. A lokal-
ne varnostne kopije so v pri-
meru katastrofe ponavadi ze-
lo počasne in obnova poslo-
vanja lahko traja več dni, ce-
lo tednov. Podjetja s sodobni-
mi sistemi upravljanja poslov-
nih vsebin pa lahko najame-
jo in priključijo več različnih 
storitev varnostnega kopira-
nja in ob katastrofi tudi hitre-
je obnovijo poslovanje ali pa 
ga preprosto zaženejo na dru-
gi lokaciji.

5 Ustvarjanje  
in sodelovanje

Vsebine in dokumenti imajo 
čedalje pomembnejšo vlogo 
v poslovnih procesih, pogos-
to zahtevajo tudi sodelovanje 
zaposlenih. Prav na možnos-
ti in funkcionalnosti sodelo-
vanja notranjih in zunanjih 
sodelavcev podjetja ter delje-
nja informacij se osredotoča 
vse več ponudnikov rešitev 
za upravljanje poslovnih vse-
bin. V podjetjih tako rastejo 
knjižice znanja v obliki sple-
tnih enciklopedij, dnevnikov 
in sodelovalnih dveri. Prepri-
čljive inovacije v okolju, pri-
jaznem do uporabnikov, so 
pač recept, kako danes pro-
dati rešitev ECM.

T
H
IN

K
ST

O
C
K

 " Oblak, oblačno računalnistvo, dokumentni sistemi


