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Nekatere slovenske ponu-
dnike dokumentnih siste-
mov in rešitev za upravljanje 
vsebin smo povprašali, kaj se 
dogaja na domačem trgu, ka-
ko se slovenska podjetja pri 
uvajanju dokumentnih sis-
temov lahko primerjajo s tu-
jino, po kakšnih storitvah je 
največ povpraševanja, prosi-
li pa smo jih tudi za mnenje, v 
katero smer bo šel razvoj to-
vrstnih sistemov.

»Napočil je čas, ko si podjetja 
različnih velikosti v resnici že-
lijo urediti področje upravlja-
nja in dolgoročne hrambe do-
kumentov, saj je nevarnos-
ti, da pomembne dokumente 
izgubijo, preprosto preveč,« 
pravi pomočnik direktorice 
Mikrocopa David Habot. Ci-
ril Kraševec, direktor podje-
tja Xenon Forte, pravi, da je 
k večji ozaveščenosti in pov-
praševanju med drugim pri-
pomoglo tudi intenzivno ko-
municiranje ob uvedbi splo-
šne uredbe o varstvu osebnih 

podatkov, ki jo najbolj pozna-
mo pod kratico GDPR.

Grega Bernard, direktor pod-
jetja Marg, pravi, da se je za uved-
bo rešitev za upravljanje vsebin 
odločilo veliko podjetij, poziti-
ven trend pa se še nadaljuje. Go-
ga Kukrika, vodja projektov za 
e-poslovne rešitve v Avtenti, do-
daja, da podjetja, ki so že prej 
imela sistem za brezpapirno po-
slovanje, zdaj še intenzivneje op-
timizirajo svoje procese v smeri 
večje učinkovitosti in povečanja 
produktivnosti. Druga podjetja, 
ki še vedno poslujejo delno pa-
pirno, pa težijo k temu, da bi digi-
talizirala poslovanje v celoti. Po 
besedah direktorja Mikrografi-
je Boštjana Gaberca se zanima-
jo predvsem za uvedbo rešitev 
za upravljanje vsebin, uresniču-
jejo pa se napovedi o rasti oblač-
nih storitev. Temu pritrjuje tudi 
Marjan Kaligaro, pomočnik izvr-
šnega direktorja iz SRC, ki opaža, 
da imajo uporabniki iz leta v le-
to večja pričakovanja glede po-
vezovanja rešitev z vsebinami v 
drugih informacijskih sistemih.

Trg je zelo heterogen
Ciril Kraševec pravi, da je v 
Sloveniji poleg globalnih na 
voljo zelo veliko lokalnih re-
šitev in storitev. Bernard me-
ni, da je izbira ustrezne rešit-
ve zaradi tega za podjetja pos-
tala pravi izziv. Podjetjem pri-
poroča, da pred izbiro preve-
rijo ustreznost rešitve pa tudi 
zadovoljstvo pri zdajšnjih refe-
renčnih uporabnikih. Kaligaro 
dodaja, da so za organizacije, 
ki želijo povsem preiti na brez-
papirno poslovanje, primer-
ne edino rešitve in platforme, 
ki jih je verificiral Arhiv Repu-
blike Slovenije.

Habot pravi, da se trg po-
časi, a vztrajno konsolidira. 
»Manjši ponudniki izginjajo s 
trga, lastne rešitve, ki so dopol-
njevale ERP-sisteme, pa zame-
njujejo sodobni sistemi ECM.« 
Vendar Matevž Gačnik, teh-
nični direktor v podjetju Ga-
ma System, opozarja, da so do-
mače rešitve ECM v večini pri-
merov preveč osnovne, da bi 
lahko z njimi izpeljali komple-
ksnejše projekte. »Na trgu je le 
nekaj ponudnikov, ki s svojimi 
sistemi lahko izpolnimo zah-
teve največjih oziroma zah-
tevnejših naročnikov. Po dru-
gi strani obstaja vrsta ponudni-
kov, ki svoje produkte naslavlja-
jo s kratico ECM, vendar funk-
cionalno temu niso dorasli.«

Marjan Kaligaro pa na dru-
gi strani pravi, da imamo v Slo-
veniji na voljo kompetenten ka-

der in lastne informacijske re-
šitve, ki se brez težav primer-
jajo s tujimi. Slovenske rešitve 
in platforme so po njegovih be-
sedah konkurenčne odprtoko-
dnim in licenčnim rešitvam na 
svetovnem trgu, sploh tiste, ki 
so prestale verifikacijo Arhiva 
RS. Tudi direktor Genisa Janko 
Štefančič meni, da so sloven-
ske dokumentne rešitve veli-
kokrat pred tujimi, vsaj z vidi-
ka procesne dovršenosti in ši-
rine delovnih postopkov, ki jih 
podpirajo.

Svetovnim trendom 
sledimo premalo pogumno
Grega Bernard meni, da sloven-
ska podjetja pri uvajanju brezpa-
pirnega poslovanja sicer sledijo 
svetovnim trendom, vendar so 
velikokrat premalo pogumna. 
»Pogosto papir v določeni meri 
še vedno kroži po podjetju. Po-
leg ustrezne informacijske pod-
pore za brezpapirno poslovanje 
sta za uvedbo popolne digitali-
zacije pomembna jasna usme-
ritev menedžmenta in miselni 
preskok v glavah uporabnikov.

Boštjan Gaberc meni, da se 
slovenska podjetja lahko primer-
jajo s tujimi, če tudi sama posluje-
jo v tujini, sicer pa težje finančno 
in razvojno sledijo vsem zahte-
vam novih tehnologij. »Pred-
vsem mala in srednja podjetja 
ne prepoznavajo koristi kako-
vostnega dokumentnega siste-
ma, zato se velikokrat zatekajo k 
osnovnim rešitvam za shranjeva-
nje in deljenje dokumentov ali pa 
želijo dokumente voditi kar prek 
poslovnega informacijskega sis-
tema,« pravi Janko Štefančič. Do-
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Nevarnosti, da pomembne dokumente 
izgubimo, je preprosto preveč
Slovenska podjetja zato čedalje 
bolj uvajajo oziroma posodabljajo 
svoje dokumentne sisteme in jih 
nadgrajujejo v rešitve za celostno 
upravljanje vsebin

REŠITEV 
ZA UPRAVLJANJE 
POSLOVNIH
PROCESOV 
in vseh vrst 
dokumentov

pohitritev 
postopkov

podpora 
GDPR

varno upravljanje

Brezpapirno poslovanje ni 
nekaj futurističnega, tem-
več nekaj, kar nekatera 
podjetja izvajajo že več let.

Znotraj takšnih podjetij vsa do-
kumentna komunikacija pote-
ka elektronsko, za digitalizaci-
jo vhodnih papirnih vsebin pa 
skrbi storitev, ki jo zagotavlja 
zunanji ponudnik. Podjetja so 
se tako znebila tiskalnikov in 
skenerjev ter, ne boste verjeli, 
»preživela«. Pravzaprav jim nič 
ne manjka, nasprotno, učinko-

vitost njihovih zaposlenih je na 
zavidljivo visoki ravni.

Večina podjetij danes že 
posluje elektronsko
Uporabljajo storitve elektron-
skega bančništva, e-davke, tu-
di s carino in sodišči lahko ko-
municirajo po elektronski po-
ti. Podjetja, ki imajo opravka s 
proračunskimi uporabniki, že 
sicer uporabljajo e-račune. Ti 
seveda niso slovenska poseb-
nost, temveč postajajo širša 
evropska praksa. S 1. junijem 

letos so e-računi postali tudi 
del evropskega standarda EN 
16931 (za prevajanje v e-Slog 2.0 
skrbijo z UJP akreditirane vsto-
pne točke), torej lahko v celo-
ti elektronsko poslujemo tudi 
s partnerji iz Evrope. Iskreno 
se vprašajte, ali res še vedno 
potrebujete papir – in ali ste ga 
pripravljeni (pre)plačati.

OCR je pasé, s partnerji 
poslujte elektronsko
Temeljni kamen v podjetjih, ki 
so se odločila reči odločen ne 

papirju, pomenijo spletni por-
tali, e-pošta in dokumentni sis-
temi. Spletni portali združujejo 
brezpapirno poslovanje s par-
tnerji, e-pošta skupaj z varnimi 
e-predali skrbi za varne elek-
tronske komunikacije, vse sku-
paj pa se prek vmesnikov steka 
v dokumentni sistem. V praksi 
imajo največje prednosti brez-
papirnega poslovanja podjetja, 
ki imajo dokumentni sistem po-
vezan s številnimi drugimi po-
slovnimi aplikacijami in tako 
procese, kot so likvidacija ra-

Brezpapirno poslovanje je realnost

 " Marjan Kaliga-
ro, pomočnik iz-
vršnega direk-
torja v podjetju 
SRC: »Klasično 
upravljanje vse-
bin se bo verje-
tno umikalo stran 
od oči uporabni-
ka, saj bodo upo-
rabniki želeli imeti 
na voljo samo tiste 
funkcije in vsebine, ki jih dejansko potrebujejo. 
Pričakujemo lahko inteligentnejše rešitve, ki se 
bodo povsem prilagajale potrebam posamezni-
ka v organizaciji ali projektni skupini, ne bodo 
pa ga obremenjevale s funkcijami in podatki, ki 
z njegovo vlogo nimajo nič skupnega.«

 " Grega Ber-
nard, direktor 
podjetja Marg: 
»Po uveljavitvi 
direktive GDPR 
se nakazuje ra-
zvoj v smeri do-
kumentnih siste-
mov, ki jih lahko 
postavimo v hi-
bridnem oblaku. 
Vsebine, ki vse-
bujejo osebne po-
datke, želijo podjetja imeti toliko pod nadzo-
rom, da jih lahko ustrezno varujejo.«

 " Janko Štefan-
čič, direktor Ge-
nisa: »Medtem ko 
se veliko podje-
tij zdaj še ukvar-
ja s problemi shra-
njevanja, razde-
ljevanja in iskanja 
po dokumentih, se 
bodo kmalu začela 
ukvarjati z optimi-
zacijo in avtomati-
zacijo delovnih postopkov. Pričakujemo tudi 
tesnejšo integracijo dokumentnih sistemov 
z različnimi poslovnimi sistemi in s storitva-
mi, kot so e-izmenjava, e-arhiviranje, e-identi-
tete in druge.«

 " David Habot, po-
močnik direkto-
rice Mikrocopa: 
»Pričakujemo lahko 
samodejno prepo-
znavanje in ustre-
zno urejanje kritič-
nih vsebin in doku-
mentnih zbirk v po-
slovnih okoljih. Sis-
tem za upravljanje 
vsebin bo z ume-
tno inteligenco na podlagi množičnih podat-
kov dobro razumel vlogo uporabnika in njego-
vo potrebo po informacijah, ki jih bo uporabni-
ku po ustrezni poti samodejno dostavil.«

V katero smer se bo razvijalo upravljanje vsebin v poslovnih okoljih?
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daja, da se v proizvodnih podje-
tjih trend premika od poslovne 
dokumentacije, kot so računi in 
pogodbe, k obvladovanju doku-
mentov, ki so povezani z osnov-
no dejavnostjo.

Kot pravi Gačnik, so sloven-
ska podjetja v zaostanku pred-
vsem pri vpeljavi elektronskega 
poslovanja, vključno z digitali-
zacijo dokumentov in informa-
cijsko podporo za izvajanje pro-
cesov. Obstajajo pa svetle izjeme; 
celo nekatere državne organiza-
cije, ki so se tako pomembnega 

projekta lotile resno, že dosega-
jo uspehe v obliki konkurenč-
nih prednosti in učinkovitosti 
poslovanja. Goga Kukrika k te-
mu dodaja, da imamo v Sloveni-
ji tudi podjetja, ki že več let delu-
jejo brezpapirno in so celo brez 
tiskalnikov.

Po čem je največ 
povpraševanja
Grega Bernard pravi, da si pod-
jetja najbolj želijo digitalizaci-
je procesa likvidacije knjigo-
vodskih listin in tesne integra-

cije dokumentnega sistema z 
zdajšnjimi poslovno-informacij-
skimi sistemi. »Vse bolj se zave-
dajo, kako pomembno je izbra-
ti rešitev, ki bo trenutno potre-
bo zmožna nadgraditi z digita-
lizacijo vseh poslovnih proce-
sov in vsebin.« Marjan Kaliga-
ro pravi, da je največ zanima-
nja za fleksibilne platforme, ki 
se enostavno integrirajo v ERP- 
sisteme oziroma v zdajšnje sis-
teme v organizacijah.

Po besedah Davida Habota 
so v ospredju digitalne rešitve, 

ki združujejo zmogljivosti siste-
mov za upravljanje dokumen-
tov, poslovnih procesov in cer-
tificirane hrambe elektronskih 
dokumentov. Veliko povpraše-
vanj se je nanašalo tudi na sve-
tovanje pri zagotavljanju skla-
dnosti varstva osebnih podat-
kov v kontekstu GDPR in priha-
jajočega ZVOP-2.

Matevž Gačnik pa odgovarja, 
da si podjetja želijo preprostosti 
uporabe sistema ECM in učin-
kovitosti pri izvajanju njihovih 
ključnih procesov. Hkrati si že-
lijo napredne rešitve, ki jih lah-
ko poganjajo na množici različ-
nih odjemalskih naprav in z do-
volj funkcionalnostmi za pokri-
vanje njihovih zahtev. Želijo si 
tudi možnosti lastne prilagodi-
tve procesov, in sicer preprosto 
in brez vključevanja ponudnika.

Janko Štefančič pravi, da ima-
jo največ naročil s področja ob-
vladovanja nabavnega procesa. 
Podjetja si sicer po njegovih be-
sedah želijo pridobiti čim boljši 
nadzor nad stroški, urediti po-
slovanje in izboljšati učinkovi-
tost. »To je razlog, da beležimo 
rast povpraševanja tudi na dru-
gih področjih, kot so tehnična, 
organizacijska in kadrovska do-
kumentacija ter informacijske 
rešitve za podporo pri upravlja-
nju kakovosti in vodenju.«

Ciril Kraševec opaža, da pri 
programski opremi prevladu-
je povpraševanje po enostav-
nih rešitvah za arhiviranje in is-
kanje dokumentov. Boštjan Ga-
berc pravi, da je še vedno veli-
ko povpraševanja na področju 
zajema in avtomatskega klasi-
ficiranja dokumentov (roboti-
zacija). Po mnenju Goge Kukri-
ka pa bo leto 2018 minilo v zna-
menju GDPR, izmenjava e-raču-
nov v javnem sektorju znotraj 
EU, rešitev za dolgoročno shra-
njevanje dokumentov in pove-
zovanja rešitev za upravljanje 
vsebin z drugimi (informacij-
skimi) sistemi.

Nevarnosti, da pomembne dokumente 
izgubimo, je preprosto preveč
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»Kako misliš, da bomo 
dokumentom in sis-
temom govorili, kaj 
naj postorijo,« me je z 

začudenjem pogledal prijatelj 
ob pogovoru, kako bo videti 
tehnološko navdahnjena pi-
sarniška prihodnost.

Bilo je leta 1960, ko je IBM 
predstavil za tiste čase revo-
lucionarno napravo in jo po-
imenoval shoebox (škatla za 
čevlje). Prepoznati je znala 16 
različnih besed, ki jih ji je upo-
rabnik prenesel prek mikrofo-
na, uporabljala pa se je za eno-
stavne matematične operaci-
je. Šlo je za tehnološko prap-
raprababico današnjih tehno-
logij umetne inteligence in pre-
poznavanja govora. A se v pra-
ksi ni prijela – hitro so jo nado-
mestile rešitve, ki so uporab-
nikom informacije predajale v 
grafični podobi. Ljudje smo in-
formacije gledali in brali. Tako 
je večinoma še danes. Na raču-
nalniškem zaslonu imamo od-
prte dokumente, ki jih prebira-
mo. Nič manj in nič več kot to. 
Pa bi lahko ...

V zadnjega pol stoletja so teh-
nologije s področja umetne in-
teligence in prepoznavanja go-
vora močno napredovale. Mla-
di po svetu dokazujejo, da je 
tehnologija dozorela že do te 
stopnje, da se jih polovica z njo 
brezskrbno pogovarja. Digital-
ne pomočnike s(m)o (p)osvoji-
li. Siri, Alexa, Cortana in Asi-
stent pri vsakdanjih opravilih 
pomagajo že polovici uporab-
nikov. Jih ne bi mogli usmeriti 
tudi na področje dokumentov 
in drugih vsebin, ki jih tradici-
onalno konzumiramo z očmi?

Dejstvo je, da bolj zmogljivi ko 
bodo digitalni pomočniki, bolj 
jih bomo uporabljali. Tehnolo-
gija prepoznave govora napre-

duje iz meseca v mesec, kma-
lu tudi bolj eksotični jeziki, kar 
slovenščina vsekakor je, in na-
glasi ne bodo več ovira. Vse sku-
paj bi lahko prineslo velik za-
suk tudi na področju upravlja-
nja in dela z dokumenti. Pred-
stavljajte si, da bi lahko obra-
zec izpolnili zgolj s pogovorom 
– ali, še bolje, ga z dajanjem go-
vornih ukazov kar ustvarili na-
mesto izdelali s pomočjo tip-
kovnice in miške, perifernih 
naprav, ki sta se zakoreninili 
v pisarniških in domačih oko-
ljih. Ali ni govorna interakcija, 
podobno kot med ljudmi, eno-
stavnejša in pristnejša – bolj na-
ravna, če želite? Pa čeprav po-
teka med človekom in strojem. 
Za dodaten naval uporabnikov 
bodo seveda poskrbele še dru-
ge naprave, praktičnost rabe pa 
bo rasla z vseprisotnimi pamet-
nimi zvočniki ali dvema najbolj 
osebnima napravama – pame-
tnim telefonom ali pametno 
uro. Trg digitalnih pomočni-
kov vsekakor gre v to smer.

Zamislite si scenarij, po kate-
rem svojemu telefonu ali tabli-
ci ukažeta: »Povej mi povzetek 
dokumenta, ki mi ga je prav-
kar poslal Branko.« Še včeraj 
bi sodil v film znanstvenofan-
tastičnega žanra, že jutri pa bo 
realnost.

Vem, razvijalci dokumentnih 
rešitev bodo s prstom hiteli ka-
zati na kompleksnost, ki se skri-
va v ozadju. Povezati je treba lo-
giko dokumentov, vsebine in 
digitalnega pomočnika. Ne bo 
lahko, a ker se da, se bo to tu-
di naredilo. Ker to uporabniki 
želimo in potrebujemo. Zakaj 
bi se učili najrazličnejših funk-
cij te ali one aplikacije, če lah-
ko digitalni pameti preprosto 
povemo, kaj želimo, ona pa to 
uresniči – in nam rezultat vrne 
v zvočni ali grafični podobi?!

Dokument, 
prosim,  
naredi mi to

UVODNIK
Miran Varga

miran.varga@finance.si

Brezpapirno poslovanje je realnost
čunov, upravljanje pogodb, 
odsotnosti zaposlenih in dru-
gi, vodijo prek enotnega vme-
snika – dokumentnega sistema.

Uporabite e-podpis in 
e-odpremo
Številna podjetja zanima, kako 
lahko varno preklopijo iz pa-
pirnate dokumentacije v ele-
ktronski zapis oziroma svet. 
Razmeroma preprosto. Zače-
ti velja z odpravljanjem vseh 
potreb po papirju; ne nazad-
nje danes večina dokumentov 

v podjetjih – denimo računi, 
pogodbe in drugi poslovni do-
kumenti – že nastaja v izvorno 
elektronski obliki, zgolj ukore-
ninjene navade zaposlenih pa 
nato poskrbijo, da se ti natisne-
jo in podpišejo, nato pa ske-
nirajo in digitalizirajo (OCR) 
ter shranijo v elektronski ob-
liki. Gre tudi drugače – z elek-
tronskim podpisom, ki je pre-
cej bolj praktičen, varen in hi-
trejši, ter z varno e-odpremo, 
kar komunikacijo s partnerji 
dviga na višjo raven.

Kje začeti?
Marsikatero podjetje bega že 
prvi korak – kje in kako naj se 
loti vpeljave brezpapirnega 
poslovanja? Brezpapirno po-
slovanje se ne zgodi čez noč, 
temveč postopoma. Navadno 
je najbolje začeti tam, kjer je 
stanje s papirjem najbolj kri-
tično – pogosto je to vložišče, 
ki skrbi za vhodno-izhodno 
pošto.

Dober recept je tudi odpra-
va ozkih grl v poslovanju. Pod-
jetje se lahko odloči, da bo 

brezpapirno poslovanje uved-
lo postopoma, na posame-
znem oddelku ali v organiza-
cijski enoti, nato pa jima bodo 
sledili vsa področja in procesi. 
Brezpapirno poslovanje prej 
ali slej postane celovito, sicer 
»nima smisla«. Poslovna odlič-
nost se pogosto začne z nabav-
nim procesom, naročilnicami, 
pogodbami, računi in likvida-
cijo računov.

Ko se enkrat kamen e-po-
slovanja kotali, ga ne gre 
ustavljati.

Boštjan Gaberc, direktor Mikrografije:
Digitalizacija ni osredotočena 
zgolj na poslovne procese, 
temveč tudi na medsebojno 
komunikacijo, pogosto prinaša 
drugačen pogled na to, kako 
podjetja poslujejo danes in kako 
bodo to počela jutri.

Ivan Bozev, vodja regije srednje in 
jugovzhodne Evrope v Lenovu:
Tehnologija ne bo omejena na vaš 
računalnik, telefon ali strežnik. Vse 
okoli nas bo pametno. Ne le da bodo 
vse te naprave medsebojno povezane, 
premogle bodo inteligenco, na katero 
se bomo zanašali in se z njo povezovali.

V katero smer se bo razvijalo upravljanje vsebin v poslovnih okoljih?
 " Matevž Gač-

nik, tehnični di-
rektor v podjetju 
Gama System: 
»Predvsem v sme-
ri preprostosti 
uporabe za konč-
ne uporabnike, 
vse večje inte-
gracije z zaledni-
mi sistemi, samo-
dejne prepozna-
ve vsebin in boljše podpore za prilagodljivost 
procesov.«

 " Ciril Kraševec, 
direktor podjetja 
Xenon forte: »V 
prihodnje se bomo 
ukvarjali pred-
vsem z upravlja-
njem vsebin, saj bo 
večina dokumen-
tov že digitalno za-
jeta. Ukvarjali se 
bomo z delovnimi 
tokovi in avtomati-
zacijo procesov.«

 " Boštjan Ga-
berc, direktor 
Mikrografije: 
»Prihaja združe-
vanje formalnega 
in neformalnega 
dela ter mobilnih 
naprav v podje-
tjih. Različne vse-
bine se bodo pre-
takale ne glede na 
vrsto naprave in 
lokacijo. Razvoj rešitev gre v smeri, da bodo 
uporabniki še hitreje in enostavneje prihaja-
li do potrebnih informacij oziroma dokumen-
tov.«

 " Goga Kukrika, 
vodja projektov 
za e-poslovne 
rešitve v Avten-
ti: »Še bolj bo opa-
zen trend povezo-
vanja med podje-
tji oziroma pove-
zovanje podjetij 
z državo oziroma 
državljanov z dr-
žavo.«


