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Razlogi za arhiviranje dokumentov

 Kdaj oz. zakaj moramo arhivirati dokumente?

Ključni razlogi za arhiviranje:

za potrebe kontrole in revidiranja,

za potrebe poznešega dokazovanja dejstev in

zaradi zaščite interesov tretjih oseb.
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Lastnosti fizičnih in eletronskih dokumentov

 Kako zagotavljati veljavnost fizičnih dokumentov?

S posebni formati (žigi, štampiljke, logotipi, lastnoročni podpisi 
itd.), ki služijo več namenom.
Z dodatnimi obličnimi elementi (pečat, vodna štampiljka ipd.).

Ali te dodatne obličnosti utrjujejo zaupanje nasprotne stranke?

Kako zagotavljati veljavnost e-dokumentov?

Z varnim elektronskim podpisom sestavljen iz unikatnega 
zasebnega ključa in digitalnim potrdilom.
Z elektronskim podpisom na posebej formatirano različico 
dokumenta.

Ali je ustvarjanje posebej formatirane različice smiselna?
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Subjetki hranjenja dokumentov

Ločimo jih glede na vrsto dokumenta!
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Roki hranjenja e-dokumentov

Kakšni so in kdo določa roke hranjenja e-
dokumentov?
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Opredelitev rokov arhiviranja

Kakšne vrste rokov arhiviranja poznamo?
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Možnosti elektronskega arhiviranja

Zakon ureja hranjenje v e-obliki. Kakšni so 
pogoji?
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E-arhivi v zavarovalništvu

Kako je z uvajanjem e-arhiva?
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E-arhivi v zavarovalništvu

 Pozitivni odzivi uporabnikov e-arhiva!
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E-arhivi v zavarovalništvu

 Popolnoma drugačno delovno okolje!

 PREJ                      in                          POTEM
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E-arhivi v zavarovalništvu

 Dejanski vplivi na poslovanje!
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E-arhivi v zavarovalništvu

 Možnost takojšne uporabe e-dokumentov!
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Povečanje učinkovitosti in hitrosti prenosa dokumentacije med procesi:

dostop do fizičnih dokumentov neposredno iz e-arhiva ali z 

integracijo na druge informacijske sisteme,

dostop do dokumentov v zavarovalnih primerih,

dostop do dokumentov za namene knjiženja,

dostop do pozavarovanih dokumentov,

dostop do dokumentacije za potrebe izterjave itd.



E-arhivi v zavarovalništvu

 Boljši izkoristek časa ob uporabi e-dokumentov in 
e-arhiva!
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Vse, kar zahteva kakršenkoli prenos dokumentacije 
med uporabniki znotraj procesa, med procesi ali stranko.
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