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Predpisi

• Dokumentarno gradivo so:

• vse vrste in oblike zapisov, ki nastanejo pri poslovanju subjektov

• Hramba gradiva, je tista hramba, ki:

• izpolnjuje pogoje po zakonu ZVDAGA in 

• zagotavlja uporabnost in avtentičnost vsebine hranjenega gradiva

• ZVDAGA, 23. člen, gradivo mora biti:

• ustrezno hranjeno: prostori, oprema, klimatski pogoji

• zavarovano pred vlomom, požarom, vodo in drugimi škodljivimi vplivi

• varovano pred izgubo

• dostopno zgolj pooblaščenim uporabnikom

• nespremenjeno, neokrnjeno in urejeno

• Je hramba gradiva na »lastnem« IS e-hramba?



Tehnologija - HW

•Visoka razpoložljivost
• 2 sistema na 2-h lokacijah

• varnostne kopije na 3. lokaciji

• redundanten širokopasovni dostop

•Varnost
• IT varnost

• podatkovni centri

• videonadzor, senzorji gibanja, kontrola pristopa

• Podporni sistemi
• brezprekinitveno napajanje

• protipožarni sistem

• hlajenje



Tehnologija - SW

• Zagotavljanje avtentičnosti in celovitosti

• uporaba naprednih tehnoloških sredstev: KDP in TS

•Varnost

• varna prijava: KDP

• revizijske sledi: kdo, kdaj in kaj 

• kontrola dostopa uporabnikov: pravice

•Uporabnost

• dostop kadarkoli in od koderkoli

• hitro in zanesljivo iskanje

• samodejno razvrščanje



Organizacija

• Notranja pravila

• opis vseh postopkov pri izvajanju e-hrambe

• klasifikacijski in signirni načrt

• informacijska varnostna politika in SUIV

• ocena tveganja

• seznam informacijskih virov

• dokumentiranje izvajanja postopkov

• Porazdelitev odgovornosti

• trenutni ETZ predvideva kar 26. vlog

• Presoja izvajanja NP

• pregled in preverjanje dejanskega izvajanja postopkov

• analize, poročila, ukrepi, izboljšave



Lastna e-hramba ali najem

• Visoke investicije

• IT oprema, lokacije, prostori, fizično-tehnično varovanje, IT varovanje, 

podporni sistemi …

• IT tehnologija se hitro stara

• kratka amortizacijska doba, nadgradnje, zamenjava …

• Visoki stroški vzdrževanja

• IT in podporne opreme

• Dodatna obremenitev človeških virov

• zahtevni postopki za zagotavljanje z zakonom skladne e-hrambe



Certificirana storitev eArhiv

• Preverjanje skladnosti z zakonodajo - vsako leto

• Potrjena NP, certificiran HW in SW

• Stranke dokumente hranijo na oddaljenem sistemu

• Dostopnost:

• spletni servisi - navezava naročnikove aplikacije

• spletna aplikacija - neposredni dostop uporabnikov do gradiva

• Visoka stopnja varnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti

• Zagotovljena celovitost in zaupnost hranjenih dokumentov

• Pošta je zaupanja vreden ponudnik



eArhiv danes

• >kot 150 mio dokumentov

• Povezanost z zunanjimi rešitvami:

• dokumentni sistemi, ERP, namenske aplikacije …

• Povezanost s storitvami PS:

• digitalizacija dokumentov

• eRačun

• moja.posta.si

• ePismo

• Uporaba za lastno poslovanje:

• UPO, dokumenti sistem, digitalizacija, registracijska pisarna CA … 



Hvala za pozornost!

e.arhiv@posta.si
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