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Elektronsko brezpapirno poslovanje 

Izzivi poslovanja 
Ste se kdaj vprašali zakaj so nekatera podjetja uspešnejša pri premagovanju vsakodnevnih izzivov v 

poslovanju? Zakaj nekateri naredijo stvari hitreje, z manj vložka in večjim zadovoljstvom njihovih 

uporabnikov? In konec koncev, kaj je tisto kar nas loči od uspeha? 

V teoriji je vse lahko: optimiziramo poslovanje, znižamo stroške, povečamo nadzor nad poslovanjem, 

izboljšamo zadovoljstvo naših uporabnikov in uspeh je garantiran. Toda, je res tako lahko? Zakaj 

potem še niste storili korak naprej in še vedno večino procesov opravljate ročno, pri komunikaciji in 

pošiljanju dokumentov  uporabljate klasično pošto imate svoj arhiv še vedno v papirni obliki? Mogoče 

zato, ker je razvoj ali nakup dodatnih aplikacij drag, ker niste seznanjeni z vsemi možnostmi, ker je 

zakonodaja kompleksna ?  

Čas je za akcijo! 
Naredite naslednji korak do poslovne odličnosti in si pridobite pomembno konkurenčno prednost. Z 

ZZI rešitvami vam omogočimo takojšnji prehod na elektronsko poslovanje v podjetju in z vašimi 

partnerji. Uvedba brezpapirnega elektronskega poslovanja vam bo omogočila fleksibilnejše in 

učinkovitejše poslovanje. Koristi se glede na obseg integracije elektronskega poslovanja  prenesejo v 

prihranke, ki stroške v primerjavi upravljanja s papirno dokumentacijo znižajo tudi do 90%. 

 Avtomatizacija opravil; tiskanje dokumentov, manipulacija, vlaganje v kuverte, frankiranje, 

pošiljanje, vpisovanje v ERP sisteme itd. - vsa ta opravila se drastično zmanjšajo ali se jih v celoti 

odpravi. 

 Znižanje odzivnega časa; dokumenti se v elektronski obliki izmenjujejo hipno. Avtomatizacija 

procesov omogoča skoraj trenutni zajem podatkov v ERP sisteme ter hkratno validacija podatkov, 

količin in cen ipd. 

 Natančnost informacij; izmenjava podatkov je opravljena na osnovi standardov, poznanih tako 

pošiljatelju kot prejemniku in zagotavlja pravilnost interpretacij ne glede na nacionalnost oziroma 

dejavnost podjetij. Morebitne tipične napake se avtomatično odpravljajo  že pri samem vnosu 

podatkov in preprečujejo napačna tolmačenja telefonskih naročil, neberljivost faksov, izgub 

dokumentov ipd. 

 Zniževanje stroškov: Avtomatizacija postopkov, zniževanje odzivnega časa in odprava napak in 

popolna eliminacija uporabe papirja se odraža v učinkovitem upravljanju ter drastičnem znižanju 

stroškov. 

 Nadzor in varnost; Nadomeščanje papirja z elektronskimi dokumenti vpeljuje nadzor nad 

transakcijami ter omogoča vpeljavo dodatnih sporočil in statusov, kot so povratnice, statusi o 

plačilih ipd. Hkrati uporaba omrežja z dodano vrednostjo omogoča popoln nadzor nad procesom 

pošiljanja, statusi dokumenta ipd. 
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Napredna platforma za elektronsko poslovanje 
Uspešen prehod na brezpapirno elektronsko poslovanje zahteva določene predpogoje, za katere pa 

smo v ZZI-ju za vas pripravili platformo, ki zagotavlja varno ter zanesljivo pripravo, distribucijo ter 

hrambo dokumentov in sporočil: 

Standardiziran jezik komunikacije: Ne glede na tip ali strukturo uporabnikovega 

dokumenta z naprednimi konverzijami omogočamo standardizacijo v komunikaciji z 

ostalimi partnerji in sistemi v izmenjavi  (EDIFACT, XML, eSlog itd…). 

 

Programsko opremo: Uporabniku zagotavljamo orodja in vmesnike za povezovanje, 

pripravo in sprejem sporočil.  

 

Komunikacijsko omrežje:  Zagotavljamo napredno omrežje z dodano vrednostjo (VAN), ki 

temelji na najmodernejši tehnologiji in opremi ter z naprednim upravljanjem in nadzorom 

uporabnikom omogoča varno in zanesljivo izmenjavo elektronskih sporočil ter sledenje 

sporočilom znotraj omrežja. 

 

Sistem za dolgoročno hrambo dokumentov: Z napredenim sistemom elektronske 

hrambe poskrbimo za zakonsko skladnost hrambe ter za upravljanje življenjskega cikla 

dokumentov (časovni žigi).  

 

 

Področja uporabe 
Napredne funkcije omrežja ZZI omogočajo podporo različnim procesom v poslovanju. Rešitve so 

namenjene tako malim kot velikim podjetjem. Odprtost in prilagodljivost platforme nam omogoča 

hitro implementacijo vaših zahtev, predvsem na področju: 

 trgovine ter logistike, s podporo procesov v nabavni verigi, 

 proizvodnje, v procesih nabave in upravljanja zalog ter 

 e-države, na področju poslovanja s carino ter poročanju statističnim uradom. 
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Varen elektronski  poštar z dodano vrednostjo 
Kot ponudnik tehnološke rešitve izmenjave podatkov vam zagotavljamo zmogljivo komunikacijsko 

infrastrukturo (VAN), ki temelji na najmodernejši  IT opremi z naprednim upravljanjem in nadzorom 

sistemov. 

Podporne aplikacije, ki smo jih razvili z namenom olajšanja kreiranja, konverzije ter posredovanja, 

omogočajo integracijo različnih standardov sporočil. Naša komunikacijska infrastruktura zagotavlja 

varno in zanesljivo dostavo sporočil, sledljivost, hkrati pa popoln nadzor nad transakcijami.   

Odprtost omrežja in podpora različnim protokolom povezovanja omogoča izmenjavo s katerim koli 

partnerjem, bankami in državnimi inštitucijami ter drugimi omrežji. 

Dodano vrednost zaokroža elektronska hramba, ki je zaradi multifunkcionalnosti več kot samo 

hramba dokumentov. Zagotavlja varno in enostavno brezpapirno hrambo dokumentov, ki so 

kadarkoli in kjerkoli dosegljivi z enim klikom, hkrati pa popolno odpravlja težko pregledno in drago 

papirno arhiviranje in je zato okolju prijazna rešitev. Z enostavno integracijo spletnih funkcij eHrambe 

pridobijo obstoječi informacijski sistemi v podjetju popolnoma novo uporabno vrednost. 

Omrežje za povezovanje partnerjev in držav 
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