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Izvleček:
Družba Mikrografija, ki je ponudnik storitev zajema, elektronske hrambe in spremljevalnih storitev in
je na trgu prisotna že skoraj dvajset let, je v preteklem letu pridobila akreditacijo storitev za zajem in
spremljevalne storitve. Pot do pridobitve akreditacije je zahtevala večje finančne investicije in
organizacijske posodobitve, zato so bila pričakovanja ponudnika glede vpliva zakonodaje velika.
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Abstract:
Protection of Archives and Documents and Archival Institutions Act - A Critical View of an
Accredited Service Provider
Company Mikrografija has been one of the main service providers for capturing, electronic archiving
and related services for almost 20 years. Last year the company was granted accreditation by the
Archives of the Republic of Slovenia for capturing and related services. The way to obtain accreditation
required high financial investments, investments in information security and organizational changes.
Because of the mentioned reasons, expectations about the impact of legislation were high.
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1.

UVOD

Družba Mikrografija (v nadaljevanju Mikrografija) je prisotna na trgu
upravljanja z dokumenti že skoraj dvajset let. V tem času je iz preprostega
mikrofilmskega studia zrasla v družbo s prek petdeset zaposlenimi in s širokim nizom
rešitev, storitev in produktov, ki naročniku nudijo celovito ponudbo na enem mestu.
Že v letu 2005 so v petletni razvojni plan zapisali, da bodo sledili dolgoročnemu
cilju nadgradnje poslovnih in izvedbenih procesov, v smislu zagotavljanja najvišje
možne kakovosti in varnosti naročnikom storitev. Za doseganje omenjenega cilja so
postavili natančen terminski plan, ki vsebuje podrobno opisane delne cilje.
S sprejetjem Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih (v nadaljevanju ZVDAGA) v letu 2006, ki je postavljal nove smernice in
zahteve na področju obvladovanja dokumentacije, se je pravilnost vsebine
dolgoročnega razvojnega plana le še potrdila. Zakonodaja je namreč posegla na
področje varnosti informacij in na področje dolgoročne elektronske hrambe
dokumentarnega in arhivskega gradiva. Uvedla je registracijo ponudnikov storitev
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zajema in elektronske hrambe, pravila izvajanja storitev, akreditacijo programske in
strojne opreme ter kot najvišjo stopnjo skladnosti z zakonodajo akreditacijo storitve,
namenjeno ponudnikom. Izpolnjevanje zakonodajnih zahtev je za ponudnike storitev
predstavljalo novo, veliko finančno in kadrovsko oviro za vstop na trg.
Pričakovanja ponudnikov in uporabnikov storitev (javna uprava in tudi
gospodarske družbe) so ob pridobitvi nove zakonodaje visoka:
•

trg upravljanja z dokumenti bo postal z uvedbo registracije, potrjevanja
notranjih pravil in akreditacij bolj nadzorovan in obvladovan;

•

Arhiv Republike Slovenije (v nadaljevanju Arhiv RS) bo skrbel za ustrezen nivo
znanja oseb, ki upravljajo z dokumentarnim in/ali arhivskim gradivom;

•

zaradi postavitve jasnih in visokih zahtev za ponudnike storitev bo trg
ponudnikov reguliran, naročnik bo lažje najel storitev, ki je kakovostna in
preverjena;

•

izboljšanje kakovosti storitev;

•

izboljšanje varnosti dokumentov in tudi postopkov.

2.

ŠTUDIJA UPRAVIČENOSTI IZVEDBE PROJEKTA PRIDOBITVE AKREDITACIJE
STORITVE

Mikrografija nudi storitve elektronske hrambe, zajema in spremljevalnih
storitev. Leta 2007 se je vpisala v register ponudnikov pri Arhivu RS. Ker je osnovna
dejavnost Mikrografije upravljanje z dokumenti, je odločitev za vpeljavo projekta za
pridobitev akreditacije storitve pri Arhivu RS logična in razumljiva odločitev. Ponuditi
akreditirano storitev naročnikom pomeni najvišjo možno skladnost storitve z
zakonodajnimi zahtevami. V skladu z ZVDAGA naj bi vsi ponudniki na trgu nudili
akreditirano storitev.
Cilj pridobitve akreditacije storitve je bil visok: s povečanjem kakovosti
storitev in izboljšanjem informacijske varnosti pridobiti večjo konkurenčno prednost.
V skladu z analizo obstoječega stanja in proučitvijo zakonskih zahtev je bilo
ugotovljeno, da bo za pridobitev akreditacije potrebna investicija tako v dodatno
izobraževanje zaposlenih kot tudi v posodobitev drugih kritičnih informacijskih virov.
Ker je v ZVDAGA precej poudarka na informacijski varnosti, je bilo smiselno v
dolgoročni plan umestiti tudi pridobitev certifikata ISO 27001.
Informacijska varnost je predstavljala največje spremembe znotraj postopkov
in infrastrukture. Ocenjeno je bilo, da je moč na podlagi rezultatov ocene
izvedljivosti pridobiti akreditacijo storitve v naslednjih dveh do treh letih, certifikat
ISO 27001 pa takoj za pridobitvijo akreditacije storitve.
Na postavitev terminskega plana je vplival postopek zadostitve vseh potrebnih
zahtev, kar je pomenilo, da se bo najprej pristopilo k pripravi akreditacije
programske opreme za elektronski arhiv, k pripravi in potrditvi Notranjih pravil,
sledila bo akreditacija strojne opreme in preostale programske opreme ter nazadnje
priprava na akreditacijo storitve, pred katero je potrebno izvesti še zunanji revizijski
pregled. Hkrati se bo posodobila infrastruktura, priskrbeli se bodo tudi dodatni
informacijski viri.
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3.

POSTOPEK PRIDOBITVE AKREDITACIJE STORITEV

Triletnega projekta pridobitve akreditacije storitev smo se lotili po korakih, ki
jih predvideva ZVDAGA (slika 1):
1.

Registracija Mikrografije kot ponudnika storitev zajema in elektronske hrambe

2.

Akreditacija programske opreme

3.

Priprava in potrditev notranjih pravil zajema in elektronske hrambe ter
spremljevalnih storitev

4.

Akreditacija strojne opreme (skenerji za poslovno, tehnično in knjižno
dokumentacijo)

5.

Akreditacija storitve

Slika 1: Koraki k pridobitvi akreditacije storitve

3.1

REGISTRACIJA PONUDNIKA

Registracija je, kakor pove že samo ime, namenjena zgolj registriranju
ponudnikov opreme (programske oz. strojne) in storitev za upravljanje z
dokumentacijo. Za opravljanje te dejavnosti ni potrebno nikakršno dovoljenje. Ker
postopek ne predvideva preverjanja navedenih dejstev, ampak le popolnosti vloge,
sama registracija še ne zagotavlja kakovosti opreme ali storitev. Kot ponudnik
storitev zajema, elektronske hrambe in spremljevalnih storitev smo v letu 2007
predložili izjavo o registraciji pri Arhivu RS.
Zakon predvideva, da mora ponudnik opreme in storitev na podlagi 83. člena
ZVDAGA in 29. člena UVDAG (Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva, Ur. l. RS, št. 86/2006) svojo dejavnost prijaviti Arhivu RS najmanj osem dni
pred začetkom opravljanja dejavnosti. Arhiv RS na podlagi prijave izda upravno
odločbo in vpiše ponudnika v register ponudnikov, ki je brezplačno dostopen na
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spletni strani Arhiva RS. Registriranih ponudnikov je trenutno nekaj čez 100, register
je javen in se nahaja na spletnem naslovu: http://www.gov.si/aplikacije/arhiv/earhegistri/registracijaPregled.php.
3.2

AKREDITACIJA PROGRAMSKE OPREME

K akreditaciji programske opreme EASY Enterprise smo, tudi zaradi dolgoletnih
pozitivnih izkušenj z Arhivom RS, pristopili kot prvi. Kot vodilo pri dokazovanju
ustreznosti zakonodajnim zahtevam nam je služil Kontrolni seznam. Funkcionalnosti
so bile prikazane tudi praktično. Programska oprema EASY je bila že pred tem
revidirana s strani svetovalne družbe KPMG, s tem je prejela potrdilo o ustreznosti za
elektronsko hrambo dokumentacije.
Akreditacijo za elektronski arhiv EASY smo prejeli v decembru 2007, kar je
pomenilo, da je slednji takrat edini v Sloveniji zagotavljal pravno veljavnost
arhiviranih elektronskih dokumentov.
Akreditaciji elektronskega arhiva so sledile še akreditacije ostalih programov,
ki jih znotraj postopkov uporabljamo (slika 2). Akreditacija se podaljšuje na letni
ravni, v primeru posodobitve programske opreme je potrebno pristopiti k ponovni
presoji. Zakon javnemu sektorju predpisuje obvezno uporabo akreditirane opreme.

Slika 2: Akreditacija za navedeno programsko opremo je bila predložena in izvedena
s strani Mikrografije

3.3

AKREDITACIJA STROJNE OPREME

V Mikrografiji se zaradi širokega spektra storitev uporablja različna strojna oprema:
skenerji za poslovno, tehnično in knjižno dokumentacijo, oprema za zajem
dokumentov in zajem podatkov itd. Prav tako kot pri akreditiranju programske
opreme je tudi tu potrebno izpolnjevati stroge zakonske zahteve. V Mikrografiji
uporabljamo le akreditirano strojno opremo. Za opremo, ki je navedena na sliki 3, je
akreditacijo predložila in izvedla Mikrografija.
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Slika 3: Akreditacija za strojno opremo je bila predložena in izvedena
s strani Mikrografije
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3.4

NOTRANJA PRAVILA

Notranja pravila zajema, elektronske hrambe in spremljevalnih storitev ali na
kratko Notranja pravila so zapisana pravila postopkov, tehnoloških in organizacijskih
ukrepov, ki jih organizacija izvaja tekom procesov zajema in elektronske hrambe
dokumentacije.
Z njimi pa zagotavlja, da proces pretvorbe dokumentacije iz papirne oblike v
elektronsko ustreza naslednjim načelom: dostopnosti, uporabnosti, avtentičnosti,
celovitosti in ne nazadnje tudi varovanju kulturnega spomenika elektronskega
gradiva.
S strani Arhiva RS potrjena Notranja pravila zagotavljajo skladnost postopkov z
ZVDAGA. Pravno veljavnost v elektronsko obliko pretvorjenemu gradivu pa daje le
dokazljivo izvajanje postopkov v skladu s potrjenimi Notranjimi pravili.
Notranja pravila v Mikrografiji so sestavljena iz več kot šestdeset dokumentov,
ki so razdeljeni na pravilnike, delovna navodila, zapise in obrazce. Ker ima družba
vpeljan in vzdrževan sistem ISO 9001, je bilo najbolj racionalno ta dva sistema
integrirati, kar pomeni, da je dokumentacijo obeh sistemov nemogoče razmejiti,
dokumentacija skupaj predstavlja interne akte družbe.
Notranja pravila v Mikrografiji se nanašajo na zajem, elektronsko hrambo in
tudi spremljevalne storitve dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Notranja pravila v Mikrografiji se nenehno dopolnjujejo in predstavljajo živ
sistem, ki ga pozna in izvaja vsak zaposleni na svojem področju. Rezultati
vzpostavitve pravil so izboljšan pregled nad procesi, dodatne revizijske sledi in večja
varnost dokumentacije naročnikov.
Notranja pravila preverjamo na letni ravni s presojami (notranjimi in zunanjimi)
ter jim podaljšujemo veljavnost pri Arhivu RS.
3.5

AKREDITACIJA STORITEV

Akreditacija storitev potrjuje zakonsko ustreznost izvajanja storitev.
Akreditacija storitve je pravzaprav preizkus izvajanja prej navedenih pravil in
pravilne uporabe akreditirane opreme.
Na podlagi revizijskega pregleda celotnega sistema, postopkov in
dokumentacije je Mikrografija v letu 2009 prejela akreditacijo storitev zajema,
pretvorbe, urejanja ali odbiranja, uničevanja dokumentarnega gradiva v fizični in
elektronski obliki (slika 4).
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Slika 4: Izsek iz registra akreditacij
(http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=2)

4.

AKREDITACIJA STORITVE: PRIČAKOVANJA IN REALNA VREDNOST NA TRGU

Za pridobitev akreditacije storitev se je Mikrografija odločila na podlagi
predhodne analize in pričakovanj, ki so navedena v uvodu. Vsekakor so bila
pričakovanja ob sprejemu ZVDAGA velika, predvsem na strani tistih ponudnikov
storitev zajema in elektronske hrambe, ki so bili na trgu prisotni že več let.
Da bo vsa državna uprava uporabljala le akreditirano programsko in strojno
opremo ter najemala le akreditirane storitve, je napovedovalo veliko vrednost
pridobitvi najvišje možne skladnosti z zakonodajo. Pričakovati je bilo, da se bo to
preneslo tudi na gospodarske družbe, saj naj bi naraščala potreba po preverjenih,
varnih in zakonsko ustreznih rešitvah, tudi zaradi naraščanja gospodarskega kriminala
ter gospodarskega stagniranja.
Tudi prispevek ZVDAGA na strani informacijske varnosti je napovedoval svetlo
prihodnost, še posebej glede ureditve perečega problema obvladovanja
dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke. Nekaj odmevnih incidentov s področja
izgube, uničenja ali odtujitve dokumentacije je bilo indicev k zavedanju, kako
pomembno je zavarovati vedno večje količine dokumentacije.
ZVDAGA je že od sprejetja pomembno vplivala na razvojni trend Mikrografije,
ki je v slabih štirih letih dosegla najvišji nivo skladnosti storitve zajema in
spremljevalnih storitev z ZVDAGA. Zadostitev zahtevam je prinesel velike finančne
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investicije ter prilagoditev znotraj poslovnih procesov. Kljub temu, da odziv
poslovnih subjektov še ne dosega pričakovanj, obstaja prepričanje, da je smer
razvoja prava in da so prednosti tovrstne storitve zagotovo v prid naročnikov.
VIRI
•

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006).

•

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 86/2006).

•

Enotne tehnološke zahteve elektronske hrambe – ETZ (objavljeno na spletni strani Arhiva RS),
Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) /ZUP-UPB1/ (Ur. l. RS, št.
22/2005).

•

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (uradno prečiščeno besedilo) /ZEPEPUPB1/ Ur.l. RS, št. 98/2004).

•

Spletna stran: http://www.arhiv.gov.si.

SUMMARY
PROTECTION OF ARCHIVES AND DOCUMENTS AND ARCHIVAL INSTITUTIONS ACT - A
CRITICAL VIEW OF AN ACCREDITED SERVICE PROVIDER
Legalization regarding document management was adopted in Slovenia in the
year 2006 (Protection of Archives and Documents and Archival Institutions Act –
PDAAIA). Document management market is now managed and controlled by the
Archives of the Republic of Slovenia. Business entities, which are affected by the
law, had different expectations. Mikrografija has been one of the main service
provider companies for capturing, electronic archiving and related services for
almost 20 years. Last year the company acquired accreditation for capturing and
related services. The way to obtain accreditation required high financial
investments, investments in information security and organizational changes.
Because of the mentioned reasons, expectations about the impact of legislation were
high. After accreditation for services was obtained, the expectation that accredited
services will achieve greater market value, has not yet been achieved. However,
trends show that this will definitely happen in the near future.
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