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»Ko prenavljamo siste-
me upravljanja dokumen-
tov in tiskanja, se pri stran-
kah srečujemo z različni-
mi izzivi. Eden je na pri-
mer neupravljano tiskalni-
ško okolje, ki lahko ustvar-
ja visoke stroške, varno-
stna tveganja pri tiskanju 
in zajemu dokumentov in 
pomanjkanje revizijskih 
sledi, drugi pa so povezani 
z okornimi in zastarelimi 
dokumentnimi postopki,« 
je povedal Mladen Pen, 
vodja projektov v podjetju 
Copia biro.

Sogovornik je dodal, da imajo 
stranke tudi velikokrat poseb-
ne zahteve. Medtem ko lahko 
najpogostejše težave rešijo s 
standardnimi rešitvami dolo-
čenega proizvajalca, morajo 
pri posebnih zahtevah strank 
v podjetju Copia biro razviti no-
ve rešitve, s katerimi podprejo 
specifične zahteve.

»Zajem dokumentacije ob-
čutljive narave je za podjetja 
zahtevna težava, k čemur je 
dodatno pripomogla tudi splo-
šna uredba o varovanju podat-
kov (GDPR). Gre za izzive, ki so 
še zlasti pomembni za banke 
in zavarovalnice, pa tudi dru-
ga podjetja in ustanove, ki se 
srečujejo z veliko količino do-
kumentov z osebnimi ali dru-
gimi zaupnimi podatki,« poja-
snjuje Pen.

Ena takih inovativnih re-
šitev je skeniranje na podlagi 
uporabniških profilov, ki jih 
krmili dokumentni ali kateri-
koli drug informacijski sistem. 
Standardno skeniranje v sku-
pne mape ali na elektronsko 
pošto ni dovolj varno ali pa je 
proces prenašanja v elektron-
ske dokumentne sisteme za-
muden. Pri tem nastaja veliko 
tveganj, ki lahko vodijo do na-
pak, izgube ali zlorab občutlji-
vih podatkov.

Inovativna rešitev 
upravljanja skeniranja 
za vodilne dokumentne 
sisteme
V podjetju Copia biro so s po-
močjo razvojnih orodij izdela-
li rešitev Copia2DMS, ki omogo-
ča varen zajem dokumentov, s 
personalizacijo pa tudi njihovo 
revizijsko sled. Prav zaradi iz-

polnitev zahtev glede varnos-
ti in skladnosti z GDPR je reši-
tev pisana na kožo bankam in 
zavarovalnicam. Te imajo na-
mreč zelo visoko postavljeno 
letvico varnostnih zahtev, ki 
jo je GDPR še nekoliko zvišal, 
prav tako pa potrebujejo reši-
tev, ki bo poskrbela za varova-
nje osebnih podatkov.

V podjetju Copia biro so v 
sodelovanju s partnerji doku-
mentni sistem (DMS) prenesli 
kar v večfunkcijsko napravo 
Canon. Pravila, ki veljajo pri 
delu z občutljivimi podatki v 
dokumentnem sistemu, se ta-
ko preprosto prenesejo v ske-
ner oziroma tiskalnik. Aplika-
cija Copia2DMS, ki se izvaja na 
multifunkcijski napravi, zago-
tovi popolno varnost pri zaje-
mu in neposrednem prenosu 
dokumentov v dokumentni sis-
tem, s personalizacijo pa je za-
gotovljena tudi revizijska sled 
dokumentov. Celoten postopek 
je poleg tega še hiter in preprost 
za uporabnika.

Copia2DMS deluje v vodil-
nih multifunkcijskih napra-
vah Canon, trenutno pa je že 
povezana z DMS-sistemi Busi-
nessConnect in Governmen-
tConnect podjetja Marg ter In-
Doc EDGE podjetja Mikrocop. 
Rešitev sicer ponuja standar-
dne integracijske vmesnike, za-
to se lahko povezuje z različni-
mi dokumentnimi in poslovni-
mi informacijskimi sistemi. Na-
menjena je vsem podjetjem in 
organizacijam, ki upravljajo ob-
čutljive in zaupne dokumente, 
kot so različne vrste pogodb z 
uporabniki (posojilne pogod-
be, naročniške pogodbe, po-
godbe o zaposlitvi...), zavaro-
valne police in druge oblike 
dokumentov, kjer so navedeni 
osebni podatki.

Varno in nadzorovano od 
začetka do konca
Copia2DMS deluje tako, da se 
uporabnik prijavi v sistem s 
pomočjo kartice RFID ali PIN-
-kode. Glede na uporabnikovo 
akreditacijo aplikacija na zaslo-
nu multifunkcijske naprave Ca-
non prikaže uporabniku dosto-
pne profile in možnosti za ske-
niranje. Če se na primer prija-
vi uporabnik z manjšimi pravi-
cami v podjetju, mu sistem po-
sledično prikaže omejeno šte-

vilo profilov oziroma gumbov 
na napravi. Če se prijavi nekdo 
z večjimi pravicami, se mu tudi 
na napravi prikaže več profilov, 
torej tistih, do katerih ima pra-
vico dostopati. Število prika-
zanih profilov oziroma gum-
bov na napravi namreč določa 
strežnik DMS, poleg tega pa tu-
di njihove nazive ter celo barve.

»Zanimivo je videti, kako 
se skozi mesece uporabe števi-
lo gumbov na napravi spremi-

nja, hkrati pa tudi njihova ime-
na in barve. Vse to poteka brez 
kakršnegakoli dodatnega pro-
gramiranja aplikacije na napra-
vi, saj vsa pravila določa stran-
kin DMS-strežnik. Človek dobi 
občutek, da aplikacija dobese-
dno zaživi v strankinem oko-
lju,« je povedal Pen.

Vstavljen dokument se na-
to skenira in varno posreduje 
neposredno v DMS, bodisi na 
lokalni infrastrukturi bodisi v 
oblak, in to brez kakršnihkoli 
vmesnih dokumentnih odla-
gališč, kot so mape računalni-
ka ali elektronska pošta. DMS 
bo ime skeniranega dokumen-
ta opremil s podrobnejšimi po-
datki, pripel ID uporabnika, 
po njegovem zapisu pa z njim 
avtomatsko zagnal pripadajo-
či proces.

Vsa komunikacija med mul-
tifunkcijsko napravo in DMS 
poteka prek spletnih storitev 
(SOAP ali REST), dokument 
pa se zapiše v formatu JPEG ali 
PDF/A. Na željo stranke se lah-
ko vključijo tudi dodatni for-
mati zapisa.

Aplikacija, ki se izvaja na 
multifunkcijski napravi, omo-
goča podjetjem poleg varnosti 
in revizijske sledi dokumentov 
tudi nižje stroške poslovanja, 
hkrati pa lažje zagotavlja va-
rovanje podatkov, kar za pod-
jetje pomeni manjše poslovno 
tveganje.

Banke in zavarovalnice 
so tveganjem še posebej 
izpostavljene
GDPR (ZVOP-2) upravljavcem 
zbirk osebnih podatkov nalaga 

precej ostrejše ukrepe, kot so jih 
izvajali do zdaj. Finančne usta-
nove, še posebej banke in za-
varovalnice, pa so izpostavlje-
ne še dodatnim zahtevam pri 
upravljanju s poslovnimi tvega-
nji. Dokumentacija, ki vključuje 
osebne podatke komitentov je 
še zlasti problematična, saj na-
staja na različnih lokacijah, ta-
ko na sedežih ustanove kot v po-
slovalnicah, pri zavarovalnicah 
pa tudi na terenu. V teh prime-
rih gre večinoma za dokumen-
tacijo, kot so posojilne pogod-
be in pogodbe o odprtju in vo-
denju računov, zavarovalniške 
police, zapisniki škodnih prime-
rov … Zato je v teh ustanovah 
še toliko bolj pomembno, da se 
dokumenti z osebnimi podatki 
takoj zajamejo v osrednje siste-
me, pri čemer mora že sam za-
jem potekati v skladu z visoki-
mi varnostno-organizacijski-
mi standardi.

Prednost aplikacije za skeni-
ranje po GDRP podjetja Copia 
biro je vsekakor ta, da vzposta-
vi zanesljivo revizijsko sled že 
na samem začetku skeniranja. 
Poleg tega se pravice zaposle-
nih, ki izvajajo skeniranje, do-
ločajo centralno, glede na po-
oblastila in odgovornosti v do-
kumentnem sistemu, kjer so 
določene na primer na podla-
gi uporabniških imenikov (AD, 
LDAP …), aplikacij za upravlja-
nje identitet ter notranje orga-
nizacijske sheme samih doku-
mentnih rešitev. Tako se tudi 
v primeru razpršenega poslo-
vanja zmanjša tveganje, da za-
jem občutljive dokumentacije 
izvajajo nepooblaščene osebe 
oziroma da je celoten posto-
pek popolnoma nadzorovan.

Prva težava pri varovanju 
osebnih podatkov je skeniranje 
občutljivih dokumentov
Medtem ko se podjetja ukvarjajo z urejevanjem in varovanjem dostopov do 
zbirk osebnih podatkov, pogosto izpuščajo težavo prvega stika z osebnimi 
podatki, ki se zgodi ob prihodu in zajemu dokumentov v informacijske sisteme

1Popolna varnost pri zajemu in pošiljanju občutljivih doku-
mentov, zagotavljanje revizijske sledi dokumentov.

2Lažje zagotavljanje varovanja podatkov tudi v primeru upo-
rabe na večjem številu lokacij zaradi osrednjega upravljanja 

ter manjša poslovna tveganja zaradi personaliziranih funkcij 
in odprave začasnih dokumentnih odlagališč.

3Hitri in preprosti procesi zajema in pošiljanja dokumentov 
ter s tem manj ročnih opravil za zaposlene.

4Manj procesnih in uporabniških napak, nižji stroški po-
slovanja.

5Aplikacija se prilagaja sistemu DMS: poleg povezav z Mar-
govim in Mikrocopovim DMS se aplikacija lahko prilagodi 

tudi za druge dokumentne rešitve.

TOP 5 koristi rešitve Copia2DMS

Do 60 %
se z rešitvijo Copia2DMS skrajša čas za prenos 
skeniranih dokumentov v delovne postopke.
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Z rešitvijo 
Copia2DMS 
ustvarjamo 
popolnoma 

drugačen, pravzaprav 
kar revolucionaren 
pogled na vlogo stroj-
ne opreme za zajem 
dokumentov pri digi-
talizaciji poslovanja. V 
podjetju Copia biro tudi 
sicer veliko vlagamo v 
razvoj inovativnih digi-
talnih rešitev in napre-
dnih storitev za najbolj 
zahtevna poslovna 
okolja. Pričakujemo, 
da bodo prav takšne 
inovativne rešitve in 
storitve z dodano vre-
dnostjo temelj nadalj-
nje poslovne rasti ter 
preboja na tuje trge.

 "Gorazd Gornjec, direktor 
podjetja Copia biro
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