
rav varnostna tveganja pri tiskanju 
in zajemu dokumentov, pomanj-
kanje njihovih revizijskih sledi ter 

okorni in zastareli dokumentni procesi, pa 
tudi neupravljano tiskalniško okolje, so izzi-
vi MPDS (Managed Print and Document Ser-
vices), s katerimi se v podjetjih nenehno sre-
čujemo. Omenjene izzive lahko sicer odpra-
vimo s standardnimi rešitvami določenega 
proizvajalca, vse večkrat pa podjetja naleti-
jo na zahteve posebnega značaja, kar se iz-
kaže tudi pri zajemu dokumentacije obču-

tljive narave. Ta podjetjem predstavlja zahte-
ven problem, k čemur je dodatno pripomo-
gla tudi uvedba GDPR. Standardni načini ske-
niranja v skupne mape ali na elektronsko po-
što niso dovolj varni ali pa imajo zamuden 
proces prenašanja v elektronske dokumen-
tne sisteme (DMS). Takšne izzive posebnega 
značaja lahko v podjetjih rešimo z uporabo 
razvojnih orodij.

Rešitev, idealna za banke in 
zavarovalnice

V podjetju Copia biro so s pomočjo ra-
zvojnih orodij izdelali rešitev, ki omogoči va-
ren zajem dokumentov, s personalizacijo pa 
tudi njihovo revizijsko sled. Prav zaradi iz-
polnitev zahtev glede varnosti in skladno-
sti z GDPR, je rešitev pisana na kožo bankam 
in zavarovalnicam. Omenjene imajo namreč 
zelo visoko postavljeno lestvico varnostnih 
zahtev, ki jo je GDPR še nekoliko zvišal, prav 
tako pa potrebujejo rešitev, ki bo poskrbela 

za varovanje osebnih podatkov. Je pa rešitev 
nekaj, kar bi morala imeti vsa podjetja in or-
ganizacije, ki upravljajo z občutljivimi in za-
upnimi dokumenti, kot so različne vrste po-
godb z uporabniki (kreditne pogodbe, naroč-
niške pogodbe, pogodbe o zaposlitvi, itd.) in 
druge oblike dokumentov, kjer so navedeni 
osebni podatki.

Aplikacija se prilagaja DMS-ju

V Copia biro so v sodelovanju s partner-
ji elektronski dokumentni sistem prenesli kar 

v vašo Canon multifunkcijsko napravo. Apli-
kacija, ki se izvaja na multifunkcijski napra-
vi, zagotovi popolno varnost pri zajemu do-
kumentov in njihovem direktnem prenosu v 
elektronski dokumentni sistem, s personaliza-
cijo pa je zagotovljena tudi revizijska sled do-
kumentov. Celoten postopek je za uporabni-
ka hiter in enostaven. Rešitev deluje tako, da 
se uporabnik prijavi v sistem s pomočjo karti-
ce ali PIN kode. Glede na uporabnikovo akre-
ditacijo, ki se preverja s strežnikom DMS, sis-
tem prikaže uporabniku dostopne profile in 
možnosti za skeniranje. Če se na primer pri-
javi uporabnik z manjšimi pravicami v pod-
jetju, mu sistem posledično prikaže omeje-
no število profilov oziroma gumbov na na-
pravi in obratno. Zanimivo je videti, kako se 
skozi mesece uporabe število gumbov na na-
pravi spreminja, hkrati pa tudi njihova imena 
in barve, brez kakršnegakoli dodatnega pro-
gramiranja aplikacije na napravi, saj vsa pravi-
la določa strankin DMS strežnik. Človek dobi 

občutek, da aplikacija dobesedno zaživi v 
strankinem okolju.

Vstavljen dokument se nato skenira in var-
no posreduje direktno v strežnik podjetja ozi-
roma oblak, brez kakršnih koli vmesnih doku-
mentnih odlagališč, kot so mape računalnika 
ali elektronska pošta. Strežnik bo ime skenira-
nega dokumenta opremil s podrobnejšimi po-
datki, pripel ID uporabnika, po njegovem za-
pisu pa z njim avtomatsko zagnal pripadajoči 
proces. Aplikacija je razvita za multifunkcijske 
naprave Canon in se lahko povezuje z DMS 
sistemi BusinessConnect in GovernmentCon-
nect podjetja Marg inženiring ter sistemom 
InDoc EDGE podjetja Mikrocop. Ker v podjetju 
Copia biro ne poznajo ovir, jo lahko razvijejo 
tudi za koga drugega.  

Več:
www.copia-biro.si/resitve/BusinessConnect
www.copia-biro.si/resitve/indoc-edge

Personalizirano  
varno skeniranje
Varnost je v današnjem svetu ključnega pomena. Če zanjo v podjetju  
ni pravilno poskrbljeno, se mu na dolgi rok slabo piše. 

P
• Popolna varnost pri zajemu in pošiljanju ob-

čutljivih dokumentov
• Zagotavljanje revizijske sledi dokumentov
• Hitri in enostavni procesi zajema in pošilja-

nja dokumentov 
• Nižji stroški poslovanja
• Varovanje podatkov in s tem manjše poslov-

no tveganje.
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www.copia-biro.si
e-pošta: it@copia-biro.si
telefon: 01 242 58 00
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