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2016 

Brezpapirno poslovanje v 

javnem sektorju na varnem 

poštnem oblaku 



Elementi papirnega/brezpapirnega poslovanje 

Elementi papirnega/brezpapirnega poslovanja 



Storitev zajema:  

Prevzem pošte 

Odpiranje pošte 

Klasificiranje (npr. računi, ostala pošta) 

Skeniranje (PDF/a, “Full Text Search”) 

Indeksacija (meta podatki) 

Pošiljanje v sistem e-poslovanja (npr. DMS, ERP, ...) 

 

Vračanje originalov 

Hramba originalov 

Komisijsko uničevanje originalov 

Digitalizacija vhodne pošte 



e-vložišče APS Plus nudi 

vodenje vhodne pošte 

distribucija vhodne pošte 

vodenje in rokovanje z izhodno pošto 

 

 ostale možnosti  

likvidacije vhodnih faktur 

odobravanje odsotnosti 

potni nalogi 

vodenje ISO dokumentacije 

vodenje sej 

... 

e-vložišče (DMS in BPM) 



Izhodna pošta v fizični obliki: 

vizualizacija 

posamezni ali masovni izpis 

kuvertiranje 

oddaja na pošto (dnevnik izhodne pošte) 

 

Izhodna pošta v e-obliki: 

vizualizacija 

kot e-pošta 

kot e-slog 

varni elektronski vročevalec PoštAR 

 

 

Digitalizacija izhodne pošte 



Integracije 



Rešitev v oblaku 



Več DC na različnih lokacijah 

Zanesljivost 

Več različnih izvedb DC 

PosITa podatkovni centri (DCaaS) 



jasno poslanstvo, strategija in cilji 

zaupanja vredno podjetje 

Pošta Slovenija v skupini desetih gospodarskih družb z najboljšo 
bonitetno oceno po mnenju  Dun & Bradstreet 

načrtno vlaganje v IT 

10 mio €/letno (investicije + varnost + stroški) 

med najboljšimi podjetje na področju IT varnosti 

IT storitve so eden od strateških stebrov razvoja 

PS je največji ponudnik IaaS (DC) storitev 

več kot 10 let izkušenj 

ISO 27001:2013 za področje DC in Cloud (v pridobivanju) 

IT storitve: Zakaj Pošta Slovenije 



Za vsakogar 
 

Vse branže,  
Vse velikosti,  
Vse zaposlence,  
Skalabilno,   
Multi-Tenant,  
Pay as you Go 

Visoka varnost 
 

Enkripcija,  
zakonska skladnost,  
dolgoročna hramba,  
podatkovni center,  
varnost podatkov,                
el. podpis, certifikati 

Predpripravljene 
rešitve 

 

Vhodna pošta,  
Likvidacija računov,  

Vodenje pogodb,  
e-Vloge in e-Zahtevki 

Uničenje 

Upravljanje z 
dokumenti 

Hramba 

Zajem / 
Pretvorba 

Iskanje 

Tisk izhodne 
pošte 

Integracije ostalimi 
rešitvami 

 

Tisk izhodne  
Pošte, E-računi, 

E-hramba, PoštAR 
 

Skupno  
upravljanje 

Varna e-pošta 

TRETJI 
SISTE
MI 

INTER
NA 
POŠTA 

Če povzamemo ... 



Digitalizacija vhodne pošte prinaša možnost brezpapirnega 
poslovanja, ob tem pa velike prihranke, ker: 

natačno se ve, kateri dokumenti so bili prejeti 

natačno se ve, komu interno so bili posredovani 

dokumenti, ki potrebujejo obravnavo (npr. računi), 
potujejo skladno s procesom (npr. likvidacija) 

vsi dokumenti so na voljo kadarkoli in od koderkoli 

storitev teče v oblaku 

storitev je modularna in kompatibilna z obstoječimi IT 
sistemi 

Če izpostavimo ... 



 

Vprašanja? 
 

Q & A 

Roman Črešnar 
041 723 217 
roman.cresnar@apsplus.si 
 
www.apsplus.si 

mailto:roman.cresnar@apsplus.si

