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Agenda

• Reference

• Nekaj dejstev o storitvi Arhiviraj.si

• Zakaj povezati zaledne sisteme?

• Kako se lotiti povezave?

• Primeri iz prakse

• 5 minutni test vzpostavitve povezave s sistemom 
Arhiviraj.si
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Nekateri referenčni uporabniki s povezanimi zalednimi sistemi
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Nekateri referenčni zaledni sistemi povezani z Arhiviraj.si
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Nekatera dejstva o Arhiviraj.si

• Visoko razpoložljiva storitev (preko 99,9%; letno 8.76 ur, mesečno 43,8 min)

• Varnost, dostopnost, uporabnost, avtentičnost ter celovitost vaših podatkov je naša 

najvišja prioriteta

• Povezanih preko 40 zalednih sistemov z Arhiviraj.si

• Končnih imenskih uporabnikov na storitvi Arhiviraj.si preko 5.000

• Končnih uporabnikov preko zalednih sistemov preko 100.000

• Vsaj 1x letno izveden test prehoda na rezervno lokacijo Arhiviraj.si

• Izmerjen test posredovanja dokumenta preko zalednih sistemov v Arhiviraj.si pri 

paralelnem izvajanju do 10 dok/sekundo
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Zakaj povezati zaledne sisteme z Arhiviraj.si?
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Zakaj povezati zaledne sisteme z Arhiviraj.si?

• Uporaba enega tako imenovanega „domačega“ uporabniškega vmesnika

• Poslovna logika uporabniških dostopov je na enem mestu v zalednem 

sistemu

• Izpis iz zalednega sistema se lahko čez čas hrambe spremeni, ko se 

zamenja predloga dokumenta, iz katerega je bil original natisnjen

• Vsaka verzija izpisa iz zalednega sistema je hranjena kot svoja verzija in 

ne samo zadnja (npr. večkratno posredovane dobavnice dobaviteljem)

• Za varne dolgoročne formate poskrbi Arhiviraj.si (vsebina berljiva čez 

celoten čas hrambe)

• Uporaba dokumentov tudi za uporabnike, ki ne uporabljajo zalednega 

sistema preko spletnega vmesnika Arhiviraj.si

• Zagotovljena zakonsko skladna dolgoročna hramba vseh vhodnih, 

internih in izhodnih dokumentov
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Kako se lotiti povezave z Arhiviraj.si?
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Kako se lotiti povezave z Arhiviraj.si?

1. Vzpostavitev projekta ter določitev ustreznih članov

2. Priprava načrta strukture hrambe gradiva glede na poslovna pravila ter 

vse dogovore načrta zapisati v obliki specifikacije zahtev

3. Kratka tehnična delavnica o načinu povezovanja z Arhiviraj

4. Implementacija same povezave

5. Testiranje delovanja povezave

6. Prehod v produkcijo
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Primer iz prakse – Hramba e-računov
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Primer iz prakse – hramba papirnih računov
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Primer iz prakse – hramba komercialnih pogodb
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Primer iz prakse – hramba e – originalov
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5 minutni test vzpostavitve povezave s sistemom Arhiviraj.si
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Terminski plan za vzpostavitev povezave med zalednim sistemom in Arhiviraj.si pri 
vas

• Naslednji teden

– Informativno povpraševanje

• Naslednji mesec

– Zagon projekta

– Uskladitev načina povezovanja in strukture hrambe dokumentov v 
Arhiviraj.si

– Implementacija povezave s sistemom Arhiviraj.si
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Hvala za vašo pozornost !

Klemen Novak
klemen.novak@mikrocop.com


