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ZZI d.o.o.

Pridružite se več kot 20.000 podjetjem, ki 
uporabljajo ZZI platforme brezpapirnega 
poslovanja že 15 let

1996 Carinski sistem RS in ePoslovanje 
1999 lastno omrežje ZZInet
2000 Trošarinski sistem RS
2001 brezpapirni postopki Carinske uprave RS
2003 Carinski sistem Črne gore
2004 EU Carinski postopki in Intrastat SURS
2005 Uvedba eRačunov in GS1 B2B procesov
2007 eHramba.si 
2009 Nov Carinski EU sistem RS
2009 Stanovanjski sklad uporablja eHramba.si 

storitev
2010 Nov sistem ePoročanja SURS eStat
2011 eHramba.si Akreditacija storitve in rešitve
2013 Povezava z UJP in FINA omrežjem za 

eRačune

• IBM Advisory board member
• IBM Premium partner
• Oracle in Microsoft partner
• Člani skupine eSlog (od 2003)
• Člani GS1 
• Člani nacionalnega foruma za eRačun
• Člani ZIT in Zitex

Nagrade:
• Diskobolos (Srbija in CG) 2005 in 2007
• Najuspešnejši IBM partner 2008
• DSI Najboljši IKT projekt leta 2013
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eStoritve ZZI

• Države: Slovenija, Srbija, Makedonija, EU, Črna Gora, 
Hrvaška…

• UPORABNIKI ZZI eStoritev: Gorenje, Merkur, Mercator, 
Hidria, Impol, Acroni, IskraAutoelektrika, Lek, Kemofarmacija, 
Unika, Istrabenz Plini, Helios, Henkel, IskraEmeco, Sava, 
Tosama,…,Carinske uprave RS, CG, SR, Statistični urad RS, 
Stanovanjski sklad RS,…

• Partnerji:  Pantheon (Datalab), Infor, SAP, Navision, SAOP, 
B2, Vasco, Genis, HP, Crea, Tetrada, Alcad, IBM, Microsoft, 
BS (Navision)…

• eHramba od 2006 (eStoritve od 1998)

• PARTNERSKA omrežja – UJP RS, x.400, Panteon 
(Mercator, Tuš, Špar,..), GXS, FINA HR, ….

• Obseg več kot 1.000.000 dokumentov (mesečno)



Platforma za dolgoročno e-hrambo 

Kaj je eHramba.si ?

eHramba.si je napredna in korporativna rešitev ter tudi storitev v oblaku, 
ki zagotavlja dolgoročno, akreditirano elektronsko hrambo vseh vrst 
dokumentov. 

• Platforma za verodostojno hranjenje elektronskih dokumentov 

• Omogoča avtomatsko, a varno vlaganje iz različnih sistemov ter 
poljubnih vmesnikov.

• Dokumenti in priloge so takoj in stalno na razpolago.

• Omogoča varen ter nadzorovan dostop  iz različnih sistemov.

• Enotna točka, ki lahko (varno, sledljivo in nadzorljivo) povezuje 
sisteme, lokacije ter uporabnike v organizaciji.

• Sistem podpisa napredna iskanja in masoven dostop do 
dokumentov.

• Uporabo prilagodi sistem in uporabnik svojim potrebam
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Kaj omogoča eHramba.si?

• Verodostojno in dolgoročno hranjenje več arhivskih zbirk.

• Sprotno varno vlaganje iz različnih virov.

• Posamični in masovno vlaganje z možnostjo uporabe obrazcev.

• Povezljivost do poljubnih dokumentnih in drugih sistemov + lastni 
vmesniki

• Vodenje dokumentov po klasifikacijah in upravljaje dostopov po 
signirnem načrtu (po dokumentih in ločeno po mapah)  

• Vodenje revizijskih sledi vseh aktivnosti v eHrambi

• Vodenje verzij dokumentov, prilog in map

• Ločeno vodenje obveznih (nespremenjivih) in poljubnih metapodatkov

• Sproten vpogled v zbirke in napredno iskanje 

• Uničenje skladno s pravili in trajanjem dokumentov

• Izvoz dokumentov vključno z revizijskimi sledmi skladno z standardi ter 
priporočili stroke

• Pred oblikovani dokumenti (Račun, pogodba, delavni nalog, zapisnik,…)

• Podpora standardom za avtomatski prevzem (EanCom-GS1, eSlog, 
BMS-GS1, SEPA,…)
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Vlaganje v eHramba.si
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Varno vlaganje 
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Podpora skozi celoten 

življenjski cikel dokumenta
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Enostavno vključevanje e-storitve v oblaku v sisteme in WEB 

Poslovni sistemi stranke ↔ Storitev E-izmenjave ↔ E-arhiv

Vložišče
SKAN

Domino 

DMS 

PROCESI

DRUGI 
ORGANI

OBJAVE
PORTAL

Zaledni 
sistemi

eHramba.si je ena od storitev …



Postopek uporabe eHramba.si

Vlaganje dokumentov v elektronsko hrambo:
• Oddaljeno vlaganje dokumentov s kontrolami,
• Ročni vnos in opis metapodatkov dokumenta (+ skeniranje),
• Avtomatsko posamično ali masovno vlaganje.

Uporaba dokumentov:
• WEB vmesnik za iskanje in pregledovanje.
• Lokalni klient za iskanje in pregledovanje in vnos,
• Spletne storitve se z poljubno funkcijo lahko uporabijo v lokalni rešitvi 

(zalednem sistemu)
• Uporaba v dokumentnih sistemih ali pri izdajateljih elektronskih 

dokumentov.
• Izvajanje enostavnih procesov in sledenje statusov
• Dvofazno vlaganje (vnos ločen od potrjevanja in prevzema v hrambo)

Nadzor in upravljanje e-hrambe:
• Nadzor in sledljivost vlaganja ter vpogleda v dokumente.
• Življenjski cikel dokumenta.
• Upravljanje in nadzor pooblastil uporabe.

Nadzorovano UNIČENJE DOKUMENTOV v življenjem ciklu
Prenos dokumentov na drug medij skupaj z zgodovino in metapodatki
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Uporaba eHramba.si
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Iskanje in pregledovanje
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Funkcije storitve eHramba.si

ŠIROKA UPORABNOST na različnih področjih poslovanja:
• Lastna in zunanja dokumentacija z podporo formalnim procesom 
• Elektronski in avtomatski zajem dokumentov (prepoznavanje)
• Dematerializacija papirne dokumentacije - SKAN
• Izdaja elektronskih dokumentov (eRačuni PDFa, EANcom, eSlog) 
• Tehnične napredna rešitev skladna s svetovnimi standardi namenjena 

izključno hrambi

PREPROSTO Google like  ISKANJE vsebin in dokumentov. 

SLEDLJIVOST vlaganja in uporabe dokumentov (hranjenje verzij, povezav 
dokumentov in map, ter vodenje več tipov metapodatkov),

AVTOMATIZACIJA VLAGANJA dokumentov in zajem metapodatkov.

Varno in nadzorovano POSAMIČNO ALI MASOVNO VLAGANJE 
DOKUMENTOV.

PODPORA OBRAZCEM IN PREPOZNAVANJU TEKSTA . Pred pripravljene 
klasifikacije in signirni načrti za javno upravo. 

Povezljivost storitev  eHramba.si z omrežjem elektronske izmenjave in 
elektronskim imenikom organizacij. Osnova za interoperabilnost.
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eHramba.si v oblaku in lokalno

BREZ INVESTICIJ - ni potrebno kupovati nobene opreme ali licenc. 
Lokalna uporaba klientov in povezav brez licenčne opreme in lokalnega 
nameščanja

Varnost in zanesljivost delovanja zagotavlja ponudnik in tudi arhitektura 
rešitve (12 let delovanja in živa podpora 24/7).

SKLADNOST Z ZAKONODAJO IN STANDARDI, na tem področju 
(ZVDAGA, ZPEP…), ter splošnimi tehnološkimi načeli in standardi 
dolgoročnega hranjenja in zaščite podatkov (SOA, eSLOG, MOREQ.

ENOSTAVNO povezovanje z različnimi poslovno-informacijskimi sistemi 
ter procesi (spletne storitve in standardizirane povezave za vse funkcije 
hrambe).

Popolna SAMOSTOJNOST uporabnika in organizacije za lasten način in 
pravila arhiviranja.

DOKAZLJIVOST in sledenje življenjskega cikla dokumenta.

AKREDITIRANA REŠITEV in POTRJENA NOTRANJA PRAVILA
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Prednosti storitve eHramba.si

HITRA IN ENOSTAVNA UVEDBA v vsakem podjetju ali organizaciji, enostavno 
povezovanje z uporabnikovimi obstoječimi sistemi in aplikacijami, neposreden dostop 
in uporaba ter upravljanje preko različnih vmesnikov (HTML, SOAP...).

ENOSTAVNA UPORABA arhiviranih dokumentov, enostavno, hitro in napredno 
iskanje po vsebini dokumentov.

Dosegljivost vseh funkcij (WebServices) za lokalne rešitve .

ODPRTE standardizirane in varne poti vlaganja dokumentov

(spletne storitve, WEB, sporočilne vrste, AS2, FTP, ).

NESPREMENLJIVOST, AVTENTIČNOST IN TRAJNOST dokumentov (podpisovanje 
x.509 in časovno žigosanje).

ZNIŽANJE STROŠKOV ob uporabi drugih CLOUD rešitev . Naprimer WEB in EDI 
komunikacije s strankami in partnerji.

NEPREKINJENO in optimizirano DELOVANJE .
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Proces uvedbe storitev eHrambe.si

• Analiza izdanih in prejetih tipov dokumentov.

• Opredelitev  notranjih pravil uporabnika.

• Zajem in digitalizacija obstoječe dokumentacije 
(elektronska in papirna oblika).

• Nastavitve uporabniškega računa in vmesnikov 
eHramba.si (Klasifikacijski načrt, grupe, uporabniki, 
pooblastila, politika hranjenja).

• Kontrola digitalizacije in prenos dokumentov v 
klasifikacijo 

• Testiranje dokumentov in delovanja.

• Dokumentiranje procesov in uporabe - izdelava 
navodil.

• Izobraževanje in uvajanje uporabnikov.

• Uporaba in podpora delovanju storitev 24/7.
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Kaj so bizBox.eu e-storitve

• Platforma kot storitev (PAAS) 

• Rešitev kot storitev (SAAS)
o Interoperabilnost

• aplikacijska platforma, povezljivost na zaledne sisteme, podporne funkcije, povezljivost rešitev, varnost in 
zaščita, sledljivost in nadzor uporabe, prilagodljivost formatom in procesom,….

o Podporne funkcije 
• Billing, Pooblastila, Portal, WebServices - Storitve, …

o Podporne rešitve 
• Elektronska izmenjava poslovnih dokumentov

• Elektronska dolgoročna  hramba poslovnih dokumentov

• Spletno printanje, preglednice in obrazci (poročanje)

• Enotne evidence in sledenje (registri in katalogi)

• Rešitve partnerjev (ERP, DMS, Glavna knjiga)



Prednost je v eDostavi

Možnost izdaje in 
dostave vseh 
dokumentov 

v eObliki

eNabirlnik = podjetje

Uporabnik = pooblaščena oseba 

En predal za e-komunikacijo z vsemi: 

B2G – izmenjava eRačunov, Carinski 

postopki, poročanje Intrastat in 
eDavkov, izvršbe,…

B2B – izmenjava eRačunov, e-

naročanje, logistika, eKatalogi,…

Partnerska omrežja –
UJP.net, FINA.net, Panteon.net, EBA, 
x400, GXS,…..

Fizične osebe – Bančni 

kanali, mobilna omrežja…..

oseba

oseba
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Primeri uporabe - klient, WEB



Storitve in funkcije

Interoperabilnostna platforma
(avtomatizacija izmenjave informacij in dokumentov med partnerji in sistemi)

• Prepoznavanje in označevanje poslovnih partnerjev 

• Priprava in izdaja elektronskih dokumentov 

• Zanesljiva izmenjava in dostava informacij in Sporočil

• Sprotno prilagajanje formatov dokumentov in procesov partnerjev 

• Varne poti izmenjave in različni protokoli

• Vključevanje zunanjih dokumentov v interne procese 

• Nadzor in spremljanje procesov poslovanja

• Dolgoročna hramba e-dokumentov

• Aplikacije in vmesniki partnerjev
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Podpora uporabnikom in storitvam

• Vzdrževanje in nadgradnje storitev (skladnost z 

zakonodajo ter priporočili uporabnikov).

• Obveščanje uporabnikov storitvah in 

posodobitvah.

• Uporabniška navodila.

• Podpora na voljo strankam po telefonu, e-pošti, 

SMS.

• Dežurstva izven delovnega časa.

• Razpoložljivost za uvajanje in izobraževanje.

• Razpoložljivost za svetovanje pri implementaciji 

storitev.
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