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46 Skok v morje
Čas je za dogodivščine, pod vodo, nad njo,
blizu nje in še kje, kjer se elektronika ravno
ne počuti najbolj domače. Kar pomeni,
da mora biti ustrezno zaščitena, torej že
v osnovi dobro zatesnjena ali v posebnih
ohišjih.

2 julij-avgust 2018

NOVE TEHNOLOGIJE

54 Kako deluje

sokolje oko
Tehnologija, ki omogoča zelo natančno sledenje
žogam in žogicam uspešno deluje v tenisu,
badmintonu, odbojki in številnih drugih športih,
je dovolj izpopolnjena za uporabo na najvišjih
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Po skoraj dveh desetletjih bo slovenska javna uprava
dobila nov dokumentni sistem. Projekt z odmevnim
imenom Krpan je težak 3,4 milijona evrov.
Miran Varga

dokumentnih temeljev

95 Pisarniška aplikacija, ki bere misli

te se kdaj spraševali, zakaj morate na različnih
okencih in pri stiku z državnimi uradniki vedno znova v
take in drugačne obrazce vpisovati vedno ene in iste (osebne)
podatke? Hja, kljub več sto podatkovnim zbirkam te niso bile
prav pogosto povezane med seboj niti usklajene. Po novem pa
bodo. Še letos bodo prvi uporabniki v javni upravi lahko uživali v
novem dokumentnem sistemu in
pod njim delujoči arhitekturi. Že
prva javna predstavitev prenove
informacijskega sistema za podporo upravljanju dokumentarnega gradiva v javni upravi, vodenega kot projekt Krpan, je dala
precej odgovorov. Domača IKT-podjetja je zanimalo predvsem
to, kdo je dobil posel in koliko
je zaslužil. Ministrstvo za javno upravo (MJU) je za izvajalca
izbralo konzorcij treh domačih
podjetij, in sicer družbe MARG,
Avtenta ter APS Plus, ki bodo prispevale vsaka svoj kamenček v
državni dokumentni mozaik in si
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Projekcija na poti
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Papirni obračun
z uredbo GDPR
MIRAN VARGA

em, mesec dni je tega,
kar ste si grizli nohte ob
omembi uredbe GDPR.
Identificirali ste vsak drobec
osebnih podatkov v svojih sistemih in datotekah ter analizirali
z njim povezano tveganje. Morebiti ste omenjeno uredbo izkoristili še za ureditev drugih vidikov
poslovanja, npr. uvedbo identifikacijskih kartic ter nadzora dostopa ali pa celo prenovo procesov in pod drobnogled vzeli vsako z dokumenti povezano aktivnost ter poskrbeli za njeno skladnost z novo evropsko zakonodajo. Marsikatero podjetje je v
svoje digitalno drobovje spustilo tudi pravnike in za nagrado
poleg potrditve o digitalni dokumentni higieni prejelo še precej
masten račun.
Žal so številna podjetja pozabila na ključni del zagotavljanja skladnosti – ljudi, zaposlene. Ko sem se tako ob obisku

V

podjetij v zadnjem mesecu sprehodil skozi prenekatero pisarniško okolje, mi je hitro postalo jasno, da bodo (slabe) navade zaposlenih daleč najtrši oreh. V
bližnjem košu za smeti je bil na
meni vidnem mestu odvržen izpis strank z več ključnimi postavkami, seveda tudi osebnimi podatki.
Vsi informatiki, pravniki in
drugi samooklicani GDPR-strokovnjaki namreč vedno znova
pozabijo, da ima uredba GDPR
opraviti več kot zgolj s tehnologijo in pravili. Zgolj ravnanje s papirnimi dokumenti z najrazličnejšimi osebnimi podatki v poslovnih okoljih je v nebo vpijoči
dokaz, da podjetja ne razumejo,
kako bi morala ravnati z njimi.
Združljivost z GDPR se v tem primeru razblini kot milni mehurček, saj so podjetja v prizadevanjih po digitalni skladnosti povsem pozabila na zasebnost na

področjih tiskanja in skeniranja
dokumentov.
Scenarijev vsakdanjih kršitev
uredbe GDPR ne manjka, naj jih
naštejem le par, mogoče se boste
hitro prepoznali v njih:
• Po sestanku na mizi ostanejo dokumenti z osebnimi podatki, vidi jih lahko katerikoli prišlek, saj čakajo, da jih bo pospravila tajnica ali pa študent na poletni praksi.
• Vsi uničevalniki dokumentov so zasedeni, zato zaposleni
pustijo občutljive dokumente ob
njih.
• Metka praznuje rojstni dan,
zato se ob 16. uri vsi zberejo v
bližnji restavraciji. Na mizah nekaterih zaposlenih ostanejo dokumenti z osebnimi podatki.
Urediti bo treba osnove - zgornje vrstice, ki so nič drugega
kot nedolžni primeri vedenjskih
vzorcev ljudi, dokazujejo, da se
za padec na »GDPR-izpitu« ni

treba soočiti z res naprednimi kibernetskimi kriminalci. A to inšpektorjev, ko bodo ti enkrat začeli obiskovati podjetja, ne bo
niti najmanj zanimalo, veselo
bodo pisali kazni.
Res ne gre drugače? Seveda
gre. Vlagati je treba tudi v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Konec dneva so ljudje tisti, ki lahko postanejo najboljša obramba pred grožnjami, ko prežijo na osebne podatke in zasebnost, ali pa najšibkejši
člen te verige. Zaposleni se morajo zavedati, da je zasebnost posameznika resna stvar. Močno
pa si podjetja skladnost z uredbo GDPR poenostavijo s prehodom na brezpapirno poslovanje.
Sodobni dokumentni sistemi so
bržkone najelegantnejša rešitev,
kako ubiti več muh z enim zamahom. A jih danes uporablja le
vsako deseto srednje oziroma veliko podjetje.


v državnem računalniškem oblaku (DRO) in bo integrirana z obstoječimi zalednimi sistemi, za
vzdrževanje pa bodo skrbeli državni informatiki. Nov dokumentni sistem bo premogel pov petih letih razdelile 3,4 milijo- sameznim organom in službam
prilagojene uporabniške vmesnina evrov sredstev.
ke ter vsebine, določene funkcioNujna prenova
nalnosti bodo uporabnikom doDa slovenska javna uprava stopne prek mobilnih naprav,
potrebuje nov dokumentni sis- naš cilj pa je postati t. i. ponutem, je hitro postalo jasno vsako- dnik mikrostoritev – za podpisomur, ki se je poglobil v njen na- vanje, odpremo, številčenje itd.,
čin dela. Obstoječi sistem je star kar nam danes predstavlja svo18 let, zato niti arhitekturno niti jevrsten izziv,« je ob predstavitvi
funkcionalno ni več kos zahte- projekta Krpan povedala Kristina
vam sodobnega časa in navadam Valenčič, ki na MJU vodi prenouporabnikov. Tako vzdrževanje vo dokumentnega sistema.
kot sama raba sistema, ki je treJavni upravi prilagojena
nutno nameščen v 130 organih
poslovna rešitev
javne uprave in upravlja 1355
zbirk podatkov, sta povezana z
Temeljni kamen nove rešivisokimi stroški. Več kot 13.000 tve predstavlja dokumentni sisuporabnikov, ki danes delajo z tem GovernmentConnect družbe
omenjenim sistemom, bo v na- MARG, ki se že dokazuje v številslednjih mesecih (nekateri pa nih državnih organizacijah, med
šele čez več kot leto dni) posta- drugim na ustavnem sodišču, milo boljše volje, saj bodo pod pr- nistrstvu za obrambo, Fursu, zaste, ki vodijo miško in uporablja- vodu za zaposlovanje, univerzi v
jo tipkovnico, dobili precej prija- Ljubljani, uradu za preprečevaznejšo in modernejšo aplikacijo. nje pranja denarja, upravi za jav»Naše želje oziroma zahteve na plačila in še bi lahko naštevaso narekovale enotno centralno li. Gospodarske družbe pa to repostavitev rešitve, ki bo delovala šitev za upravljanje dokumentov

poznajo pod imenom BusinessConnect, pri čemer velja, da se
dobre prakse iz poslovnega sveta
prenašajo v javno upravo in obratno. Omenjeno podjetje bo skrbelo tudi za razvoj in prilagoditev
vseh potrebnih funkcionalnosti.
Poleg številnih standardnih
funkcionalnosti dokumentnih
sistemov bo ponudnik rešitev
prilagodil za postopke dela z vladnim gradivom ter omogočil podrobnejše upravljanje nalog. Kot
je povedala Valenčičeva, želijo
nadrejeni spremljati tudi vmesna opravila nalog, ki jih opravljajo zaposleni, na voljo bo tudi
t. i. upravna statistika. Med novimi funkcionalnostmi rešitve bo
zaposlenim v javni upravi prav
prišla enotna podpisna mapa,
kjer bo uporabnik na enem mestu dobil v podpis vse dokumente, ne glede na to, kje nastanejo. Tesnejša bo tudi integracija
z drugimi sistemi e-uprave, blagajno, MRVL, OPSI itd., pri čemer bodo izkoristili že nekatere
doslej uporabljane skupne gradnike (SI-CES, SI-CAS, Pladenj,
SOVD).

Tudi Evropa
nam privošči ...
Dobra novica je, da je projekt
Krpan sofinanciran tudi z evropskim denarjem, kar pa hkrati pomeni, da mora biti implementiran in v uporabi pravočasno (saj
nihče ne želi vračati denarja). Za
implementacijo nove rešitve v
organih javne uprave bosta (po)
skrbela dva ponudnika, in sicer
družbi Avtenta in APS Plus, katerih nalogi bosta tudi usposabljanje in podpora uporabnikom
– novosti za slednje bo vendarle
precej.
Javno naročilo je že v izvajanju, trenutno ima največ dela
proizvajalec dokumentnega sistema, ki še razvija ustrezne prilagoditve, uvedba rešitve pri posameznih organih javne uprave pa
se bo začela prihodnje leto in po
načrtih zaključila leta 2021. 
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