
Kľúčovou súčasťou procesu integrácie 
a optimalizácie podnikových aplikácií je 
manažment obchodných procesov, ktorý 
v sebe zahŕňa riadenie interných a exter-
ných tokov údajov a vzťahov naprieč orga-
nizáciou (schvaľovacie procesy, výkazy). 
Rôzne aplikácie spracovávajú obchodné 
príležitosti (zmluvy, objednávky, doda-
cie listy, protokoly) a transakcie (faktúry, 
objednávky), ktorých súčasťou  je pod-
pisovanie zodpovednými pracovníkmi, 
dodávateľmi a klientami, overovanie iden-
tity. Dôležitú úlohu tu zohráva zachova-
nie  transparentnosti a kontroly procesov. 
S procesmi samotnými sú väčšinou spo-
jené pomerne vysoké náklady týkajúce sa 
vytvárania, spracovania, obehu a archi-
vácie papierových dokumentov. Väčšina 
týchto dokumentov vyžaduje písomnú 
formu, ktorá bráni ich integrácii a optimál-
nemu prechodu na elektronický bezpapie-
rový obeh dokumentov. Procesy sú zdĺha-
vé a málo efektívne.

Nedostatky doterajších 
prístupov
Doteraz používané metódy založené 
na elektronickom podpise vďaka svojim 
obmedzeniam neumožňujú úplnú náhra-
du podpisovania papierových dokumentov 
atramentom, prinášajú skôr ďalšie náklady. 
Napríklad zaručený elektronický podpis, 
ktorý je zakotvený v zákone ako náhrada 
písomnej formy sa stáva kvôli malej pene-
trácii a vysokým nákladom v aplikáciách 
z technického pohľadu ako nepostačujúci 
v hromadnom nasadení. Štandardný elek-
tronický podpis nemá dostatočnú oporu 
v zákone. Podobne sú na tom aj iné formy 
prejavu vôle, ktoré by dostatočne a jed-
noznačne preukázali identitu osoby, kto-
rá vyjadrila súhlas inak ako vlastnoručným 
podpisom na papier.

digitalizácia vlastNoruč-
Ného podpisu
Postupne sa začali objavovať nové prístu-
py, ktoré majú snahu túto medzeru na trhu 
zaplniť. Jedným z nich je myšlienka digitali-
zácie vlastnoručného podpisu a jeho trva-
lé spojenie s obsahom elektronickej formy 
papierového dokumentu vďaka zapečate-
niu dokumentu digitálnym podpisom. Digi-
talizovaný vlastnoručný podpis obsahuje 
prvky biometrie zachytené elektronicky 
na špeciálnom podpisovom zariadení. Tie-
to prvky reprezentujú individuálne návy-
ky charakterizujúce podpisujúcu sa osobu. 
Práve biometria umožňuje overiť a spätne 
skúmať identitu podpisujúcej osoby rovna-
ko ako pri podpise atramentom na papier, 
dokonca overiť jej identitu v reálnom čase 
priamo pri podpisovaní dokumentov. Také-
to riešenie zásadne mení význam aplikácie 
elektronického podpisu a veľmi elegant-
ným spôsobom napĺňa požiadavky dané 
našou legislatívou na písomnú formu, v sú-
lade s požiadavkami EU. Tým sa stáva práv-
ne akceptovateľnou náhradou, ktorá umož-
ňuje plne elektronizovať  obeh dokumentov 
a údajov a tým automatizovať a zefektívniť 
procesy pri integrácii a optimalizácii apli-
kácií.

Zbohom papier  
a atrament, prichádza  
digitalizácia  
vlastnoručného podpisu!
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Dôležitú úlohu v podnikových 
procesoch stále zohráva obeh 
papierových dokumentov. Často býva 
jediným dôvodom na používanie 
papierového média potreba 
zachytenia vlastnoručného podpisu 
zodpovednej osoby. Doterajšie snahy 
o náhradu vlastnoručného podpisu 
za elektronický podpis narážali na 
obmedzenia a neumožňovali úplnú 
náhradu podpisovania papierových 
dokumentov. Digitalizácie 
vlastnoručného podpisu je 
prostriedkom, ako sa jednoducho 
zbaviť papierových výstupov 
a nákladov s tým spojených, bez 
nutnosti meniť zaužívané zvyky a pri 
zabezpečení zákonnej požiadavky na 
zachovanie písomnej formy.



príklady použitia
Vhodné oblasti pre optimalizáciu podniko-
vých procesov zavedením digitalizovaného 
vlastnoručného podpisu  sú: 
• kontrola kvality bežne vykonávaná vo 

výskume a pri výrobných operáciách, kde 
musia byť pravidelne schvaľované postu-
py fyzickým podpisom, 

• zber údajov a ich schválenie na viacerých 
miestach a vo viacerých aplikáciách, 

• zhromažďovanie dokumentov z teré-
nu pracovníkmi, ktoré vyžadujú podpis, 
podpis servisnej správy, 

• formuláre na aplikáciu zmeny, pracov-
né výkazy, výsledky hodnotenia, správy 
o výdavkoch, 

• doklady o obstarávaní, kúpne a obchod-
né zmluvy a objednávky, zmluvné dodat-
ky, preprava a dodanie tovaru.

Ako príklad si rozoberme  oblasť procesov 
spojených so  zhromažďovaním údajov a 
dokumentácie, ktoré vyžadujú podpis pra-
covníkmi v teréne. Obzvlášť pri vyššom 
počte dokumentov a objeme samotných 
úkonov sú tieto procesy komplikované 

a pomalé, ich spracovanie trvá aj niekoľko 
týždňov. Zozbierané údaje sa po potvr-
dení podpisom  často manuálne prenáša-
jú a vzájomne overujú medzi jednotlivými 
aplikáciami aj medzi viacerými geografic-
kými miestami. Prechodom na elektronic-
kú verziu je možné dokument po podpísaní 
digitalizovaným podpisom okamžite odo-
slať prakticky do všetkých aplikácií. Zvýši 
sa presnosť a  bezpečnosť ich spracovania 
údajov zabránením prípadnej strate papi-
erového dokumentu alebo chybe pri pre-
pise údajov. Toto má za následok zvýšenie 
výkonu pracovníkov a zníženie nárokov na 
spracovanie.

riešeNie Na dosah
Digitalizovaný vlastnoručný podpis výraz-
ne prispieva k integrácii a optimalizácii 
podnikových aplikácií, k odbúraniu zbytoč-
ných nákladov a automatizácii riadiacich, 
obchodných a výrobných procesov všase 
tam, kde to doteraz nebolo možné vzhľa-
dom na nutnosť podpisovať dokumenty 
v papierovej podobe.

príNosy z Bepapierovej komu-
Nikácie
Prínosom sú výrazné úspory nákladov na 
papier, tonery, kopírky, skenery, skartačné 
stroje, prepravu, spracovanie papierových 
dokumentov, skladovanie a archiváciu, zrých-
lenie a zvýšenie výkonnosti celej organizácie 
a prakticky všetkých aplikácií vďaka jednodu-
chej dostupnosti. Využitie mobilných zaria-
dení na podpisovanie na viacerých miestach 
umocní flexibilitu organizácie. Vo výsledku 
takýto prístup eliminuje potrebu vysokých 
investícií.  Odstránenie papierových procesov 
pri integrácii a optimalizácii existujúcich apli-
kácií organizácii umožní refinancovať výraznú 
časť nákladov  priamo z dosiahnutých úspor 
bez nutnosti zásadných zmien.

RIEŠENIE NA DOSAH
Detailnejšie informácie o spôsobe, ako zabezpečiť efektívnu podporu procesov pre manaž-
ment IT služieb, nájdete v produktovej dokumentácii a na www.posam.sk. Neváhajte tiež 
kontaktovať obchodnú divíziu našej spoločnosti.
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