
bizBox - brezpapirno 
poslovanje med partnerji 

doma in v tujini

dr. Rok Bojanc, ZZI d.o.o.

14. 04. 2015



2

Elektronsko povezovanje organizacij

Dobavitelj

Kupec

Trgovec

Banke
Zavarovalnice

Institucije

Javna uprava
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Zakaj je pomembno povezovanje partnerjev?

Interes – zahteve  izdajatelja 
•Avtomatska izdaja e-dokumentov– integracija izdaje in 
izmenjave v ERP  

•Poslovanje z vsemi partnerji na enka način –
povezovanje ponudnikov 

•Znižanje stroškov izdaje ter zanesljive dostave –
dostopna eIzmenjava

•Plačilo v rokih – sledljivost

Interes - zahteve kupca
•Prejem berljivega e-dokumenta

•Avtomatski prevzem postavk e-dokumenta v ERP –
Standardni dokumenti in integracija eIzmenjave

•Avtomatizirana Likvidacija  in kontrola + spremljajoča 
dokumentacija

•Priprava plačilnih nalogov – Integracija z Banko

Avtomatizirano, brezpapirno, a nadzorovano  
poslovanja s partnerji  - eDokumenti in eIzmenjava

Ponudba

Naročilnica

Potrditev naročila

Dobavnica

Potrditev dobave

Račun
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Zakaj je pomemben podpis, naslov in poštar?

Zaupnost pošiljke → šifriranje sporočila

Arhivska omara → dolgoročna elektronska hramba

Poštni nabiralnik   → elektronski nabiralnik 

ePoštar    → Zaupanja vreden ponudnik e-izmenjave 
ali dostave (OD IZDAJATELJA DO PREJEMNIKA)

Vložišče → Prejem in vodenje 

prejete in izdane pošte

lasična pošta –

akon o poštnih 

toritvah

rezpapirno 

oslovanje -

VDAGA, 

EPEP, ZDDV

apirni račun → strukturiran eRačun + vizualizacija

očni podpis → elektronski podpis – KDO IZDAJA
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Kaj je bizBox.eu ?

bizBox je napredna spletna platforma v oblaku, ki omogoča uporabnikom 
prijazno brezpapirno poslovanje in povezovanje z drugimi poslovnimi 

partnerji brez dodatnih namestitev programske opreme in stroškov

bizBox e-storitve

• Elektronska izmenjava poslovnih dokumentov
• Elektronska dolgoročna  hramba poslovnih dokumentov
• Elektronski imenik partnerjev
• Spletno tiskanje, preglednice in obrazci (poročanje)
• Enotne evidence in sledenje (registri in katalogi)

Interoperabilnost in odprti vmesniki – rešitve partnerjev
• ERP
• Dokumentni sistemi
• Glavna knjiga
• ….
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bizBox omrežje

Editel - Exite, GXS, x400

UJP.net

FINA.hr

Panteon.net

Nacionalne BANKE

eRačuni

eR
aču

n
i

Druge državne uprave

FURS.si (carina, 

davki)

Eba

Hakl

Makedonija

Srbija

CG

eDokumenti
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E-nabiralnik za podjetja

Možnost izdaje in 
dostave vseh 
dokumentov 

v eObliki

eNabiralnik   = 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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Različni uporabniški vmesniki
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Elektronska hramba dokumentov

E-hramba mora zagotavljati:

− Dostopnost dokumentov

− Uporabnost vsebine

− Avtentičnost vsebine

− Celovitost vsebine
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Partnerji bizBox – integrirano ePoslovanje

eNvoices

ePero

Partnerska 

omrežja 

eImenik partnerjev (enotna vstopna točka)

Hramba dokumentov  - eHramba.si

eIzmenjava (ZZInet omrežje)

Povezani 

ERP in DMS 

sistemi

x.400

Enotna 

platforma 

eDokumenti

WWWDatalab

Partnerji
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Povezovanje z obstoječimi rešitvami

ERP eNabiralnik

ERP

ERP

ERP

Aplikacije

Življenski
podatki

Organizacija C

Organizacija D

Organizacija B

Organizacija A

e-podpis

Skladišče
dokumentov

Meta 
podatki

eHramba.si storitve:
Časovni žig
Življenjski cikel dokumenta.
Dostava in uporaba
Podpora procesom
Meta podatki (proces    

uporabniki, tip dokumenta…)
eHramba.si:
Vlaganje
Uporaba
Meta podatki
Podpis

HTML

StoritevStoritev

e-podpis eNabiralnik

eNabiralnik
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eRačuni – stanje v Sloveniji

Proračunski uporabniki so v januarju in februarju 2015 skupaj prejeli 604.059 in izdali 62.969 eRačunov (vir UJP)



13

EU Billentis 2015



14

Prikaz integracije eRačunov v ERP – VASCO (prejem)
� Stranka na vnosu prejete 

pošte ali na vnosu prejetih 
računov (odvisno kaj 
stranka uporablja) klikne na 
gumb za prenos še 
neprenesenih e-računov iz 
ZZI/UJP portala.

� Po prevzemu računa se 
odpre okno z že izpolnjenimi 
podatki računa (podatki se 
prenesejo avtomatsko) 
[slika levo]

� Vsak račun ima tudi prikaz 
vizualizacije, ki jo je poslal 
izdajatelj [slika desno]

� Z potrditvijo je račun že 
vnesen v sistem. Glede na 
proces organizacije se 
izvede še likvidacija, 
kontiranje, DDV... itd. 
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Prikaz integracije eRačunov v ERP – VASCO (izdaja)
� Na kupcu se označi, da bo 

prejemnik e-računov [na dnu 
okna v polju »E-računi« ]

� Izbere se možnost »3 – E-
računi (ZZI net in UJP net). 

� Vpiše se e-poštni naslov  na 
katerega program 
samodejno pošlje obvestilo, 
da mu je bil poslan e-račun. 

� V polje »Datum začetka 
sprejemanja E-računov« se 
vpiše datum od katerega 
dalje bo kupec prejemal e-
račune.



16

bizBox platforma zagotavlja

• En vmesnik za vse partnerje in procese

• Zagotavljanje varne ter zanesljive dostave e-dokumentov (brez pomembnih omejitev)

• Zagotavljanje varnih – zaščitenih poti izmenjave (delovanje 24/7)

• Prepoznavanje prejemnika – dostavnega mesta iz ovojnice ne glede na tip identifikacije

• Pametno usmerjanje izmenjave glede na proces in zahteve partnerjev

• Prilagajanje dokumentov prejemnikom – konverzije 

• Prenos v druga omrežja (UJP, banke, X.400,...) ali kanale (SMS, e-pošta, fax,…)

• Zagotavljanje povratnic in sledljivosti dostave

• eHrambo izmenjanih dokumentov - centralizacija informacij med partnerji
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Partnerji bizBox storitev

Partnerska omrežja - okolja

•UJP.net
•bizBox Srbija, Makedonija in Črna 
Gora,
•Bančni kanali v Sloveniji,
•Panteon Group
•Bass d.o.o.
•EBA
•GXS
•X.400 mednarodno
•FINA.net (Hrvaška)
•Finančna Uprava RS
•Carinska Uprava Črne gore
•Carinska uprava Srbije

Več kot 10.000 aktivnih uporabnikov!
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Hvala za vašo pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


