
Pentru documentele procesate 
de Sistemul Electronic de Pl`]i (SEP):

� servicii de arhivare electronic` automat`, c`utare şi reg` -
sire a documentelor SEP  
� serviciul de stocare, c`utare şi reg`sire a e-mail-urilor din
sistemul de poşt` electronic` securizat` (Lotus) 

Pentru alte tipuri de documente:
� serviciul de arhivare manual`, c`utare şi reg`sire a docu -
men telor electronice 
� servicii personalizate de arhivare a documentelor electronice  
� servicii de stocare, c`utare şi reg`sire a documentelor gene -
ra te electronic sau a documentelor transpuse de pe suport
hâr tie în format electronic
Serviciile de arhivare electronic` automat`, serviciul de arhi vare
manual` a documentelor electronice şi serviciile perso na lizate
sunt puse la dispozi]ia participan]ilor prin intermediul Siste mu -
lui de Arhivare Electronic` (SAE), sistem dezvoltat de
TransFonD în conformitate cu cerin]ele Legii nr. 135/2007 pri -
vind arhivarea documentelor în form` electronic`. În momentul
de fa]`, serviciul este în curs de finalizare, fiind oferit spre testare
b`ncilor comerciale.

TransFonD a f`cut demersurile necesare pentru autorizarea
conform Legii nr.135/2007 ca administrator de arhiv` electronic`
şi acreditarea centrului de date al arhivei electronice. 

Avantajele Sistemului de Arhivare Electronic`
� Beneficiarii nu sunt nevoi]i s` se acrediteze ca administratori
de arhiv` electronic` şi nici s` îşi autorizeze centrele de date.
� Existen]a unui nivel înalt de securitate în ceea ce priveşte
accesul la SAE, fapt asigurat prin utilizarea structurii PKI. În
plus, toate opera]iunile efectuate în SAE sunt jurnalizate.
� Acces rapid şi simplu la documentele aflate în arhiva elec tro -
nic`.
� SAE utilizeaz` sisteme informatice moderne, scalabile, care
p`streaz` în siguran]` documentele arhivate, fiind asigurat`
autenticitatea, integritatea şi disponibilitatea acestora pe toat`
durata de p`strare în arhiv`.
� SAE are incluse facilit`]i care asigur` preluarea, de c`tre un
centru de recuperare în caz de dezastru, a opera]iunilor de
consultare a arhivei electronice în cazul unui dezastru la sediul
principal de procesare. 
� Arhivarea electronic` este parte integrant` a fluxului con -
]inând facturarea electronic` (serviciu în curs de dezvoltare în
TransFonD).

e-Solu]ii pentru perform@n]`

Arhivarea electronic\
UN SERVICIU „VERDE”!

În contextul preocup`rilor legate de
înc`lzirea global`, în strâns` leg`tur` cu
gradul de poluare, noua palet` de ser vicii
din gama e-Business pe care o dezvolt`
TransFonD constituie un de mers care, în
afara obiectivului de eficien]` econo mic`,
are şi o conota]ie ecologic`.

La nivel global se pot constata, în
cultura administra]iilor publice şi a cor -
pora]iilor, tendin]e îndreptate spre di mi -
nuarea con  su mului de hârtie si   multan
cu optimi zarea şi reducerea costurilor
propriilor procese.

În acest context, TransFonD a ini]iat
astfel dezvoltarea de servicii de fac tu rare
şi arhivare electronic`, destinate în prin -

ci pal comunit`]ii financiar ban care din
Ro mâ  nia şi, într-o faz` ulte rioar`, altor
insti tu ]ii. Ne al`tur`m astfel grupului de
com  panii ce încearc` o campanie de
conş tientizare şi edu ca re asupra efec -
telor pe care utilizarea intensiv` a hâr -
tiei le are în mediul înconjur`tor.

TransFonD este operatorul Sistemului
Electronic de Pl`]i din România.
De la înfiin]area societ`]ii (în 2001),

Trans FonD a investit impor tan te resur se
financiare şi umane pentru a realiza Siste -
mul Elec tronic de Pl`]i cu riscuri cât mai
reduse, disponibil şi transparent tuturor par -
 ticipan]ilor (institu]iile finan ciar bancare). 

TransFonD are experien]` în coor -
donarea de proiecte de mari dimensiuni,
complexe (Sistemul Electronic de Pl`]i,
Proce sarea Automat` a Instru mentelor
de Debit), cu multe institu]ii implicate, cu
viteze şi me to dologii de lucru diferite, cu
infrastruc turi care va riaz` foarte mult. 

Rezultatele ob]inute la nivel de co -
munitate, economiile rezultate în urma
rea liz`rii proiectelor au justificat pe deplin
eforturile f`cute. În acest mo ment, obiec -
tivul de dezvoltare strate gic` al TransFonD
este acela de con so lidare şi diversificare a
profilului de activitate propriu, specific
unui furnizor de servicii financiare, dar şi
unei companii de consultan]` IT&C.
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