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 servicii
din gama e-Business pe care o dezvolt`
TransFonD constituie un demers care, în
afara obiectivului de eficien]` economic`,
are şi o conota]ie ecologic`.
La nivel global se pot constata, în
cultura administra]iilor publice şi a corpora]iilor, tendin]e îndreptate spre diminuarea consumului de hârtie simultan
cu optimizarea şi reducerea costurilor
propriilor procese.
În acest context, TransFonD a ini]iat
astfel dezvoltarea de servicii de facturare
şi arhivare electronic`, destinate în prin-

cipal comunit`]ii financiar bancare din
România şi, într-o faz` ulterioar`, altor
institu]ii. Ne al`tur`m astfel grupului de
companii ce încearc` o campanie de
conştientizare şi educare asupra efectelor pe care utilizarea intensiv` a hârtiei le are în mediul înconjur`tor.
TransFonD este operatorul Sistemului
Electronic de Pl`]i din România.
De la înfiin]area societ`]ii (în 2001),
TransFonD a investit importante resurse
financiare şi umane pentru a realiza Sistemul Electronic de Pl`]i cu riscuri cât mai
reduse, disponibil şi transparent tuturor participan]ilor (institu]iile financiar bancare).

TransFonD are experien]` în coordonarea de proiecte de mari dimensiuni,
complexe (Sistemul Electronic de Pl`]i,
Procesarea Automat` a Instrumentelor
de Debit), cu multe institu]ii implicate, cu
viteze şi metodologii de lucru diferite, cu
infrastructuri care variaz` foarte mult.
Rezultatele ob]inute la nivel de comunitate, economiile rezultate în urma
realiz`rii proiectelor au justificat pe deplin
eforturile f`cute. În acest moment, obiectivul de dezvoltare strategic` al TransFonD
este acela de consolidare şi diversificare a
profilului de activitate propriu, specific
unui furnizor de servicii financiare, dar şi
unei companii de consultan]` IT&C.

Serviciul de ARHIVARE ELECTRONIC~ oferit de TransFonD
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 documentelor electronice
 servicii personalizate de arhivare a documentelor electronice
 servicii de stocare, c`utare şi reg`sire a documentelor generate electronic sau a documentelor transpuse de pe suport
hârtie în format electronic
Serviciile de arhivare electronic` automat`, serviciul de arhivare
manual` a documentelor electronice şi serviciile personalizate
sunt puse la dispozi]ia participan]ilor prin intermediul Sistemului de Arhivare Electronic` (SAE), sistem dezvoltat de
TransFonD în conformitate cu cerin]ele Legii nr. 135/2007 privind 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 electronic`.
 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).


