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DOKUMENTOV

Inteligentná kancelária 
od Konica Minolta



ČO VÁM PRiNESiE 
NAŠE RiEŠENiE? 
Elektronické podpisovanie otvára nové 
možnosti a spôsoby uzatvárania dohôd, kde 
obe strany môžu dohodu uzavrieť nezávisle od 
seba, na druhom konci sveta, no napriek tomu 
v rovnakom čase.

KdEKOľVEK 
A V REÁLNOM ČASE
Vďaka mobilným zariadeniam, ktoré sú 
neustále pripojené na internet, môžete uzavrieť 
dohodu v reálnom čase, na ľubovoľnom mieste 
a v akejkoľvek situácii. Nemusíte nič inštalovať, 
naša webová aplikácia funguje na 100 % 
počítačoch a inteligentných zariadeniach.

JEdNOdUChÉ A BEzPEČNÉ
Vďaka využitiu najnovších technológií otvára 
naše riešenie nové možnosti identifikácie, 
zavádza automatizáciu do celého procesu 
a podstatným spôsobom zvyšuje bezpečnosť pre 
všetkých účastníkov dohody. Riešenie zaisťuje 
100% platný a bezpečný elektronický podpis. 
V súlade s normou eIDAS sú tieto dokumenty 
platné v celej EÚ. 

RýChLE 
Právne záväzný dokument môžete uzavrieť 
v jednotkách minút. Ušetrite čas, náklady 
a životné prostredie. Viac ako 80 % dokumentov 
je elektronicky podpísaných do 24 hodín, čo 
urýchľuje biznis a automatizuje celý proces.

zJEdNOdUŠUJEME SPôSOB,
AKýM ľUdiA A FiRMY 
UzATVÁRAJú dOKUMENTY.
Nech už uzatvárate zmluvy, objednávate alebo doručujete, potvrdzujete dodanie či prevzatie, 
poskytujete služby, požičiavate peniaze, predávate, kupujete, ponúkate, dopytujete alebo proste 
potrebujete podpísať zmluvu či iný právne uznateľný dokument, je tu pre vás pripravený balíček 
pre digitálne podpisovanie dokumentov od Konica Minolta.



Implementácia riešenia je veľmi jednoduchá, zvládneme ju v rámci jedného 
dňa. Pre nasadenie nepotrebujete vlastnú infraštruktúru ani žiadnu licenciu. 
Platíte za to, čo skutočne využívate – teda za každý elektronicky podpísaný 
dokument. Áno, také je to jednoduché. Aktivujeme váš účet, zaškolíme vás 
a vy môžete službu začať používať.

iMPLEMENTÁCiA

Celý životný proces dokumentu je možné riadiť z jedného miesta. Cesta od 
vytvorenia zmluvy, cez schválenie jej finálnej verzie, elektronické podpísanie 
oboma zmluvnými stranami a následnú archiváciu, môže byť prevádzkovaná 
priamo zo systému správy dokumentov. Integrácia so systémom FlowDoc je 
možná jednoduchým pridaním tohto preddefinovaného balíčka k riešeniu 
FlowDoc. Balíček je možné rozšíriť aj o vlastný „Branding“, aby bolo prostredie 
ešte prívetivejšie a mohli ste si ho prispôsobiť na mieru. 

POdChYťTE CELý PROCES 

Pre koho je balíček určený
OBLASTi POUŽiTiA

*  v prípade väčšieho počtu dokumentov cena klesá 
podľa spracovaných dokumentov

POLOŽKA CENA BEz dPh

Aktivácia služby 900 €

Cena za elektronický podpis* 1,32 €

Finančné 
služby

Výroba

Zdravotníctvo Realitné 
kancelárie

Právo Doprava

Holdingové 
spoločnosti

Informačné 
technológie

 JE ELEKTRONiCKÉ 
POdPiSOVANiE 
BEzPEČNÉ?
Elektronicky podpísané dokumenty sú platné a záväzné na území ČR, SR i celej EÚ 
•	 	Plne	v súlade	s lokálnou	právnou	úpravou	a nariadením	eIDAS
•	 	100%	náhrada	papierového	podpisovania	dokumentov	v rámci	obchodných	vzťahov
•	 	Nenahrádza	úradne	overované	podpisy	na	dokumentoch
•	 	Zabezpečené	PDF	miesto	papiera
•	 	Archivované	detailné	záznamy	pre	každý	dokument



konicaminolta.cz

MANUÁLNE
TLAČ A OBÁLKY
Náklady na tlač zmluvy, uvažujeme v priemere 10 strán na zmluvu, 
vytlačených farebne (obojstranne) vrátane zakúpenia obálky 
A4 formátu A4 – spolu 0,27 € / dokument.

POŠTOVNÉ
Keďže sa obálky odosielajú na fyzickú osobu, kvôli GDPR sú posielané 
doporučene, cena za odoslanie 50g obálky je 1,55 €.

MANUÁLNA PRÁCA
Náklady na administratívneho zamestnanca, ktorý zabezpečuje tlač, 
obálkovanie, doručenie na poštu, rozbalenie, digitalizáciu, skenovanie, 
kategorizáciu, vyhľadanie, archiváciu. Cca 30 min. na dokument 
pri hrubej mzde 900 € je to na dokument 2,81 €.

STRÁCANiE zMLúV 
A dLhÉ ČAKANiE
Problém so strácaním originálov zmlúv – 
v niektorých prípadoch sa stávalo, že zmluvy 
prišli namiesto centrály na pobočku, prípadne 
sa zmluvy ani nedoručili, lebo zákazník 
zabudol odoslať originál zmluvy. Celkový 
proces podpisu zmluvy trval aj niekoľko dní.

PROBLÉM RiEŠENiE PRíNOS

zRýChLENiE PROCESU
Riešenie pre digitálne podpisovanie zmlúv 
je prepojené s CRM systémom Konica 
Minolta, čím sa celý proces automatizoval. 
Zmluvy s klientami sú podpisované digitálne 
s právnym účinkom.

idEME S dOBOU
85 % zmlúv je podpísaných do 24 hodín a viac 
ako tretina do jednej hodiny. Osoby s právom 
podpisovať podpisujú zmluvy cez smartfón 
kedykoľvek a kdekoľvek aj mimo kancelárie.

MOdELOVý PRíKLAd

ELEKTRONiCKÉ 
POdPiSOVANiE zMLúV 
V KONiCA MiNOLTA
Vieme, o čom hovoríme, presun z manuálneho na digitálne podpisovanie 
zmlúv s našimi klientmi sme si prešli sami. Čo sme tým získali, je predovšetkým 
zrýchlenie procesu a úspora nákladov. Pozrite sa nižšie na náš príbeh. 

diGiTÁLNE
PLATBY A iMPLEMENTÁCiA
Platba za elektronické podpísanie zmluvy 1,32 €. 
Implementácia balíčka 900 €.

diGiTÁLNE POdPíSANiE
Náklad na agendu so schváleným elektronickým dokumentom 
(vloženie do portálu, vydefinovanie podpisujícich osôb, odoslanie 
k podpisu, vloženie podpisu  a archivácia) – je cca 9 min práce 
zamestnanca čo je približne 0,84 €.
digitálne podpisovanie ušetrí až 70% manuálnej práce.

iNVESTíCiE
Celkom za implementáciu a podpísanie 1000 zmlúv ročne. 
Pre výpočet ROI budeme uvažovať obdobie 3 rokov, teda

7 380 €

Peter Atanasčev 
Konica Minolta 

„85 % zmlúv je podpísaných 
do 24 hodín a viac ako 
tretina do 1 hodiny.“

NÁKLAdY
Ročné náklady na počet 1000 zmlúv podpísaných manuálne. 
Pre výpočet ROI budeme uvažovať obdobie 3 rokov, teda

13 890 €

6 510 €
Za 3 roky teda generujeme úsporu

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko vás stojí podpísanie papierovej zmluvy? Nižšie uvádzame ilustračný príklad, ako môže také porovnanie vyzerať 
pri 1000 podpisovaných zmlúv ročne. Nehovoriac o tom, že zmluvy sa čas od času strácajú, dorazia na inú pobočku, a musia sa znova podpísať či preposielať 
aj viackrát, čo opäť zvyšuje náklady na celkovú agendu. 


