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Kaj je direktorski portal?

Direktorski portal je spletno delovno mesto, specializirano za vodenje corporate 
governance procesa. Direktorjem in članom nadzornih svetov nudi varen, zaseben 
in aktualen dostop do vseh sej, dokumentov in ostalih informacij kadarkoli in od 
kjerkoli

Za razliko od ostalih sinhronizacijskih  aplikacij, ki že v osnovi ne zagotavljajo 
potrebne varnosti  in potrebnih funkcionalnosti imajo direktorski portali specifične 
module in poostreno varnostno politiko.

Ko ocenjujemo vrednost vpeljave direktorskega portala, moramo vedeti, da je to 
način kontroliranja, delovanja in spremljanja vsega, kar se dogaja pred med in po 
sejah uprav ali nadzornih svetov.

Direktorski portal nudi direktorjem in članom robustno funkcionalnost, ki jim olajša 
delovanje. Od sestavljanja dokumentacije za seje do aktivnosti na seji in po njej, 
direktorski portal nudi orodje za vzoren proces upravljanja.

Ker lahko direktorji lažje dostopajo do dokumentov in sekretarji ter asistenti hitreje 
in preprosteje organizirajo seje in dokumente, direktorski portal pripomore k boljšem 
delovanju uprave in nadzornega sveta.

Napredni direktorji in člani nadzornih svetov uporabljajo portale za vodenje odličnih 
uprav in nadzornih svetov.



Izjemno upravljanje je oddaljeno samo en klik
 
Prednosti direktorskega portala:

Izboljša informacijski tok med člani uprav, člani nadzornih svetov, komisij z varnim 
deljenjem dokumentacije za seje, ostale dokumentacije , e-poštnih obvestil, …

 pomembni dokumenti in informacije so dostopni samo Skrbi za varnost in zasebnost;
pooblaščenim osebam.

- dokumentacije za seje, korporativne dokumente, Centralizira celotno dokumentacijo 
zapisnike sej, …

 z elektronskim Prihrani čas pri sklicevanju sej in razpošiljanju dokumentacije
sklicevanjem sej in takojšnjo elektronsko distribucijo dokumentov ter njihovih 
popravkov.

Izboljša upravljalski proces priprave in razpečevanja dokumentacije za seje in ostale 
dokumente.  Prihrani vam čas in tudi stotine evrov.  



IOS, Android & Windows app 
preprosta uporaba 

Možnost privatnih anotacij 
na dokumentih

Napredno full text 
iskanje

Varna korespondenca v 
zaprtem krogu 

Korespondenčno glasovanje in 
potrjevanje tudi izven sestankov

Koledar in planiranje vnos 
ključnih datumov

Verzioniranje posameznega 
dokumenta

Revizijska sled Enkripcija

Večjezična podpora

Spisek članov s kontaktnimi 
podatki

Centraliziran arhiv in upravljanje 
z dokumenti

Elektronsa izdelava 
sklica

Personaliziran
izgled - logo

Funkcionalnosti, katere boste vi in vaš tim z 
veseljem uporabljali 
Glavne funkcionalnosti, ki jih pričakujete od direktorskega portala. 
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Kaj, če določeni direktorji še vedno želijo 
papirno dokumentacijo?

To se dogaja v večini primerov. Sekretarji ter administratorji običajno želijo hiter 
prehod na digitalno, ampak eden ali več direktorjev ali članov nadzornega sveta 
še vedno želi papirno dokumentacijo. Nič hudega. Vpeljava direktorskega portala 
je administrativna odločitev. Posamezni direktor sam odloča, kako bo pridobil 
dokumentacijo. Elektronsko preko računalnika ali tablice, ali pa si jo natisne z vodnim 
žigom. Portal pa uporablja lahko le za npr. hitro iskanje po celotni dokumentaciji. 
Tako vsi udeleženci dobijo, kar želijo.

Kako različni uporabniki uporabljajo direktorski portal

Sekretar 
Preprosto upravlja z dokumenti, sklicuje seje, verzionizira 
dokumente v varnem okolju z revizijsko sledjo. Za sekretarje 
direktorski portal pomeni eden in edini vir resnice za vse 
dokumente in informacije. 
Elektronsko sklicevanje sej, potrjevanje sklicom in zapisnikov 
s strani direktorjev, in spremljanje aktivnosti pomeni za njih 
manj administrativnega dela in več časa za delo na strateških 
zadevah. Z že izdelanih elektronskim potekom sklicevanja sej, 
izdelave in potrjevanja zapisnika njihovo delo še nikoli ni bilo 
lažje. 

Direktorji, člani upravnih odborov, nadzornih svetov
Imajo takojšen in ažuriran dostop do dokumentov za seje in 
ostalih pomembnih informacij kadarkoli, od kjerkoli in iz 
katerekoli naprave. Naš mobilni vmesnik, ki je sinhroniziran s 
strežnikom vam omogoča polno funkcionalnost tudi v 
brezpovezavnem načinu. Predhodno lahko shranite dokumente 
in jih pregledujete, anotirate, …
Vključen koledar poenostavi sklicevanje sej. Povezava z emailom 
omogoča obveščanje članov o novem sklicu seje ali drugem 
pomembnem dogodku. Tako so vedno vsi obveščeni o vsem.
 

Proces je zelo preprost. Z direktorskih portalom ima vsak uporabnik orodje, ki ga 
potrebuje za hitro in učinkovito upravljanje..



ROI direktorskega portala

Direktorski portal zadeve naredi lažje, vendar vam tudi prihrani denar. Stroški tiskanja, 
urejanja vseh sej uprave ali nadzornega sveta preko celotnega leta zlahka presežejo 
vrednost naročnine na direktorski portal. Govorimo samo o stroških. Glaven vir ROI je 
prihranek časa najbolj plačanih ljudi. Smo omenili, da je z direktorskim portalom 
zabavno delati in vam nudi več osebne svobode?

Ixtlan Forum d.o.o.
Ustanovljen leta 2004, Ixtlan Forum d.o.o. organizira in izvaja skupščine delničarjev. 
Delamo praktično z vsemi velikimi delniškimi družbami v Sloveniji in z večino imamo 
tudi dolgoročno sodelovanje. Direktorski portal vam nudi boljšo možnost vodenja 
procesa upravljanja. Z naborom robustnih rešitev, ki pa se vseeno lahko prilagodijo 
vašim specifičnim zahtevam. 

Pokličite nas
V kolikor želite izvedeti več so naši prijazni strokovnjaki oddaljeni samo samo en klik.
Z veseljem vam rešitev predstavimo v vaših prostorih. 
Lahko vam postavimo tudi testno okolje.

Tel.: +386 1 3003 880
Email: marketing@ixtlan.si
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