
 

Zakaj je rešitev za vodenje sej uprav in 
nadzornih svetov primerna za družbe vseh 
velikosti? 
 

Splošno prepričanje velja, da je avtomatizacija delovanja primerna samo za velike družbe, 
resnica pa je, da je potrebna in zelo koristna za družbe vseh velikosti, ki imajo vspostavljen 
proces korporativnega upravljanja. 

Manjše družbe so običajno mnenja, da bi bila vspostavitev sistema za njih neke vrste luksus. Ko 
pa ugotovijo, da je za direktorja cena sistema manjša kot šalica kave dnevno običajno 
spremenijo svoje mnenje. Za manjše družbe, ki nimajo veliko administrativnega osebja in 
infrastrukture je rešitev celo bolj koristna, kot za velike družbe. 

Ljudje nikoli ne želimo sprememb, ko pa stranke ugotovijo, kako koristna je rešitev ne bi nikoli 
šli na star sistem. Proces spreminjana dela od papirnega k sistemski rešitvi je izjemno preprost, 
zlasti za manjša podjetja in tako res ni razloga za skrb. 

Uporaba tehnologije pomaga povečati učinkovitost, izboljšati varnost, zmanjšati stroške, zlasti 
pa spreminja procese dela. Vsi bodo porabili manj časa za administrativna opravila. Brez dvoma 
bo družba postala učinkovitejša, člani uprav in nadzornih svetov pa bodo bolj pripravljeni na 
seje.  

TRIJE RAZLOGI ZAKAJ je rešitev koristna za družbe vseh velikosti: 

1. Prihranek časa pri administrativnih opravilih 

Distribucija dokumentacije za sestanke članom uprave ali nadzornega sveta po elektronski 
ali navadni pošti je časovno zahtevno. Zlasti, v kolikor se dokumentacije dopolnjuje. Vaša 
družba bo prihranila veliko časa s prehodom na našo rešitev.  

2. Izboljšana učinkovitost poslovanja 

Koristi uporabe rešitve se kažejo tako pred samo sejo, kot tudi po njej. Člani uprave in 
nadzornega sveta uporabljajo portal za izdelavo zapiskov, korespondenčno glasovanje in 
pregled arhivskih gradiv dokumentov in sklepov. Lahko tudi elektronsko potrjujejo zapisnike sej. 
Dokumenti so vedno na voljo – tudi v offline načinu v varnem okolju. Organizacije hitro opazijo 
koristi v prihranku časa članov uprave že samo z bolj učinkovo distribucijo dokumentov ter 
izboljšano komunikacijo. Celotna organizacija bo postala učinkovitejša. 



 
 

3.  Medsebojna delitev dokumentov in sodelovanje v varnem oklju 

Pošiljanje dokumentacije po elektronski pošti ali preko kurirja lahko pomeni izgubo kontrole 
nad procesom pošiljanja najpomembnejših dokumentov družbe. Zelo težko veš, ali so samo 
prejemniki prejeli dokumentacijo in kaj se je z dokumentacijo zgodilo po prejemu s strani 
prejemnikov. Z našo rešitvijo ima sekretar popolno kontrolo nad distribucijo vseh dokumentov, 
vse se pošilja kriptirano preko varne platforme. Prejemniki so lahko samo uporabniki rešitve, ki 
jim je dodeljena pravica. Ne more priti do napačno poslane elektronske pošte ali izgube 
dokumentov na poti. To je pomembno za družbe vseh velikosti.  

Implementacija sistemske rešitve je pomembna za družbe vseh velikosti. Lahko ste prepričani, 
da vam ne bo žal.  


