Številka: 3822-22/2019/11
Datum: 14. 10. 2019
Na podlagi 85. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 - Odl. US in 51/14) in pogodbe o izvajanju certifikacije št.
C3341-19-000074, v zadevi certifikacije programske opreme, začeti na predlog Gama System
d.o.o., Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije izdaja

št.
PODALJ ŠA NJ E CE R TIFIKACIJE

Gama System® eDocs ver. 5 in ver. 4.1.9




z dodatnimi komponentami

Gama System® SimpleScan 2
Gama System® WebSubmissions 5
Gama System® InvoiceProcessing 5

Ponudnik: Gama System d.o.o., Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana
Podatki iz registra ponudnikov opreme in storitev po odločbi o registraciji ponudnika št. 38211/2007/7.
Programska oprema Gama System®eDocs ver. 5 in ver. 4.1.9 se certificira kot:
 Programski produkt glede na nivo uporabe: aplikacijska programska oprema
 Programski produkt glede na odnos med ponudnikom in stranko tržni programski
produkt,
 Funkcionalni tip programskega produkta:
o podpora posameznim funkcionalnostim pri postopkih trajne hrambe in
podpora spremljevalnih storitev:
 Upravljanje dokumentarnega gradiva v fizični obliki, (B.a.)
 Zajem in pretvorba izvorne analogne v digitalno obliko, (B.b)
 Množični zajem in podpora hrambe istovrstnega gradiva (B.c)
oziroma
o podpora celotnemu postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki (C):
 skupaj z akreditiranim programskim produktom Gama System® E-Archive,
Ver 2.1 in ver. 2.2, številka sklepa o akreditaciji e-ARS 2017/SW018
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Ob podelitvi certifikacije za programsko opremo Gama System® eDocs ver. 5 veljajo naslednje
omejitve:
 inštalacijo in konfiguracijo programskega produkta Gama System® eDocs ver. 5
mora izvesti ustrezno usposobljena pooblaščena oseba proizvajalca programske
opreme
Ob podelitvi certifikacije za programsko opremo Gama System®eDocs ver. 4.1.9. veljajo
naslednje omejitve:
 inštalacijo in konfiguracijo programskega produkta Gama System® eDocs ver.
4.1.9. mora izvesti ustrezno usposobljena pooblaščena oseba s strani vlagatelja
zahtevka za certifikacijo in je možna le v primeru, da so pri stranki izpolnjene
minimalne zahteve glede strojne opreme (strežnika in odjemalca), operacijskega
sistema, podatkovne baze ter uporabniškega vmesnika, kot je opredeljeno v
Navodilu za namestitev.
Sklep o podaljšanju certifikacije: e-ARS 2019/SW017
Datum certifikacije: 15.7.2019; Veljavnost: 1 leto z možnostjo podaljšanja (do 15. 7. 2020)
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