NAROČILNICA ZA STORITEV »Arhiviraj.si e-račun«
Storitev »Arhiviraj.si e-račun« omogoča hrambo elektronskih računov, ki jih poslovni subjekti izmenjujejo
preko elektronskih bančnih poti ali nekaterih drugih posrednikov e-poti.
Naročilnico za storitev »Arhiviraj.si e-račun« izpolni in potrdi zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma
poslovnega subjekta (v nadaljevanju: naročnik):

Naziv podjetja:

Matična številka:

Naslov:

ID za DDV:

Pošta in kraj:

Zakoniti zastopnik:

V spodnjem seznamu označite banko oziroma drugega posrednika e-poti, preko katerega boste izmenjevali
e-račune in preko katerega želite e-račune posredovati v sistem Arhiviraj.si ter izpolnite potrebne podatke1:

Naziv banke oz. posrednika

Št. transakcijskega računa

Hramba e-računov

Nova ljubljanska banka d.d.

SI56

Prejeti

Izdani

Abanka d.d.

SI56

Prejeti

Izdani

Addiko Bank d.d.

SI56

Prejeti

Izdani

UniCredit Banka Slovenija d.d.

SI56

Prejeti

Izdani

SKB banka d.d.

SI56

Prejeti

Izdani

Banka Sparkasse d.d.

SI56

Prejeti

Izdani

Soft d.o.o. (MojArhiv)

SI56

Prejeti

Izdani

Opal d.o.o. (Oppis)

SI56

Prejeti

Izdani

Izberite banko oziroma posrednika, preko katerega želite posredovati e-račune v sistem Arhiviraj.si, vpišite številko transakcijskega
računa in označite katero vrsto računov (prejeti/izdani) želite posredovati v sistem hrambe Arhiviraj.si.
1

Naročnik imenuje naslednjo pooblaščeno osebo2 za uporabo storitev »Arhiviraj.si e-račun« ter za
upravljanje uporabnikov in njihovih pravic:
Ime in priimek

e-naslov

tel. številka

E:

T:

Uporabniki storitev3 »Arhiviraj.si e-račun«:

Ime in priimek uporabnika

e-naslov

1.

Dostop do
e-računov
Prejeti
Izdani

Uporabnik že ima
digitalno potrdilo4
DA
NE

Če uporabnik že ima kvalificirano digitalno potrdilo in ga želi uporabljati tudi za dostop do storitev
»Arhiviraj.si e-račun«, nam posredujete razpoznavni odtis (thumbprint)5 digitalnega potrdila:

Ime in priimek uporabnika
2.

e-naslov

Dostop do
e-računov
Prejeti
Izdani

Uporabnik že ima
digitalno potrdilo
DA
NE

Če uporabnik že ima kvalificirano digitalno potrdilo in ga želi uporabljati tudi za dostop do storitev
»Arhiviraj.si e-račun«, nam posredujete razpoznavni odtis (thumbprint) digitalnega potrdila:

2

Oseba, ki na strani naročnika pooblaščena za sporočanje podatkov o novih uporabnikih, morebitnem preklicu uporabnikov ter za
posredovanje zahtevkov za rokovanje z dokumenti (npr. posredovanje zahtevka za izbris dokumentov po preteku roka hrambe).
3 Uporabnik ima, skladno s standardno nastavitvijo sistema Arhiviraj.si, naslednje uporabniške pravice: shranjevanje dokumentov,
tiskanje dokumentov, pošiljanje po e-pošti.
4 Če uporabnik že ima katero od kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, POŠTA®CA, AC NLB), ga lahko uporabi tudi za dostop do
storitev »Arhiviraj.si e-račun«. V kolikor uporabnik še ni imetnik digitalnega potrdila, mu bo le-tega ob odprtju uporabniškega računa
izdal Mikrocop, skladno z veljavnim cenikom.
5 Razpoznavni odtis ali »thumbprint« je enolična 40 znakov dolga razpoznavna oznaka vašega digitalnega potrdila, ki je zapisana v
obliki 20 parov znakov. Podatke o tej oznaki potrebujemo za lažje in hitrejše vključevanje uporabnikov v storitev Arhiviraj.si.
Podatke o razpoznavnem odtisu lahko najdete, če v spletnem brskalniku, npr. Internet Explorer, kliknete na meni Orodja/Tools in
izberete Internetne možnosti/Internet Options. Kliknite na zavihek Vsebina/Content in na gumb Certifikati/Certificates. Izberite digitalno
potrdilo, ki ga boste uporabili in kliknite na gumb Pogled/View. Podatek o razpoznavnem odtisu najdete v zavihku Podrobnosti/Details,
če izberete polje Razpoznavni odtis/Thumbprint.
Če podatka ne poznate, pustite polje prazno. Po prejemu podpisane naročilnice vas bo kontaktiral Mikrocopov oddelek za pomoč
uporabnikom.

Storitve »Arhiviraj.si e-račun« se obračunavajo mesečno po spodnjem ceniku, glede na dejansko porabo.
Cene storitev Arhiviraj.si so izražene v EUR in ne vključujejo DDV. DDV po zakonsko določeni stopnji se
obračuna dodatno in ga plača naročnik.
Cenik storitev »Arhiviraj.si e-račun«6
Vrsta storitve

obračunska enota

Cena v EUR

mesec

6,00 €

e-račun

0,0300 €

e-račun/mesec

0,0002 €

Hramba e-računov v sistemu Arhiviraj.si8 (od 1 do 20 GB)

GB

8,00 €

Hramba e-računov v sistemu Arhiviraj.si (od 20 do 50 GB)

GB

7,20 €

Hramba e-računov v sistemu Arhiviraj.si (od 50 do 125 GB)

GB

6,40 €

Hramba e-računov v sistemu Arhiviraj.si (od 125 do 300 GB)

GB

5,60 €

Hramba e-računov v sistemu Arhiviraj.si (od 300 do 700 GB)

GB

4,80 €

Hramba e-računov v sistemu Arhiviraj.si (od 700 GB do 1,5 TB)

GB

4,00 €

Hramba e-računov v sistemu Arhiviraj.si (od 1,5 TB do 3,5 TB)

GB

3,20 €

Hramba e-računov v sistemu Arhiviraj.si (nad 3,5 TB)

GB

2,20 €

Izdaja digitalnega potrdila

kos

10,00 €

Mesečna

naročnina7

na storitev »Arhiviraj.si e-račun« (vključuje 2 uporabniška dostopa)

Uvoz e-računa v sistem Arhiviraj.si in časovno žigosanje
Zagotavljanje revizijske sledi in avtentičnosti e-računov celoten čas hrambe

Izvajalec storitve »Arhiviraj.si e-račun« je Mikrocop d.o.o., Industrijska 1, 1000 Ljubljana, ID za DDV
SI96627751, ki ga zastopa direktorica Simona Kogovšek.
Naročnik s podpisom te naročilnice izjavlja, da je seznanjen in v celoti soglaša z veljavnimi splošnimi pogoji
za izvajanje storitve Arhiviraj.si, ki so sestavni del naročilnice. Naročnik se obvezuje, da bodo od njega
pooblaščeni uporabniki ravnali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in gradiva, z veljavnimi
splošnimi pogoji in ponudnikovimi navodili.
Če za dokumentarno gradivo naročnika veljajo posebni poslovni ali pravni pogoji, mora z izvajalcem storitev
namesto te naročilnice skleniti posebno pogodbo.
Pogodbeno dokumentacijo (izpolnjeno in podpisano naročilnico ter podpisan Elaborat) nam v dveh (2)
izvodih posredujete na naslov Mikrocop d.o.o., Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana.

6

(kraj in datum)

(podpis odgovorne osebe naročnika)

(kraj in datum)

(podpis odgovorne osebe izvajalca)

Cenik velja od 1.5.2018 do sprememb.
Mesečna naročnina omogoča uporabo zakonsko skladne storitve elektronske hrambe Arhiviraj.si, ki je certificirana pri Arhivu RS.
Mesečna naročnina vključuje dva uporabniška dostopa, dodatni uporabniški dostopi se obračunajo po ceni 12,50 € brez DDV oziroma
po obračunskem razredu skladno z obstoječo Pogodbo o uporabi storitev Arhiviraj.si, v kolikor naročnik v sistemu hrani tudi druge vrste
dokumentacije.
8 Zasedenost diskovnega prostora se obračuna glede na dejansko porabo prostora, ki ga zasedejo dokumenti v sistemu. Primer 1: Če
dokumenti v sistemu Arhiviraj.si skupno zasedajo 0,70 GB prostora, znaša strošek hrambe dokumentov v sistemu Arhiviraj.si 5,60 €
brez DDV (0,70 GB x 8,00 € = 5,60 €). Primer 2: Če dokumenti v sistemu Arhiviraj.si skupno zasedajo 23,4 GB prostora, znaša strošek
hrambe dokumentov v sistemu Arhiviraj.si 168,48 € brez DDV (23,4 GB x 7,20 € = 168,48 €).
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