
eNaročanje – digitalizacija poslovanja od 

naročila do računa

Največje slovensko omrežje varne in zakonsko skladne eIzmenjave



Faze uvedbe nabavnega procesa



Ključne 
prednosti 

eNaročanja

Hitrejša in varna hramba, večja 

varnost 

Hitrejše poslovanje s 

krajšimi odzivnimi časi

Sledljivost procesov, 

centralizacija informacij

Avtomatizacija in 

integracija postopkov, 

povezanih z eNaročanjem

Večja učinkovitost in 

zmanjšanje človeških napak

Zmanjšanje stroškov



eSLOG 2.0 dokumenti v procesu eNaročanja
PONUDNIK VARNE EPOTI
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Globalni standardi za 

elektronsko izmenjavo

Globalna sinhronizacija 

podatkov 

Globalni standard 

za identifikacijo

• eIzmenjava 

• Katalog Artiklov 

• Sledljivost pošiljk -
Logchain

• eRačuni

• Odnosi med podjetji

• Naročanje 

• Transport in Dostave 

• Označevanje  
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Kako začeti?

• Odločitev za uvedbo eNaročanja

• Priprava projekta uvedbe eNaročanja

• Ureditev matičnih podatkov podjetja

• Pravilno izbrana poslovno informacijska 
rešitev

• Potrebujemo ponudnika varnih ePoti

• Vpis v Nacionalni register ePoslovanja

• eHramba dokumentov

• Začetek prejema in pošiljanja 
eDokumentov



Pregled celotnega seznama vaših dobaviteljev oziroma kupce

Analiza stanja na podlagi poslanega obrazca (katero programsko rešitev uporabljajo, 
struktura dokumenta)

Določimo tip dokumenta

Na podlagi analize določimo partnerje v tri večje skupine

Dobaviteljem se pošlje dopis – obvestilo o prehodu EDI naročanje.

Izvedba tehnične delavnice za stranke oziroma partnerje 

Z vsakim dobaviteljem se posebej uskladimo o EDI formatih, testiranjih in prehodu v produkcijo.

Vključevanju vaših partnerjev



bizBox portal eNaročanje -pomoč podjetjem, ki nimajo svoje rešitve
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enoten repozitorij dokumentov  (eHramba)
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