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Відповідаємочитачам
Електроннареєстрація та облік документів
До 2011 року я вела паперовіжурнали реєстраціївхідноїта вихідної
документації. За наказомдиректора, з січня 2011 року перейшлана
електроннуреєстраціюі облік документів, створившивідповіднубазу даних у
програмі Exсel. Щомісяцяя проводжуархіваціюбази даних на електронному
носії (флешці). Чи потрібнороздруковуватиелектронніжурнали реєстрації
(реєстри)? Як часто це слід робити? Чи потрібноїх прошиватиі завіряти
печаткою? Якщо під час перевірки, контролюючіорганизахочутьздійснити
виїмку того чи іншогожурналу, я можу надатироздруковануверсію
електронногореєстру? Чи матиме такий документюридичнусилу?
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Автоматизованаформа реєстраціїдокументівмає суттєві перевагинад
традиційнимипаперовимиформами— картотечноюта журнальною, адже вона
дає можливістьформуватина підприємствієдиний центральнийбанк даних,
доступдо якого можливийз будь-якого комп’ютера, підключеногодо локальної
мережі.
Як правило, з метою впровадженняна підприємствіавтоматизованоїреєстрації
документівзастосовуютьготові інформаційнісистеми, які пропонуєсучасний
ринок програмнихпродуктів. Такі системизабезпечуютьне лише реєстрацію, а
й оперативнийконтрольта пошук документів. Втім, якщо придбанняготової
автоматизованоїінформаційноїсистеми неможливечерез обмеженіфінансові
можливостіабо недоцільнечерез невеликийобсяг документообігу
підприємства, як найпростішийваріантавтоматизованоїреєстрації, може
використовуватисятаблиця, створенау програмі Excel. У цьому разі традиційні
паперовіжурнали або картотекустворюватине потрібно, адже електронна
база даних повністю замінюєжурнали реєстраціїта реєстраційнікартотеки
традиційноготипу.
Роздруковуватиелектронніреєстри не обов’язково, адже вони мають таку ж
юридичнусилу, як і паперовікопії. На проханняконтролюючихорганів для
перевіркиможна надати доступ до електронноїбази (банку) даних, і цього буде
цілком достатньо.
Традиційнажурнальнаформа реєстраціїдокументіввважається
нераціональноюі має ряд суттєвих недоліків, оскількиускладнюєконтрольза
виконаннямдокументів. Крім того, при використаннітакої реєстраційноїформи
доводитьсязаводитиокреміжурнали для реєстраціївхідних, вихідних та
внутрішніхорганізаційно
-розпорядчихдокументів.
Нумеруються, прошиваютьсяі завіряютьсяпечаткою тільки сторінки
реєстраційнихжурналів, у яких ведеться облік документівз грифом
обмеженогодоступу, зокрематих, що містять державнуабо комерційну
таємницю. Ця вимогапередбаченачинним законодавствомУкраїни. А на
реєстраційніформи, у яких ведеться облік несекретноїдокументації, зокрема
вхідноїта вихідноїкореспонденції
, такі вимоги не поширюються.
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