
Wiele dokumentów firmy muszà prze
chowywaç kilka, niektóre nawet 50 lat 
(dokumenty osobowe pracowników). Im 
wí ksza firma i z d∏u˝szym sta˝em, tym 
bardziej k∏opotliwa jest ich archiwizacja. W 
rozwiàzaniu tego problemu mogà pomóc 
firmy, które na zlecenie przechowujà doku
menty we w∏asnych, specjalnie do tego 
przystosowanych pomieszczeniach. 
Na polskim rynku dzia∏a obecnie kilka 
firm zajmujàcych sí  tego rodzaju dzia∏al
noÊcià. Najwí kszà prywatnà  firmà jest 
Archive Management Solutions (AMS).

Monitorowana droga
Dzia∏alnoÊç firm archiwizacyjnych wyma
ga szczególnej starannoÊci. Na przyk∏ad 
w firmie Archive Managament Solutions 
stosowany jest proces Chain of Custo
dy. Dla bezpieczeƒstwa od poczàtku 
stosowane sà systemy elektronicznego 
zapisywania drogi dokumentów. 
W AMS w momencie powierzania doku
mentów przez klienta spisywany jest 
protokó∏ zawartoÊci, który wprowadza
ny jest do bazy danych. Ka˝de pude∏ko 
otrzymuje kod kreskowy, który umiesz
czany jest równie˝ w protokole, gdzie 
na ˝yczenie klienta mo˝e znajdowaç sí  
jego indywidualny symbol. Dokumenty 
 wyszukiwane sà poprzez nadany przez 
AMS kod kreskowy. Protokó∏ zawiera 
spis dokumentów znajdujàcych si´ w 
pudle, a tak˝e na przyk∏ad nazw´ dzia
∏u, z którego pochodzà dokumenty. 
W protokole wskazywana jest zazwy
czaj data brakowania, czyli zniszczenia 
dokumentów. „Je˝eli tej daty nie ma, 
AMS pyta klienta przynajmniej raz w 
roku, czy ju˝ podjà∏ decyzj́  w sprawie 
brakowania. Przed wyznaczonym ter

minem pracownik AMS kontaktuje si´ 
z danà firmà i upewnia si´, czy mo˝na 
wyznaczone dokumenty zniszczyç. Nisz
czymy tylko wtedy, gdy klient przyÊle 
pisemne potwierdzenie, ˝e sobie tego 
˝yczy”, t∏umaczy Iwona Wa∏ach, dyrek
tor handlowy regionu warszawskiego 
AMS. Ka˝de zniszczenie dokumentów 
jest potwierdzone certyfikatem. Przy 
niszczeniu mo˝e byç obecny klient, 
na jego ˝yczenie proces ten mo˝na 
równie˝ udokumentowaç na taÊmie 
wideo. 

Dost´p do dokumentów
Do ka˝dej umowy do∏àczany jest formu
larz autoryzacyjny. Zawiera on nazwi
ska osób uprawnionych do zamawia
nia i odbioru dokumentów. Formularz 
wskazuje, kto ma dost´p i do jakiego 
rodzaju dokumentów. Gdy zamówie
nie podpisuje osoba nieupowa˝niona, 
AMS niezw∏ocznie zawiadamia o tym 
firm´. Tak˝e kurier, gdy oddaje zamó
wiony dokument przedstawicielowi fir
my, zawsze sprawdza jego to˝samoÊç. 
W momencie oddania i odbioru pud∏a, 
powstaje wydruk ze skanera w dwóch 
kopiach. Jeden otrzymuje klient, drugi 
zostaje w AMS.
W ka˝dej chwili klient AMS mo˝e 
zamówiç dokumenty z archiwum 
przez faks, email lub Internet. Przy 
zamówieniach wymagane sà has∏a i 
nazwa u˝ytkownika.
Gdy pud∏o wraca do archiwum, zmienia 
miejsce lokalizacji. AMS stosuje system 
rozproszenia. Dokumenty jednej firmy 
rozmieszczone sà w ró˝nych miejscach 
w ca∏ym magazynie. Na ˝yczenie klien
ta mo˝e byç inaczej. „Niektóre firmy 

chcà, aby ich dokumenty znajdowa∏y 
si´ w jednym miejscu. Jedna z nich 
poprosi∏a równie˝ o dodatkowe zabez
pieczenie w postaci siatki odgradzajà
cej jej dokumenty od pozosta∏ej cz´Êci 
magazynu”, mówi Iwona Wa∏ach.
Us∏ugi dostarczania dokumentów 
odbywajà si´ w dwóch trybach: stan
dardowym i ekspresowym. Dostawa w 
normalnym trybie trwa do 24 godzin, a 
w ekspresowym 2 godziny. 
AMS oferuje te˝ mo˝liwoÊç skorzysta
nia ze specjalnie przygotowanego 
pokoju audytowego w swojej siedzibie. 
„W momencie, gdy firma potrzebuje 
skorzystaç z dokumentów, na przyk∏ad 
poddawana jest kontroli, wystarczy do 
nas przes∏aç informacje o udost´pnie
niu dokumentów danym osobom. Na 
miejscu jest te˝ mo˝liwoÊç kopiowania, 
faksowania i skanowania dokumen
tów”, mówi Iwona Wa∏ach.

Klatka Faradaya
Kopie bezpieczeƒstwa muszà byç chro
nione w szczególny sposób, poprzez 
umieszczenie ich w specjalnych 
pomieszczeniach sejfowych. W AMS 
jest to du˝y sejf, który jednoczeÊnie spe∏
nia funkcj´ tzw. klatki Faradaya, chro
niàcej przed falami magnetycznymi i 
radiowymi. Jej konstrukcja odporna jest 
na ogieƒ, wybuchy, ci´˝ar gruzu oraz 
wod´ i zalanie. System klimatyzacji i fil
trów kontroluje temperatur ,́ wilgotnoÊç 
i czystoÊç powietrza, a automatycznie 
zamykane drzwi oraz antyw∏amaniowy 
system zabezpieczeƒ chronià przed 
dost´pem osób trzecich. 
Dokumenty mo˝na podzieliç na „mar
twe” i „aktywne”. Martwe to te, z których 
firmy rzadko korzystajà. Aktywne  te, 
po które sí ga sí  cz´Êciej. „Z naszych 
badaƒ wynika, ˝e najcz´Êciej wyko
rzystywane sà dokumenty o terminie 
wa˝noÊci do jednego roku, dwóch lat”, 
mówi Iwona Wa∏ach.
Z us∏ug archiwizacyjnych korzysta 
coraz wi´cej firm, banków i instytucji 
publicznych. 
Klientami AMS sà m.in.: banki, instytu
cje finansowe, kancelarie prawne, firmy 
ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, 
hipermarkety, stacje benzynowe, firmy 
logistyczne. 
Ceny us∏ug archiwizacyjnych sà zró˝ni
cowane. Trudno je porównywaç, gdy˝ 
firmy oferujà bardzo zró˝nicowany 
poziom us∏ug i bezpieczeƒstwa prze
chowywanych dokumentów. 
W AMS cena jest ustalana indywidual
nie z klientem. Koszt archiwizacji jest 
uwarunkowany liczbà dokumentów, a 
tak˝e us∏ugami, którymi klient jest zain
teresowany.  ■

Praktyka bankowa

Archiwa w 
outsourcingu
D∏ugotrwa∏e przechowywanie dokumentów wymaga klimatyzowanych, 
dobrze chronionych pomieszczeƒ, dlatego roÊnie zainteresowanie 
us∏ugami archiwizacyjnymi. 
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Prezentacje

KorzyÊci zewn´trznej archiwizacji

● Redukcja wydatków - zmniejszenie bud˝etu przeznaczonego na przechowywanie akt.
● Zmniejszenie liczby etatów, szkoleƒ i innych kosztów zawiàzanych z utrzymaniem archiwum.
● Lepsza kontrola i ∏atwoÊç dost´pu do archiwizowanych danych. 
●  Pomieszczenia wyspecjalizowanych firm sà przystosowane do tego, aby przechowywane dokumenty  

by∏y odpowiednio chronione. 
●  Firmy archiwizacyjne stosujà specjalne zabezpieczenia, zapewniajàc przechowywanym dokumentom 

pe∏ne bezpieczeƒstwo.


