Архивните услуги
в застраховането.
Дългогодишно партньорство
и нови хоризонти.

„БУЛСТРАД” е основана през 31.07.1961г. Компанията развива всички видове застраховане и
презастраховане, като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар, карго и имуществено застраховане, застраховане на МПС и строително-монтажни рискове, лично застраховане в сектори и др. Предлага богато разнообразие на
повече от 100 вида застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор,
транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации.
През 2007г. Булстрад става част от семейството на „ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е петкратен носител на най-престижното признание
в застрахователния бранш – „Застраховател на годината - Общо застраховане“ (2008, 2009, 2017,
2018, 2019).

Предистория
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е наш партньор вече повече от 10 години. Компанията
разполага със завидно количество документи, резултат от дейността в техните офиси,
позиционирани из цяла България.
Спецификата на дейността, особеностите на бизнес средата и динамиката на процесите в
компанията са предпоставка компанията да потърси партньор, предлагащ услуга по съхраняване
и обработка на архивни документи и тяхното бързо намиране при справки. В последните години
нашето сътрудничество се развива в посока дигитализация.
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Предизвикателството
• Цялостна архивна обработка на огромни количества документи, съхранявани през годините
и заемащи площи в различни по вид помещения – офиси, складови пространства, подземни
помещения.
• Изграждане на нов метод за управление, който да оптимизира оперативните разходи за
поддръжка на архива, да улесни служителите при работа с него и съкрати многократно
времето за намиране на информация.
• Съдействие при преминаване към дигитален начин на работа с документите и архива.

Нашият подход
1. Спешно транспортиране на
натрупания с години архив
Съвместната ни работа започна с успешно
изпълнено предизвикателство за архивна
помощ в кратки срокове:
• За

по-малко

от

месец

която обхваща всички критерии и изисквания на клиента;
• Двустранна комуникация, тясно сътрудничество и неколкократни срещи;

сортирахме,

описахме и извозихме над хиляда кашона
от сграда на клиента, която предстоеше
да бъде реновирана, за да се използва за
реалните им бизнес нужди.

2. Създаване на структура
на архив, подходяща за
застрахователния сектор
Булстрад е компания с множество дирекции и богата клонова мрежа в цялата страна. Създаването на структура, подходяща за
всички тях, бе сериозно начинание. Изборът
на решение премина през следните етапи:
• Запознаване с нуждите на компанията и
• Първоначално предложение за начин на
организация, описание и индексация,
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• Описване на онези документи, които са

използваха, за да организират на видно

в нарушена цялост и не могат да бъдат

място най-новите си документи - тези, с

почистени, но все още подлежат на съх-

които работят през текущата година.

ранение. Описът служи, за да бъдат документирани записите преди последващо
унищожение.

3. Първи резултати с новия
метод на организация
Спецификата на застрахователния сектор
предопределя ежедневна работа с документация с полици, щети, различни счетоводни
документи. Работата с архив включва:
• Процеси по интензивно търсене и физическа доставка на документи, още след
първото вземане;
• Създадената организация (вижте горе)
направи възможно да знаят какви документи имат и точно къде се намират;
• Лесен и бърз достъп до информация - в
зависимост от избрания начин на получаване, разполагат с необходимата им
информация в рамките на минути или
часове.

5. Комуникацията –
основополагаща част за
дългосрочни партньорски
взаимоотношения
Изключително големият документооборот
предразположи към активно и дейно сътрудничество между двете страни, двустранна комуникация и отчет към висшето ръководство
на компанията, както и към различните офиси
и агенции.
С цел улесняване на процеса по работа с архивна информация една от първите ни задачи бе изготвяне на предложение за уеднаквяване на начини, по които да се предава тя.
•

Изготви се специална инструкция с няколко стъпки, която бе съобразена с типологията на документите;

• Тези инструкции в продължение на година се допълваха интензивно, за да се уеднакви и улесни търсенето;
• След одобрение, бе сведена до знанието

4. Освобождаване на офис
пространства от цялата
клонова мрежа в страната
Освободихме десетки различни по вид и пред-

на всички агенции в страната.
В настоящия момент това е жив документ,
който продължава да се обогатява и развива.

назначение помещения с натрупана ценна
и неценна документация из цялата страна,
спазвайки специфични изисквания:
• Изискване на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП” бе описанието на документите, които изнасяме, да се извършва на място в помещенията на клиента в
различни сгради и ситуации;
• Освободеното от архиви пространство
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6. Много по-бързо откриване на търсените документи
След физическото архивиране на документацията вече имахме ясна представа какви са основните видове документи на клиента.
Изготвихме параметризация в онлайн вариант с повече от 10 на брой полета за търсене. Полетата са конкретни за различните видове документи. Това позволява за секунди да разполагаме с
точни указатели за местоположението на търсения документ в архивохранилището.

7. Изпълнение на разнообразни архивни дейности
• Изпълнение на заявки качествено и в срок;
• Описание на документи;
• Други дейности, свързани с процеса с цел удовлетворяване на клиентската нужда (научете
повече за услугите ни).

8. Дигитална трансформация за още по-бърз достъп
От средата на 2017 година проектът бе разширен в нова посока - към използваните услуги
добавихме дигитализация. На дигитализация подлежат онези видове хартиени документи,
които използват най-често в ежедневната си работа.
• С цел оптимизация на обема (GB) сканирана информация бяха определени правила, според
които само една част от документите подлежи на сканиране и индексиране;
• Сканираните документи организираме в информационен архив;
• Обработените документи се предават ежедневно чрез защитен електронен канал;
• Осигуряване на постоянен онлайн достъп.
• Допълнителен модул към DocsOnLine, който позволява лесен импорт на документите
и данните в използвания от клиента софтуер за управление на документи и документни
процеси.

9. Качествен контрол на данните
За да гарантираме максимална точност и
бърза реакция при открити разминавания:
• Сведохме човешкия фактор до минимум;
• Изградихме допълнителен процес на
верификация, който позволява да се
провери пълното съответствие с друга
база данни.

www.nacorp-bg.com
“National Archives Corp” Ltd.

|

+359 896 553 523

info@nacorp-bg.com

Bulgaria – Sofia, 2129, Ravno Pole village, Industrial area

|

ID: 175099086, VAT: BG175099086

4

Използвани услуги
Булстрад аутсорсва цялостно архивния процес, за да постигне поставените
цели пред организацията. Използват пълна гама услуги на Национални Архиви Архивиране, съхранение, дигитализиране на документи, софтуерни решения,
хостинг, справки, унищожаване на документи.

Резултати
Вече 10 години ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИН-

• Висока информационна сигурност;

ШУРЪНС ГРУП” са наши клиенти. Основен

• Освобождаване на физическо простран-

принос са изградените през годините парт-

ство;

ньорство и доверие чрез бързото и качестве-

• Дигитализация на оперативната доку-

но обслужване, непрестанната комуникация,

ментация на клиента за ускоряване на

даване и получаване на обратна връзка, гъв-

достъпа;

кавостта, с която подхождаме в различните
ситуации и от двете страни.

• Предаване на информацията от документите в електронен вид, който освен готов

• Изграждане на стройна система, служе-

за директен импорт в техен софтуер, е то-

ща за вътрешно архивиране;

чен в съдържанието си.

• Бързо и ефективно достигане до информация;

„Избирайки „Национални Архиви“ за аутсорсване на нашата
документация ни помогна и помага по лесен начин да намерим
много бързо необходимите ни архивни документи, ползвайки
модерните технологии и единна електронна система, съдържаща
опис на всичките ни документи. Установените търговски
отношения между двете дружества почиват на взаимно доверие,
разбирателство и сътрудничество.“
А. Михайлова,
Директор Дирекция „Икономическа“,
ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
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