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РЕФЕРАТ 

Мирзаханова Артёма Олеговича 

ПЕРЕХОД ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ЭЛЕКТРОННОМУ 

ДОКУМЕНТООБОРОТУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «АРДИС») 

Дипломная работа посвящена истории внедрения электронного 

документооборота (ЭДО) в Республике Беларусь. В работе приводятся примеры 

перехода на  ЭДО в государственные органы Республики Беларусь, а также 

пример внедрения ЭДО в ЗАО “Ардис”. Объём дипломной работы – 71 

страница. В работе имеются 5   приложений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, 

ЭЛЕКТРОННАЯ БЕЛАРУСЬ, ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, 

СИСТЕМА “Е1 ЕВФРАТ ”. 

Цель дипломной работы: определить основные черты   процесса 

внедрения электронного документооборота в  Республике Беларусь. 

Актуальность данной работы заключается в том, что переход к ЭДО в 

государственных органах и  организациях Республики Беларусь является 

важным этапом в рамках совершенствования системы межведомственного 

взаимодействия, и координации деятельности государственных органов  и иных 

государственных организаций. 

Объектом  исследования в данной работе является электронная  система  

документооборота, используемая в ЗАО “Ардис”. Предметом же исследования 

являются процесс перехода на электронный документооборот в ЗАО “Ардис”. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день внедрение 

ЭДО является одним из самых эффективных способов совершенствования 

документооборота в организации. Одними из популярных систем ЭДО в 

Республике Беларусь является: “Дело” (Россия), “Канцлер” (Беларусь), “Е1 

Евфрат” (Россия), “Directum” (Россия). Система “Е1 Евфрат”  используемая в 

организации ЗАО "Ардис" на сегодняшний день является одной из самых 

удобных и эффективных систем электронного документооборота. Она 

позволяет построить полноценную систему управления документами в 

организации, способна улучшить исполнительскую дисциплину, сэкономить 

время на всех этапах деятельности сотрудников, создать единое 

информационное и управленческое пространство на предприятии. 
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ABSTRACT 
Mirzachanova Artyoma Olegovicha 

THE TRANSITION FROM TRADITIONAL TO ELECTRONIC 

DOCUMENT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATIONS OF 

THE REPUBLIC OF BELARUS (FOR EXAMPLE, THE CLOSED 

JOINT-STOCK COMPANY ARDIS) 

The thesis is dedicated to the history of the introduction of electronic document 

management (EDM) in the Republic of Belarus. The work gives examples of the 

transition to electronic document circulation in the state bodies of the Republic of 

Belarus are given, as well as an example of the introduction of EDM in CJSC 

“Ardis”. The volume of the thesis work – 71 page. There are 5 applications in the 

work. 

KEY WORDS: ELECTRONIC DOCUMENT REFERENCE, ELECTRONIC 

BELARUS, ELECTRONIC GOVERNMENT, THE "E1 EUPHRATES" SYSTEM. 

The purpose of the thesis: to determine the main features of the process of 

introducing EDM in the Republic of  Belarus. 

The relevance of this work is that the transition to EDM in state bodies and 

organizations of the Republic of Belarus is an important stage in the improvement of 

the system of interagency cooperation and coordination of the activities of state 

bodies and other state organizations. 

The object of research in this work is the electronic document management 

system used in CJSC “Ardis”. The subject of the same study is the process of 

transition to electronic document circulation in CJSC “Ardis”. 

Summing up, we can conclude that to date, the introduction of EDM is one of 

the most effective ways to improve the document flow in the organization. One of the 

popular EDM systems in the Republic of Belarus is: "Delo" (Russia), "Kancler" 

(Belarus), The "E1 Evfrat" system (Russia), "Directum" (Russia). The "E1 Evfrat" 

system used in the organization of CJSC "Ardis" today is one of the most convenient 

and efficient systems of electronic document management. It allows to build a full-

fledged document management system in the organization, can improve the 

performance discipline, save time at all stages of the activities of employees, create a 

single information and management space in the enterprise. 
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РЭФЕРАТ 

Мірзаханова Арцёма Алегавіча 

ПЕРАХОД АД ТРАДЫЦЫЙНАГА ДА ЭЛЕКТРОННАГА 

ДАКУМЕНТАЗВАРОТУ Ў АРГАНІЗАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ЗАКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА 

ТАВАРЫСТВА «АРДЫС») 

Дыпломная праца прысвечана гісторыі ўкаранення электроннага 

дакументазвароту (ЭДЗ)  у Рэспубліцы Беларусь. У працы прыводзяцца 

прыклады пераходу на ЭДА ў дзяржаўныя органы Рэспублікі Беларусь, а 

таксама прыклад ўкаранення ЭДЗ у ЗАТ "Ардыс". Аб'ём дыпломнай працы – 71 

старонка. У працы маюцца 5 прыкладанняў. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ЭЛЕКТРОННЫ ДАКУМЕНТААБАРОТ, 

,ЭЛЕКТРОННАЯ БЕЛАРУСЬ, ЭЛЕКТРОННЫ ЎРАД, СIСТЭМА “Е1  

ЕЎФРАТ”. 

Мэта дыпломнай працы: вызначыць асноўныя рысы працэсу ўкаранення 

ЭДЗ у Рэспубліцы Беларусь. 

Актуальнасць дадзенай работы заключаецца ў тым, што пераход да ЭДЗ у 

дзяржаўных органах і арганізацыях Рэспублікі Беларусь з'яўляецца важным 

этапам у рамках удасканалення сістэмы міжведамаснага ўзаемадзеяння і 

каардынацыі дзейнасці дзяржаўных органаў і іншых дзяржаўных арганізацый. 

Аб'ектам даследавання ў дадзенай працы з'яўляецца электронная сістэма 

дакументазвароту, выкарыстоўваная ў ЗАТ "Ардыс". Прадметам жа 

даследавання з'яўляюцца працэс пераходу на ЭДА ў ЗАТ "Ардыс". 

Падводзячы вынік, можна зрабіць выснову, што на сённяшні дзень 

ўкараненне электроннага дакументазвароту з'яўляецца адным з самых 

эфектыўных спосабаў ўдасканалення дакументазвароту ў арганізацыі. Аднымі з 

папулярных сістэм электроннага дакументазвароту з'яўляецца: "Справа" (Расія), 

"Канцлер" (Беларусь),  "Е1 Еўфрат" (Расія), "Directum" (Расія). Сістэма "Е1 

Еўфрат" выкарыстоўваная ў арганізацыі ЗАТ "Ардыс", на сённяшні дзень 

з'яўляецца адной з самых зручных і эфектыўных  сістэм 

электроннага дакументаабароту. Яна дазваляе пабудаваць паўнавартасную 

сістэму кіравання дакументамі ў арганізацыі, здольная палепшыць 

выканальніцкую дысцыпліну, зэканоміць час на ўсіх этапах дзейнасці 

супрацоўнікаў, стварыць адзіную інфармацыйную і кіраўніцкае прастору на 

прадпрыемстве. 

 

 


