РЕФЕРАТ
Шахрай Анастасия Александровна
Организация архива электронных документов
(на примере Общества с ограниченной ответственностью «Вестинтертранс»)
Объем дипломной работы составляет 65 страниц, 2 приложения, 72
наименования использованных источников и литературы.
Ключевые
слова:
ЭЛЕКТРОННЫЙ
АРХИВ,
ООО
«ВЕСТИНТЕРТРАНС», ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОХРАННОСТИ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АУТЕНТИЧНОСТИ,
АРХИВ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Актуальность темы состоит в том, что для большинства предприятий
целесообразным решением проблемы организации работы с крупными
объемами документов является перевод документации предприятия в
электронный вид и создание электронного архива. Именно электронные архивы
становятся необходимыми условиями эффективной информационной
поддержки работы предприятия в настоящее время.
Цель дипломной работы: составление рекомендаций для организации
архива электронных документов в ООО «Вестинтертранс».
Объект исследования – архив электронных документов.
Предмет исследования – эффективность архива электронных документов.
В основе исследования лежит системный подход. В ходе написания
дипломной работы применялись общие научные (философские) методы:
анализ, синтез, индукция, дедукция и обобщение. А также применялись
специально-исторические
методы:
историко-генетический,
историкосистемный, историко-структурный, историко-сравнительный.
В ходе дипломного исследования архивного хранения документов в ООО
«Вестинтертранс» были выявлены проблемы с размещением дел, а именно
нехватка места для хранения архивных документов. С целью устранения
данных проблем были выработаны рекомендации: внедрить систему
электронного архива. Также были найдены пути решения проблемы
обеспечения
сохранности
электронных
документов
для
ООО
«Вестинтертранс»,
выявлены
оптимальные
возможности
внедрения
электронного архива, проведен расчет экономической эффективности
внедрения системы электронного архива.
Результаты исследования разработаны автором дипломной работы лично
и основаны на самостоятельных выводах. Другие авторы в его проведении
участия не принимали.
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РЭФЕРАТ
Шахрай Анастасія Аляксандраўна
Арганізацыя архіва электронных дакументаў
(на прыкладзе Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Вестінтэртранс»)
Аб'ѐм дыпломнай працы складае 65 старонак, 2 дадатку, 72 найменне
выкарыстаных крыніц і літаратуры.
Ключавыя словы: ЭЛЕКТРОННЫ АРХІЎ, ТАА «ВЕСТІНТЭРТРАНС»,
ЭЛЕКТРОННЫ
ДАКУМЕНТ,
ЗАБЕСПЯЧЭННЕ
ЗАХАВАНАСЦІ,
ЗАБЕСПЯЧЭННЕ
АУТЭНТЫЧНАСЦІ,
АРХІЎ,
ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ
ТЭХНАЛОГІІ.
Актуальнасць тэмы складаецца ў тым, што для большасці
прадпрыемстваў мэтазгодным рашэннем праблемы арганізацыі працы з
буйнымі
аб'ѐмамі
дакументаў
з'яўляецца
пераклад
дакументацыі
прадпрыемства ў электронны выгляд і стварэнне электроннага архіва. Менавіта
электронныя
архівы
становяцца
неабходнай
ўмовай
эфектыўнай
інфармацыйнай падтрымкі працы прадпрыемства ў цяперашні час.
Мэта дыпломнай працы: складанне рэкамендацый для арганізацыі архіва
электронных дакументаў у ТАА «Вестінтэртранс».
Аб'ект даследавання - архіў электронных дакументаў.
Прадмет даследавання - эфектыўнасць архіва электронных дакументаў6.
У аснове даследавання ляжыць сістэмны падыход. У ходзе напісання
дыпломнай працы ўжываліся агульныя навуковыя (філасофскія) метады: аналіз,
сінтэз, індукцыя, дэдукцыя і абагульненне. А таксама ўжываліся спецыяльнагістарычныя метады: гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, гісторыкаструктурны, гісторыка-параўнальны.
У ходзе дыпломнага даследавання архіўнага захоўвання дакументаў у
ТАА «Вестінтэртранс» былі выяўлены праблемы з размяшчэннем спраў, а
менавіта недахоп месца для захоўвання архіўных дакументаў. З мэтай
ліквідацыі гэтых праблем былі выпрацаваны рэкамендацыі: укараніць сістэму
электроннага архіва. Таксама былі знойдзены шляхі вырашэння праблемы
забеспячэння захаванасці электронных дакументаў для ТАА «Вестінтэртранс»,
выяўлены аптымальныя магчымасці ўкаранення электроннага архіва,
праведзены разлік эканамічнай эфектыўнасці ўкаранення сістэмы электроннага
архіва.
Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і
заснаваныя на самастойных высновах. Іншыя аўтары ў яго правядзенні ўдзелу
не прымалі.
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ABSTRACT
Shakhrai Nastassia Aliaksandrauna
Electronic Records Archives Management
(as illustrated by Limited liability company «Westintertrans»)
The amount of the diploma work is 65 pages, 2 appendices, 72 names of used
sources and literature.
Keywords: ELECTRONIC ARCHIVE, OOO «WESTINTERTRANS»,
ELECTRONIC RECORD, PROTECTION ENSURING, AUTHENTICITY
ENSURING, ARCHIVE, INFORMATION TECHNOLOGY.
The relevance of the topic is that digitalization of business records and creation
of electronic archives is a viable option for most enterprises as far as the topic of
paperwork is concerned. Currently electronic archives are becoming necessary
conditions for effective informational support of an enterprise.
The aim of the diploma work is to make recommendations for electronic
records archives management at LLC «Westintertrans».
The object of the research is electronic records archives.
The matter of the research is effectiveness of electronic records archives.
The core of the research is based on systematic approach. During the writing of
the diploma work following general scientific (philosophical) methods were used:
analysis, synthesis, induction, deduction and generalization. Also the following
specific historical methods: historical-genetic method, historical-systematic method,
historical-structural method, historical-comparative.
During the diploma research of documents archiving at LLC «Westintertrans»
the problems with case arrangement (lack of space to keep the documentation) were
found. In order to resolve these problems the following recommendations were given:
to implement the electronic records system. Also the solutions to resolve the
problems of protection the electronic documents of LLC «Westintertrans» were
found as well as the optimal possibilities of implementation of electronic archive, the
calculation of economic efficiency of the electronic archive system implementation
was conducted.
The results of the research were designed by the author of the diploma work
and were based on personal conclusions. Other authors did not take part in the
conduction of the result of the research.
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