
ADOC.lt pristatymas 





 

 

Paslauga skirta organizacijoms, 
institucijoms ir įstaigoms, 
kurios: 

1. neturi dokumentų valdymo 
sistemos, arba 

2. turima sistema nėra 
pritaikyta pasirašyti 
dokumentus „ADOC“ 
elektroninio dokumento  
formatu. 

 

ADOC.lt 

tai: 



ADOC.lt funkcionalumas 

• Gaunamų ir siunčiamų dokumentų registravimas; 
• Dokumentų saugojimas atskirose bylose; 
• Grupė vartotojų gali pasiekti ir valdyti bendrus 

dokumentus; 
• Pasirašyti dokumentą elektroniniu parašu „ADOC“ formatu; 
• Vienos pasirašymo operacijos metu pasirašyti keletą ar net 

kelioliką dokumentų; 
• Vartotojams suteikiama valstybinių įstaigų kontaktų bazė; 
• Kontaktų valdymas; 
• Elektroninių dokumentų nuorodų išsiuntimas elektroniniu 

paštu pasirinktam kontaktui/-ams. 





• Galima registruoti gaunamus dokumentus ir 
juos priskirti byloms 

• Peržiūrėti ir filtruoti visų gautų dokumentų 
sąrašą 

• Užregistruotą dokumentą galima pasirašyti    
el. parašu 

• Nuorodą į užregistruotą dokumentą galima 
persiųsti el. paštu kitam asmeniui 

Padeda tvarkyti gaunamus dokumentus 



Naujo gauto dokumento registravimas 



Gaunamų dokumentų sąrašas 



Gauto dokumento pasirašymas elektroniniu parašu 



Gauto dokumento nuorodos persiuntimas el.paštu 



• Galima registruoti siunčiamus dokumentus ir 
juos priskirti byloms 

• Peržiūrėti ir filtruoti visą siunčiamų 
dokumentų sąrašą 

• Išsaugotą dokumentą galima pasirašyti el. 
parašu „ADOC“ formatu 

• Nuorodą į išsaugotą dokumentą galima el. 
pašto adresu išsiųsti kitam asmeniui 

Padeda tvarkyti siunčiamus dokumentus 



Siunčiamas dokumentas 



Siunčiamų dokumentų sąrašas 



Siunčiamo dokumento pasirašymas elektroniniu parašu 



Elektroninio dokumento nuorodos persiuntimas el.paštu 



• ADOC.lt sistemoje galima susikurti dokumentų 
bylas pagal organizacijoje naudojamą bylų 
struktūrą 

• Kiekvieną dokumentą galima priskirti bylai 

• Galima peržiūrėti byloje esančių dokumentų 
sąrašą 

 

Leidžia grupuoti el. dokumentus į bylas 



Bylų sąrašas 



Bylos turinys 



• ADOC.lt sistemoje galima išsaugoti 
organizacijos darbuotojų bei kitų įstaigų, su 
kuriomis vykdomas dokumentų apsikeitimas, 
kontaktus. 

• Persiunčiant nuorodą į el. dokumentą, gavėją 
galima pasirinkti iš sistemoje esančio sąrašo, 
taip pagreitinant darbą. 

 

Padeda tvarkyti kontaktus 



Valstybinių įstaigų kontaktų sąrašas 



Įstaigos kontaktas 



Naujas darbuotojo kontaktas 



• ADOC.lt sistemoje įkeltus dokumentus galima 
pasirašyti „ADOC“ formatu 

• Pasirašant dokumentą elektroniniu parašu, 
galima pasirinkti parašo paskirtį, pvz. nurodyti, 
kad dokumentas vizuojamas, registruojamas, 
suderinamas ir pan. 

 

Leidžia pasirašyti ir išsiųsti „ADOC“ elektroninius dokumentus 



Dokumento pasirašymas elektroniniu parašu („ADOC“) su paskirtimi 





 

 

• Tai svetainė, kurioje 
elektroninių dokumentų 
valdymo paslaugomis 
naudojasi registruoti 
naudotojai. 

• Visas funkcionalumas 
pasiekiamas per Interneto 
naršyklę. 

 

 

ADOC.lt 



 
Laikas klausimams! 

Daugiau informacijos: info@doclogix.lt 
Naujų naudotojų registracija:  
https://www.adoc.lt/Account/Register.aspx 


