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Autorių teisės  

 

Autoriaus teisės saugomos 

„DocLogix“ autoriaus teisės © 2018 m. UAB „DocLogix“. 

Visos teisės saugomos. 

Viskas, įskaitant programinę įrangą, rinkmenų formatus bei garsą ir vaizdą, gali būti naudojama pagal taikomą 

programinės įrangos licencijos sutartį; esama UAB „DocLogix“ ir (ar) trečiosioms šalims priklausančios 

konfidencialios ir nuosavybės informacijos, saugomos autoriaus teisių ir komercinių paslapčių apsaugos teisės 

aktų, ji negali būti teikiama ar kitaip padaroma prieinama be tinkamo leidimo. 

Valdžios institucijoms naudojant, platinant ar atskleidžiant medžiagą taikomi apribojimai, nurodyti DFARS 

Techninių duomenų ir kompiuterinės programinės įrangos 252.227-7013 straipsnio c skyriaus 1 skirsnio ii 

skiltyje ar Komercinės kompiuterių programinės įrangos c skyriaus 1 ir 2 skirsniuose. -- Saugomos teisės 48 CFR 

52.227-19, kai taikoma. 
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1. PRADŽIA 

Parsisiuntus „DocLogix“ mobiliąją programėlę skirtą operacinę sistemą „Android“ turintiems išmaniesiems telefonams 

ir atsidarius ją pirmą kartą rodomas langas su prisijungimo į „DocLogix“ sistemą nustatymais. Šiame žingsnyje reikia 

suvesti dokumentų valdymo sistemos adresą, savo prisijungimo vardą bei slaptažodį, taip pat galima pasirinkti vartotojo 

sąsajos kalbą.  

 

1.1. PRISIJUNGIMAS 

Atsidariusiame lange įveskite DocLogix serverio adresą (jeigu nežinote, paprašykite 

savo sistemos administratoriaus), savo Vartotojo vardą ir Slaptažodį.  

Užpildžius visą informaciją, spustelėkite Prisijungti.  

Vartotojas sėkmingai prisijungia. Parodomas pagrindinis mobiliosios programėlės 

puslapis (Mano užduotys) su einamosiomis naudotojo užduotimis.  
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2. DARBAS SU DOKUMENTO UŽDUOTIMIS 

Prisijungus prie „DocLogix“ mobiliosios programėlės yra matomos aktyvios 

dokumentų užduotys. Lango viršuje skliausteliuose rodomas bendras užduočių 

skaičius. Dešiniajame šone esanti paieškos piktograma atidaro paieškos lauką virš 

oranžinės juostos. 

Sąrašo elementas formuojamas iš:  

 Datos, iki kada reikia atlikti užduotį (jei tokia yra); 

 Užduoties pavadinimo (pastorintas šriftas); 

 Dokumento pavadinimo; 

 Jei užduotį vėluojama atlikti, naudojama raudona šauktuko piktograma eilutės 

kairiajame krašte. 

Detalus peržiūros langas atidaromas paspaudus bet kur ant sąrašo elemento.  

 

Papildomas apačioje atsidarantis meniu 

Dešiniajame kampe paspaudus ant tritaškio, iškviečiamas papildomas apačioje 

atsidarantis meniu su šiomis funkcijomis:  

 Atnaujinti; 

 Rikiuoti (detaliau Paieška ir rūšiavimas); 

 Nustatymai („DocLogix“ serverio adresas, išsaugoti prisijungimo duomenis, 

naudotojo sąsajos kalbos perjungimas). 

 

 

 

Paieška ir rūšiavimas 

Programa leidžia atlikti užduoties paiešką sąraše. Paieškos piktograma atidaro filtro 

juosta virš užduočių sąrašo – čia galima atlikti paiešką aktyviose dokumentų 

užduotyse. 

Programa taip pat leidžia rikiuoti sąrašo elementus pagal tam tikrus kriterijus. 

Papildomame meniu pasirinkus Rikiuoti, atsiranda sąrašas kriterijų, pagal kuriuos 

galima sudėlioti esamas užduotis.  
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2.1. UŽDUOTIES PERŽIŪRA 

Pagrindiniame programėlės puslapyje pasirinkite užduotį, kurią norite peržiūrėti ir 

spustelėkite ją.  

Atidaromas langas, kuriame rodoma: 

 

Užduoties informacija 

 Užduoties pavadinimas; 

 Terminas (jeigu nurodyta prieš tai); 

 Atsakingi vykdytojai; 

 Užduoties siuntėjas; 

 Raudonas šauktukas (jeigu užduotį vėluojama atlikti); 

 Galimi veiksmai su dokumentu (atlikti, patvirtinti, peržiūrėti, atmesti ir t.t.). 

 

Dokumento informacija 

 Dokumento pavadinimas; 

 Prisegtas/i priedai (failai); 

 Rodomi atributai gali skirtis (priklauso nuo to, kokie yra sukonfigūruoti DocLogix sistemoje). 

 

2.2. DARBAS SU DOKUMENTO PRIEDAIS 

Norint peržiūrėti dokumento priedą, reikia turėti užduotis su dokumentais, kurie turi 

priedus. Dešiniajame eilutės krašte yra rodyklė, kurią paspaudus atsidaro meniu su 

pasirinkimu:  

 Atsisiųsti priedą (priedas atsiunčiamas į jūsų telefoną); 

 Greita peržiūra (priedas atidaromas peržiūrai); 

 Dalintis... (galimybė pasidalinti priedu per kitas programas esančias jūsų 

telefone). 

 

Pastaba: norint atidaryti priedą, jūsų telefone turi būti įdiegtos atitinkamos 

programos leidžiančios dirbti su pasirinktais priedų formatais. 

 

Atsisiųsti priedą 

Pasirinkus dokumento atsisiuntimą, programa suranda susietą turinio peržiūros programą telefone ir joje atidaro 

atitinkama failą. Jei tinkama programa nėra įdiegta, parodomas pranešimas. 
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Greita peržiūra 

Pasirinkus greitą peržiūrą, arba paspaudus ant priedo, kurį norite peržiūrėti - 

atidaromas ir parodomas pasirinktas priedas. Viršuje yra rodomas priedo 

pavadinimas, o dešinėje pusėje esančios rodyklės pagalba galima peržiūrėti faile 

esančią informaciją.  

 

Dalintis... 

Pasirinkus dalintis dokumentu, atidaromas langas, kuriame galima pasirinkti 

pasidalinimo būdą per mobiliąsias programėles esančias jūsų telefone.  

 

 

 

 

2.3. DOKUMENTO PATVIRTINIMAS/SUDERINIMAS 

Norint patvirtinti/suderinti dokumentą, reikia turėti užduotis patvirtinimui/suderinimui.  

Atidarykite užduotį, kurią norite patvirtinti/suderinti. Apačioje spustelėkite Patvirtinti/Suderinti.  

Įveskite komentarus susijusius su patvirtinimu/suderinimu (neprivaloma) ir spustelėkite Patvirtinti/Suderinti.   
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2.4. PATVIRTINIMO/SUDERINIMO ATMETIMAS 

Norint atmesti patvirtinimą/suderinimą, reikia turėti užduotis peržiūrėjimui, 

patvirtinimui arba suderinimui.  

Atidarykite užduotį patvirtinimui arba suderinimui. Atsidariusioje užduotyje, apačioje 

spustelėkite mygtuką Atmesti. 

 

Atmetant užduotį yra būtina įvesti komentarą. Įvedus spustelėkite Atmesti.  

 

 

 

 

 

 

2.5. PAPRASTOS UŽDUOTIES ATLIKIMAS 

Norint atlikti užduotį, reikia turėti užduotis peržiūrėjimui. 

Atidarykite užduotį, kurią norite atlikti. Užduoties apačioje spustelėkite Atlikti 

užduotį.  

 

 

 

 

 

 

2.6. UŽDUOTIES PASKYRIMAS 

Norint paskirti užduotį, atidarykite užduotį, kurią norite paskirti. Užduoties apačioje spustelėkite Paskirti.  

Paieškos laukelyje įveskite, vartotojo vardą, kuriam norite paskirti užduotį ir spustelėkite Paskirti.  

Užduotis paskiriama nurodytam vartotojui. 
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2.7. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS 

Norint patvirtinti/suderinti užduoties dokumentą parašu, reikia turėti užduotį patvirtinimui/suderinimui, kurioje 

reikalaujama parašo.   

Atidarykite užduotį, kurią reikia patvirtinti/ suderinti su parašu ir spustelėkite Patvirtinti/Suderinti.  

Atsidariusiame lange pasirinkite:  

 El. parašo paskirtį ; 

 Pagrindinis dokumentas (jeigu dokumentas turi daugiau negu vieną priedą, šiame langelyje galite pasirinkti 

pagrindinį dokumentą); 

 Papildomi dokumentai (galite pasirinkti, kurie dokumentai bus pasirašomi). 

 

Spustelėjus Tęsti telefone bus parodomas patvirtinimo kodas. Patvirtinus kodą dokumentas yra pasirašomas. 
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2.8. PAPILDOMAS MENIU UŽDUOTYJE 

Dešiniajame kampe paspaudus ant tritaškio, iškviečiamas papildomas apačioje 

atsidarantis meniu su šiomis funkcijomis: 

 Redaguoti - leidžia keisti tam tikrus užduoties ar dokumento laukus; 

 Užduoties istorija - leidžia peržiūrėti veiksmus atliktus su užduotimi; 

 Dokumento istorija - leidžia peržiūrėti veiksmus atliktus su dokumentu). 

 

 

 

 

 

2.9. UŽDUOTIES ARBA DOKUMENTO 
REDAGAVIMAS 

Vartotojas gali keisti užduoties ir/arba redaguojamų dokumento laukų reikšmes 

priklausomai nuo turimų teisių bei dokumento būsenos. 

 

Atidarykite užduotį, kurios laukus norite redaguoti ir spustelėkite tritaškį dešiniajame 

kampe. Atsidariusiame papildomame meniu pasirinkite Redaguoti.  

 

Programa perkrauna langą ir pakeičia redaguoti leidžiamų laukų būseną į 

redaguojamą.  

 

Po redagavimo nepamirškite išsaugoti atliktus pakeitimus paspausdami mygtuką 

Išsaugoti.  
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2.10. ISTORIJA 

Užduoties arba dokumento istoriją galima pažiūrėti iš apatinio papildomo meniu.  

 

Užduoties istorija 

Paspaudus mygtuką Užduoties istorija atidaromas puslapis su užduoties istorija. Jame 

yra dvi skiltys:  

 Veiksmai;  

 Vykdytojai. 

 

Užduoties veiksmų skiltyje fiksuojama: 

 Veiksmo data ir laikas;  

 Veiksmo vykdytojas;  

 Veiksmo pavadinimas;  

 Komentaras, jei toks buvo įvestas veiksmo atlikimo metu. 

 

Užduoties vykdytojų skiltyje fiksuojama: 

 Vykdytojo vardas/pavardė; 

 Atlikimo būsena. 

 

 

Dokumento istorija 

Paspaudus mygtuką Dokumento istorija atidaromas puslapis su dokumento istorija. 

Jame yra dvi skiltys: 

 Veiksmai;  

 Užduotys. 

 

Dokumento veiksmų skiltyje fiksuojama tokia informacija: 

 Vykdytojo vardas/pavardė;  

 Atlikimo būsena;  

 Atlikimo data;  

 Veiksmo komentaras. 

 

Dokumento užduočių skiltyje fiksuojami: 

 Pradžios data/laikas;  

 Pavadinimas;  

 Užduoties veiksmas;  

 Atlikimo data/laikas. 

 

Paspaudus vieną dokumento užduotį atidaromas užduoties ir dokumento 

informacijos langas. Sąrašai rūšiuojami pagal veiksmo datą nuo naujausio. 

 

 


