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„Pradėję naudotis šia sistema ir jos 
dokumentų pasirašymo elektroniniu bū-
du funkcija, gan greitai pastebėjome, 
kad banko dokumentų valdymo pro-
cesai tapo efektyvesni – sutrumpėjo 
dokumentų vizavimo, tvirtinimo ir pasi-
rašymo laikas, sumažėjo spausdinimo 
bei archyvavimo kaštai, be to, mums 
ypač svarbu tai, kad dabar šios sistemos 
pagalba dokumentai gali būti pasirašyti 
net esant kitoje šalyje.“

APIE KLIENTĄ

„Swedbank“ yra vienas iš didžiausių bankų Skandinavijoje. Bankas veikia 
Švedijoje ir Baltijos šalyse, aptarnaudamas 9,5 mln. privačių klientų ir 
daugiau nei 600 000 įmonių bei organizacijų.

PAGRINDINIAI PROJEKTO SKAIČIAI

KODĖL SWEDBANK PASIRINKO DOCLOGIX?

  „DocLogix“ turi paprastą vartotojo sąsają, todėl darbuotojai gali 
  lengvai naudotis sistema ir greitai atlikti užduotis.

  Sistema yra nuolat tobulinama ir atnaujinama. Tai užtikrina, kad 
  klientas įsigijęs „DocLogix“ visuomet gali naudotis technologiškai 
  moderniu produktu.

  „DocLogix“ pasižymi lanksčia architektūra, todėl sistemą 
  lengva išplėsti ar sukurti naujas funkcijas.

Swedbank, AB

Kasdien „DocLogix“ naudoja 
apie 2 000 banko darbuotojų.2 000

„Įdiegtas sprendimas pagerino 
informacinių srautų kontrolę ir padėjo 
ženkliai sumažinti kaštus“

Finansų sektoriusDocLoGix DieGimo iStoRijA
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Dokumentų valdymo sistema „DocLogix“ naudojasi daugiau nei 
35 000 vartotojų. Iš viso turime daugiau nei 300 klientų. Produk-
tas platinamas 11-oje šalių. Sistema yra plėtojama jau 10 metų, 
todėl galime pasiūlyti geriausius sprendimus rinkoje. Pirmau-
janti Europos IT rinką tirianti ir informaciją teikianti institucija 
„IT Europa“ apdovanojo „DocLogix“ kaip geriausią dokumentų 
valdymo sprendimą Europoje. 

www.doclogix.lt

Sistema apjungia 80 skirtingų 
klientų aptarnavimo padalinių.

Per metus apdorojama 
apie 240 000 dokumentų.



DOCLOGIX TAIP PAT NAuDOJA

 DNB bankas (Lietuva), 

 1 200 vartotojų

 NIKOIL | BANK (Azerbaidžianas), 

 200 vartotojų

 Bank Nordea (Lietuva), 

 20 vartotojų

ĮDIEGTAS SPRENDIMAS

  Įeinančios ir išeinančios korespondencijos valdymas.

  Dokumentų registravimas, pasirašymas ir patvirtinimas.

  Įsakymų ir instrukcijų pasirašymas elektroniniu parašu.

  Paslaugų teikimo taisyklių ir procedūrų tvirtinimas.

  Elektroninių sąskaitų tvirtinimas.

  Klientų užklausų dėl nuolaidų registravimas ir tvirtinimas.

  Įvairių dokumentų (sutarčių, pirkimo dokumentų, dekretų 

  ir potvarkių, posėdžių protokolų, personalo dokumentų, 

  reglamentų, pranešimų apie duomenų perdavimą auditoriams, 

  užklausimų, ataskaitų ir kt.) registravimas ir tvirtinimas.

  Mobili programėlė suteikianti galimybes dirbti su „DocLogix“ 

  sistema nesant biure.

SITuACIJA IKI DIEGIMO

  Naudojama informacinė sistema veikė vis lėčiau, 

  nes duomenų bazė nuolat didėjo. 

  Nepatogi informacijos paieška sistemoje.

  Nebuvo galimybės automatizuotai derinti dokumentus 

  ar svarbius sprendimus.

  Procesai buvo nestandartizuoti ir dėl to labai neefektyvūs.

  Neaiškus dokumentų ar užduočių statusas.

  Sudėtinga stebėti ir kontroliuoti veiklą organizacijoje.
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PASIEKTI REZuLTATAI

Įdiegus „DocLogix“ sprendimą buvo išspręstos paminėtos problemos. 
Taip pat buvo pasiekta ir netikėtų rezultatų. Kliento pateikiami skaičiai 
atskleidžia projekto naudą. 

Laikas reikalingas sprendimų 
priėmimui sutrumpėjo 80% 
(nuo 2 savaičių iki 2 dienų).80

0

KITA NAuDA

  Užduočių valdymo įrankiai leidžia geriau stebėti 
  darbuotojų veiklą.
  Efektyvesnė komunikacija ir valdymas visoje organizacijoje.
  Standartizuoti organizaciniai procesai.

50

Daugiau nei 75% visų vidaus 
dokumentų dabar tvarkomi 
elektroniniu būdu.

Pradelstų užduočių skaičius 
sumažėjo apie 50%.

Iki 50% sumažėjo išlaidos dokumentų 
spausdinimui ir perdavimui.

Nepradingsta nei vienas dokumentas.

Стандартизация рабочих процессов.

DocLogix uAB
J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius
Tel. 8 5 2745853, el.paštas info@doclogix.lt

UAB „DocLogix“ yra dokumentų ir procesų valdymo sistemų lyderė Baltijos šalyse. 
Lietuvoje produktas platinamas ir diegiamas tiesiogiai. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Kanadoje, Meksikoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Kazachstane, 
Azerbaidžane ir Turkmėnistane produktas platinamas ir diegiamas per partnerių 
tinklą. Pagrindiniai įmonės klientai yra didžiosios valstybinės įstaigos, stambieji ban-
kai, komunalinių paslaugų įmonės ir kitos organizacijos. 

www.doclogix.lt

Video atsiliepimas - „Swedbank“ apie 
„DocLogix“ naudojimą banke

Daugiau apie „DocLogix“ sprendimus finansiniam sektoriui:
www.doclogix.lt/lt/sektoriai/finansu-sektorius/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EZgIQk6p-zs&list=PLf-oCp5e-4D-beiTE1CtztByoFU7J3OUD

