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350 
klientų

70 000 
vartotojų

www.doclogix.lt

šalių



KAS YRA DOCLOGIX?

Inovacijos Kontrolė Standartizacija Patogumas

Kasdien „DocLogix“ sistema 

naudojasi 70 000 vartotojų. 

Klientų ratą sudaro 350 
organizacijų iš valstybinio, 

bankinio, draudimo, 
energetikos, paslaugų, 

gamybinio ir kitų sektorių.

Produktas prieinamas 13-oje 
šalių

„DocLogix“ yra pripažinta geriausia dokumentų ir procesų valdymo sistema Europoje. 
Ji yra lengvai adaptuojama, išplečiama ir kon�gūruojama. „DocLogix“ skirta infor-
macijos apdorojimui, valdymui, saugojimui ir patogiai prieigai. Išskirtinis dokumentų 
valdymo sprendimas vartotojams leidžia kurti, modi�kuoti automatizuotus organi-
zacijos procesus (darbų sekas) be jokių programavimo žinių. Papildomai, „DocLogix“ 
turi daug pažangių funkcijų tokių kaip optinis teksto atpažinimas (OCR), patogus 
dokumentų importavimas, skenavimas, ataskaitų rengimas, saugojimas, paieška ir 
daugybę kitų. „DocLogix“ galite įsigyti kaip produktą (diegiamas kliento serveryje) 
arba naudotis paslauga (sistema prieinama debesyje). „DocLogix“ yra integruojama 
su MS O�ce programomis, SAP, NAV ir kt. „DocLogix“ galite naudoti savo mėgstamo-
je darbo aplinkoje (mobiliajame įrenginyje, el. pašto programoje, interneto naršyklėje, 
MS O�ce aplinkoje). 

DOCLOGIX 
PRIVALUMAI

MobilumasEfektyvumas 
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„DocLogix“ sistema pasižymi visa eile privalumų, kurie padės geriau valdyti doku-
mentus ir procesus Jūsų organizacijoje. Sistema yra nuolat tobulinama ir atnau-
jinama. Be to, ji turi daug inovatyvių ir unikalių funkcionalumų, kurių neturi kiti 
produktai rinkoje. Produktas pasižymi efektyvumu ir patogumu. Tai reiškia, kad 
sudėtingas operacijas galite atlikti keliais paspaudimais, paprastai automatizuoti savo 
procesus, greitai surasti informaciją ir pan. „DocLogix“ leidžia matyti pilną organizaci-
joje vykstančių procesų vaizdą, todėl vadovai gali priimti geresnius sprendimus 
ir efektyviau kontroliuoti veiklą. Įdiegus sistemą įmonės procesai ir dokumentai 
taps labiau standartizuoti, tai leis sumažinti išlaidas bei klaidų riziką. „DocLogix” įver-
tins ir darbuotojai, kurie daug laiko praleidžia ne biure, nes daugelį veiksmų sistemoje 
galima atlikti išmaniuose telefonuose ar planšetiniuose kompiuteriuose. 



   I Kanceliarija

Elektroninis dokumentų valdymas yra daug kartų efektyvesnis nei 
tradicinis (kai vyrauja popieriniai dokumentai). Todėl vis daugiau 
organizacijų įsidiegia dokumentų valdymo sistemas ir dažniausiai 
pradeda nuo kanceliarijos dokumentų elektronizavimo. „DocLogix 
Kanceliarija“ suteiks daugiau tvarkos, sumažins kaštus ir leis dirbti 
efektyviau. 

„DocLogix Kanceliarija“ padės: 
  
  Centralizuotai kaupti ir saugoti visus organizacijos dokumentus;
  Registruoti visus vidinius,  įeinančius ir išeinančius dokumentus;
  Paskirti rezoliucijas dokumentams ir kontroliuoti jų vykdymą;

 Gauti priminimus apie užduočių susijusių su gautais 
 dokumentais įvykdymo terminus;
 Kurti naujus dokumentus pasitelkiant patvirtintus dokumentų 

 šablonus;
 Greitai ir paprastai suderinti / patvirtinti dokumentą 

 organizacijos viduje;
 Pasirašyti dokumentus kvali�kuotu elektroniniu arba 

 mobiliuoju parašu;
 Archyvuoti dokumentus ir perduoti juos ilgalaikiam 

 archyvavimui per integraciją su Elektroninio archyvo 
 informacine sistema (EAIS).
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DOCLOGIX 
SPRENDIMAI

„DocLogix“ sprendimai – tai „DocLogix“ bazi-
nės platformos pagrindu sukurti, išbaigti spren-
dimai skirti kanceliarijos, sutarčių, posėdžių,
personalo dokumentų ir kitų sričių valdymui. 

torių organizacijos renkasi „DocLogix“ sprendi-
mus siekdamos šiuolaikiškai ir išmaniai valdyti 
savo veiklą.



  I Personalas

Personalo dokumentai ir su personalu susijusi informacija pasižymi 
ypatingu jautrumu, o jos valdymas kelia daug rūpesčių atsakin-
giems darbuotojams. Neretai organizacijos patiria didelių nuostolių, 
kai nelaimingo atsitikimo ar kitos kritinės situacijos metu paaiškėja, 
kad darbuotojas nebuvo susipažinęs su naujausiomis darbo tvarkos 
taisyklėmis. Siekiant apsidrausti nuo tokių situacijų ir tvarkingai valdyti 
personalo dokumentaciją siūlome naudotis sprendimu „DocLogix 
Personalas“. 

„DocLogix Personalas“ padės:

 Valdyti personalo dokumentus atskirai nuo kitų 
 įmonės dokumentų;
 Griežtai kontroliuoti prieigą prie personalo dokumentų;
 Rūšiuoti personalo dokumentus (pagal darbuotoją, 

 pagal dokumento tipą ir pan.);
 Gauti priminimus apie terminuotų sutarčių pabaigą;
 Lengvai supažindinti darbuotojus su naujomis tvarkomis. 

 Tiesiog paleiskite sistemoje supažindinimo su 
 dokumentu procesą;
 Sistemoje matyti kas, kada ir su kokia tvarka yra susipažinęs;
 Gauti sistemos priminimus jei darbuotojai vėluoja susipažinti 

 su jiems skirtais dokumentais;
 Naudotis sistemos priminimais, kontroliuojant tvarkų galiojimo 

 terminus.

  I Sutartys

Organizacijos valdančios sutartis tradiciniais būdais dažnai susiduria 
su eile problemų: praleidžiami sutarčių galiojimo terminai, ilgai trunka 
sutarčių derinimo ir tvirtinimo procesai, sunku greitai surasti reikiamą 
sutartį ir pan. Tai ypač aktualu jei sutarčių kiekiai yra dideli. „DocLogix 
Sutartys“ – tai modernus sprendimas išmaniam sutarčių valdymui.

„DocLogix Sutartys“ padės:

 Supaprastinti naujų sutarčių rengimą naudojantis sutarčių 
 šablonų biblioteka;
 Suvienodinti organizacijoje naudojamus sutarčių šablonus;
 Pagreitinti sutarčių derinimo ir tvirtinimo procesus;
 Sukurti pagal Jūsų poreikius adaptuotus sutarčių derinimo 

 procesus (darbų sekas). Tam nereikia programavimo žinių, 
 viską galima atlikti su gra�niu procesų redaktoriumi;
 Visada žinoti esamą sutarties statusą (rengiama, derinama, 

 pasirašyta ir išsiųsta, pasirašyta visų pusių, negaliojanti ir kt.) 
 ir atsakingą asmenį;
 Atsekti sutartyje darytus pakeitimus;
 Akimirksniu surasti reikiamą sutartį;
 Pratęsti sutartis laiku ir nepraleisti sutarčių galiojimo terminų;
 Gauti priminimus apie sutartis, kurias reikia peržiūrėti.
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„Mūsų įmonė valdo vieną moderniausių terminalų Europoje, to-
dėl privalėjome rinktis patikimą sprendimą dokumentų valdymui. 
Galima teigti, jog dėka „DocLogix“ sistemos, „Klaipėdos naftoje“ 
dokumentų valdymas tapo efektyvesnis, operatyvesnis ir funk-
cionalesnis. „DocLogix“ sprendimą rekomenduočiau ir kitoms 
organizacijoms siekiančioms aukščiausių kokybės ir efektyvumo 
rodiklių.“

Gerimantas Bakanas, Bendrojo skyriaus vadovas



 Pasibaigus posėdžiui išsiųsti protokolą visiems dalyviams, 
 kad suinteresuoti asmenys galėtų nedelsiant atlikti atitinkamus 
 veiksmus;
 Sukurti ir paskirti užduotis priimtų sprendimų įgyvenimui.

  I Pirkimai

Pirkimų organizavimas yra sudėtingas ir dažnai nesutvarkytas pro-
cesas. Finansų skyrių darbuotojai neretai skundžiasi, kad pirkimų 
procedūros yra neformalizuotos ir kiekvienas skyrius procesą vykdo 
savaip. Kitos pirkimų valdymo problemos – tai ilgas prekių užsakymo 
derinimas bei centralizuotai kaupiamos informacijos apie pirkimus 
trūkumas. Be šios informacijos vadovams sunku priimti strateginius 
sprendimus. „DocLogix Pirkimai“  leis sutvarkyti ir pagreitinti pirkimų 
procesus Jūsų organizacijoje. 

 „DocLogix Pirkimai“ padės:

 Lengvai parengti prekių užsakymą naudojantis jau sukurtais 
 šablonais;
 Greitai ir paprastai suderinti prekių užsakymą organizacijos 

 viduje;
 Sukurti pagal Jūsų poreikius adaptuotus pirkimų derinimo 

 procesus (darbų sekas). Tam nereikia programavimo žinių, 
 viską galima atlikti su gra�niu procesų redaktoriumi;
 Matyti visą su atliktais / vykdomais pirkimais susijusią informaciją 

 ir kontroliuoti organizacijos išlaidas. Vienoje vietoje turėti visus 
 tiekėjų kontaktus ir jų teiktus komercinius pasiūlymus.

  I Projektai

Šiuolaikinėse įmonėse ar institucijose visa ar dalis veiklos yra organi-
zuojama projektais. Sėkmingam projektų valdymui yra būtini pro-
graminiai sprendimai. Be jų, labai sunku sukontroliuoti tiek daug 
informacijos ir komunikacijos. Projektų vadovai nenaudojantys 
IT įrankių dažnai pasimeta tarp projektų dokumentų ir sunkiai su-
koordinuoja užduočių vykdymą. „DocLogix Projektai“ yra modernus 
sprendimas efektyviam projektinės dokumentacijos valdymui!

„DocLogix Projektai“ padės:

 Inicijuoti projektą, užpildant projekto paleidimo dokumentus, 
 suplanuojant su projektu susijusias užduotis / veiklas 
    bei paskiriant užduotis projekto grupės nariams;
 Stebėti ir kontroliuoti, kaip projekto komanda vykdo paskirtas 

 užduotis;
 Sukurti projekto poreikiams adaptuotus dokumentų derinimo 

 ar užduočių vykdymo procesus; 
 Visada matyti esamą projekto dokumentų ir užduočių statusą, 

 rezultatus (peržiūrėta/patvirtinta, vykdoma/atlikta) 
 bei atsakingus asmenis;
 Paruošti ir pateikti ataskaitas apie projekto būklę atsakingiems 

 vadovams;
 Centralizuotai kaupti ir valdyti visą su projektais susijusią

 informaciją (užduotys, susiję dokumentai, kontaktai) 
 bei matyti detalią darytų pakeitimų istoriją.

  I Posėdžiai

Organizacijos nenaudojančios IT įrankių posėdžių valdymui susi-
duria su eile problemų: posėdžio darbotvarkė atsiunčiama per vėlai 
ir dalyviai negali tinkamai pasiruošti, vadovai pamiršta apie numatytą 
posėdį, lėtas priimtų sprendimų įgyvendinimas ir pan. Visa tai mažina 
procesų efektyvumą ir didina kaštus Jūsų organizacijai. „DocLogix 
Posėdžiai“ leis valdyti posėdžius šiuolaikiškai ir patogiai!

„DocLogix Posėdžiai“ padės:

 Surinkti klausimus, suderinti ir paruošti posėdžio darbotvarkę;
 Inicijuoti posėdį ir pakviesti dalyvius tiesiai iš „Microsoft Outlook“ 

 programos;
 Dalyviams iš anksto pateikti darbotvarkę ir visą su posėdžiu 

 susijusią informaciją;
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„Informacijos valdymui naudojame „DocLogix“ sistemą. Ji, be abejonės,
padidino veiklos efektyvumą, sumažino su informacijos valdymu susiju-
sius kaštus, dokumentai yra saugūs ir kontroliuojami, informacija - aktua-
li bei greitai pasiekiama, o dokumentų srautai skirstomi ir apdorojami 
elektroninėmis priemonėmis. Todėl galime skirti dar daugiau dėmesio tiesi-
oginei banko veiklai ir klientų aptarnavimo kokybei. „DocLogix“ dokumentų 
valdymo sistema – tai aukšti informacijos valdymo kokybės standartai,
leidžiantys tvirtai plėtoti inovatyvios veiklos kryptį mūsų organizacijoje.”

Jurgita Juškevičienė, Kokybės ir procesų tobulinimo departamento vadovė



 Procesų automatizavimas – „DocLogix“ turi išskirtinį veiklos 
procesų automatizavimo įrankį. Jo paprastumas leis Jums patiems, be 
jokių specialių techninių žinių, kon�gūruoti tiek paprastus, tiek labai 
sudėtingus su dokumentais ir užduotimis susijusius organizacijos pro-
cesus. Taupykite laiką, naudokitės automatiniais proceso žingsniais 
(el. laiškų siuntimas, registracija ir kt.). 

 Sistemos adaptavimas be programavimo   sometsiS – 
lankstumas – vienas iš didžiausių „DocLogix“ privalumų. Siste-
moje yra sukurtas atskiras administravimo modulis, kurio dėka, be 
programavimo priemonių, pasitelkiant iš anksto sukurtus kon�-
gūravimo įrankius, galima sukurti savo organizacijai adaptuotus 
procesus, dokumentų korteles, rodinius.

 Lanksti ir paprasta integracija – „DocLogix“ architektūra 
užtikrina funkcionalias, saugias ir lengvai sukuriamas integracijas. 
„DocLogix“ turi savo specializuotas programinės įrangos vystymo 

  ,saičnaiždiel ,)tiK  tnempoleveD  erawtfoS  –  KDS  .lgna( senomeirp
  suinipierk  ri  sajasąs  rep  ,odok oinimargorp  “xigoLcoD„  tnaičieken

savo  jėgomis arba  pasitelkus  trečiąją  šalį,  be  tiekėjo pagalbos,  vysty-
ti  sistemą  bei  integruoti  ją  su kitomis  informacinėmis  sistemomis, 
funkcionuojančiomis  įvairiose  operacinėse terpėse.

 Dokumentų versijų kontrolė – Dažnai tą patį dokumentą re-
daguoja net keli darbuotojai. Naudodami „DocLogix“ būsite tikri, kad 
redaguojate naujausią dokumento versiją. Be to, galėsite matyti kas, 
ką ir kada keitė dokumente.

DOCLOGIX 
PLATFORMOS 

FUNKCINĖS GALIMYBĖS
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Visi „DocLogix“ sprendimai (DocLogix Kance-
liarija, DocLogix Sutartys, DocLogix Posėdžiai 

-
cionalumo, pasižymi ir žemiau aprašomomis 
funkcinėmis galimybėmis. Jas suteikia daugiau 
nei 10 m. kurta ir vystyta „DocLogix“ platforma. 
Funkcijų sąrašas nėra baigtinis. Susisiekite su 
mūsų konsultantais ir įsitikinkite patys!



 Užduočių valdymas – Efektyvus užduočių valdymas – dar 
geresni veikos rezultatai. Skirkite, perduokite, sekite užduotis ar re-
zoliucijas. Stebėkite jų vykdymo progresą. Naudokitės patogia auto-
matine užduočių vykdymo terminų kontrole. Hierarchiškai atvaizduo-
ta užduoties vykdymo istorija suteiks informacijos objektyviam 
sprendimui priimti.

 Dokumentų šablonai / ruošiniai – Taupydami laiką ir 
vengdami klaidų, naudokitės dokumentų ar rezoliucijų šablonais. 
Automatinis šabloninio dokumento turinio užsipildymas iš doku-
mento kortelės ne tik eliminuos klaidų tikimybę, bet ir sutaupys laiko 
mažiausiai vienam papildomam puodeliui kavos per savaitę. 

 Efektyvi paieška – Galingas paieškos variklis, ieškantis tiek 
dokumentą aprašančioje informacijoje (metaduomenyse), tiek 
pačiame dokumento turinyje, akimirksniu pateiks Jums ieškomą 
dokumentą ar jo fragmentą. Paieška vykdoma ir archyvuose.

Pateikiama informacija yra struktūruota pagal tipus, todėl lengvai at-
sirinksite aktualiausią paieškos rezultatą.

 Vartotojų valdymas – „DocLogix“ saugo Jūsų informaciją nuo 
nesankcionuotos prieigos. Kiekvienas vartotojas, priklausomai nuo 
užimamų pareigų ir rolės organizacijoje, mato ir turi prieigą tik prie 
jam leistinų dokumentų. Be to, vartotojai yra priskiriami grupėms, tad 
grupines užduotis ar dokumentus susipažinimui galima siųsti daug 
efektyviau. 
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„Pasirinkome „DocLogix“, nes tai buvo išbaigtas, ne vienerius me-
tus kuriamas ir svarbiausia nuolatos vystomas produktas. Mums, 
kaip įmonių grupei, svarbu turėti vieningą dokumentų valdymo 
sistemą, kurią galėtume naudoti visose įmonėse ir nepermokėti 
už tai. Labai didelį dėmesį skyrėme lankstumui ir veiksmų sekų 
kūrimui, nes dinamiškai ir augančiai grupei svarbu modifikuoti 
sistemą pagal savo poreikius ir optimizuoti veiklos procesus.“ 

Edmundas Vasonskis, IT skyriaus vadovas



 Skenavimas su optiniu teksto atpažinimu  (OCR ) – Įkelkite 
skenuotus dokumentus vos vienu pelės paspaudimu. Skenuokite su 
OCR (Optinio teksto atpažinimo) funkcija ir taip palengvinsite paiešką 
bei automatinį informacijos užsipildymą dokumento kortelėje. 

 Elektroninis ir mobilusis parašas – Kurkite elektroninius do-
kumentus ir pasirašykite juos kvali�kuotu elektroniniu arba mobi-
liuoju parašu tiesiai iš „DocLogix“. Dėkite laiko žymas. Kelkite 
elektroninį parašą iki ilgalaikiam archyvavimui tinkamo lygmens 
tiesiai „DocLogix“ sistemoje. Naudokitės daugybinio (srauti-
nio) dokumentų pasirašymo funkcija, leidžiančia pasirašyti daug 
dokumentų vienu pelės paspaudimu.

 Kontrolės priemonės – Gaukite pranešimus apie artėjančius 
ar vėluojančius užduočių įvykdymo terminus, gaukite išrašus, kas ir 
kokių Jūsų skirtų pavedimų neįvykdė laiku, gaukite priminimus apie 
besibaigiančias sutartis, gaukite pranešimus (prenumerata) apie Jums 
aktualių dokumentų atnaujinimą ar pakeitimą. Formuokite ataskaitas 
apie užduočių vykdymo terminus ir efektyvumą. Su „DocLogix“ kon-
troliuoti informaciją ir veiklą išties paprasta.

 Skirtingų el. dokumentų standartų palaikymas – 
„DocLogix“ palaiko Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektroninių 
dokumentų standartus. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai nurodyti 
kokiu formatu elektroninį dokumentą formuosite. Visą kitą sistema 
atliks už Jus. Papildomai, „DocLogix“ atlieka ir gautų el. dokumentų 
korektiškumo patikrą. 

 Ataskaitos – Matuokite veiklos efektyvumą pasitelkdami ataskai-
tas. Naudokitės „DocLogix“ pateikiamais ruošiniais arba susikurkite 
sau aktualias ataskaitas. 
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„DocLogix sistema paspartins ministerijos tarnautojų darbą, leis taupy-
ti laiką ir lėšas, skiriamas dokumentų vadybos procesui. Jos naudą 
turėtų pajusti ir gyventojai, nes pagreitės pažymų išdavimas, skundų 
nagrinėjimas bei kitų viešųjų paslaugų teikimas.“

Dailis Alfonsas Barakauskas, Vidaus reikalų ministras
Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų 
ministerija



 Patogus dokumentų saugojimas ir archyvavimas –
„DocLogix“ sistemoje visa aktuali informacija yra saugoma, sena – 
archyvuojama centralizuotai, nebeaktuali – naikinama.

 Išankstinė peržiūra – „DocLogix“ sistema taupo Jūsų laiką. 
Išankstinis dokumento peržiūros funkcionalumas suteikia galimybę 
žvilgtelti į dokumentą jo neatidarant specialiose programose ir 
apsispręsti, ar būtent jo ieškote. Išankstinė peržiūra veikia su visais 
populiariausiais dokumentų formatais, tad lengvai peržiūrėsite biuro 
programų dokumentus, paveikslėlius, skenuotus dokumentus ir kt. 

  – Integraci-
ja leidžia išsaugoti dokumentus į „DocLogix“ tiesiai iš „Microsoft O�ce“ 
programų arba redaguoti šių programų dokumentus, juos atsidarius 
iš „DocLogix“. Daug sistemos funkcijų yra prieinamos per „Microsoft 
Outlook“ programą. Joje galite gauti, paskirti bei įvykdyti užduotis net 
neužeidami į  „DocLogix“.

 Daugiakalbė aplinka (7 kalbos) – Jūsų kolektyvas kalba kele-
tu kalbų? Ne bėda. Galite naudoti skirtingų kalbų „DocLogix“ sistemą. 
Kiekvienas naudotojas sistemoje gali pasirinkti savo individualią 
naudotojo sąsajos kalbą iš lietuvių, latvių, estų, rusų, anglų, lenkų, 
azerbaidžaniečių kalbų. 

 Visų dokumentų tipų palaikymas – „DocLogix“ palaiko visus 
populiariausius tekstinius, vaizdo, garso ir video formatus. Tad neri-
bokite savęs. Valdykite informaciją įvairiais pavidalais.

 Suderinamumas su interneto naršyklėmis – Produktas yra 
prieinamas per visas populiariausias interneto naršykles tokias kaip 
„Microsoft Internet Explorer“, „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ bei 
„Apple Safari“.

 Integracija su EAIS – „DocLogix“ sistemoje sukurtas integracinis 
įskiepis su EAIS (Elektroninio archyvo informacine sistema). Pradėkite 
naudoti elektroninius dokumentus. Mes sukūrėme ne tik galimybę kur-
ti, pasirašyti ir patikrinti elektroninius dokumentus, bet ir pasirūpinome 
jų ilgalaikiu saugojimu. Naujos funkcijos leidžia elektroniniu būdu 
suderinti saugomų bylų dokumentacijos planą, registrų sąrašą, bylų 
apyrašus, naikinti atrinktų bylų aktus bei tiesiai iš dokumentų valdymo 
sistemos perduoti į o�cialų archyvą jų ilgalaikiam saugojimui. 
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Tai tik keletas „DocLogix“ funkcinių galimybių. Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite www.doclogix.lt, 
rašykite į sales@doclogix.lt arba skambinkite tel. 8 5 2745853

 Saugumas – „DocLogix“ naudoja aibę priemonių saugumui 
užtikrinti, todėl produktas sėkmingai naudojamas įstaigose, kuriose 
informacijos apsauga yra itin aktuali, pvz. sistema yra suprojektuota 
atsižvelgiant į naujausius ir moderniausius standartus taip, kad pavo-
jingos situacijos būtų aptinkamos ir pašalinamos prieš joms iššaukiant 
sistemos sutrikimus.



DOCLOGIX MOBILIUOSE ĮRENGINIUOSE 
Atsisiųskite nemokamą „DocLogix“ mobiliąją  programėlę ir naudokitės sistema kad ir kur 
bebūtumėte. Programėle gali naudotis visi turintys išmaniuosius telefonus ar planšetinius 
kompiuterius su iOS arba Android operacine sistema.

„DocLogix“ mobiliojoje programėlėje galima atlikti šias funkcijas:

  Atidaryti, peržiūrėti, vizuoti, patvirtinti dokumentus;
  Atlikti, atmesti ir paskirti užduotis;
  Peržiūrėti dokumentų ir užduočių žurnalus;
  Peržiūrėti dokumento priedus (išankstinė peržiūra);
  Atsisiųsti dokumento priedus.

Programėlė veikia lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Jei dar nesate „DocLogix“ vartotojas, kviečiame jungtis prie demo sistemos ir išbandyti, kaip 
paprasta ir patogu ja naudotis (funkcija veikia tik iOS programėlėje).

MŪSŲ APDOVANOJIMAI
„European IT Excellence Awards“ – tai svarbiausias Europos mastu vykstantis konkursas, 
vertinantis praktiškai įgyvendintus IT projektus. 2015-ais ir 2011-ais metais „DocLogix“ buvo 
pripažintas geriausiu metų informacijos ir dokumentų valdymo sprendimu Europoje. 2014-ais 
ir 2010-ais metais „DocLogix“ pateko tarp konkurso �nalistų. 

„European Business Awards 2014/2015“ – įmonė „DocLogix“ tapo �naliste prestižiniuose 
Europos verslo apdovanojimuose, kurių tikslas – skatinti geriausių verslo praktikų ir inovacijų 
sklaidą Europos verslo bendruomenėje.

„Inovacijų prizas 2013” – „DocLogix“ nugalėjo nacionaliniame konkurse „Inovacijų prizas“. 
Apdovanojimas pelnytas „Inovatyvios įmonės“ kategorijoje.
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Tikslias mobiliųjų programėlių atsisiuntimo 
nuorodas rasite mūsų interneto puslapyje: 
www.doclogix.lt

Nuo 2005 metų esame kompanijos „Microsoft“ partneriai. 
Šiuo metu turime „Gold Application Development“ kompetenciją.

DOCLOGIX NAUDA
Iki 50% sumažinsite kaštus skiriamus popierinių 
dokumentų saugojimui,  transportavimui ir archyvavimui50 %

30 % 
0 €   

80 %
50 % 

 100 %

30% sutaupysite laiko skiriamo dokumentų paieškai

0 €  nuostolių dėl dingusių dokumentų

Sutaupysite 80% laiko skiriamo dokumentų 
derinimui ir tvirtinimui

Iki 50% sumažinsite vėluojančių užduočių

Būsite tikri, kad su informacija susiję procesai 
100% atitinka teisinius reikalavimus

Kelis kartus padidinsite kontrolės lygį 
organizacijoje

Kelis kartus paspartinsite visus su doku-
mentais ir užduotimis susijusius procesus

Uždrausite ir kontroliuosite 
nesankcionuotą prieigą prie dokumentų

Gausite mobilią prieigą prie savo 
užduočių ir dokumentų



APIE
ĮMONĘ

Esame dokumentų ir procesų valdymo sistemų lyderiai Baltijos šalyse, 
o mūsų sukaupta patirtis (daugiau nei 14 metų rinkoje) leidžia pasiūlyti 
geriausius sprendimus šioje srityje. Lietuvoje produktą platiname, 
diegiame ir aptarnaujame tiesiogiai. Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
Kanadoje, Meksikoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, 
Estijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Kazachstane, Azerbaidžane ir Turkmėnistane 
tai darome per partnerių tinklą. Mūsų klientai yra valstybinės įstaigos, 
didieji bankai, energetikos įmonės bei kitų sektorių organizacijos. 

DAUGIAU 
NEI 14 METŲ 
RINKOJE
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VALSTYBINIS SEKTORIUS

FINANSŲ SEKTORIUS

ENERGETIKOS SEKTORIUS

KITI SEKTORIAI

MUMIS PASITIKI

KazachstanasLatvija

KLAIPĖDOS 
ENERGIJA

Estija

EstijaAzerbaidžanas Azerbaidžanas

LR vidaus 
reikalų 
ministerija

LR kultūros 
ministerija

LR energetikos
ministerija

Latvijos transporto
ministerija

Estijos kultūros
ministerija

GAMYBINIS SEKTORIUS 

Kanada LenkijaKazachstanas



DocLogix, UAB
Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius

Tel. 8 5 2745853
El. paštas info@doclogix.lt

www.doclogix.lt


