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PRIEMONIŲ 

PASIRINKIMAS

GEROSIOS 

PRAKTIKOS

DIEGIMO 

TAKTIKOS



PRIEMONIŲ 

PASIRINKIMAS
Kaip įsigyti geriausią 

sistemą



Kaip keitėsi DVS: Popieriaus era

Įprotis;

Patogu neštis;

Patogu skaityti;

Visi mato, kad daug 

darbo;

Suprantama kur

pasirašyta, o kur 

ne.



Kaip keitėsi DVS: mūsų laikai

1995 - 2009

DOKUMENTAI IR 
UŽDUOTYS

Dokumento registravimas

Dokumentų skenavimas

Užduočių skyrimas

Ataskaitų generavimas

Registro spausdinimas

Sąsajos su kitais dokumentais

Paieška 

2010 – 2013

ELEKTRONINIS 
PARAŠAS IR 
PROCESAI

Elektroninis parašas

ADOC

Grafinis procesų redaktorius

Patogesnis konfigūravimas

Dokumentų šablonai

...

Nuo 2014 

MOBILUMAS,
AUTOMATIZAVIMAS

Mobili aplikacija

Automatinės užduotys

Srautinės užduotys

Bendradarbiavimas

Dar daugiau integracijų

...



Neefektyvi veikla

Tik apie 20 proc. darbinės veiklos 

teikia naudą organizacijai. 

Laiko švaistymas:

• Neefektyvi dokumentų paieška;

• Vaikščiojimas po kabinetus „renkant 

vizas“;

• Klaidų taisymas;

• Ataskaitų rengimas rankiniu būdu;

• …



Efektyvus informacijos valdymas

Organizacijos vis greičiau turi pateikti rezultatus.

Dėl to mažinamas popieriaus kiekis procesuose.



Kaštų efektyvumas

Skaičiuojame išlaidas: Investicija turi atsipirkti

KAINA – kiek sumokame 
tiekėjui už DVS;

SUMA – kiek bendrai kainuoja 
projektas;

VERTĖ – kiek sutaupo 
sistema ir pasikeitę procesai. 

Atsipirkimo laikas- nuo 2 iki
5 metų. 



Kaštai dokumentų valdymui



Efektyvi sklaida

Dokumento/ užduoties perdavimas;

Dokumento derinimas;

Masinės užduotys;

Vienu metu pasiekiama keliems vartotojams;

Dokumentų rengimo, derinimo, tvirtinimo procesai. 

Integracijos:

El.paštas (Outlook, Gmail)

MS Office

Skenavimas (Veikia iš vartotojo sąsajos, OCR)

ERP (SAP, MS Dynamics NAV and AX, Epicor scala)

API (DocLogix SDK web services leidžia sukurti beveik bent kokias integracijas. 

AIS, E.Delivery ir kt. 



Kokybės užtikrinimas

Mažėja klaidų 
tolerancija 
(teisminiai ginčai);

Kokybės vadyba 
sistemoje, o ne 
dokumentuose;

Klaidų 
atsekamumas;

Savidisciplina.



Patogus vystymas

Procesų valdymo įrankis sukurtas taip, kad 
juo galėtų naudotis ir ne IT specialistai.

Nereikia papildomų aplikacijų. Įrankis veikia 
WEB aplinkoje.

Nereikia papildomų licencijų.



Elektroninis pasirašymas

Elektroninis parašas;

Kvalifikuotas / nekvalifikuotas parašas; 

Mobilusis elektroninis parašas;

ADOC ir registracijos duomenų 
pasirašymas;

EAIS;

Sutarčių dokumentų su kitomis šalimis 
pasirašymas.



Efektyvi kontrolė

Automatinė vykdymo terminų kontrolė;

Prenumeratos apie įvykius ir vartotojų 
atliekamus veiksmus;

Terminų kontrolės ir priminimų sistema;

Rezoliucijų vykdymo grafinis atvaizdavimas;

Visų veiksmų su dokumentais 
atsekamumas;

Detali paieška ir ataskaitos.



Informacijos saugumas

Informacija saugoma 

centralizuotai;

Prisijungimų 

valdymas;

Vartotojai mato tik tai 

ką gali matyti.



Ko pageidauja vartotojai?

Patogumas;

Intuityvumas (Touch & click karta);

Suasmenintas informacijos pateikimas;

Dirbama su viena sistema (integracijos);

Pasiekiamumas (mobilumas);



Patogumas ir intuityvumas

Vartotojas neskaito vartotojo instrukcijų;

Aktuali informacija turi būti pasiekiama keliais pelytės 
paspaudimais;

Dokumento peržiūra akimirksniu;

Daugybinis (srautinis) užduočių atlikimas;

Daugybinis (srautinis) dokumentų pasirašymas;

Darbas iš elektroninio pašto terpės.



Tik tiek kiek reikia

Tik konkrečiam vartotojui 
aktualios informacijos 
pateikimas;

Informavimas apie užduočių 
įvykdymo terminus;

Matomas aktualių darbų 
sąrašas;

Sistema integruota. Negalima 
du kartus atlikti to paties darbo. 



Pasiekiamumas: čia ir dabar

Pasiekti informaciją 
reikia iš bet kur;

Naudojant skirtingus 
įrenginius;

Nepriklausomai nuo
vietos;

Nepaisant paros 
laiko. 



Kaip įsigyti tai ko reikia

Žiūrėti gyvai;

Netikėti pažadais, kad po 

metų jau tikrai bus geriausia 

sistema (geriausi nueis dar 

toliau);

Naudoti ekonominio 

naudingumo vertinimą (maža 

kaina – didesnės investicijos 

ir praradimai ateityje);



DIEGIMO 

TAKTIKA

Kaip prisitaikyti sistemą 

savo reikmėms?



Kylam su sustojimais



Sėkmingo projekto elementai

Projekto 
sėkmė

Komanda

Planavimas

Vadovų 
palaikymas

Nauda

Pokyčio 
valdymas



Ką, kaip ir kodėl?

Ką? Kokią informaciją valdyti 

(personalo dokumentus, sutartis, 

užduotis, kitas dokumentų formas 

(audio video, techninę 

dokumentaciją, įrašus);

Kaip? Koks įrankis? Kokie 

procesai?

Kodėl? Kokios naudos tikimės iš 

sistemos?



Pasikeitimas organizacijoje

Visuomet organizacijoje bus skeptikų grupė. 

Svarbu pateikti nedidelius rezultatus, kad vartotojai išbandytų 
ir pakeistų savo nuomonę. 

Reikia atsižvelgti į galutinių vartotojų pageidavimus. 



Nuo ko pradėti?

Pradėti nuo pagrindų: dokumentų 
registravimas, užduotys;

Išsirinkti neefektyviausius procesus 
ir juos keisti;

Visada tikrinti ir matuoti rezultatus;

Įdiegtus procesus galima ir reikia 
keisti. 



GEROSIOS 

PRAKTIKOS

Klientai;

Gerosios praktikos;



KLIENTAI: valstybinis sektorius

Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarija 

Savivaldybės:
 Kėdainių rajono
 Trakų rajono
 Rokiškio rajono
 Alytaus rajono
 Akmenės rajono
 Šalčininkų rajono
 Lazdijų rajono

LATVIJOS TRANSPORTO 
MINISTERIJA

ESTIJOS KULTŪROS 
MINISTERIJA

TURKMĖNISTANO EKONOMIKOS 
IR VYSTYMO MINISTERIJA

http://www.caa.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index&tmpl_into[1]=middle&tmpl_name[1]=m_site_middle
http://www.caa.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index&tmpl_into[1]=middle&tmpl_name[1]=m_site_middle


KLIENTAI: Privatus sektorius

http://www.fegda.lt/lt/
http://www.fegda.lt/lt/


Personalo dokumentai:

Įdėjus pavaduojančio asmens patvirtinimą, 
dingo pavadavimo problema. 

Adaptavus komandiruočių sprendimą, 
tvirtinimas ir pasirašymas vykdomi srautiniu 
būdu. 

Naudojant supažindinimo mechanizmą, daug 
paprasčiau darbuotojai supažindinami su 
naujais vidaus dokumentais ir pasikeitusiomis 
versijomis;

Didelė dalis personalo dokumentų yra 
trumpalaikio saugojimo, taigi spausdinti 
nebūtina.  Nereikalingas ir dokumentas 
(užtenka įrašo sistemoje). 



Pirkimai, sutartys ir sąskaitos

Pirkimo paraiškų tvirtinimas leidžia 
efektyviau organizuoti pirkimo procesą.

Apibrėžus sutarčių derinimo procesus, 
visada aišku kas turi vizuoti sutartį;

Susiejus sąskaitą su sutartimi, tie patys 
asmenys nurodomi kaip sąskaitos 
tvirtintojai;

Sąskaitos eilutės suvedamos į sistemą ir 
skirtingi darbuotojai gali tvirtinti skirtingas 
eilutes ir po to eksportuojama į FVS;

Naudojant šablonus ir apsaugos nuo 
redagavimo sprendimus, sutarčių nuostatų 
keisti neįmanoma. 



Gamybos proceso valdymas

Gamybos proceso valdymas. Suformavus gamybos užsakymą, 
jis išskaidomas į sudėtines dalis, priskiriami atsakingi asmenys ir 
sukuriamos užduotys susijusios su įvairios dokumentacijos 
parengimu ir žaliavų užsakymu.

Pagerėjo kokybės valdymo sistema pagal ISO 9001 kokybės 
standartą, o „DocLogix“ užtikrina reikiamų procedūrų tinkamą 
laikymąsi. 

Automatiniai priminimai praneša apie artėjantį privalomą 
techninės įrangos patikrinimą arba besibaigiantį darbuotojų 
kvalifikacijos atestatų galiojimą. 





www.doclogix.eu

Daugiau informacijos: www.doclogix.lt


