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APIE ĮMONĘ 

 Eksploatuoja vadentvarkos infrastruktūrą, kurios vertė per 120 mln. Lt 

 Veiklos pradžia – skaičiuojama nuo 1973 metų  

 Steigėjas – Alytaus miesto savivaldybė  

 Įmonėje šiuo metu dirba 145 darbuotojai 

ĮMONĖS VEIKLA 

PAGRINDINĖ  PAPILDOMA  

- geriamojo vandens tiekimas 

-nuotekų tvarkymas 

-lietaus (paviršinių nuotekų 

tvarkymas)  

-vandentiekio ir nuotekų tinklų 

eksploatacija (avarijų likvidavimas, 

profilaktika) 

-vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai 

-kitos paslaugos 

96 proc. pajamų 4 proc. pajamų 



1997 metai 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ RAIDA 

ĮMONĖJE 

2012 metai 

Kompiuterizuotos 9 darbo vietos: 

 

• atsargų apskaita 

 

• ilgalaikio turto apskaita 

 

• bilngas 

 

• standartinė programinė įranga 

 

Kompiuterizuotos 76 darbo vietos: 

 

• verslo valdymo sistemos 

• technologinių procesų valdymo 

sistemos 

• geografinės informacinės 

sistemos 

• braižymo ir projektavimo sitemos 

• kompiuterinis tinklas 

• internetinio ryšio sistemos 

• apsaugos sitemos 

• standartinė programinė įranga ir 

kt. 

 



INFORMACINIO TINKLO TOPOLOGIJA 



Verslo valdymas Technologinių 

procesų 
valdymas  

Pagrindinės naudojamos informacinės 

sistemos 

GEO 

informacinės 
sistemos 

• Finansų apskaitos ir valdymo 

sistema LT Dynamics NAV 5.0 SP1 

 

• Bilingo sistema LT Dynamics NAV 

5.0 SP1 

 

• Dokumentų ir procesų valdymo 

sistema DocLogix 

 

• Personalo ir darbo užmokesčio 

sitema „Alga 2000“ 

• SIMATIC RT 

• WINCC 

• PROLIANT ML 150 

• ArcEditor 

• Autocad LT 2008 

• Microstation 

GeoOutlook 

 Iš viso įmonėje naudojamos 32 skirtingos informacinės sistemos 



Dokumentų valdymo raida įmonėje 

Registravimo 

žurnalai 

Registravimo 

programa 
(Alytaus kolegija) 

DVS sistema 

“Eastman 

Software” 

DVS sistema 

DocLogix 

Iki 2000 m. 

2000 - 2001 m. 

2002 - 2006 m. 

Nuo  2006 m. 

gruodžio 1 d. 



Dokumentų valdymo sistemos tikslai 

Dokumentų valdymo sistemos skirtos valdyti darbą su dokumentais 

(tiek popierinių dokumentų, tiek elektroninių dokumentų): 

 Dokumentų registravimas 

 Dokumentų saugojimas, archyvavimas 

 Dokumentų rengimas, versijavimas 

  Dokumentų paieška ir atsekamumas 

  Paskirtų užduočių vykdymo kontrolė 

  Procesų valdymas 

Šiuolaikinių dokumentų valdymo sistemų funkcionalumas gerokai 

viršija nurodytus tikslus 



Dokumentų valdymo sistemos panaudojimas 

UAB “Dzūkijos vandenys” nestandartiniams 

uždaviniams 

 Menedžmento ir privalomųjų ataskaitų valdymas 

 Darbų valdymas (paskyros darbams, darbų vykdymo kontrolė, 

darbo jėgos bei mechanizmų apskaita, darbų savikainos apskaita 

ir kt.) 

 Laboratorinių tyrimų valdymas (registravimas, analičių atlikimo 

proceso valdymas, protokolų pateikimas) 

  Viešųjų pirkimų valdymas 

  Integracija su Bilingo sistema (kontaktai, skolų valdymas) 



 Dokumentų ir archyvų įstatymas 

 Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklės 

 Dokumentų rengimo taisyklės 

 Elektroninių dokumentų valdymo 

taisyklės 

 Nevalstybinių organizacijų ir 

privačių juridinių asmenų dokumentų 

rengimo, tvarkymo ir apskaitos 

taisyklės 

 Kiti teisės aktai 

Veiksniai lemiantys sistemos pasirinkimą 

Teisės aktų reikalavimai Organizacijos lūkesčiai 

 Popierinių dokumentų atsisakymas, 

gausa 

 Dokumentų rengimo kontrolė 

 Dokumentų paieška, atsekamumas, 

sąsajos 

 Valdymo sprendimų 

automatizavimas 

 Darbo kaštų taupymas 

 Atitikimas tarptautiniams 

standartams 

  Integracija su kitomis sistemomis 

  Pavestų užduočių vykdymo kontrolė 

 Kita 



Dokumentų kiekių pasikeitimas įmonėje 

2346 
2611 

2900 
3158 

4144 

1811 

2601 

4132 

4589 

5796 

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m.

Gaunami dokumentai Siunčiami dokumentai



Sistemos diegimo proceso pasirinkimas 

Sistemos pasirinkimą ir 

diegimo procesą 

organizuoti patiems 

 

 

Sistemos diegimo procesą 

patikėti tiekėjui 

Sistemos pasirinkimo ir 

diegimo procesą patikėti 

konsultantams 

 



Į ką būtina atkreipti dėmesį renkantis sistemą? 

Kaštai ir nauda 

  Tiesioginės išlaidos (licencijų 

kaštai) 

  Diegimo išlaidos 

  Duomenų bazės kaštai 

  Darbo vietų kaštai 

  Darbuotojų apmokymo išlaidos 

  Sistemos palaikymo kaštai 

  Reikalinga įranga 

  Sistemos proporcingumas norimų 

tikslų įgyvendinimui 

  Sistemos palaikymas ir vystymas 

  Sistemos paplitimas 

  Sistemos lankstumas, plėtros 

galimybės 

  Sistemos “draugiškumas” 

vartotojams 

  Sistemos veikimo greitis 



Įmonės DVS sistema (pvz.) 



Patarimai renkantis sistemos diegėją 

  Užtikrinimas pakankamas tiekėjų skaičius, galintis sukelti 

konkurencingumą 

 Pakankamas specialistų skaičius ir kvalifikacija 

 Požiūris į klientą ir nuoširdus noras jam padėti 

 Atliekamų darbų kokybė (rekomendacijos, reputacija) 

 Ilgalaikių santykių vertinimas 



Dėkoju už dėmesį 


