
GREIČIAU, PATOGIAU, AIŠKIAU



 Pagal poreikius pritaikomas informacinis darbastalis,

 Galimybė duomenis atvaizduoti diagramose,

 Nauji sprendimai patogesniam elektroninio parašo

naudojimui,

 „DocLogix“ kalendoriaus atnaujinimai,

 Technologiniai patobulinimai,

 Kiti atnaujinimai ir klaidų pataisymai.

DocLogix 2017 naujienos



Kodėl verta atsinaujinti?

INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ 

VALDYMAS: 

kasdienes užduotis atliksite kelis

kartus greičiau.

ĮGYSITE PATOGIŲ ĮRANKIŲ: 

diagramos, informaciniai darbastaliai,

kalendoriai – patogus būdas pateikti

duomenis ir informaciją.

TECHNOLOGINIAI 

PATOBULINIMAI: 

suderinamumas su HTML5

standartu, MS SQL 2016 ir MS

Windows 2016 serveriais.



KODĖL TAI NAUDINGA?

PATOGU

Suskirstysite „DocLogix“ sistemoje esančią informaciją.

GREITA

Visą reikalingą informaciją pasieksite keliais mygtuko 

paspaudimais.

AIŠKU

Mažiau perteklinės informacijos – greičiau atliekamos 

užduotys.

Pritaikomas informacinis darbastalis (angl. Dashboards) –

pasirinkite, kokią informaciją matysite, prisijungę prie sistemos
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Kiti pritaikomų informacinių darbastalių funkcionalumai

LENGVAI KEIČIAMA IR 

REDAGUOJAMA 

NAVIGACIJOS JUOSTA: 

pasirinkite, kokie laukai 

bus rodomi navigacijos 

juostoje. 
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Kiti pritaikomų informacinių darbastalių funkcionalumai

GALIMYBĖ SUSIDĖTI NORIMĄ SKAIČIŲ VIENODŲ ARBA SKIRTINGŲ KOMPONENTŲ: 

informacinių darbastalių funkcionalumas leidžia viename „DocLogix“ sistemos lange 

atvaizduoti kelis tuos pačius arba skirtingus komponentus.5



Kiti pritaikomų informacinių darbastalių funkcionalumai

GALIMYBĖ SUSIKURTI 

„DOCLOGIX“ KALENDORIŲ 

DARBASTALĮ: 

įtraukdami kalendorius prie 

komponentų grupės, jūs 

galėsite pridėti kalendorius į bet 

kurią sistemos vietą.
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Kiti pritaikomų informacinių darbastalių funkcionalumai

GALIMYBĖ INFORMACINIUOSE 

DARBASTALIUOSE ATVAIZDUOTI 

OBJEKTUS NE TIK SĄRAŠŲ 

PAVIDALU: 

nuo šiol informacinėse 

darbastaliuose bus atvaizduojami 

konkretūs dokumentai, asmenys ar 

kitos formos. 

GALIMYBĖ SUJUNGTI FORMŲ EILUTES: 

nuo šiol jūsų įkeliama informacija, 

nepriklausomai nuo jos pobūdžio, bus 

atvaizduojama tolygiai ir tvarkingai. 
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LENGVA ANALIZUOTI DUOMENIS

Paprastai parodykite tendencijas ar sąsajas 

tarp duomenų.

INTERAKTYVU

Koreguojant į diagramos laukus įtrauktus 

duomenis, atitinkamai keisis ir diagrama.

AIŠKU

Duomenų sąrašus atvaizduokite aiškiomis, 

struktūruotomis diagramomis.

Diagramos – nes vizualiai pateikta informacija suprantama 

60 tūkstančių kartų greičiau nei tekstas

KODĖL TAI PATOGU?
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KODĖL TAI YRA AKTUALU?

PDF IR PDF-LT PARAŠO FAKSIMILĖ

Elektroninio parašo faksimilė pravers tais atvejais, kai PDF ir PDF-LT el. 

parašo formatais pasirašytus dokumentus norėsite atsispausdinti.

PASIRAŠYMAS ELEKTRONINIU PARAŠU, NAUDOJANTIS INTERNETO 

NARŠYKLĖMIS

Jei el. parašui naudojate USB raktą arba ID kortelę, tai nuo šiol su specialu 

„DocLogix“ naršyklės parašo plėtiniu jūs galėsite pasirašyti el. parašu 

naršyklėse „Google Chrome“ ir „Firefox“.

ELEKTRONINIO PARAŠO KONFIGŪRACIJA

Šio sprendimo naudojimas padės efektyviai naudoti įmonės lėšas, tuo 

pačiu išlaikant dokumentų pasirašymo procesą teisiškai galiojančiu. 

Elektroninio parašo atnaujinimai –

dar patogesnis elektroninių dokumentų pasirašymas
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PATOGU

Šio kalendoriaus tipo įrašuose bus 

atvaizduojami dokumentai ir jų datos.

GREITA

Kadangi įrašai bus susieti su dokumentais, jūs 

galėsite iš kalendoriaus pereiti į dokumentą. 

EFEKTYVUS LAIKO VALDYMAS

Nepraleiskite sudarytose sutartyse esančių 

terminų, laiku atnaujinkite sutartis, sudarykite 

sutarčių pratęsimus.

„DocLogix“ kalendoriaus atnaujinimai –

sekite ir valdykite dokumentų terminus!

KODĖL TAI NAUDINGA?

1

2

3



Technologiniai patobulinimai –suderinamumas su HTML5 

standartu, MS SQL 2016 ir MS Windows 2016 serveriais



Įvedamų duomenų 

tikrinimas čia ir dabar

Rodinio atributų kiekio arba sumos 

skaičiavimo funkcionalumas

Kontekstinė pagalba 

(„Quick Help“) 

Elektroninio laiško teksto formatavimas, 

kai siunčiamas dokumentas

Paprastas rezoliucijos 

projekto atmetimas

KAD BŪTŲ DAR PAPRASČIAU NAUDOTIS „DOCLOGIX“

Kiti atnaujinimai
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Norėtumėte atnaujinti sistemą jau šiandien? 

Susisiekite su savo įmonės „DocLogix“ 

konsultantu arba rašykite sales@doclogix.lt!

mailto:sales@doclogix.lt

