„DocLogix“ viešųjų pirkimų valdymo
sprendimo dėka procesas tampa
aiškesnis, lengviau kontroliuojamas
bei valdomas. Sukurtas kartu su
viešųjų pirkimų ekspertais.

Kaip tai veikia?
Viešųjų pirkimų
procesai dirbant
su „DocLogix“

1. Pirkimo poreikių surinkimas

2. Pirkimų konsolidavimas

3. Pirkimo plano tvirtinimas

Greitai ir lengvai suformuojamos užduotys
parengti pirkimo poreikius. Įvairūs skyriai
pildo pirkimo poreikius, kurie tvirtinami/
atmetami/tikslinami remiantis organizacijos
patvirtintomis taisyklėmis, naudojant
automatizuotus procesus („workflows“).

Pirkimų vadovas gal konsoliduoti tos pačios
pirkimų grupės pirkimus (poreikius) į vieną
(pvz. pagal tris pirmus BVPŽ kodus) vos kelių mygtukų paspaudimu.

Patvirtinti pirkimų poreikiai automatiškai
tampa metinio pirkimų plano dalimi. Metinis pirkimų planas tvirtinamas pagal organizacijoje patvirtintas taisykles. Patvirtinus
metinį pirkimo planą ir esant poreikius įsigyti plane nenumatytas pozicijas, galima
inicijuoti metinio pirkimų plano papildymo
procesus.

Sprendimo nauda

4. Pirkimo paraiškų tvirtinimas
Sistemoje vos keliais mygtukų paspaudimais
tvirtinamos suformuotos pirkimo paraiškos
– viskas atliekama griežtai pagal perkančiosios organizacijos tvarkas, naudojant automatizuotus procesus.

8. AT-6/AT-7 ataskaita
Automatiškai pagal sistemoje esančią
informaciją sugeneruojamos užpildytos
AT-6/AT-7 formos.

5. Priminimai apie sutarčių
išpirkimą ir terminų pabaigą
Sistemoje matysite informaciją apie sutarties
išpirkimo likutį bei būsite informuoti apie artėjančias pirkimo sutarčių
pabaigas. Sistema proaktyviai informuos apie
artėjančius prie pabaigos draudimo bendrovių laidavimo raštų ar
banko garantijas.

6. Pirkimų užsakymai
Sistema realiu laiku kontroliuoja, kad nebūtų viršijama maksimali sutarties vertė.

7. Sąskaitų valdymas ir
integracija su E. Sąskaita
sistema
Kai tiekėjai į sistemą „E. sąskaita“ įkels sąskaitą, ji automatiškai atsidurs „DocLogix“
sistemoje ir darbuotojai gaus automatinius
pranešimus į elektroninį paštą. Sąskaitas
priskyrus konkrečiam pirkimui, sutarčiai ir/
arba pirkimo paraiškai, tiesiogiai Sistemoje
vykdomas sąskaitų vizavimas, naudojant
automatizuotus procesus.

9. Jūsų ir Jums pavaldžių
organizacijų pirkimų valdymas

10. Integracija su buhalterinės
apskaitos sistemomis

Esant poreikiui, sprendimas gali apimti ir
Jums pavaldžių organizacijų pirkimus.

Sėkmingai vizuotos sąskaitos faktūros metaduomenys (įsk. eilutes) srautiniu būdu
eksportuojami į jūsų naudojamą buhalterinės apskaitos sistemą.

Pradėjus naudotis DocLogix sistema, viešųjų pirkimų procesai tapo
akivaizdžiai efektyvesni, patogesni
darbuotojui, taip pat žymiai sutrumpėjo sprendimo priėmimo laikas.
Arūnas Jurgelaitis,
Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas,
UAB „Vilniaus vandenys“.

Išskirtinės sprendimo funkcijos
• Integruotas el. pasirašymas kvalifikuotu
parašu pagal visus teisės aktus ADOC-V1.0
formatu.
• Integruotas dokumentų (įsakymų, protokolų, sutarčių, gautų sąskaitų ir kt.) saugojimas pagal visus teisės aktus.
• Neribotos plėtros galimybės. Dokumentų tvirtinimo eigas, atvaizduojamos informacijos pjūvius, klasifikatorius, langų išdėstymą ir visus
kitus parametrus galite keisti pagal
Jūsų poreikius. Skirtingai nuo kitų
rinkoje esančių sprendimų, unikali
„DocLogix“ platforma suteikia iš esmės
neribotas konfigūravimo/modifikavimo galimybes be jokio programavimo.

• Dokumentų tvirtinimas tiesiogiai Outlook aplinkoje ir Android/iOS telefonuose.
Nemokamos „DocLogix“ mobiliosios programėlės publikuotos oficialiose Apple ir
Android parduotuvėse.
• Yra galimybė sprendimą diegti tiek jūsų
infrastruktūroje, tiek naudotis „debesyje“.
• Sąskaitų ir sutarčių vizavimas, derinimas ir
pasirašymas. „DocLogix“ sistema pagrįsta
automatizuotais procesais, todėl Perkančiosioms organizacijoms iškilus poreikiui
sprendimo modifikavimui ar koregavimus, jos gali tiesiog „nupiešti“ informacinius procesus pasitelkdami grafinį procesų dizainerį.

• Šablonų konfigūravimas tiesiogiai
„Microsoft Word“ aplinkoje.
• Neribotos galimybės prieigos teisių nustatymui. Prieigos teises galima nustatyti
naudojant virš 300 skirtingų teisių.

Kas yra „DocLogix“?
„DocLogix“ – tai įvairių procesų ir dokumentų
valdymo sistema, platinama 13-oje šalių, kuria
naudojasi daugiau kaip 70 000 vartotojų.
„DocLogix“ įvardinta kaip geriausia dokumentų
ir informacijos valdymo sprendimu Europoje.
O 2018 m. prestižiniuose „European Business
Awards“ apdovanojimuose pelnė nacionalinės
laimėtojos vardą skaitmeninės technologijos
kategorijoje.
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Domina viešųjų pirkimų sprendimas?
Susisiekite: sales@doclogix.lt | +370 5 2745853

