K l i e n ta s

DocLogix diegimo istorija
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerija

Viešasis sektorius

„Profesionali ir kompetentinga komanda
gerai įsigilino į mūsų problemas,
padėjo geriau sutvarkyti procesus
ir lanksčiai dirbo viso projekto metu.“

Apie klientą
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – tai strateginė Lietuvos
Vyriausybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką
šioje srityje. Ministerijai priklauso 72 pavaldžios įstaigos.

Trumpai apie projektą
Ministerija susidūrė su aibe problemų, nes neturėjo vieningos dokumentų valdymo sistemos, kurią galėtų naudoti kartu su pavaldžiomis institucijomis. Naudojamas sprendimas buvo technologiškai

„DocLogix sistema paspartins ministerijos tarnautojų darbą, leis taupyti 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

www.doclogix.lt

pasenęs ir visiškai netenkino ministerijos poreikių. „DocLogix“ pasiūlė
modernų ir funkcionalų, nuolat vystomą ir atnaujinamą produktą
už prieinamą kainą. Sprendimo pasirinkimą nulėmė ir kompanijos
patirtis bei paslaugų kokybė (daugiau nei 10 metų rinkoje, daugiau
nei 80 diegimų valstybiniame sektoriuje). Įdiegus sistemą sumažėjo
popierinių dokumentų naudojimas, paspartėjo dokumentų derinimo
procesas bei ženkliai sumažėjo ministerijos bei jos įstaigų išlaidos.

Pagrindiniai projekto skaičiai

23

Vieninga sistema dokumentų
valdymo lygmenyje apjungė
ministeriją ir 23 jai pavaldžias
įstaigas.

4 000

„DocLogix“ kasdien naudojasi
apie 4 000 vidaus reikalų
sistemos tarnautojų.

1 000 000

Per metus apdorojama apie
1 000 000 dokumentų.

Dokumentų valdymo sistema „DocLogix“ naudojasi daugiau nei
35 000 vartotojų. Iš viso turime daugiau nei 300 klientų. Produktas platinamas 11-oje šalių. Sistema yra plėtojama jau 10 metų,
todėl galime pasiūlyti geriausius sprendimus rinkoje. Pirmaujanti Europos IT rinką tirianti ir informaciją teikianti institucija
„IT Europa“ apdovanojo „DocLogix“ kaip geriausią dokumentų
valdymo sprendimą Europoje.

Situacija iki diegimo

DocLogix įdiegimo Rezultatai

Jau naudojama kliento sistema buvo nefunkcionali, naudojama 		
		 tik pagrindinėse institucijose. Nebuvo galimybės derinti 		
		 dokumentų elektroniniu būdu tarp institucijų.
Ministerijai pavaldžios institucijos neturėjo jokios elektroninės 		
		 dokumentų valdymo sistemos. Tad jų kontrolė bei 			
		 bendradarbiavimas su jomis buvo labai komplikuotas.
Dokumentų rengimo, derinimo, paieškos ir archyvavimo procesai
		 buvo sudėtingi, brangiai kainuojantys ir ilgai trunkantys.
Nebuvo galimybės kontroliuoti pavedimus ir užduotis.
Sistema buvo neintegruota su kitomis valstybinėmis 			
		 informacinėmis sistemomis.
Naudojama sistema nepalaikė elektroninio parašo.
Nebuvo galima atlikti paieškos skenuotų popierinių
		 dokumentų turinyje.
Kai kurie dokumentai buvo vis dar registruojami
		 popieriniuose žurnaluose.

Naujoji sistema iš esmės pakeitė su dokumentais susijusių procesų
valdymą ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose. Galima teigti, kad
„DocLogix“ padėjo pagerinti ministerijos darbo efektyvumą, sumažinti
išlaidas ir sutaupyti daug laiko.

85

Įdiegus sistemą popierinių dokumentų
beveik atsisakyta, elektroninių
dokumentų ir skenuotų kopijų apyvarta
sudaro apie 85% visų dokumentų.
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Dokumentų paieška paspartėjo
daugiau nei 20 kartų. Dabar dokumentą
galima rasti iš bet kurio kompiuterio per
keletą sekundžių.

Įdiegtas sprendimas
Išanalizavus ministerijos problemas buvo suprojektuotas ir įdiegtas
dokumentų ir procesų valdymo sprendimas turintis plačias funkcines
galimybes, integruotas su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis
bei užtikrinantis visų įstaigų dalyvavimą bendroje veikloje.
Projekto metu buvo įdiegta „DocLogix“ platforma su
pagrindinėmis funkcijomis:
- Dokumentų valdymas (rengimas, registravimas, derinimas ir kt.)
- Rezoliucijų ir užduočių paskyrimas ir kontrolė
- Procesų automatizavimas
- Elektroninis parašas
- Paieškos variklis
- Skenavimas su optiniu simbolių atpažinimu
- Integracija su el. pašto programomis
	Sukurtas specialus modulis leidžiantis keistis dokumentais 		
		 bei juos derinti tarp vidaus reikalų sistemos įstaigų, kurios turi
		 įsidiegę „DocLogix“ sistemas. Be to, buvo sukurta unikali
		 tarpinstitucinė dokumentų mainavietė suteikianti galimybę
		 perduoti ir derinti dokumentus įstaigoms neturinčioms
		 dokumentų valdymo sistemų.
Sukurta integracija su nacionaline Elektroninio archyvo
		 informacine sistema (EAIS), kuri leidžia paruošti, suderinti ir 		
		 perduoti dokumentus tiesiai iš dokumentų valdymo sistemos į
		 valstybinius archyvus jų ilgalaikiam saugojimui. Taip pat yra
		 galimybė atlikti dokumentų ar jų kopijų paiešką archyvo
		 duomenų bazėse.
Sistema buvo integruota su Valstybės tarnautojų registru,
		 tai užtikrina, kad pasikeitimai atlikti registre būtų automatiškai
		 perkeliami į „DocLogix“ sistemą.
Sukurtas unikalus teisės aktų projektų stebėsenos modulis, kuris
		 leidžia koordinuoti ir kontroliuoti, kaip ministerijoje vyksta teisės
		 aktų ruošimo bei derinimo procesai.
		
		
		
		
		
		
		
		

www.doclogix.lt

Стандартизация рабочих процессов.
DocLogix UAB
J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius
Tel. 8 5 2745853, el.paštas info@doclogix.lt
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Dokumentų derinimo procesas tarp
skirtingų institucijų paspartėjo
iki 5 kartų. Tai užtikrina proceso
automatizavimo funkcionalumas bei
tarpinstitucinė dokumentų mainavietė.
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Išlaidos popieriui, spausdinimo
medžiagoms ir pašto paslaugoms
sumažėjo apie 80%.
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Atsakymas į gyventojų užklausas ir įvairių
pažymų išdavimas paspartėjo 20%.

DocLogix taip pat naudoja

Lietuvos Respublikos
ūkio ministerija

Lietuvos Respublikos
energetikos ministerija

Latvijos sveikatos apsaugos
ministerija

Estijos kultūros
ministerija

UAB „DocLogix“ yra dokumentų ir procesų valdymo sistemų lyderė Baltijos šalyse.
Lietuvoje produktas platinamas ir diegiamas tiesiogiai. Jungtinėse Amerikos
Valstijose, Kanadoje, Meksikoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Kazachstane,
Azerbaidžane ir Turkmėnistane produktas platinamas ir diegiamas per partnerių
tinklą. Pagrindiniai įmonės klientai yra didžiosios valstybinės įstaigos, stambieji bankai, komunalinių paslaugų įmonės ir kitos organizacijos.

