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valdymo 

SprendimaS

Dėmesys detalėms 
sumažina riziką!



Sprendimo 
funkcionalumaS
  Automatizuoti sutarčių valdymo procesai;
  Paprasta sutarčių derinimo ir kitų procesų adaptacija;
  Sutarčių šablonų biblioteka;
  Sutarčių rengimas, derinimas, tvirtinimas;
  Saugus sutarčių pasirašymas elektroniniu parašu;
  Veiksmų žurnalas;
  Modifikuojama sutartį/dokumentą aprašanti kortelė;
  Automatiniai sistemos veiksmai:
 	 •	 Priminimai;
 	 •	 Automatiškai užsipildantys laukai.
  Greitoji paieška;
  Saugumas – vartotojų prieigos prie informacijos valdymas;
  Sutarčių statusai:
 	 •	 Rengiamos sutartys;
 	 •	 Sutartys, kurias reikia atnaujinti, pasirašyti;
 	 •	 Pasibaigusios sutartys;
 	 •	 Sutartys, gautos pasirašyti;
 	 •	 Sutartys, nusiųstas išoriniam peržiūrėjimui;
 	 •	 Pasirašytos ir išsiųstos sutartys;
 	 •	 Galiojančios sutartys.

modernus „doclogix“ sprendimas sutarčių valdymui 
padeda sumažinti rizikas susijusias su sutartimis. Sprendi-
mas palengvina visų tipų sutarčių rengimą, derinimą, 
tvirtinimą, pasirašymą, saugojimą bei tolimesnį valdymą. 
Pradėję naudoti sprendimą, naudą pajusite iškart.

kodėl verta naudotiS 
Sprendimu?
  Turėsite visas sutartis vienoje centralizuotoje sistemoje; 
  Valdysite prieigą prie sutarčių ir jų projektų;
  Rengdami sutartis galėsite naudotis sutarčių šablonų   
  biblioteka;
  Būsite tikri, kad suderėti sutarties punktai nebus pakeisti   
  kuriame nors etape;
  Suderinsite sutartis keliasdešimt kartų greičiau, 
  nes tai darysite elektroninių užduočių pagalba;
  Galėsite adaptuoti sutarties derinimo procesus pagal
   įmonės vidines tvarkas; 
  Įgysite pilną kontrolę: 
 	 •	 Visada žinosite esamą sutarties statusą (rengiama,   
   derinama, pasirašyta ir išsiųsta, pasirašyta visų pusių,   
   negaliojanti ir kt.) ir atsakingą asmenį;
 	 •	 Gausite žinutes apie veiksmus darytus su jūsų 
   valdomais dokumentais;
 	 •	 Gausite priminimus dėl reikalingų atlikti veiksmų 
   (pratęsti sutartį ir pan.). 
  Akimirksniu surasite reikiamą sutartį ir susijusią informaciją;
  Apsisaugosite nuo sutarčių ištrynimo ar pametimo;
  Sutartis tvirtinsite ir peržiūrėsite net nebūdami savo 
  darbo vietoje – tiesiai iš mobiliosios aplikacijos;
  Atsikratysite mažą pridėtinę vertą kuriančių darbų: išmanioji 
  sistema tokius darbus kaip dokumento kortelės užpildymas, 
  persiuntimas, informavimas atlieka AUTOMATIŠKAI;
  Garantuosite valdomų sutarčių atitikimą vidinėms įmonės 
  tvarkoms bei nacionaliniams teisės aktų reikalavimams.



kaip pradėti naudotiS 
Sprendimu?
Sutarčių valdymo sprendimą galima naudoti dviem būdais:

  Standartinis diegimas – diegiama kliento serveryje   
  (Parduodamas kaip produktas)

Šis sprendimas yra optimalus vidutinėms ir didelėms įmonėms 
(nuo 50 darbuotojų).

  Sprendimas debesyje (Teikiama paslauga)

Šis sprendimas yra optimalus mažoms ir vidutinėms įmonėms 
(iki 100 darbuotojų).

Pagrindiniai pasiūlymo privalumai:

  Galimybė pradėti naudoti sprendimą nedelsiant;
  Nėra diegimo ar įrangos kaštų;
  Maža investicija – mokamas mėnesinis paslaugos mokestis.

Jei norite naudoti sutarčių valdymo 
sprendimą debesyje, susisiekite 
su mūsų konsultantais 
telefonu: 8 (5) 274 58 53 arba 
el. paštu: sales@doclogix.lt 

Sprendimą galima naudoti ir bendradarbiavimui su klientais bei 
partneriais, kurie nėra sutarčių valdymo sprendimo naudotojai. Šiuo 
atveju suteikiama saugi prieiga prie derinamos sutarties išoriniams 
vartotojams (sutarties kontrahentams), o jūs galite pilnai stebėti ir 
kontroliuoti atliekamus veiksmus. Norint pradėti derinimo procesą 
tereikia išsiųsti pakvietimą susijusioms šalims.

SprendimĄ Jau naudoJa

„Pradėję naudotis DocLogix ir jos 
elektroninio parašo funkcija, gan 
greitai pastebėjome, kad banko 
dokumentų valdymo procesai ta-
po efektyvesni.“
Gintaras Rakauskas, Administravimo 
departamento direktorius, AB Swedbank

„Sistemą naudojame sutarčių de-
rinimui, sąskaitų tvirtinimui bei 
klientų informacijai kaupti. Su 
DocLogix tai daryti paprasta ir 
efektyvu.”
Deividas Dadurka, IT specialistas, 
UAB Volfas Engelman

„Mūsų įmonė valdo vieną mo-
derniausių terminalų Europoje, 
todėl privalėjome rinktis patiki-
mą spendimą dokumentų val-
dymui.“
Gerimantas Bakanas, Bendrojo skyriaus vadovas,
AB Klaipėdos nafta



doclogix uaB
Žirmūnų g. 139, 09120 vilnius

tel. 8 5 2745853, el.paštas info@doclogix.lt

Dokumentų ir procesų valdymo sistema „DocLogix“ naudojasi 
daugiau nei 35 000 vartotojų. Iš viso turime daugiau nei 300 klientų. 
Produktas platinamas 12-oje šalių. Lietuvoje produktas platinamas 
ir diegiamas tiesiogiai. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, 
Meksikoje, Danijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Ka-
zachstane, Azerbaidžane ir Turkmėnistane produktas platinamas 
ir diegiamas per partnerių tinklą. Pagrindiniai mūsų klientai yra 
didžiosios valstybinės įstaigos, stambieji bankai, komunalinių 
paslaugų įmonės ir kitos organizacijos. Pirmaujanti Europos IT rinką 
tirianti ir informaciją teikianti institucija „IT Europa“ apdovanojo 
„DocLogix“ kaip geriausią dokumentų valdymo sprendimą 
Europoje.

www.doclogix.lt

Iki 50% sumažinsite kaštus skiriamus 
popierinių dokumentų saugojimui,  

transportavimui ir archyvavimui

Sutaupysite 30% laiko skiriamo 
dokumentų paieškai

0 eur nuostolių dėl dingusių 
dokumentų

Sutaupysite 80% laiko skiriamo 
dokumentų derinimui ir tvirtinimui

Iki 50% sumažinsite vėluojančių 
užduočių

Būsite tikri, kad su informacija susiję 
procesai 100% atitinka teisinius 

reikalavimus

50 % 

50 % 

30 % 

80 % 100 % 

0 % 

doclogix nauda


