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Informacijos valdymas: mums reikėjo gero sprendimo 

Vadovybė: maži kaštai ir didelė nauda 

Sistemos savininkas: autonomija ir  
funkcionalumas 

IT: efektyvus sistemos palaikymas  

Darbuotojai: paprastas naudojimas 

https://doclogix.corp.nordlb.lt/doclogix/


Brandos kelias –  ar yra pabaigos taškas? 
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Galimybės ir poreikiai susitiko ne iš karto...  

Nemokėjom  Nenorėjom 
Mokam Norim Mokėjom Nenorėjom 



Sistemos panaudojimo kreivė rodo organizacijos  
poreikių evoliuciją 

0

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Naujų procesų kiekio dinamika 

0

200

400

600

800

1000

1200

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

D
o
k
. 
k
ie

k
is

, 
tū

k
s
t.

 

Dokumentų kiekis DocLogix 

sistemoje 



Procesų diegimas – maksimalus sistemos „įdarbinimas“  

Grynųjų pinigų 

inkasavimo 

valdymas 

Kredito 

sprendimų 

registravimas 

Pažymų klientams 

užsakymas ir 

rengimas 

Spec. įkainių 

klientams 

suteikimas 

Mokesčių 

atstatymo 

valdymas 

Inkasatorių 

identifikavimo 

valdymas 

Tarpininkų 

valdymas 

Įtartinų operacijų 

stebėsena 

Lizingo 

sprendimų 

priėmimas 

Seifų raktų/kodų 

valdymas 

Tvarkų derinimas/ 

tvirtinimas 

Atostogų 

tvirtinimas 

Inventorizavimo 

aprašų tvirtinimas 

Mokymų sutarčių 

tvirtinimas 

Korespondencijos 

valdymas 

Banko 

parduodamo 

turto aukcionai 

Padalinių 

nuostatų ir darbo 

aprašymų 

tvirtinimas 

Darbuotojų 

veiklos vertinimas 

Reprezentacinių 

išlaidų tvirtinimas 

Įgaliojimų 

valdymas 



Procesų diegimo šviesioji ir tamsioji pusė  

    Tik vienas galimas būdas pradėti ir pabaigti        Nėra išimčių, visi lygiaverčiai 

  

    Viskas vienoje vietoje                                     Skaidrumas ne visuomet patogus 

    Aiškus sugaištas laikas      

     Popieriui NE                           Laikina popieriaus nostalgija 

     Prisegtukams NE         Bendravimo stoka, susvetimėjimas 

   

     2 – 12 kartų greitesnis rezultatas     Nėra pasiteisinimo „tai užtruks“ 

   

    „Need to know“ principas          Nėra galimybių sužinoti daugiau 

daug   



Ką ir kaip darėme  

Procesų optimizavimo ir DocLogix sąveika 



6 žingsniai procesų optimizavime 

Pasirinkti tinkamą procesą 

Pašalinti veiklos šiukšles 

Įdiegti procesą sistemoje  

Išmatuoti naudas 

Gauti atgalinį ryšį 

Koreguoti, jeigu reikia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Kai poreikiai viršija galimybes, reikia stiprinti atranką 

Mokam Norim 

1 poreikis 1 

poreikis 2 

poreikis 3 

poreikis 4  

poreikis 5 

poreikis n 

galimybė 1 atrinkti prioritetus 

2 



1 žingsnis: pasirinkti labiausiai vertus procesus  

Kriterijai Reikšmės 

 

Procese dalyvaujantys padaliniai ☐ Verslo regionai 

☐ Pagrindinės buveinės padaliniai  

☐ Banko dukterinės bendrovės  

Procese dalyvaujančių darbuotojų 

skaičius 

☐ < 50 

☐ 50 - 200 

☐ 200 - 800 

☐ visi darbuotojai 

Dokumentų kiekis per metus ☐ < 500 

☐ 500 - 2000 

☐ 2000 - 5000 

☐ > 5000 

Ar duomenys apima asmens duomenis 

ar banko paslaptis? 

☐ Taip  

☐ Ne 

Dabartinės situacijos apibūdinimas ☐ Naudojami popieriniai dokumentai 

☐ Apsikeitimas dokumentais vyksta tarp nutolusių padalinių 

☐ Dokumentai siunčiami el.paštu 

☐ Dokumentai saugojami darbuotojų kompiuteriuose, tinklo diskuose 

☐ Neautomatizuotas procesas painus ir neaiškus darbuotojams 

☐ Nėra galimybės atlikti analizės ir suformuoti ataskaitų 

Sistemos poreikis procese ☐ Dokumentų saugojimas 

☐ Dokumentų derinimas/tvirtinimas 

☐ Ataskaitų formavimas 

☐ Automatizuotas dokumentų valdymo procesas 

Laukiamos proceso įdiegimo DocLogix 

sistemoje naudos 

☐ Sutaupytas laikas 

☐ Piniginių išlaidų sumažinimas 

☐ Klaidų eliminavimas 

☐ Popieriaus sutaupymas 

☐ Kitos naudos 



Veiklos 
šiukšlės 
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Perteklinis darbas 

Transportavimas 

Klaidos 

Judesiai 

Perprodukcija 

Inventorius 

Intelektas 

Laukimo laikas 

2 žingsnis: pašalinti veiklos šiukšles 

http://home.corp.nordlb.lt/lean


3 žingsnis: įdiegti procesą = parengti sistemą ir organizaciją  

Konfigūracija sistemoje 

(Sistemos savininkas) 

Mokymai  

(Modulio savininkas) 

Mokymų tipai: 

• Tradiciniai 

• Lync 

• E-klasė+testai 

• Tik instrukcija 

Instrukcija  

(1 psl!) 

Testavimas/diegimas 

(5-10 darbuotojų) 



4 žingsnis: išmatuoti naudas tam, kad žinoti vertę  

Popierinių dokumentų strauto pokytis 



Komandiruočių 

proceso žingsniai 
Prieš Po 

Paraiška 2 min. 1 min. 

Perdavimas  2 val. - 

Tvirtinimas 2 min.         (        ) 1 min. 

Perdavimas 2 val. - 

Registravimas 

personale 
2 min. 1 min. 

Archyvavimas 2 min. - 

Išlaidų pagrindimas  2 min. 1 min. 

Perdavimas 2 val. - 

Apskaitos įrašų 

tvarkymas 
0,2 val. 0,2 val. 

 

Archyvavimas 2 min. - 

Paieška 2 val. 2 min. 

Kitos naudos: 

• nėra perdavimų 

• minimizuotas tvirtinimas 

• 100% paieškos rezultatas 

Vidinio proceso 
atvejo analizė 

3800/m. Darbo 

laikas 

Popierius Greitis 

Vienas vnt 6 min. 2 lapai 7 val. 

Iš viso per 

metus 

380 val. = 

47 d. d. 

7600 lapų - 

Taupymas 
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Pažymų  klientams 

proceso žingsniai 
Prieš Po 

Paraiška 5 min. 1 min. 

Registravimas 2 min. - 

Duomenų surinkimas 2 d. 1 diena 

Pažymos rengimas, 

mokesčio nurašymas 
5 d. 2 dienos 

(Vertimas į kitą kalbą) 1 d. 2 val. 

Pažymos tvirtinimas 2 val.  

Kliento informavimas 5 min. 0,5 min. 

Pažymos perdavimas 

klientui 
2 d. 0,5 min 

Pažymos 

archyvavimas 
2 min. - 

Paieška 2 val. 2 min. 

Verslo proceso 
atvejo analizė 

Kitos naudos: 

• daugiau laiko su klientu 

• minimalūs perdavimai 

• nėra vadovo tvirtinimo 

• operatyvus 100% informavimas 

• 100% paieškos rezultatas  

• aiški kiekvieno atvejo būklė 

 

2800/m. Darbo 

laikas 

Popierius Greitis 

Vienas vnt 2,5 val. 2 lapai 7,5 d. 

Iš viso per 

metus 

7000 val. 

= 870 d. d. 

5600  lapų - 

Taupymas 
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100% aiškumas – labiausiai trokštama padėtis 



5 žingsnis: gauti atgalinį ryšį, kad suprasti rezultato kokybę  



Nuolatinis rūpinimasis darbuotojų žiniomis padeda 
išlaikyti aukštą pasitenkinimą  

Interaktyvių mokymų: 

• Paplitimas – 86% 

• Vertinimas - 93% 



6 žingsnis: pakoreguoti, jeigu reikia 

• darbuotojų pasiūlymai 

• pasikeitusios rinkos sąlygos 

• dar didesnis įgalinimas 

nuolatinio tobulinimo priežastys 



Sistema – tik įrankis, darbą nudirbti turi įrankio savininkas  

+ = 
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Su geru įrankiu gera viską trumpinti! 






