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Siūlome 

Elektroninio turinio valdymo sistemą ir elektroninį dokumentų archyvą 
pritaikytą Lietuvos rinkai. Sprendimas užtkrina vieningą oficialių elektroninių 
dokumentų valdymą organizacijoje ir jos padaliniuose: 

• Korespondencijos administravimas 

• Oficialių elektroninių dokumentų rengimas 

• Oficialus susirašinėjimas tarp padalinių tiesiogiai sistemoje 

• Elektroninis archyvas 

• Popierinių dokumentų skenavimas ir atpažinimas 

• Susitikimų organizavimas ir kalendorius 

 
Sprendimas, sukurtas remiantis pasaulinį pripažinimą pelniusios  
Oracle WebCenter Content platformos pagrindu, leidžia užtikrinti: 

• Lankstų ir racionalų sistemos diegimą 

• Efektyvų sistemos veikimą esant itin dideliems dokumentų srautams ir 
vartotojų skaičiui 

• Aukštą dokumentų apsaugą nuo nesankcionuotos prieigos ir praradimo 

Pasaulinė patirtis ir inovacijos skirtos Lietuvos rinkai 

 



Užduočių valdymas 
• Parengti standartiniai procesai – gautų 

dokumentų, vidinių, siunčiamų dokumentų, 
užduočių valdymui 

• Užduočių vykdymo kontrolė ir eskalavimas 

• Statistinės užduočių, atsakomybių ir 
dokumentų srautų analizės ataskaitos 

Lankstūs dokumentų procesai 
• Parengti procesų šablonai lanksčiam 

sutarčių, projektų valdymui 

• Kontrolė ir atsekamumas naudojant 
terminus, eskalavimą, automatines 
dokumentų sąsajas 

• Darbo organizavimas naudojant 
tinkamus darbo įrankius: Gantt 
diagramas, susitikimų kalendorius, 
saugą paiešką, darbą grupėse 

 

Savybės 
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Dokumentų rengimas 
• Automatizuoti vidinių, išorinių 

dokumentų procesai (rengimas, 
vizavimas, pasirašymas, 
komentavimas, registravimas ir pan.) 

• Automatizuotas komandinis 
dokumentų rengimas ir dokumentų 
sąsajos 

• ADOC v1.0 standartą atitinkantis el. 
parašas oficialiems elektroniniams 
dokumentams 

• Pasirašymui tiesiogiai portale 
naudojamos tiek stacionarios  tiek 
mobilios priemonės 

• Dokumento duomenų atpažinimas 
remiantis dokumento turiniu 

• Siunčiamų dokumentų rinkinio 
išsiuntimas korespondentui el. paštu 
ZIP formatu 

• Universalūs katalogai patogiam 
darbo organizavimui 



Pavadavimo mechanizmas 

• Užtikrina pavadavimą 
nepriklausomai nuo hierarchijos 
įpatybių 

• Automatiškai perskirsto/grąžina 
uždavinius 

• Informuoja kuriant naujas užduotis 

 

 
Informavimo organizavimas 

• Vartotojas valdo gaunamų 
pranešimų grupes 

• Informaciniai pranešimai gali būti 
gaunami el. paštu, rss ar tiesiogiai 
portale 
 

 

Organizacijos ir vartotojų valdymas 

• Galima valdyti net kelių valstybių 
mąstu išplėtotą hierarchinę 
organizacinę struktūrą 

• Centralizuota sistema skirtingomis 
kalbomis 

• Patogus didelio vartotojų kiekio 
valdymas 

• Efektyvūs kontrolės mechanizmai ir 
integracija su LDAP tipo vartotojų 
saugyklomis (pvz. MS Active Directory) 

Klasifikatorių istorija 

Padeda išspręsti uždavinius: 

• Pasikeitė vartotojo pavardė, 
o dokumentas užregistruotas? 

• Keičiasi organizacinė struktūra  
- ką daryti su registruotais 
dokumentais? 

• Kada naudoti aktualius, o kada 
istorinius duomenis? 

 

 

 

 

Savybės 
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Plėtimo galimybės 

• Lengvai adaptuojami sudėtingi 
procesai 

• Lengvai plečiami funkciniai 
komponentai 

• Integracinės sąsajos atitinka 
standartinius SOA principus 

• Vartotojo sąsaja pritaikoma 
organizacijos standartams 

• Lengvai plečiama aukšto 
patikimumo architektūra 

Atitikimas teisės aktams 
• Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 

• Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės patvirtintas: 

– Dokumentų rengimo taisykles 

– Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės 

– Elektroninių dokumentų valdymo taisykles 

– ADOC oficialaus elektroninio dokumento specifikacija 

– Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų 
rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės 

• Elektroninis parašas atitinkantis ADOC, BDOC, EDOC specifikacijas 
naudojamas Baltijos šalyse 

Darbo organizavimas  
po sistemos įdiegimo 
Įdiegus sistemą, organizacijos 
darbuotojai galės: 
• Efektyviai valdyti ir kontroliuoti 

elektroninio turinio srautus 
• Rengti dokumentacijos planus 

(registrus, saugojimo taisykles) 
• Valdyti korespondentų ir kitus 

klasifikatorius 
• Valdyti Organizacinę struktūrą 

ir vartotojus 
• Rengti dokumentų šablonus 

Tarptautinėms organizacijoms 
Sistema išversta į pagrindines 27 
pasaulio kalbas, taip pat į lietuvių ir 
latvių kalbas 

 

Savybės 
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Licencijavimo politika 

• Sisteminė programinė įranga gali 
būti įsigijama neterminuotų arba 
laikinų licencijų pagrindu 

• Galima licencijuoti pagal sistemos 
naudotojus (registruotus vartotojus) 
arba techninius sistemos pajėgumus 
(serverių procesorius) 
 

 

Technologijos: 
• Itin lanksti Oracle WebCenter  

turinio valdymo platforma 
• Pirmaujantis pasaulyje Oracle Weblogic 

aplikacijų serveris 
• Patikima ir itin naši Oracle Database 

duomenų bazių valdymo sistema 

Vartotojo darbo vieta: 
• Pakanka modernios interneto naršyklės 
• Glaudi integracija su Microsoft Windows, 

Microsft Office 
• Pritaikyta patogiam darbui naudojant 

mobilius įrenginius su modernia 
operacine sistema 

Platforma 
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