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Vai Jūsu uzņēmuma birojs ir gatavs 
attālinātam darbam?

• Jo tā ir iespēja:
• Piekļūt dokumentiem no 

jebkuras vietas;

• Dažu sekunžu laikā atrast 
nepieciešamo informāciju;

• Saskaņot līgumus un citus 
dokumentus attālināti;

• Elektroniski parakstīt un nosūtīt 
sadarbības partnerim;

• Saziņai ar valsti integrēt 

e-adresi u.c.



Saturs

Kuriem uzņēmumiem ir nepieciešama 
dokumentu vadības sistēma?

Biežāk lietotie moduļi

Procesu automatizācijas rīks



DVS ir domāta Jums

Vienlaicīgs darbs pie 
dokumenta 
sagatavošanas

Nepieciešama piekļuve 
pie dokumentiem 
darbiniekam esot ārpus 
biroja

Pārskatāms apkopojums 
par visiem projekta 
dokumentiem

Uzdevumu izpildes, 
līgumu termiņu u.c. 
kontrole

Vienota dokumentu 
sistēma uzņēmuma 
grupai

Projektu realizācija 
sadarbībā ar partneriem



Galvenās priekšrocības

Labas attīstības 

iespējas

Ātri 

ieviešama

Modulāra 

uzbūve 

(bāze un 

papildus 

moduļi)

Iespēja 

izmantot lokāli 

un Office 365 

mākonī



Risinājuma uzbūve

Microsoft Office 365 / SharePoint

Dokumentu vadības sistēma

(reģistri, veidnes, skati, meklēšana u.c.)

Standartizēti moduļi

Sanāksmes Līgumi Personāls Darbplūsmas KVS E-paraksts E-adrese

Citas iespējas

Ārējās 
integrācijas 

(ERP, e-pasts, 
citas)

Lursoft



Darbvirsma

Ātra un ērta navigācija

Dokumentu 
nomenklatūra = 

Navigācijas izvēlne

Pielāgojami īsceļi

Lietotāja 
uzdevumi

Plaša moduļu izvēle



Korespondence
✓ Ienākošo/izejošo dokumentu 

reģistri

✓ Vienlaicīgs darbs pie dokumentiem

✓ Elektroniska saskaņošana un 

vīzēšana

✓ Sekošana dokumentu statusam

✓ Biežāk lietojamo dokumentu 

sagataves



Līgumu vadība

✓ Līgumu termiņu kontrole, 

atgādinājumi un pārskati

✓ Sasaiste starp līgumiem, 

rēķiniem un citiem 

dokumentiem

✓ Līgumu sagataves



Rēķinu vadība

XML/Web serviss



Uzdevumu vadība

✓ Individuāli un grupas uzdevumi

✓ Deleģēšanas iespējas

✓ Pārskati par uzdevumi izpildi

✓ Atgādinājumi



Jaudīgs procesu 
digitalizācijas rīks
Mēs piedāvājam programmatūru, kas definē un automatizē biznesa 
procesus lokālajā SharePoint serverī vai SharePoint tiešsaistes versijā.



Vissarežģītākā procesu shēma kļūst 
viegli uztverama

• Galvenais (biznesa) slānis 
vizualizē procesa loģiku.

• Dziļāks (tehniskais) slānis 
ilustrē fona automātiskās 
darbības starp aprakstītajiem 
soļiem (stāvokļiem)



Stāvokļi un darbības (galvenais slānis)

• Stāvokļi ir attēloti ar 
taisnstūriem, bet darbības –
ar līnijām, kas tos savieno.

• Shēmā var brīvi izkārtot gan 
stāvokļus, gan darbības. 
Persona, kas izstrādā 
procesus, tos novieto tā, lai 
diagrammas būtu viegli 
nolasāmas.



Automātiskās darbības (tehniskais 
līmenis)

• Automātisko darbību secību 
var noteikt katrā pārejas 
posmā starp stāvokļiem. 

• Tās var būt vienkāršas 
darbības, piemēram, e-pasta 
sūtīšana, SharePoint saraksta 
izveide vai lieluma mainīšana, 
kā arī sarežģītākas darbības, 
piemēram, jaunu darbplūsmu 
sākšana, atļauju pārvaldība 
vai datu apmaiņa ar ārējām 
saitēm.



Atļauju piešķiršana (lomas)

• Atļaujas tiek definētas, izmantojot 
«lomas», kas pieejamas biznesa loģikas 
slānī.

• Lomu dalībnieki var būt SharePoint 
lietotāji vai visa SharePoint grupa.

• Lietotājus var pievienot lomām statiski 
(definējot procesu) vai dinamiski (procesa 
izpildes laikā).

• Izmantojot lomas, mēs nosakām, kam ir 
tiesības uz ko šajā procesā un jo īpaši:

• Kurš var darīt kādas darbības
• Kurš var redzēt vai rediģēt informāciju 

dažādos procesa posmos

• Tiesību piešķiršana darbībām tiek veikta 
ar «drag&drop» metodi, pateicoties kurai 
visa atļauju modeļa ieviešana notiek ļoti 
ātri.



Ar ko mēs atšķiramies?

Procesa 
diagrammas 

skaidrība

Efektīva

atļauju

pārvaldība

Modernizētas 
veidlapas

Pilna SharePoint 
integrācija

Atvērta sistēma Ātra uzstādīšana



Par mums

• Pilna servisa IT uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi 
nozarē.

• Saviem klientiem piedāvājam:
• Datorapmācības un e-mācību risinājumus

• Datoru un programmatūras licenču pārdošanu

• IT sistēmu izstrādi

• IT konsultācijas

• Mēs esam:



Risinājumi un pakalpojumiPieprasītākie risinājumi

• Dokumentu vadības sistēma – ātrākai 
un ērtākai dokumentu apstrādei un apritei

• Personāla pašapkalpošanās portāls–
uzņēmuma efektīvākai komunikācijai ar 
darbiniekiem 

• Intraneta portāls – komunikācijas 
platforma uzņēmuma darbiniekiem

• Sistēmu integrācijas projekti – datu 
apmaiņai.

• Klātienes un e-mācību risinājumi

• Mūs izvēlas:
• Lielie uzņēmumi

• MVU

• Publiskais sektors

• Latvijā, Baltijā



Kāpēc klienti izvēlas mūsu 
risinājumus un pakalpojumus?

Kvalitāte Kompetence Sadarbība Inovācijas



Aiciniet mūs uz sarunu, 
parādīsim sistēmu darbībā!
Līga Matveja-Vlasova

+371 26131717

Liga.matveja-vlasova@dzc.lv
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