
Kā MVU attālināti organizēt darbu ar dokumentiem









Nevarat piekļūt dokumentiem



Nav ierastais kopdarbs 



Dokumentu plūdi



Nav atsekojama darbu izpilde



E-pasts pārpildīts



Darbi kavējas





Kā DVS Namejs 
risina šos jautājumus



Namejs ir tīmekļa 
bāzēta sistēma

Nodrošina darbu ar populārāko pārlūku 
jaunākajām, uzturētajām versijām

Adaptīvais dizains nodrošina pilnvērtīgu 
darbu ar mobilajām ierīcēm



Centralizēta vai decentralizēta dokumentu  
strukturēšana

Dažādu tipu un veidu dokumentu apstrāde –
konfigurējami dokumentu veidi 

Nodrošina dokumentu dzīves ciklu: saņemšanu, 
nosūtīšanu un glabāšanu

Sistēma nodrošina dokumentu sakārtošanu un 
strukturēšanu pa veidiem, mapēm, projektiem, lietām, 
utt.

Dokumentu 
sakārtošana un 
strukturēšana



Mapes un 
virsmapes

Dokumentu statusi

Dokumentu 
saraksts

Ātrā meklēšana 
mapē

Izvērstā meklēšana



Namejs nodrošina dokumentu skenēšanas 
funkcijas izsaukšanu tieši no sistēmas un skenēta 
dokumenta ielādēšanu tieši sistēmā  

Namejs nodrošina papīra dokumenta skenēšanu 
lietotāja konfigurētajos formātos

Namejs nodrošina iesūtīšanu sistēmā no e-pasta, 
izveidojot dokumenta kartīti un tālāko dokumenta 
apstrādi veicot sistēmā

Nodrošina oficiālās elektroniskās adreses 
(e-adrese) izmantošanu ar visām juridiskām un 
fiziskam personām, kam šāda adrese ir aktīva

Dokumentu 
digitalizācija



Lietotāja portāls 
jeb virtuālā darba 
vieta

Sastāv no konfigurējamiem blokiem

Pielāgojama krāsu izvēle

Pielāgojams saskaņā ar savām prioritātēm

Personalizējams pa lomām

Sistēmas interfeiss ir latviešu valodā
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Sistēma nodrošina ātrās un izvērstās meklēšanas 
iespējas: 

• dokumentu kartītes metadatos

• dokumentu tekstā 

• korespondentu datos 

• lietotāju datos

• uzdevumu datos

Ērta un ātra 
meklēšana



Nodrošina dokumentu projektu 
sagatavošanu sistēmā

Iespēju ar uzdevumiem tos nodot tālākai apstrādei un 
saskaņošanai

Apstrādes komentārus iespējams iekļaut gan tieši 
dokumenta tekstā, gan uzdevumu izpildes 
komentāros

Katras dokumenta izmaiņas tiek saglabātas versijā un 
tās iespējams atsekot versiju kontrolē

Dokumentu aprite 
jeb koplietošanas 
funkcionalitāte
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e-Paraksta 
funkcionalitāte 
nodrošina

Namejs veic pievienotā e- dokumenta 
automātisku pārbaudi un atpakošanu

Dokumentu elektronisku parakstīšanu 
(vienlaikus veicot tā reģistrāciju)

Dokumentu masveida parakstīšanu ar 
drošu elektronisko parakstu



SPECIĀLAIS (COVID PERIODA) 
PIEDĀVĀJUMS:

DVS Namejs mākoņpakalpojums 
5 lietotājiem uz gadu par 110 € 
mēnesī:

• DVS Namejs licences

• DVS Namejs atbalsts

• DVS Namejs izmitināšana

• + 20 attālināto konsultāciju 
stundas

Par pakalpojumiem (ieviešana, 
apmācības) jāvienojas atsevišķi



Kā iegūt DVS Namejs?

www.rixtech.lv

www.namejs.lv
info@namejs.lv 67142990

26546445

Prezentācijā izmantoti vizuālie materiāli no https://www.freepik.com/

https://www.freepik.com/

