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300 
klienti

35,000 
kasutajat

www.doclogix.ee

 riiki



innovaatilisus efektiivsus standardiseerimine kasutusmugavus

Elektroonilist 
dokumendihadussüsteemi DocLogix 

kasutavad igapäevaselt 35 000 

kasutajat. Meie klientideks on 300 
organisatsiooni riiklikus, pangandus-, 

kindlustus-, energeetika-, 
tootmis- ja muus sektoris. 

DocLogix on saadaval 11 riigis.

DocLogix on hästi adapteeruv, lihtsalt seadistatav ja kergelt skaleeritav lahendus 
dokumentatsiooni ning äriprotsesside haldamiseks, mis võimaldab nutikaid ja lihtsaid 
vahendeid kasutades saada juurdepääsu vajalikule infole, seda hallata ja säilitada. Väga 
kasutajasõbraliku dokumendihalduslahendusena võimaldab DocLogix ilma eriliste IT 
teadmisteta kasutajatel hõlpsasti luua, kohandada ja jälgida äriprotesse. DocLogix´u 
jõuallikaks on erinevad dünaamilised võimalused, muuhulgas optiline tekstituvastus 
(OCR), ärianalüütika, dokumentide importimine, skaneerimine, aruandlus, arhiveerimine, 
otsing, väljavõtted ja palju muud. Saate valida, kas kasutate DocLogix’ut kohtvõrgus või 
pilves. DocLogix on integreeritud MS Office-i, SAP-i, NAV-i ja muude süsteemidega ning 
võimaldab kasutajatel saada kontrolli korrastamata sisu üle ja saavutada reaalset kasu oma 
lemmiktöökeskkonda (mobiil, e-post, veebilehitseja, MS Office) kasutades

DOCLOGIX
EELISED

kontroll mobiilsus
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MIS ON DOCLOGIX?

KOOSKÕLASTUSED
HEAKSKIIDUD
KINNITUSED
TEAVITUSED
KONTROLL
VORMID

ARVED
LEPINGUD
PROJEKTID
MUUD PROTSESSID

OTSING

ARUANDED

MOBIILSUS

INTEGRATSIOON

TURVALISUS

Dokumendihaldussüsteem DocLogix parendab ja tõhustab oluliselt Teie ettevõtte 
dokumendi- ja protsessihaldust. Süsteemi arendatakse ja ajakohastatakse pidevalt, et 
saavutada DocLogix’ule omast unikaalset innovatiivset funktsionaalsust, mida teised turul 
ei paku. Toode on intuitiivselt mõistetav ja võimaldab ettevõtetel tõhusamalt töötada. 
Te saate teha paari hiireklikiga mitu operatsiooni, lihtsalt protsesse automatiseerida ja leida 
kiirelt vajaliku info. DocLogix annab organisatsiooni protsessidest täieliku pildi, mille põhjal 
mänedžerid saavad teha õigeid otsuseid ja kontrollida efektiivsemalt äriprotsesse. Kõik 
DocLogix’u abil hallatud dokumendid ja protsessid on standardiseeritud, mis vähendab 
kulutusi ja vigade esinemise tõenäosust. Loomulikult saab enamust DocLogix’u süsteemi 
võimalusi kasutada mobiilitelefonis või tahvelarvutis, mis on suureks eeliseks neile, kes 
töötavad väljaspool kontorit.



   i Büroo

Elektrooniline dokumendihaldus on tavapärasest paberdokumentidel 
põhinevast dokumendihaldusest palju tõhusam. Seepärast hangivad 
üha rohkem ettevõtteid ja organisatsioone endale elektroonilised do-
kumendihaldussüsteemid. Tavaliselt alustatakse dokumentide ja prot-
sesside elektr-ooniliseks haldamiseks lihtsamate lahendustega. Doc-
Logix Büroo korrastab dokumentatsiooni, vähendab kulusid ja aitab 
palju tõhusamalt töötada.

DocLogix Büroo aitab:
 

 Keskselt koguda ja säilitada kogu organisatsiooni 
 dokumendid;
 Registreerida kõik sisemised, saabuvad ja väljuvad 

 dokumendid;

 Määrata dokumentidele resolutsioonid ja kontrollida 
 nende täitmist;
 Saada meeldetuletusi saabuvate dokumentidega seotud 

 ülesannete täitmise tähtaegadest;
 Luua kinnitatud dokumendimalle kasutades uusi dokumente;
 Kiirelt ja lihtsalt kooskõlastada / kinnitada organisatsioonis 

 käibivaid dokumente;
 Allkirjastada dokumente elektroonilise või mobiilse allkirjaga.
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DOCLOGIX 
TOOTED

kõik Doclogixi tooted on välja töötatud pa-
tenteeritud Doclogixi platvormil. tooted on 
mõeldud juhtima konkreetseid valdkondi, 
näiteks: lepingud, projektid, koosolekud, 
hanked jne. organisatsioonid valivad oma te-
gevuse nüüdisaegseks ja nutikaks juhtimiseks 
Doclogix dokumendihaldussüsteemil põhine-
vaid lahendusi.



  i Personal

Personalidokumendid ja personaliga seotud info on eriti de-
likaatne ja selle haldamine tekitab info eest vastutavatel töötaja-
tel hulga probleeme. Ettevõtted kannavad tihti suuri kaotusi, kui 
õnnetusjuhtumi või mõne muu erakorralise sündmuse toimudes 
selgub, et töötaja ei olnud kursis ettevõtte sisekorraeeskirjade vii-
mase redaktsiooniga. Et end selliste juhtumite eest kaitsta ja per-
sonalidokumentatsiooni korrektselt hallata, pakume teile lahen-
dust DocLogix Personal.

DocLogix Personal aitab:

 hallata personalidokumente eraldi ettevõtte muust 
 dokumentatsioonist;
 Rangelt kontrollida juurdepääsu personalidokumentidele;
 Sorteerida personalidokumente (töötaja, dokumenditüübi jm järgi);
 saada teavitusi tähtajaliste töölepingute kehtivusaja 

 lõppemise kohta;
 Tutvustada töötajaid uute eeskirjadega. Selleks tuleb süsteemis 

 lihtsalt käivitada dokumendiga tutvustamise protsess;
 Näha kes, millal ja milliste eeskirjadega tutvunud on;
 Saada teavitusi juhul, kui töötajad hilinevad dokumentidega 

 tutvumisega;
 Lihtsaslt kontrollida ettevõtte sisekorraeeskirjade kehtivusaega.

  i Lepingud

Ettevõtted, kus lepinguid hallatakse tavapärasel viisil, põrkuvad tihti-
peale erinevate probleemidega: lepingute kehtivused ületavad tähta-
jad, lepingute kooskõlastamine ja kinnitamine võtab palju aega, va-
jalikku lepingut on raske kiiresti leida jne. See on eriti aktuaalne siis, 
kui teil on väga palju lepinguid. DocLogix Lepingud on tänapäevane 
lahendus lepingute nutikaks haldamiseks.

DocLogix Lepingud aitab:

 Lihtsustada malle kasutades uute lepingute koostamist;
 ühtlustada ettevõttes kasutatavaid lepingumalle;
 Kiirendada lepingute kooskõlastus- ja kinnitamisprotsesse;
 Luua Teie nõuetele kohandatud protsessid lepingute 

 kooskõlastuseks. See ei nõua programmeerimisoskust, 
 kõik on tehtav graafilise protsessiredaktoriga;
 Alati teada lepingu olekut (ettevalmistamisel, kooskõlastusel,  

 allkirjastatud ja ära saadetud, kõikide poolte poolt allkirjastatud, 
 kehtetu jms) ja vastutavaid isikuid;
 jälgida lepingumuudatusi;
 hetkega leida vajalik leping;
 Pikendada lepinguid õigeaegselt ja vältida 

 kehtivustähtaegade ületamist;
 Saada teavitusi ülevaatamist nõudvate lepingute kohta.
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„Kui me rakendasime elektroonilise dokumendihaldussüsteemi 
ja hakkasime kasutama e-allkirja (digitaalallkirja) funktsiooni, 
avastasime, et meie ettevõtte dokumendihaldusprotsessid muu-
tusid palju tõhusamaks - viseerimisprotsessid, dokumentide 
heakskiitmine, ja allkirjastamine muutusid lühemaks, printimis- 
ja arhiveerimiskulud vähenesid.“

Gintaras Rakauskas, Haldusosakonna Juht

Swedbank on üks Skandinaavia 
suurimaid panku, mis tegutseb Rootsis 
ja Baltimaades ning teenindab
9,5 miljonit eraklienti ning üle 
600 000 organisatsiooni ja ettevõtte.



 Eelnevalt teavitada osalejaid nõupidamisest ja edastada neile  
 nõupidamisega seotud info;
 Saata pärast kohtumist laiali nõupidamise protokoll, et 

 vastutavad isikud saaksid nõupidamise otsused kiirelt ellu viia;
 Luua ja määrata ülesanded vastuvõetud otsuste realiseerimiseks.

  i Ostud

Ostude organiseerimine on keeruline ja tihtipeale korratu protsess. 
Finantsosakonna töötajad kurdavad sageli, et ostuprotseduurid on 
standardiseerimata ja iga osakond teeb oma ostud omamoodi. Os-
tude juhtimisega on seotud teisigi probleeme – need on tellimuste 
kooskõlastamise venimine ja ostude kohta käiva info keskse haldam-
ise puudumine. Ilma sellise infota on juhtidel raske teha strateegilisi 
otsuseid. DocLogix Ostud võimaldab Teie ettevõttes ostuprotsesse 
oluliselt kiirendada ja paremini juhtida.

DocLogix Ostud aitab:

 Valmismallide põhjal lihtsalt ja kiirelt ette valmistada 
 ostutellimusi;
 Ettevõttesiseselt kooskõlastada kiirelt ja lihtsalt tellimusi;
 Luua Teie nõudmistele kohandatud protsessid tellimuste 

 kooskõlastuseks. See ei nõua programmeerimisoskust, kõik 
 on tehtav graafilise protsessiredaktoriga;
 Näha kogu infot käimasolevate / lõpetatud ostude kohta ja 

 kontrollida ettevõtte kulutusi. Koondada kõikide tarnijate 
 kontaktid ja nende pakkumised ühte kohta.

  i Projektid

Tänapäevastes ettevõtetes ja asutustes on tegevus osaliselt või täie-
likult organiseeritud projektidena. Edukaks projektihalduseks tuleb 
kasutada tarkvaralisi lahendusi, sest ilma selleta on suurt hulka infot 
ja kommunikatsiooni ülimalt raske kontrollida. Projektijuhid, kes in-
fotehnoloogilisi vahendeid ei kasuta, upuvad sageli paberitesse ja 
suudavad ülesannete täitmist kontrollida vaid ülimate jõupingutus-
tega. DocLogix Projektid on tänapäevane lahendus tõhusaks projek-
tijuhtimiseks.

DocLogix Projektid aitab:

 Käivitada projekti, täita projekti alustamiseks vajalikud 
 dokumendid, planeerida ülesanded ja projekti tegevuskava 
 ning määrata projektis osalevate liikmete ülesanded;
 jälgida ja kontrollida, kuidas projekti meeskond täidab 

 määratud ülesandeid;
 Luua projekti tingimustega kohandatud protsessid dokumentide 

 kooskõlastuseks ja ülesannete täitmiseks;
 Alati näha projekti dokumentatsiooni ja ülesannete hetkeolekut  

 (läbi vaadatud / heaks kiidetud, täidetakse / täidetud) ning  
 vastutavaid isikuid;
 Projekti oleku aruannet ette valmistada ja vastutavatele 

 juhtidele esitada;
 Keskselt koondada ja hallata kogu projektiga seotud infot 

 (ülesanded, dokumendid, kontaktid) ning näha sisseviidud 
 muudatuste üksikasjalikku ajalugu.

  i Nõupidamised

Ettevõtted, kus nõupidamiste haldamiseks tarkvaralisi lahendusi ei 
kasutata, põrkuvad tihtipeale erinevate probleemidega: Nõupida-
mise teavitus saadetakse välja liiga hilja ja osalejad ei saa õigeaegselt 
ette valmistuda, juhid unustavad nõupidamisele tulla, otsuseid täide-
takse liiga aeglaselt jne. Kõik see vähendab protsesside tõhusust ja su-
urendab Teie ettevõtte kulusid. DocLogix Nõupidamised võimaldab 
nõupidamisi hallata tänapäevaselt ja mugavalt.

DocLogix Nõupidamised aitab:

 Koondada kokku küsimused ning ette valmistada ja
 kooskõlastada nõupidamise päevakorda;
 Kokku kutsuda nõupidamine ja teavitada osalejaid otse 

 Microsoft Outlook´i kaudu;
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„Meie ettevõte haldab üht kõige kaasaegsemat naftaterminali 
Euroopas, mistõttu pidime valima sobiliku dokumendihaldus-
vahendi. Usume, et DocLogix muutis meie ettevõtte dokumendi-
halduse kiiremaks, efektiivsemaks ja funktsionaalsemaks. Soovi-
tan DocLogix’ut kõigile neile organisatsioonidele ja ettevõtetele, 
kes tahavad saavutada kõrgeid tulemusi ja häid majandusnäi-
tajaid.“

Gerimantas Bakanas, Üldise Jaotuse juht

Klaipedas Nafta on strateegiliselt oluline 
ettevõtte Leedus ja üks efektiivsemalt 
töötav naftatransiidi terminale Balti turul.



 Protsesside automatiseerimine – DocLogix pakub protses-
side automatiseerimiseks väga lihtsat vahendit, mis võimaldab tehnil-
iste teadmisteta kasutajal iseseisvalt konfigureerida dokumentide ja 
ülesannetega seotud lihtsaid ja ka väga keerulisi protsesse.

 Programmeerimiseta adapteerimine – Süsteemi paind-
likus on üks DocLogix´u põhieeliseid. Süsteemis on spetsiaalne ad-
ministreerimismoodul, mis võimaldab luua Teie organisatsiooni va-
jadustele adapteeritud protsesse, dokumendikaarte ja vaateid. Need 
muudatused ei vaja programmeerimisoskust, kõik on tehtavad süs-
teemiseadistusvahenditega.

 Paindlik ja lihtne integratsioon – DocLogix’u struktuur 
tagab süsteemi integreerimisel ohutuse, funktsionaalsuse ja lihtsuse. 
DocLogix´ul on oma spetsialiseeritud tarkvaraarendusvahend (SDK - 
Software Development Kit) mis võimaldab teil vajadusel luua uusi funk-
tsioone, samuti integreerida toodet teiste infosüsteemidega erinevates 
tegevuskeskkondades. Klient võib seda teha ilma tarnija abita.

 Versioonikontroll – Tavaliselt töötavad ühe dokumendiga mitu 
töötajat. DocLogix´uga töötades võite alati kindel olla, et redigeerite just 
aktuaalset dokumendiversiooni. Ka versiooni ajalugu ja info selle kohta, 
kes ja millal dokumenti muutis, on kuvatud otse dokumendikaardil.

DOCLOGIX PLATVORMI 
FUNKTSIONAALSED 

VÕIMALUSED
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kõikidel Doclogix’u toodetel on ver-
sioonipõhised funktsioonid, kuid samas jaga-
vad nad ühiseid funktionaalseid võimalusi. 
Doclogix’u platvorm valmis enam kui 10 aastat 
tagasi ja seda on loomisest peale pidevalt täien-
datud ning funktsionaalseid võimalusi laien-
datud. Võtke ühendust meie konsultandiga ja 
küsige, mida Doclogix saab teile pakkuda!

www.doclogix.ee



 Ülesannete haldus on vajalik seatud eesmärkide saavutamiseks. 
Määrake või delegeerige ülesandeid ja otsuseid. jälgige nende täit-
mise kulgu. Kasutage ülesannete täitmise tähtaegade kontrollfunk-
tsiooni. ülesande täitmise ajalugu on kujutatud hierarhiliselt ja on 
kättesaadav ühe hiireklikiga, mis võimaldab operatiivselt vastu võtta 
põhjendatud otsuseid.

 Dokumendimallid – aja kokkuhoiuks ja vigade vältimiseks kas-
utage dokumendi- või otsustemalle. Dokumendi automaattäitmine 
väldib vigade teket ning hoiab kokku aega.
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 Otsing – dokumentide sisust ja metaandmetest otsiv võimas ot-
singusüsteem, mis leiab hetkega Teile vajaliku dokumendi või selle 
osa. Otsida saab ka arhiividest.

Tulemused sorteeritakse dokumenditüüpide järgi, mis võimaldab liht-
salt leida vajaliku info.

 Kasutajate haldamine – DocLogix kaitseb infot volitamata 
juurdepääsu eest. Iga kasutaja näeb vastavalt oma ametile ja rollile 
organisatsioonis ainult neid dokumente, millele tal on juurdepääsuõi-
gus. Peale selle on kõik kasutajad jaotatud gruppidesse, mis võimaldab 
määrata grupiülesandeid või saata grupile tutvumiseks dokumente. 
Süsteemi kasutajate andmed, nende õigused ja grupikuuluvused 
sünkroniseeritakse LDAP-teenustega, mis võimaldab vältida kasuta-
jainfo topelt sisestamist.

„Meie ülikool töötab igapäevaselt suure hulga dokumentidega.
Varasemalt kulus meil dokumentide loomiseks ja registreeri-
miseks palju aega. Oleme rahul DocLogix’u poolt pakutava 
funktsionaalsusega ning oleme hetkel kasutusele võtmas do-
kumentide elektroonilisi töövoogusid, mis peaks vähendama 
dokumentide kooskõlastamisele kuluvat aega mitu korda. 
Samuti plaanime kasutusele võtta arhiveerimise funktsionaal-
sust. Oleme väga rahul, et DocLogix on kergesti integreeritav 
süsteem, mis pakub võimalust vahetada dokumente
ka riigiasutuste vahel.“

Ketlin Karp, Dokumendi ja infohaldusjuht 

2000 töötajaga (nende hulgas 
1200 õppejõudu ja teadlast) Tallinna 
Tehnikaülikool on Eesti insenertehnilise 
hariduse lipulaev, kus õpib ligikaudu 
14 000 tudengit.



 Tekstituvastusega (OCR) skaneerimine – laadige skaneeritud 
dokumendid süsteemi ühe hiireklikiga. Tekstituvastusega skaneerimine 
lihtsustab otsingut ja täidab automaatselt dokumendi infokaardi.

 Digitaalne allkirjastamine – looge elektroonilisi dokumente ja 
allkirjastage neid otse dokumendihaldussüsteemis ID-kaardi või Mo-
biil-IDga. Viige digiallkiri tasemeni, mis sobib kestvaks arhiveerimiseks 
otse DocLogix´ust.

 Kontrollivahendid – DocLogix´uga on väga lihtne kontrollida het-
keolukorda. Teid teavitatakse eelseisvatest ja tähtaja ületanud ülesan-
netest, isikutest, kes õigeaegselt oma ülesandeid ei täida, lepingute 
kehtivuse tähtaegadest ja tähtsatest dokumentide uuendustest või 
muudatustest. Aruandeidd ülesannete täitmise tähtaegadest ja efek-
tiivsusest on võimalik luua vaid mõne hiireklikiga.  

 Erinevate elektrooniliste dokumendistandardite tugi – 
DocLogix toetab Leedu, Läti ja Eesti elektrooniliste dokumentide 
standardeid. Ainus, mida te tegema peate, on loodava dokumendi 
vormingu määramine. Kõik ülejäänu teeb süsteem ise. Avage saadud 
elektroonilised dokumendid otse DocLogix´us ja kogu info salvesta-
takse automaatselt.

Aruanded – hinnake tegevuse efektiivsust aruannete abil. Kasutage 
integreeritud malle või looge Teie nõudmistele vastavad aruanded.
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„DocLogix’u kasuks otsustasime, kuna tegemist on tervikliku 
lahendusega, mis on pidevas arengus. Kontsernina on meile 
oluline omada ühtset dokumendihaldusesüsteemi, mida saa-
me kasutada kõigis oma ettevõtetes, ning mis ei oleks väga 
kallis. Suurt tähelepanu on pööratud süsteemi paindlikkusele 
ja töövoogude loomisele. Kuna meie grupp on dünaamiline 
ning pidevalt kasvav, on meile olulised süsteemi kohandamise 
ja protsesside optimeerimise võimalused.”

Edmundas Vasonskis, IT-juht.

Avia Solution Group’i kuulub üle 17 
erinevaid teenuseid pakkuva ettevõtte. 
Grupp pakub MRO teenust, tarnelahendusi, 
piloodi- ja meeskonnakoolitusi, 
õhusõidukite tankimist ja muid 
lennundusega seotuid teenuseid.



 Salvestamine ja arhiveerimine – kogu aktuaalne info salvesta-
takse süsteemi, vananenud info arhiveeritakse keskselt ja mittevajalik 
hävitatakse.

 Eelvaade – DocLogix hoiab kokku Teie aega. Eelvaate funktsioon 
lubab dokumenti vaadata ilma seda avamata. See võimaldab kiirelt 
välja selgitada, kas leidsite selle, mida otsisite. Eelvaade töötab kõikide 
levinud dokumendivormingutega ja seetõttu on lihtne suvalises 
saadaolevas seadmes vaadata kontorirakendustega loodud või skna-
neeritud dokumente ning pilte.

 Integreerimine kontorirakendusega Microsoft Office – 
Microsoft’i kontorirakendustega integreerimine võimaldab DocLogix 
‘is salvestada ja redigeerida Microsoft Office dokumente. Kõik süsteemi 
funktsioonid on kättesaadavad Microsoft Outlook´i kaudu. Saate del-
egeerida ja täita ülesandeid otse Outlook´is, süsteemi sisenemata.

 Mitmekeelne kasutajaliides (7 keelt) – Teie personal räägib mit-
mes keeles? See pole probleem. DocLogix´ut saab kasutada leedu, läti, 
eesti, vene, inglise, kasahhi, poola ja aserbaidžaani keeles. Iga kasutaja 
saab kasutajaliidese keele ise valida.

 Turvalisus – DocLogix kasutab turvalisuse tagamiseks mitut lahen-
dust ja platvorm on edukalt kasutusel organisatsioonides, kus turval-
isus on väga tähtis. Süsteemi loomisel on kasutatud kõige uusimaid 
turbestandardeid, et tuvastada ja ellimineerida ohtlikke olukordi, enne
kui need jõuavad põhjustada rikkeid ja haavatavusi.

 Igat tüüpi dokumentide tugi – DocLogix toetab kõiki levinud tek-
sti-, graafika-, audio- ja videovorminguid. Ärge piirake oma võimalusi 
ja hallake kogu saabuvat infot üks kõik millises vormingus see poleks.

 Ühilduvus veebilehitsejatega – DocLogix on juurdepääsetav 
kõikide populaarsete veebilehitsejate, nagu näiteks Microsoft Internet 
Explorer 8 +, Google Chrome, Mozilla Firefox ja Apple Safari kaudu.
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see on kõigest osa Doclogix’i funktsionaalsusest. uurige rohkem www.doclogix.ee,
kirjutage meile: info@doclogix.com, või helistage +370 5 2745853



DOCLOGIX MOBIILIRAKENDUS
Mobiilirakendus DocLogix võimaldab iOS- ja Android-seadmetega kasutada dokumendihal-
dussüsteemi DocLogix. Rakendusega saate suvalisest kohast juurdepääsu oma dokumen-
tidele ja ülesannetele. Rakendus võimaldab teil dokumente oma nutitelefonis või tahvelarvu-
tis kinnitada, lugeda, heaks kiita või tagasi lükata.

Mobiilirakenduse DocLogix abil saate teha järgmisi toiminguid:
   Dokumente avada, vaadata ja heaks kiita;
   ülesandeid täita, tagasi lükata ja delegeerida;
   Vaadata dokumentide ja ülesannete päevikuid;
   Vaadata dokumentidele manustatud faile;
   Manustada dokumentidele faile;

Rakendus on saadaval leedu, vene ja inglise keeles.

Kui te pole veel dokumendihaldussüsteemi DocLogix kasutaja, on teil võimalus rakendus alla 
laadida ja ühenduda demosüsteemiga (ainult iOS-seadmetel).

DOCLOGIX’I AUHINNAD 
European IT Excellence Awards 2014

juhtiv Euroopa IT-kirjastuse ja turu-uuringute organisatsioon IT Europe on tunnistanud 
DocLogix´u parimaks info- ja dokumendihalduslahenduseks, parimaks avalikule sektorile 
suunatud IT-lahenduseks ja parimaks riigiasutustele suunatud lahenduseks.

Innovatsiooniauhind 2013 – DocLogix oli riigisisese konkursi Innovatsiooniauhind võitja.   
Firma sai auhinna kategoorias „Innovaatiline firma“.

Oleme Microsoft´i partnerid aastast 2005. hetkel oleme kompetentsustasemel Silver 
Application Development.
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DOCLOGIX`UST SAADAV KASU
Vähendate 50% võrra kulutusi paberdokumentide 
hoiustamisele, transpordile ja arhiveerimisele.50 %

30 % 
0 --     

80 %
50 % 

 100 %

hoiate dokumentide otsingul kokku 30% seni 
sellele kulunud ajast.

Dokumendid ei kao enam kuhugi.

hoiate dokumentide kooskõlastusel ja kinnitamisel 
kokku 80% seni sellele kulunud ajast.

Vähendate tähtaja ületanud ülesannete hulka 
kuni 50% võrra.

Olete kindel, et infoga seotud protsessid 
vastavad 100% seadusandlusele.

Suurendate asutuses mitu korda 
kontrollitaset.

Kiirendate mitu korda kõiki dokumentide 
ja ülesannetega seotud protsesse.

Kontrollite või tõkestate volitamata 
juurdepääsu dokumentidele.

Saate mobiilse juurdepääsu oma 
ülesannetele ja dokumentidele.

i n n o V at i o n  P r i z e
 2 0 1 3

www.doclogix.ee



KLAIPĖDOS 
ENERGIJA

MEIST

Doclogix on dokumendihaldussüsteemiga turul olnud üle kümne aasta. selle 
aja jooksul oleme kogunud märkimisväärse kogemustepagasi tootearenduses 
ning süsteemi kohandamises erinevatele sektoritele ja maadele. leedus müüme 
toodet ja osutame klientidele tugiteenust ise, usas, kanadas, mehhikos, lätis, 
eestis, Poolas, ukrainas, kasahstanis, aserbaidžaanis ja türkmenistanis teeme 
seda läbi partnervõrgustike. meie klientideks on riiklikud asutused ja organi-
satsioonid, suurpangad, energiaettevõted ning ettevõtted teistest sektoritest. 
Doclogix kuulub alna grupile, mis on üks leedu suurimaid it-ettevõtlusgruppe.

ÜLE 10 AASTA 
TURUL
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RIIKLIK SEKTOR

MEID USALDAVAD

FINANTSSEKTOR

ENERGEETIKASEKTOR

TEISED SEKTORID

Leedu Vabariigi 
Siseministeerium

Läti Vabariigi
Transpordiministeerium

Eesti Vabariigi 
Kultuuriministeerium

Türkmenistani Arengu 
ja Majandusministeerium

Leedu Vabariigi
Majandusministeerium

Eesti haigekassa

Pank (Leedu) Pank (Leedu) Pank (Leedu) Pank (Aserbaidžaan) Kindlustusfirma 
(Aserbaidžaan)

Finantsasutus 
(Eesti)

Elektrienergia jaotamine 
ja avalik tarne 

(Leedu)

Elektri- ja soojuseenergia 
tootmine ning tarnimine 

(Leedu)

Kõrgepingeülekanne 
(Leedu)

Naftaterminal 
(Leedu)

Naftaterminal 
(Eesti)

Soojusenergia tootmine 
ja tarnimine 

(Leedu)

Mobiilioperaator 
(Leedu)

Õlletootja 
(Kasahstan)

Õlletootja 
(Eesti)

Postiettevõte 
(Läti)

Veevarustus 
(Eesti)

Kõrgharidusasutus 
(Eesti)



DocLogix, UAB
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Tel. +370 5 2745853
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www.doclogix.ee


