
KIIREMINI, MUGAVAMINI, SELGEMINI



• kohandatavad info-töölauad,

• võimalus kujutada andmeid

diagrammides,

• uued lahendused digiallkirja

mugavamaks kasutamiseks,

• DocLogixi kalendri uuendused,

• tehnoloogilised täiustused: ühilduvus

HTML5 standardi, MS SQL 2016 ja MS 

Windows 2016 serveritega,

• muud uuendused ja vigade parandused.

DocLogix 2017 uuendused:



Miks tasub uuendada?

INFO JA DOKUMENTIDE 

HALDAMINE: 

saate igapäevased ülesanded mitu

korda kiiremini täidetud.

SAATE MUGAVAID TÖÖRIISTU: 

diagrammid, info-töölauad, 

kalendrid on mugav viis esitada

andmeid ja teavet.

TEHNOLOOGILISED TÄIUSTUSED:

ühilduvus HTML5 standardi, MS SQL 

2016 ja MS Windows 2016 serveritega.



MIKS SEE KASULIK ON?

MUGAV

Saate DocLogixi süsteemis olevat infot selekteerida.

KIIRE

Kogu vajalik informatsioon on mõne kliki kaugusel.

SELGE

Vähem üleliigset infot, kiirem ülesannete täitmine.

Kohandatavate info-töölaudade (ingl dashboards) abil saate valida, millist

teavet süsteemis olles näete
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Lisafunktsioonid, mida saab kasutada kohandatavatel

info-töölaudadel: 

KERGESTI MUUDETAV JA 

REDIGEERITAV 

NAVIGEERIMISRIBA: 

valige, millised väljad

navigeerimisribal

kuvatakse. 
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Lisafunktsioonid, mida saab kasutada kohandatavatel

info-töölaudadel: 

VÕIMALUS PAIGUTADA SOOVITAV ARV ÜHESUGUSEID VÕI ERINEVAID KOMPONENTE ÜHTE 

SÜSTEEMIAKNASSE: näiteks ühes aknas saate näidata mitut diagrammi, ülesandeloendeid või kalendreid. 

Teie vajadustest sõltub, millised komponendid kuvatakse.
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Lisafunktsioonid, mida saab kasutada kohandatavatel

info-töölaudadel: 

VÕIMALUS LUUA DOCLOGIXI 

KALENDRI-TÖÖLAUD: kui

arvate kalendrid komponentide

grupi hulka, saate kalendrid

lisada süsteemi mis tahes kohta.
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Lisafunktsioonid, mida saab kasutada kohandatavatel

info-töölaudadel: 

VÕIMALUS NÄHA TÖÖLAUAL 

OBJEKTE KA TEISITI KUI LOENDI 

KUJUL: nüüdsest kuvatakse

töölaudadel konkreetsed

dokumendid, isikud või muu vorm. 

VÕIMALUS ÜHENDADA VORMIDE 

READ: nüüdsest kuvatakse teie üles

laaditav teave (olenemata selle laadist) 

järjest ja korralikult
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KERGE ANDMEID ANALÜÜSIDA

Saate andmete vahel hõlpsasti tendentse

ja seoseid demonstreerida.

INTERAKTIIVNE

Diagrammi väljadele sisestatud andmete

korrigeerimisel muutub vastavalt ka

diagramm.

SELGE

Saate andmeloendeid kujutada selgete, 

struktureeritud diagrammidena.

Diagrammid, sest visuaalselt esitatud infot mõistetakse 60 000 

korda kiiremini kui teksti

MIKS SEE MUGAV ON?
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MIKS SEE PÄEVAKOHANE ON?

PDF JA PDF-LT ALLKIRJA FAKSIIMILE

Digitaalse allkirja faksiimile kulub marjaks ära juhul, kui soovite PDF ja PDF-

LT digiallkirja vormingus allkirjastatud dokumendid välja trükkida.

DIGITAALALLKIRJASTAMINE VEEBILEHITSEJATE KAUDU

Kui kasutate digiallkirja jaoks USB-liidest või isikutunnistust, siis nüüdsest

saate DocLogixi lehitseja spetsiaalse allkirjalisaga digitaalselt alla kirjutada

lehitsejates Google Chrome ja Firefox.

DIGITAALALLKIRJA KONFIGURATSIOON

Selle lahenduse rakendamine aitab tõhusalt kasutada ettevõtte vahendeid, 

samas dokumentide allkirjastamise protsess on õiguslikult kehtiv.

Digitaalallkirja uuendused teevad digidokumentide

allkirjastamise veel lihtsamaks
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MUGAV

Dokumentide haldamise kalendri

kannetes kuvatakse dokumendid ja nende

kuupäevad. 

KIIRE

Et kanded on seotud dokumentidega, saate

hõlpsasti vajaliku dokumendi juurde liikuda.

EFEKTIIVNE AJAKASUTUS

Teil ei jää märkamata sõlmitud lepingute tähtajad, 

uuendate õigel ajal lepingud ja koostate

lepingupikendused.

DocLogixi kalendriuuendused võimaldavad jälgida ja juhtida

dokumentide tähtaegu!

MIKS SEE KASULIK ON?
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Tehnoloogilised täiustused: ühilduvus HTML5 standardi, MS SQL 

2016 ja MS Windows 2016 serveritega



Sisestatavate andmete

kontroll siin ja praegu

Resolutsiooniprojekti lihtne

tagasilükkamine

Kontekstiabi (Quick 

Help)

E-kirja teksti vormindus dokumendi

saatmisel

Vaateatribuutide kogus

ehk summa arvutamise

funktsioon

ET DOCLOGIXI SÜSTEEMI OLEKS VEEL LIHTSAM KASUTADA

Muud uuendused
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Sooviksite süsteemi juba täna uuendada? 

Võtke ühendust oma ettevõtte DocLogixi

konsultandiga või

sales@doclogix.com

mailto:sales@doclogix.com

