
DocLogix  Līgumi  

 
DocLogix līgumu rīks nodrošina centralizētu līgumu vadību organizācijā.  

DocLogix līgumu rīks ieteicams organizācijām, kam vajag periodiski pārskatīt, 

atjaunot un apstiprināt lielu līgumu apjomu. Pēc DocLogix līgumu rīka 

ieviešanas organizācijas iegūst skaidru pārskatu par esošo stāvokli, 

pateicoties paziņojumu funkcijai, līgumi un beigu termiņi netiks aizmirsti. 

Tas palielinās komandas darba efektivitāti un samazinās līgumu 

apstiprināšanas laiku. Pēc palīgrīka instalācijas risinājums ir tūlīt gatavs 

lietošanai, un nav vajadzīga papildu sistēmas konfigurācija.  

■ Īpaši DocLogix līgumu rīks risinājumi ļauj veidot līgumus, izmantojot veidņu bibliotēku, un noteikt 
līguma statusu, veidu, atbildīgo personu, sastādījušo nodaļu.   

■ Darba plūsmas scenāriji palīdzēs apstiprināšanas procesos. 

■ Kad līgumu apstiprinājušas un parakstījušas visas puses, tas tiek droši noglabāts DocLogix 
uzņēmumu līgumu mapē. 

■ Paziņojums atgādinās par līguma beigu datumu vai pārskatīšanas datumu. 

■ Visus līgumus, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, var ievietot DocLogix mājas lapā, kur tos 
var apskatīt lietotāji, izvēloties dažādus apskates veidus.  

Lietošanas jomas 

■ ātra un automātiska līgumu sagatavošana un 
apstiprināšana  

■ Intuitīva līgumu statusa vadība, kurā palīdz 
automātiski paziņojumi  

■ Ātra un droša līgumu meklēšana bez 
jebkādām šaubām par līgumu spēkā 
esamību.  

Lietošanas scenāriji 

Mērķa lietotāji 

■ Pārdošanas personāls  

■ Klientu vadītāji 

■ Finanšu kontrolieri  

DocLogix Rīks 

Līgumi  



Informācijas un uzņēmuma darbības 

procesa pārvaldības sistēma  

DocLogix līgumu rīks piedāvā šādas uzlabotas funkcionalitātes un iespējas: 

■ Iespēju sastādīt līgumus, izmantojot veidnes no veidņu krātuves  

■ Detalizēts līgumu vēstures reģistrs 

■ Darbu plūsmas scenāriji apstiprināšanai  

■ Līgumi, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, DocLogix vietnē 

■ Automātiski paziņojumi par līgumu beigu termiņiem 

■ Automātiski paziņojumi par līgumu atjaunošanas vai pārskatīšanas 
nepieciešamību  

■ Lietotāju izvēlēti līgumu apskates veidi:  

■ Līgumi sagatavošanā 

■ Atjaunojamie līgumi 

■ Beigušies līgumi 

■ Parakstāmie līgumi 

■ Saņemti parakstīšanai 

■ Nosūtīti izskatīšanai 

■ Parakstīti un nosūtīti 

■ Spēkā esošie līgumi 

Mūsu uzņēmums izstrādā, izplata un atbalsta 

DocLogix – informācijas un uzņēmējdarbības 

procesu vadības sistēmu. Mūsu galējais mērķis ir 

padarīt DocLogix par etalona produktu lietošanas 

un integrēšanas atvieglošanā, padarot augstāko 

vadību apmierinātu ar investīcijām un gala 

lietotāju- par sistēmas darbību.  

Īpašības un priekšrocības 

DocLogix SIA 

J.Galvydžio 3  

LT-08236 Vilnius, Lietuva 

Tālrunis: (370) 52745853 

Fakss: (370) 52745858 

E-pasts: info@doclogix.lt 

www.doclogix.info 


