
DocLogix Projekti 

DocLogix projektu rīks ir lietošanai gatavs projektu uzdevumu un informācijas 

vadības risinājums, kas informē jūs un jūsu komandu. Rīks ļauj izveidot 

uzdevumus un papilduzdevumus ar izpildes termiņiem, kas uzdoti atsevišķiem 

darbiniekiem un darba grupām, kā arī informāciju par projekta izpildi un 

organizāciju vienā vietā. 

Attiecībā uz uzdevumiem, dokumentiem un informāciju projekti ir ļoti intensīvi. 

DocLogix projektu rīks tiek galā ar informācijas organizēšanas un vadības 

uzdevumiem (līgumi, dokumenti, grafika, tīmekļa saites, e-pasti, kontakti, 

mantojumu informācija). Vairs netiek izniekots laiks atkārtoti izgudrojot projektu 

izpildes veidus, projekti vairs netiek kavēti apgrūtinātas informācijas 

apkopošanas un pārskatu sniegšanas dēļ. 

■ Projektu vadītājs — izveido projektu darba vidi , aizpilda projekta uzsākšanas dokumentu, plāno projekta darbības un uzdevumus, 
nosaka un kontrolē  projekta komandas locekļu uzdevumus.  

■ Projektu komandas locekļi— saņem uzdevumus no projektu vadītāja , veic projektā noteiktā darbības, ievieto izveidotos dokumentus 
attiecīgajā projekta darba vidē, ziņo projektu vadītājam. 

■ Projektu vadītājs — ziņo par projekta statusu vienības vadītājiem un augstākajiem vadītājiem. 

■ Vienību vadītāji — pulcējas iknedēļas sapulcēs, lai pārskatītu notiekošos projektu, izskatot to struktūru un attiecīgos uzdevumus. 
Apspriež problēmas un grūtības un meklē tām risinājumus.  

Lietošanas jomas: 

■ Projektu dokumentācijas vadība, bez 
jebkādām šaubām par dokumentu derīgumu 

■ Projekta uzdevumu vadība, ko organizē pēc 
lietotāja noteiktiem kritērijiem   

■ Projekta uzdevumu prioritātes un statusa 
kontrole, pārskati par darbību  

Lietošanas scenāriji 

Mērķa lietotāji: 

■ Projektu vadītāji 

■ Projektu komandu locekļi 

■ Vienību vadītāji  

 

DocLogix Rīks 

Projekti  



Informācijas un uzņēmuma darbības 

procesa pārvaldības sistēma  

DocLogix projektu rīks piedāvā šādas uzlabotas funkcionalitātes un iespējas: 

■ Visas ar projektu saistītās informācijas centralizētu glabāšanu. 

■ Projektu struktūra — projektu vadības konsole iknedēļas vadības sapulcēm. 

■ Projekta detaļu iegūšana ar vienu klikšķi: uzdevumi, saistītie dokumenti, kontakti. 

■ Vienmēr skaidrs, kur atrodas projekta dokumenti un kura versija ir jaunākā. 

■ Dod iespēju automatizēt formalizētos procesus, palīdzot to vadīt un nodrošinot, ka tie tiek pabeigti kā plānots. 

■ Vienmēr ir skaidrs, kad dokuments ticis nosūtīts izskatīšanai/ apstiprināšanai, kad tas ticis apstiprināts, un kādi bijuši 
komentāri.  

■ Vienmēr iespējams apskatīt dokumenta iepriekšējās versijas, noskaidrot, kas izdarījis izmaiņas un kāpēc. 

■ Detalizēts izmaiņu, darbību un uzdevumu reģistrs. 

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 


