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Žingsnis Nr. 1 

 

Esamų popierinių dokumentų suskaitmeninimas 

1. Sunki ir ilga paieška  

2. Atskira popierinių dokumentų saugojimo patalpa, ne visiems 

prieinama 

3. Pasimetę ir prarasti dokumentai 

4. Dideli fizinio archyvo saugojimo kaštai 

5. Blunkantis tekstas, prastėjanti popieriaus kokybė 

 

 



Ką mes vadiname dokumentų skaitmeninimu? 

1. Popierinio dokumento skenavimas 

2. Nuskenuoto vaizdo optinis atpažinimas (OCR) 

3. Kitais kanalais gauto el. dokumento vaizdo atpažinimas 

4. Nekorektiškai atpažinto teksto koregavimas 

5. Nuskenuotų vaizdų ir juos lydinčių metaduomenų eksportas 



Skaitmeninimo procesas 

 
Dokumentai 

Vaizdo analizė 

 
Optinis atpažinimas 

Verifikavimas/taisymas 

 
Eksportas 

ERP 

DVS 

eArchyvas 



Elektroninių dokumentų skaitmeninimas 

El. laiškų ir prisegtukų  
skaitmeninimas 

Dokumentų meta duomenų 
panaudojimas vietoj teksto 

atpažinimo 

Visi MS dokumentų formatai 



Dokumento analizė 



Optinis dokumento atpažinimas 



Optinis dokumento atpažinimas 

 



Žingsnis Nr. 2 

 

E. archyvo kasdienis naudojimas 

1. Greita ir lengva paieška 

2. Prieinamumas, daug vartotojų vienu metu 

3. Neribota geografija ir laikas 

4. Praradimo, pametimo prevencija 

5. E. archyvas ženkliai pigesnis 

6. Skaidrumas 

7. Socialinė atsakomybė, draugiškumas aplinkai 

 

 



E. Archyvas ir jo pritaikomumas 

 

 



Įvairios dokumentų rūšys 



Paieškos rezultatas 



Žingsnis Nr. 3 

 

Atpažintų duomenų panaudojimas 

1. Darbas su duomenimis realiu laiku 

2. Perkėlimas į apskaitos sistemą 

3. Perkėlimas į dokumentų valdymo sistemas 

4. Pateikimas kitoms valstybės institucijoms, verslui  pagal 

reikalavimus ar susitarimus 

 

 

 



Mobilūs sprendimai darbui su duomenimis 





Duomenys valdžios institucijoms 

1. Automatinis duomenų teikimas į VĮ Registrų centras e. sąskaita 

2. Automatinis duomenų paėmimas iš e. sąskaita 

3. Duomenų teikimas į VMI i.MAS 

4. Automatinis duomenų apsikeitimas tarp tiekėjų, partnerių, 

valdžios institucijų – EDI sprendimas 

 

 

 



Žingsnis Nr. 4 

 

Automatinis duomenų apsikeitimas tarp institucijų taps įprasta 

praktika, ruoštis reikia jau dabar 

1. Kitų šalių praktikų analizė 

2. Teisinis Europos sąjungos reguliavimas 

3. Esamų sistemų auditavimas 

4. Partnerių, tiekėjų susitarimas keistis duomenimis 

5. Kaštų įvertinimas pasirinkus sprendimus 

6. Diegimas ar procesų iškėlimas į išorę 

 



Fitek 20 metų patirtis – Jūsų procesų efektyvumui! 

1. Popierinių dokumentų skaitmeninimas, e. archyvavimas 

2. Popierinių ir e. dokumentų duomenų atpažinimas, perkėlimas į 

Užsakovo ir kitas sistemas 

3. Dokumentų vaizdų ir duomenų paruošimas bei jų perdavimas 

gavėjams visais kanalais ir formatais 

4. Konsultavimas, techninių specifikacijų ruošimas 

5. Įgyvendinti unikalūs projektai valstybės ir savivaldos institucijoms, 

universitetams, verslo įmonėms, bankams, telekomunikacijų, 

komunalinio ūkio bendrovėms ir kitoms įvairių sričių bendrovėms 

6. Daugiau informacijos www.fitek.lt arba susitikimo metu 

 

 

 

 

 

 



Esame Jūsų paslaugoms!  

Skambinkite (8 5)  278 0330, rašykite office.lt@fitek.com. Susitikime!  


