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• Veiklos  procesų efektyvinimas (automatizavimas, 
reinžinerija, duomenų panaudojimas analizei) 

• Efektyvesnis darbo jėgos išnaudojimas (mobili prieiga, 
darbas iš namų) 

• Institucijos veiklos skaidrumas, prestižas (atviri 
duomenys, informacijos pakartotinis panaudojimas, 
duomenų naudojimas analitikai) 

• Kaštų taupymas 

IRT panaudojimo nauda (1) 



Gauto dokumento vs El. dokumento registravimo 
dokumentų valdymo sistemoje (DVS) trukmė skiriasi 
apie 3,5 karto 

IRT panaudojimo nauda (2) 
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El. dokumentų panaudojimo problema! 

Vadovas 

El. dokumentų pasirašymas man 
sudėtingesnis ir užtrunka ilgiau nei 
pasirašyti popierinį dokumentą 

Registratorius 

 Aš taupau laiką 
registruodamas el. 

dokumentus 
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Ką daryti, kad naudos gautų visi? 
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Realizavus masinius veiksmus, tą patį 
pasirašymą galima vienu pasirinkimu 
atlikti 10 ar daugiau dokumentų, taip 
sutaupant atitinkamai 10 ar daugiau 
kartų darbo laiko!  

Masiniai veiksmai 



Pasiekta maksimali nauda? 



Popieriniai dokumentai 

Greitai pasirašomi, bet neefektyvūs kiti tvarkymo veiksmai 

El. dokumentai pagal specifikacijas 

Efektyviai tvarkomi, bet ne taip greitai pasirašomi kaip popieriniai 
dokumentai 

El. dokumentai (įrašai) 

Greitai pasirašomi, efektyviai tvarkomi 

9 

El. dokumento apdorojimo veiksmai 



Standartizavimas Sąveikumas 

Kaštų valdymas Saugojimas 
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El. dokumentų rengimo pagal specifikaciją poreikis 
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Lietuvos vardo paminėjimas 

 

Informacijos kaip įrodymo materializavimas (1) 
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• Teismų praktika (įrodymais pripažinti fakso pranešimai, vėliau el. laiškai, skype 
žinutės ir t.t.) 

• El. prekyba 

• El. bankininkystė 

• Valstybės informacinės sistemos ir registrai 

 

 

Informacijos kaip įrodymo materializavimas (2) 
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Kur turi būti riba? 

Oficialūs el. 
dokumentai 
Ar visi įstaigos veikloje 
rengiami dokumentai 
turi būti rengiami pagal 
tam tikrą specifikaciją? 

Įrašai 
Kokia informacija gali 

būti įforminama ne kaip 
dokumentas? 



Mintys kaip sėkmingai judėti pirmyn 

• Aiškiau reglamentuoti 
įrašus, kaip vieną iš oficialios 
informacijos tipų 

• Nepasiduoti spaudimui dėl 
el. dokumentų specifikacijų 
skaičiaus 

• Šalia kitų veiksnių – vertinti 
ir patogumo aspektą 

• Būti reikliems, bet ir 
praktiškiems 
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Rytis Kalinauskas 
rytis.kalinauskas@asseco.lt 
Tel. +37061267371 
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asseco.lt 

mailto:Rytis.kalinauskas@asseco.lt


Sprendimai  
reikliam  
verslui. 
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Teisinė apsauga 
Šios prezentacijos turinys yra apsaugotas autorinių ir nuosavybės teisių. Tekstas, grafika, fotografijos, garsas, 
animacija, video ir jų naudojimas prezentacijoje yra apsaugotas autorinių ir susijusių teisių įstatymo. Neteisėtas bet 
kurios prezentacijos medžiagos naudojimas gali būti laikomas autorinių teisių, prekių ženklų ir kitų įstatymų 
pažeidimu. Šios prezentacijos medžiaga negali būti modifikuojama, kopijuojama, viešai pristatoma, platinama ar 
naudojama bet kokiais kitais viešais ar komerciniais tikslais, išskyrus, kai Asseco Poland S.A. valdyba suteikia tam 
raštišką leidimą. Prezentacijos turinį draudžiama perduoti trečiosioms šalims, taip pat kopijuoti jį bet kokiu tikslu, 
tame tarpe komerciniam naudojimui, platinimui ar modifikavimui. Be to šioje prezentacijoje galimos nuorodos į 
trečiųjų šalių pasiūlymus ir paslaugas. Šių pasiūlymų ir paslaugų naudojimo sąlygos apibrėžtos trečiųjų šalių įmonių. 

Asseco Poland S.A. neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių įmonių pasiūlymų ir paslaugų naudojimo sąlygas, turinį 
ir poveikį. Šios prezentacijos duomenys ir informacija yra skirti tik informacijos tikslams. Prezentacija paruošta 
naudojant „Inscale“ kompanijos produktus. 

„Asseco“ ir „Asseco Lithuania“ pavadinimas bei logotipas yra registruoti prekių ženklai. Šiuos ženklus naudoti galima 
tik gavus išankstinį Asseco Lietuva, UAB sutikimą.  
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