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Per pastaruosius metus sekdami naudotojų poreikius sukūrėme naują dokumentų ir procesų valdymo 

sistemos „Avilys“ versiją 3.2, kurią papildėme naujais moduliais ir patobulinome esamus 

funkcionalumus. Šioje versijoje galėsite patogiai pateikti teisės aktus į Teisės aktų registrą, tvarkyti ir 

derinti su valstybės archyvu dokumentacijos planą, registrų ir bylų apyrašų sąrašą, teikti elektronines 

paslaugas, valdyti viešuosius pirkimus, resursus, projektus, parengti didelės apimties dokumentus, o 

taip pat grafiškai modeliuoti dokumentų rengimo procesus. 

1. Nauji moduliai 

1.1. Dokumentų valdymo priežiūra 

Sistemoje realizuotos visos darbui su dokumentacijos planais reikalingos funkcijos: dokumentacijos 

planų ir jų papildymų sąrašų pildymas, koregavimas (su galimybe kopijuoti pasirinktų metų 

dokumentacijos planą), derinimas ir tvirtinimas. Šiame modulyje sukurta galimybė sudaryti registrų 

sąrašą, dokumentacijos planų suvestines, apyrašų sąrašus ir apyrašus, dokumentų naikinimo aktus.  

DVS „Avilys“ priemonėmis suteikiama galimybė tvarkyti ir derinti su valstybės archyvu šiuos 

dokumentus: 

• dokumentacijos planą, 

• dokumentų registrų sąrašą, 

• bylų apyrašų sąrašą, 

• bylų apyrašus, 

• dokumentų naikinimo aktus. 

Yra galimybė valstybės archyvui integracijos su Elektroninio archyvo informacine sistema pagalba 

pateikti praėjusių metų bylų apyrašų sąrašą, registrų sąrašą.  

 

Metų dokumentacijos planas gali būti generuojamas (PDF formatu) tiesiai iš dokumentų valdymo 

priežiūros modulio. 
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1.2. Dokumentų turinio rengimas 

Šis modulis skirtas sudėtingiems ir didelės apimties dokumentams rengti, kai dokumento rengimo 

procese dalyvauja keli ar net keliolika turinio rengėjų. Dokumentų turinio rengimo funkcionalumas 

apima dokumentų projektų modulio derinimo funkcionalumo galimybes (kurti, keisti, prisegti failus), 

tačiau yra labiau pritaikytas grupiniam darbui – rengėjas gali prisikirti neribotą skaičių derinimo darbų 

neribotam skaičiui derintojų (pvz., derintojui1 Užduotis1: „Derinti dokumento skyrių 1“; Užduotis2: 

„Derinti dokumento skyrių 3“; derintojui2 Užduotis1: „Derinti dokumento skyrių 2“; Užduotis2: 

„Derinti dokumento skyrių 4“ ir pan.).  

Rengėjas skiria užduotis derintojams, kontroliuoja paskirtų užduočių vykdymą, turi galimybę derintojų 

įvykdytas užduotis patvirtinti arba atmesti. 

Parengus galutinį dokumento turinį, jį galima perkelti į modulį „Dokumentų projektai“, jo pagrindu 

sukurti dokumento projektą, siųsti jį galutiniam derinimui, vizavimui, pasirašymui bei tvirtinimui.  

 

1.3. Periodinės priminimų ataskaitos 

DVS „Avilys“ leidžia naudotojui iš sistemos gauti periodines ataskaitas apie atliktus arba turinčius įvykti 

veiksmus. DVS naudotojas gali nustatyti kokiu dažnumu pasirinktą ataskaitą (pvz. priminimas apie savo 

ar vadovaujamo padalinio neįvykdytas užduotis, nepasirašytus ir (ar) nevizuotus dokumentus) gauti 

asmeniškai arba gali nurodyti kitą DVS naudotoją (pavyzdžiui padalinio vadovą), kuriam ši ataskaita 

bus siunčiama. Sistema ataskaitas nustatytu dažnumu siunčia naudotojui jo elektroninio pašto adresu. 

 

1.4. Grafinis procesų modeliavimas 

Dokumentų rengimo, el. paslaugų teikimo, viešųjų pirkimų derinimo ir tvirtinimo bei kt. procesams 

valdyti galima naudoti automatizuotas pačių sistemos naudotojų sukurtas darbų sekas, t.y. DVS Avilys“ 

naudotojas grafinėje aplinkoje be programavimo žinių gali sukurti procesų šablonus. Veiklos procesų 

šablonuose nurodomi proceso žingsniai, kurie susiejami į nuosekliai arba lygiagrečiai vykdomų 

užduočių seką, aprašomi galimi proceso išsišakojimai pagal iš anksto apibrėžtas sąlygas, nurodomi 

kiekvieno žingsnio vykdytojai, trukmė. Konstruojant darbų sekas žingsnių vykdytojai gali būti 

konkretūs darbuotojai, darbuotojų grupės ar padaliniai. 

Veiklos procesai gali apimti tiek naudotojų atliekamas užduotis, tiek sistemines (atliekamas 

automatiškai) užduotis. Apie poreikį vykdyti procesines užduotis naudotojai informuojami tiek el. 

laišku, tiek „Mano darbų“ sąraše pradiniame sistemos puslapyje.  

Dokumentų valdymo sistemoje procesai konstruojami naudojant grafinį procesų modeliavimo įrankį, 

kuris veikia drag–and–drop principu: 
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1.5. Elektroninės paslaugos 

Elektroninių paslaugų modulio (toliau – EPS) paskirtis – viešųjų paslaugų, teikiamų elektroniniais 

kanalais, valdymas pagal galiojančius teisės aktus. EPS sudaro du komponentai: vidinis – paslaugų 

administravimo ir viešasis portalas. Viešoji EPS dalis, priklausomai nuo kliento poreikių, gali būti pilnai 

integruota į veikiantį kliento internetinį puslapį priderinant spalvinį dizainą arba veikti kaip atskira 

sistema, kurioje paslaugos registruojamos „vieno langelio“ principu. 

EPS internetiniame puslapyje naudotojui pateikiamos tos paslaugos, kurias galima teikti 

registruotiems vartotojams. Registruoti naudotojai naudotojai turi galimybę užsisakyti pasirinktą 

elektroninę paslaugą bei stebėti jos vykdymo eigą, o ją įvykdžius, atsisiųsti paslaugos rezultatą – 

atsakymą į pateiktą prašymą. Neregistruoti naudotojai gali peržiūrėti ir į savo kompiuterį atsisiųsti 

prašymo dokumentų blankus, formas, peržiūrėti paslaugų aprašymus. 

Vartotojų autentikavimas atliekamas per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP). 

EPS naudotojui užpildžius elektroninės paslaugos užsakymą, duomenys automatiškai perduodami į 

DVS, kur sukuriamas elektroninę paslaugą atitinkantis dokumentas ir perduodamas už konkrečią 

paslaugą atsakingam įstaigos darbuotojui (ar padaliniui). Kiekviena elektroninė paslauga yra aprašoma 

EPS, nurodant: 

Paslaugos metriką: 

• paslaugos pavadinimas, 

• už paslaugos teikimą atsakingas padalinys ir darbuotojai, taip pat jų kontaktinė informacija, 

• paslaugos teikimo trukmė ir kaina, 

• aprašymas, 

• susijusios paslaugos (kaip nuorodos), 

• paslaugos atmintinė (sąrašas dokumentų, kuriuos turi pateikti klientas, norėdamas gauti 
paslaugą) interesantui, 

• kiti duomenys ir priedai (prikabinami failai). 
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Paslaugos vykdymą: 

• paslaugos elektroninės formos laukų atitikimą atitinkamam DVS dokumento tipui, 

• kokiam darbuotojui turi būti pirmiausiai adresuojamos užpildytos paslaugos formos, 

• automatiškai kuriama užduotis, susijusi su paslaugos įvykdymu, nurodomas padalinys ir 

darbuotojas, kuris atsakingas už vykdymą. 

EPS naudotojas gali bet kuriuo metu viešajame portale peržiūrėti visas savo anksčiau užsakytas 

elektronines paslaugas. Atsidaręs konkrečią elektroninę paslaugą, naudotojas mato savo pildytus 

duomenis, paslaugos būseną (pvz., vykdoma, įvykdyta), atsakingus už paslaugos teikimą įstaigos 

darbuotojus. Jei paslauga baigta, EPS naudotojas mato ir rezultatą (dokumentą) iš DVS „Avilys“ bei gali 

dokumentą išsisaugoti ar atspausdinti. 

EPS apima šiuos procesus: 

• paslaugų aprašymų valdymą ir publikavimą, 

• kitos informacijos, susijusios su paslaugų teikimu, publikavimą, 

• paslaugų paraiškų duomenų perdavimą į DVS vykdymui, 

• paslaugos vykdymo proceso būsenos pateikimą iš DVS paslaugos gavėjui, 

• paslaugos įvykdymo rezultatų iš DVS pateikimą. 
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1.6. Viešieji pirkimai 

Viešųjų pirkimų valdymo funkcionalumas apima viešųjų pirkimų informacijos valdymą dokumentų 

valdymo sistemoje: pirkimo paraiškų rengimą, derinimą, vizavimą, viešųjų pirkimų metų plano 

rengimą, tvirtinimą bei pasirašymą. Taip pat yra galimybė generuoti aktualų metų planą, sudaryti 

pasirinktų metų plano suvestinę. 

DVS naudotojas sistemoje gali parengti pirkimo paraišką (pažymima ką, už kokią sumą ir kada norima 

įsigyti). Suteikiama galimybė nurodyti požymį, ar pirkimas bus atliekamas per Centrinę viešųjų pirkimų 

informacinę sistemą, pasirinkti prekę, paslaugą arba darbą iš Bendrojo Viešųjų Pirkimų Žodyno (BVPŽ), 

prekės pirkimo tipą, planuojamo viešojo pirkimo būdą, kategorijos/rūšies klasifikatorių.  

Parengta paraiška gali būti derinama su savo skyriaus vadovu bei teikiama vizuoti viešųjų pirkimų 

specialistams. Derinimo eigoje gali būti tikslinama paraiškos informacija.  



 
 

Dokumentų ir procesų valdymo sistema „Avilys“                                                                                         8 
 

 

Viešųjų pirkimų specialistai iš vizuotų paraiškų gali rengti ir koreguoti viešųjų pirkimų metų planą, teikti 

jį finansų skyriui tvirtinti bei organizacijos vadovui ar kitam įgaliotam asmeniui pasirašyti.  

Metų plane duomenys pateikiami sugrupuoti pagal planuojamų pirkimų grupes: darbai, paslaugos, 

prekės. Kiekvienai šių grupių pateikiama bendra grupės suma, kurią planuojama išleisti. Metų plane 

nurodomos datos (metų ketvirčiai), kada reikalinga įsigyti darbą, prekę arba paslaugą. 
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1.7. Resursų valdymas 

Resursų apskaitos ir paskirstymo funkcionalumo paskirtis – organizuoti efektyvų organizacijos 

resursų, tokių kaip salės, automobiliai, konferencijų įranga, kanceliarinės prekės, naudojimą bei 

kaupti statistinę informaciją, kuri leistų organizacijai ateityje priimti reikalingus sprendimus.  

Resursų administravimo teises turintis naudotojas gali kurti naujus resursus, nurodydamas resursus 

identifikuojančią informaciją: grąžinamas arba negrąžinamas, resurso pavadinimas, turimas kiekis, už 

resursą atsakingas darbuotojas, inventorinis numeris ir kt. 

Bet kuris DVS naudotojas gali registruoti sistemoje resurso užsakymą, pasirinkdamas norimą resursą, 

rezervacijos laiką bei trukmę. Užsakymo formavimo metu galima pasitikrinti, ar pasirinktas resursas 

norimu laiku nėra užimtas. 

Resurso valdytojas turi galimybę užsakymus peržiūrėti, tvirtinti, atmesti, kontroliuoti grąžinamų 

resursų rezervacijas. Valdytojas vykdo išduotų resursų apskaitą ir grąžinimo kontrolę, stebi resursų 

pasiskirstymą.  

Resursą užsakęs darbuotojas gali anuliuoti pateiktą užsakymą, jei numatoma, kad jo nebereikės.  

Grąžinamo resurso peržiūros forma: 

 

Grąžinamo resurso užsakymas:  
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DVS realizuota galimybė siųsti priminimus apie resurso grąžinimą (artėjančią rezervacijos pabaigą). 

Pasirinkus šį požymį rezervuojant resursą, likus vienai dienai iki resurso grąžinimo, naudotojas gauna 

priminimą el. paštu dėl resurso grąžinimo. 

 

1.8. Projektų valdymas 

Projektų valdymo funkcionalumas leidžia DVS „Avilys“ naudotojams patogiai valdyti projektus. Sukurta 

nauja DVS saugomų objektų (dokumentų, užduočių) grupavimo galimybė – pagal veiklos sritį 

(projektą). DVS naudotojai gali užregistruoti organizacijoje vykdomą projektą nurodant pavadinimą, 

pradžios ir pabaigos datas, projekto vadovą bei vykdymo grupės narius, prisegant reikalingus failus, 

sieti projektą su kitais DVS objektais, pažymėti projekto užbaigtumą procentais. Svarbu paminėti, kad 

projekto komandos nariai įgyja teises į visus su projektu susijusius dokumentus ir užduotis. 

 

Projekto dokumentus galima prisegti tiesiai projekto kortelėje arba galima projektą susieti su DVS jau 

registruotais dokumentais. Užduotys projekto komandos nariams gali būti skiriamos iš projekto 

kortelės. Taip pat į projektą galima įtraukti anksčiau sistemoje sukurtas užduotis. Projekto užduotys 

bei jų atlikimo informacija vaizduojamos grafiškai Gantt diagrama.  
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1.9. Konsultacijų valdymas 

Šio modulio paskirtis – valdyti konsultacijų teikimą gyventojams dokumentų valdymo sistemos 

priemonėmis. Funkcionalumas apima 2 komponentus: informacijos apie konsultacijas administravimą 

ir konsultacijų teikimą (vidinis DVS komponentas) bei konsultacijų užsakymą pateikiant interesantams 

DVS priemonėmis sugeneruotą konsultacijų grafiką (informacija vaizduojama organizacijos interneto 

svetainėje). 

Konsultacijų administratoriui dokumentų valdymo sistemoje kuriant konsultacijų grafiką yra galimybė 

pažymėti organizacijos darbuotoją, kuris teiks konsultacijas, nurodyti tikslius konsultacijų laikus 

kiekvienai savaitės dienai, įvedant konsultacijoms skiriamą trukmę bei vietą, kur vyksta konsultacijos: 

 

Sistemos priemonėmis sugeneruotas konsultacijų grafikas publikuojamas išoriniame portale, kuriame 

interesantai gali peržiūrėti grafiką ir pasirinktu laiku užsisakyti konsultaciją: 

 

Konsultantas, vykdydamas konsultaciją, gali pažymėti atvykimo arba neatvykimo pastabas bei 

pažymėti jos įvykdymą. Taip pat suteikiama galimybė atšaukti konsultaciją, pavyzdžiui, jei paaiškėtų, 

kad interesantas neatvyks, perkelti konsultaciją kitai dienai ar laikui bei sukurti papildomą 

konsultacijos įrašą apie interesantui iš „gyvos eilės“ faktiškai suteiktą konsultaciją.  
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2. Esamo funkcionalumo tobulinimas 

2.1. Bendra 

Šiame skyriuje aprašytas funkcionalumas, kuris realizuotas daugelyje DVS „Avilys“ modulių. 

• Paieškos sąrašų eksportas į įvairius formatus: docx, xlsx, txt, pdf; 

• Galimybė dokumentų paieškoje nustatyti, kad ieškotų tik elektroninių dokumentų; 

• Galimybė peržiūrėti išoriniam kontaktui siųstų ir iš jo gautų dokumentų sąrašus; 

• Tiesioginės nuorodos: (1) į išorinius kontaktus ir išorinių kontaktų duomenų peržiūrą; (2) į 

vidinę organizacinę struktūrą ir darbuotojų kontaktų peržiūrą; 

• Galimybė spausdinti bet kurį sistemos langą; 

• Pakeitimai pritaikant sistemą dirbti su euru. 

 

2.2. Registruoti dokumentai 

• Masinis nukreipimas rezoliucijai. Sistemoje realizuota galimybė pasižymėti kelis 

dokumentus (skaičius neribojamas) ir vienu kartu visus pažymėtus dokumentus nukreipti 

vienam asmeniui rezoliucijai įrašyti. 

• Galimybė atšaukti dokumento perdavimą. 

• Galimybė dokumentą ar jo projektą siųsti pakartotiniam susipažinimui. 

• Galimybė kopijuoti dokumentą. Kopijuojant dokumentą sukuriamas kitas dokumentas su 

tokiais pačiais metaduomenimis. DVS naudotojas gali pakeisti rodomus metaduomenis, 

juos papildyti, prisegti failus. 

• Galimybė į registracijos numerį įtraukti padalinio kodą. 

• Galimybė rankiniu būdu įvesti dokumento registracijos numerį išlaikant chronologiją ir 

numerių unikalumą registre. 

• Galimybė informuoti siuntėją el. paštu apie pateiktą raštą. 

• E–pristatymas. DVS „Avilys“ integruotas su Lietuvos pašto e–pristatymo sistema, per kurią 

galima siųsti ir gauti dokumentus (tame tarpe ir elektroninius). Išsiuntus dokumentą, yra 

galimybė pasitikrinti išsiuntimo būsenas, sistemoje pateikiama gavimo data ir laikas. 

• Teikiant dokumentą e–demokratijos sistemoms sukurta galimybė valdyti priedų 

publikavimą. Sukurta atskira skiltis dokumento kortelėje. Šioje skiltyje esančios 

dokumento turinio rinkmenos bus publikuojamos. 

• Ryšiais susietų dokumentų medis. Sistemoje realizuota galimybė grafiškai atvaizduoti 

susietus dokumentus „medžio“ forma. 

• Galimybė skenuoti A3 formatu. 

• Susipažinimo tipas „Žiniai". Funkcionalumas panašus į „Susipažinti“, tačiau DVS naudotojui, 

gavusiam dokumentą „Žiniai“, nereikia i spausti „Susipažinau“. 

• Dokumento atributas „Prioritetas". 

 

2.3. Užduočių valdymas 

• Masinis rezoliucijos įrašymas. Darbui su sistema pagreitinti DVS naudotojas turi galimybę 

pasirinkti kelis dokumentus ir visiems pasirinktiems dokumentams įrašyti tokią pačią 

rezoliuciją. 

• Galimybė įvesti užduoties tarpinius rezultatus. 
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• Galimybė pažymėti procentinį užduoties įvykdymo įvertį. 

• Galimybė nurodyti užduoties prioritetą. 

• Galimybė inicijuoti užduotis su ir be atlikimo termino. 

• Galimybė masiškai įvykdyti užduotis. 

• Įvedant užduoties rezultatus DVS naudotojas gali nurodyti užduoties įvykdymo datą (gali 

būti tiek praeities, tiek ateities data, reikšmė pagal nutylėjimą – šiandien). 

• Galimybė kuratoriui, kontrolieriui, administratoriui grąžinti užduotį pakartotiniam 

vykdymui. 

• Galimybė kiekvienam naudotojui, turinčiam teisę kurti užduotį, susikurti užduotį pačiam 

sau. 

• Galimybė siųsti el. laišką vykdytojui panaikinus užduotį. 

• Galimybė užduoties kuratoriui ar kontrolieriui įvertinti atliktą užduotį balais (1–10). 

 

2.4. Dokumentų projektai (rengiamieji dokumentai) 

• Galimybė nurodyti terminą, iki kada reikia derinti, vizuoti, pasirašyti ar tvirtinti dokumento 

projektą. 

• Galimybė derintojui organizuoti papildomo derinimo ciklą nurodant kas šiam derintojui 

papildomai pateiks rekomendacijas dėl dokumento projekto. 

• Siųsti el. laiškus pašalinus iš derintojų, vizuojančiųjų, pasirašančiųjų, tvirtinančiųjų sąrašų. 

• Dokumento projekto redagavimo apribojimai. Jeigu vykdomas derinimas, vizavimas, 

pasirašymas, tvirtinimas, paspaudus redaguoti gaunamas pranešimas, įspėjantis apie 

nutraukiamus darbus. 

• Papildomi pateikiami įspėjamieji pranešimai bandant redaguoti dokumentą ar 

dokumento, kuris jau yra pasirašytas, turinį. 

 

2.5. Sutarčių valdymas 

• Galimybė perduoti susipažinti su sutarčių projektais. 

• Siunčiami priminimai apie sutarties etapų pabaigos artėjimą ir neužbaigtą etapą. 

• Likutinė sutarties suma mažinama automatiškai pagal susietą gautą sąskaitą faktūrą. 

• Galimybė automatiškai informuoti atsakingus asmenis apie sutarties sumos besibaigiantį 

limitą. 

• Užduočių ir rezoliucijų su vykdytojais rašymas sutartims. 

 

2.6. Integracinės sąsajos 

• Sistemoje SOAP technologijos pagrindu yra realizuota programinė sąsaja (angl. API), kuri 

atitinka Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijas, patvirtintas Informacinės 

visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 

d. įsakymu Nr. T-36. 

• E-pristatymas. DVS „Avilys“ integruotas su Lietuvos pašto e–pristatymo sistema, per kurią 

galima siųsti ir gauti dokumentus, tame tarpe ir elektroninius. Šiuo būdu išsiuntus 

dokumentą, yra galimybė pasitikrinti išsiuntimo būseną, sistema pateikia gavimo datą ir 

laiką. Per E–pristatymą siunčiant dokumentą kitai organizacijai, kuri taip pat naudoja 
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„Avilį“, sistema gauna ir automatiškai užpildo siunčiamo dokumento registracijos numerį 

ir siuntimo datą. 

• Teisės aktų registras. Užregistravus elektroniniu parašu pasirašytą teisės aktą, jį galima 

tiesiai iš DVS „Avilys“ per integracinę sąsają perduoti į teisės aktų registrą. Kai teisės aktas 

užregistruojamas Teisės aktų registre, jo registracijos numeris bei data automatiškai 

atsiunčiama į „Avilį“. 

• Elektroninio archyvo informacinė sistema. Dokumentų valdymo priežiūros veiklos, kurios 

naudoja integracinę sąsają su šia sistema, aprašytos 1.1. skyriuje. 

2.7. Ataskaitos 

• Ataskaita „Vėluojančios neįvykdytos užduotys“.  

• Ataskaita „Gautų dokumentų registras“. 

• Ataskaita „Siunčiamų dokumentų registras“.  

• Ataskaita „Neatsakytų dokumentų sąrašas“.  

• Ataskaita „Užduočių be dokumentų įvykdymo ataskaita“. 

• Galimybė sugeneruoti parengtų sutarčių statistikos ataskaitą (naudotojams, turintiems 

sutarčių modulį). 

• Galimybė generuoti sutarčių vykdymo ataskaitą (naudotojams, turintiems sutarčių 

modulį). 

• Galimybė sugeneruoti paslaugų teikimo intensyvumo ataskaitą (naudotojams, turintiems 

paslaugų modulį). 

• Galimybė sugeneruoti paslaugų teikimo trukmės ir rezultatų ataskaitą (naudotojams, 

turintiems paslaugų modulį). 

• Galimybė generuoti ataskaitą „Darbuotojų veiksmų ataskaita“ (naudotojams, turintiems 

paslaugų modulį). 

• Galimybė generuoti ataskaitą „Dokumentų veiksmų ataskaita“ (naudotojams, turintiems 

paslaugų modulį). 

• Atnaujintos „Dokumentų suvestinė“ ir „Užduočių sąrašas“ ataskaitos. 

• Ataskaitų vedlyje galimybė nustatyti, kad ataskaitose būtų rodomas eilutės numeris. 

• Registruose užregistruotų dokumentų ataskaita. 

 

2.8. Sistemos administravimas 

• Juridinių asmenų kortelėse atsirado galimybė nurodyti adresą korespondencijai, 

registracijos adresą, padalinį. 

• Galimybė masiškai pridėti arba atimti teises dokumentams. 

• Galimybė apriboti darbuotojo matomą organizacinę struktūrą (tiek padalinius, tiek 

etatus). 

• Registracijos numerio unikalumo tikrinimas. 

• Galimybė valdyti teisę, kam galima „perduoti“ dokumentus. 

• Galimybė nurodyti, kuriuos laukus kurie darbuotojai gali redaguoti (realizuotas teisių 

valdymas dokumentų laukus apimantiems skirtukams). 

• Galimybė keisti peržiūros formų skilčių tvarką. 

• Galimybė sukurti dokumento peržiūros ir redagavimo formą kiekvienam šablonui 

(skirtinguose dokumentuose gali būti rodomos skirtingos formos ar laukų išdėstymas). 
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• Palaikomi pašto serveriai, dirbantys IMAP protokolu; 

• Naujas padalinio žymuo „organizacija“. 

• Galimybė kurti reikiamus dokumentų ryšius. Sukurti ryšiai pateikiami pasirinkus 

dokumentų susiejimo funkciją. Susiejus dokumentus, sukuriamas abipusis dokumentų 

ryšys. 

• Galimybė konfigūruoti naudojamą laiko žymų tarnybą, per administravimo naudotojo 

sąsają kurti ir valdyti patikimų sertifikavimo paslaugų tiekėjų informaciją. 

• Galimybė kurti naujus klasifikatorius (tame tarpe, ir hierarchinius) neribojant jų skaičiaus. 

• Greitųjų nuorodų kūrimas ir valdymas visuose sistemos languose. 

• Galimybė nesudėtingai keisti sistemos spalvinį dizainą.  

• Sukurtas sistemos veikimo stebėsenos įrankis, kuris leidžia matyti veikiančius sisteminius 

procesus, techninės įrangos apkrautumą ir DVS „Avilys“ veikimui skirtų resursų 

išnaudojimą. 

Veiksmų audito modulis 

• Sistemoje realizuotas atliekamų veiksmų audito modulis.  

• Kaupiami sistemos įvykiai, naudotojų atliekami veiksmai. Audito žurnalas susideda iš 

žurnalo įrašų, kuriuose fiksuojama kas, kada, su kuriuo objektu, kokį veiksmą atliko. Jei 

reikia, išsaugomi to veiksmo parametrai (pavyzdžiui, dokumentų paieškos kriterijai, 

paieškos vykdymo laikas).  

• Audito žurnale yra galimybė peržiūrėti užfiksuotus veiksmus, atliktus sistemoje. Yra 

galimybė filtruoti veiksmų sąrašus pagal veiksmo atlikimo datą, veiksmų kategoriją, 

veiksmą, modulį, objektą (jei veiksmas susijęs su konkrečiu objektu), naudotojo 

prisijungimo vardą. 

• Kaupiamų audito duomenų apimtis nustatyti galės tik administratoriai. Jiems sudaroma 

galimybė konfigūruoti žurnalizavimo detalumą, nustatant, kurie sistemos įvykiai ar 

naudotojų veiksmai turi būti žurnalizuojami, o kurie – ne. 

 

2.9. Sistemos veikimo optimizavimas, saugumo gerinimas 

� Papildomos saugumo užtikrinimo galimybės:  

• Galimybė dokumentams nurodyti viešumo lygius, o naudotojams – slaptumo lygius, 

pagal kuriuos sistema apriboja dokumentų matomumą. Sistemoje yra galimybė 

naudoti standartinius bei aprašyti papildomus dokumentų slaptumo lygius.  

• Galimybė administratoriui nustatyti neteisingų prisijungimų skaičių, po kurio 

automatiškai blokuojami naudotojai. Sistemoje įdiegta galimybė užblokuotus 

naudotojus atblokuoti tik rankiniu (sistemos administratorius turi galimybę atblokuoti 

pasirinktus naudotojus), tiek automatiniu būdu (nustatomas laikas, po kurio 

automatiškai užblokuoti sistemos naudotojai yra atblokuojami). 

• Galimybė nustatyti padalinių ir darbuotojų matomumą organizacinėje struktūroje. 

• Darbuotojams pateikiami įspėjimai apie įslaptintų dokumentų eksportavimą.  
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� Loginė patikra leidžia kontroliuoti rengėjų ir registratorių įvedamus duomenis, pvz., 

kontroliuoti datų rėžius, laukų privalomumą priklausomai nuo dokumento rengimo stadijos. 

� Automatiškai nutraukiamas naudotojo darbo seansas. Po nustatyto neveikimo periodo 

parodoma užsklanda. 

� Gali būti uždraustas prisijungimo duomenų išsaugojimas interneto naršyklėje. 

� Nerodyti susietų dokumentų ryšių į dokumentus, kurių naudotojas negali matyti. 

� Optimizuotas paieškos mechanizmas. 

� CryptoTech tvarkyklių (angl. driver) palaikymas elektroniniam parašui suformuoti. 

� Pritaikymas darbui su naujausiomis „Java“ versijomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norėtumėte platesnio pristatymo ar konsultacijos? Kreipkitės – mielai patarsime! 

 

Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius 

Tel. (8 5) 210 2400 

El. paštas info@asseco.lt 

www.asseco.lt 

Platintojas: 

 

 

 

 


