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Skaitmenizacijos platforma verslui
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VECTICUM yra vartotojui paprasta ir 
draugiška skaitmenizuotų procesų valdymo 
sistema, kurios pagalba organizacijos 
optimizuoja kasdienes įmonės veiklas ir 
tampa efektyvesnės

Kas yra VECTICUM?
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Kodėl Vecticum?
Vecticum renkasi nes mums rūpi

Dėmesys vartotojo 
patogumui

Neribotos pritaikymo 
galimybės

Beribės plėtros 
galimybės

Sistemos greitis 
nepriklauso nuo 

vartotojų ir duomenų 
kiekio

Sprendimas paremtas 
pačiomis 

naujausiomis 
technologijomis

Informacijos saugumo 
vadybos sistema 

atitinka ISO 27000 
reikalavimus
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MAŽA
Standartinis funkcionalumas. 

Sistemos paleidimas per 2-5 dienas. 
Minimali kaina

Pritaikome sprendimus jūsų poreikiams

Tinka bet kokio dydžio įmonei

Vidutinė
Standartinis funkcionalumas bei

galimybė adaptuoti procesus ir 
meta duomenis

Didelė
Individuali sistema pritaikyta 

konkretiems  įmonės poreikiams 
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Mūsų patirtis
Komandos nariai turintys po 15-20 metų patirties procesų 
skaitmenizavimo srityje.
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Mumis pasitiki
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Žvilgsnis į VECTICUM
Pažinkite gaunamų sąskaitų faktūrų valdymo galimybes 
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Laiko švaistymas
Sąskaitų faktūrų valdymas daugumai tapo našta. Finansų departamento darbuotojai yra priblokšti dėl didelio skaičiaus ir įvairaus formato 
sąskaitų, kurias reikia rankiniu būdu apdoroti kasdien. Vietoj to, kad žmonės atliktų vertę kuriančias užduotis, jie daug savo darbo laiko 
praleidžia rankiniam sąskaitų duomenų įvedimui ir kitų žmonių padarytų klaidų taisymui.

Konkurencija 
Rinkai globalėjant, kai produktų ir paslaugų pardavimų neberiboja valstybių sienos, konkurencija tarp verslų vis aštrėja. Ilgainiui rinkoje išliks
tie, kurie maksimaliai sugebės optimizuoti savo procesus. Verslo procesų skaitmenizavimas yra vienas iš pramonės revoliucijos etapų, kuris 
padeda įmonėms eliminuoti rankinį darbą ir laiko švaistymą, žengti į priekį bei tobulinti savo veiklos kokybę, išlikti konkurencingomis rinkoje.

Pasitenkinimas
Nesvarbu, koks jūsų verslas - didelis ar mažas – jis priklauso nuo Jūsų darbuotojų įsitraukimo, motyvacijos ir jų atliekamo darbo kokybės. 
Neprasmingas darbas yra vienas didžiausių faktorių, kuris demotyvuoja žmogų. Geriausi darbuotojai nusipelnė būti aprūpinti geriausiais 
šiuolaikiniais įrankiais!

Jūsų darbuotojai nusipelnė geriausių įrankių



9

▪ gautos sąskaitos duomenų suvedimas

▪ išlaidų priskyrimas kaštų centrams

▪ atsakingų asmenų patvirtinimas

▪ sąskaitos susiejimas su pirkimo užsakymu ir/ 
ar sutartimi

▪ kaštų centro/ sutarties/ projekto biudžeto 
kontrolė

▪ automatinis duomenų perdavimas į apskaitą 
apmokėjimui

Sąskaitų valdymo sprendimas apima



10

▪ Patogus sąskaitų faktūrų saugojimas vienoje vietoje

▪ Pasiekiamumas iš bet kur 24/7 

▪ Dedikuota sąskaitų pašto dėžutė

▪ Dropzone – dokumentų nufotografavimas išmaniuoju telefonu ir 
nuotraukos įkėlimas tiesiai į Vecticum sistemą

▪ Pranešimai apie naujas sąskaitas bei užduotis telefonu, el. paštu ir 
sistemos darbastalyje

▪ Sąskaitos peržiūros langas

▪ 100% kokybės automatinis sąskaitų faktūrų duomenų nuskaitymas ir 
sistemos laukų užpildymas (OCR)*

▪ Vienos sąskaitos išlaidų paskirstymas skirtingiems skyriams

▪ Lanksčiai konfigūruojamas sąskaitos vizavimo procesas, net pagal 
sudėtingiausias tvirtinimo sekas

▪ Sąskaitos vizavimo statuso ir eigos peržiūra

▪ Komentarų rašymas

▪ Išlaidų centro/ sutarties/ projekto biudžeto kontrolė

▪ Automatinis tiekėjo prekės kodo sugretinimas su Jūsų apskaitos 
sistemoje esančiu prekės kodu

▪ Galimybė įkelti lydinčius sąskaitos dokumentus (PPA, CMR ir kt.)

▪ API integracija su Kliento apskaitos sistema

Funkcionalumas
Integruotas sąskaitų faktūrų skaitmeninimo sprendimas
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▪ visos sąskaitos saugomos patogiai vienoje vietoje

▪ galimybė dirbti nuotoliniu būdu - prieinamumas prie duomenų iš bet kur ir bet kada, kur tik yra interneto ryšys

▪ lengvas visų gaunamų sąskaitų surinkimas iš įvairių šaltinių, panaudojant moderniausias technologijas

▪ neprasmingo rankinio darbo sumažinimas

▪ efektyvesnis procesas, kuris min. 20% sutaupo darbuotojų laiko 

▪ į sistemą ,,įskiepyta“ įmonės vidinė tvarka eliminuoja chaoso elementus

▪ automatinė sąskaitos ir patvirtinto biudžeto kontrolė: kaštų centro/ projekto / sutarties

▪ popieriaus biure atsisakymas 

▪ duomenų apsaugojimas nuo praradimo

▪ fizinio archyvo tvarkymo kaštų eliminavimas

Sąskaitų valdymo skaitmenizavimo naudos
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Taip!
VECTICUM veiks Jūsų išmaniajame

▪ Veikia su visais 
išmaniaisiais įrenginiais

▪ Pasiekiamas visur, kur yra 
internetas

▪ Galite įkelti dokumentą jį 
nufotografavę

▪ Saugus prisijungimas
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▪ Veikia su visais išmaniaisiais įrenginiais, pasiekiamas visur, kur yra 
internetas

▪ Galite įkelti dokumentą jį nufotografavę

▪ Daugiakalbystė – kiekvienas vartotojas gali nustatyti savo kalbą. Yra 
verčiami net nustatymų duomenys (klasifikatoriai)

▪ E-mail capturing – automatinis dokumentų įkėlimas iš el. pašto 
dėžutės 

▪ Kiekvieno dokumento komentavimo funkcija. Visi komentarai matomi 
darbastalio laiko juostoje visiems vartotojams, susijusiems su 
dokumentais ar prašymais.

Patogios funkcijos
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▪ Lankstus visų procesų valdymo modulis: Užduotys, Vykdytojai, Terminai, Pranešimai, Sąlygos

▪ Visų kortelių ir sąrašų koregavimas

▪ Saugus prisijungimas, prisijungimų valdymas ir sąsaja su įmonės Office 365

▪ Vartotojų prisijungimas SMS pagalba

▪ Prieigos teisių valdymas pagal vaidmenis

▪ BDAR – sistema pagal nutylėjimą nustato asmens duomenų prieinamumo teises bei leidžia užtikrinti 

bazinės duomenų savininkų teises

▪ Galimybė sistemoje turėti keletos dukterinių įmonių paskyras 

▪ Lengvas duomenų eksportas į Excel

Sistemos administravimas 
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Vykdomų procesų eiga 

▪ Lengvai suprantami ir valdomi procesai

▪ Proceso eiga realiu laiku

▪ Dokumento proceso statusas

▪ Komentarai

▪ Galimybė papildyti eigą naujais žingsniais
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Ieva Šilinskaitė
Pardavimų ir verslo vystymo direktorė

Mob. +370 696 05332

isilinskaite@vecticum.com 

UAB Vecticumas
J. Galvydžio gatvė 3, Vilnius

info@vecticum.com

www.vecticum.lt www.vecticum.com

https://www.linkedin.com/company/vecticum

Ačiū
Susisiekite su mumis jei norite daugiau informacijos

mailto:info@vecticum.com
http://www.vecticum.lt/
http://www.vecticum.com/
https://www.linkedin.com/company/vecticum

