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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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Produkto apžvalga

Personalo valdymas

Sąskaitų valdymas

Sutarčių valdymas

Pirkimų valdymas

Dokumentų valdymas



4

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 pagrindines platformos galimybes 
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Vecticum darbastalis
Darbuotojui aktuali informacija vienoje vietoje

Laukiančių užduočių 
darbastalis 

Tvirtinimo funkcija

Darbuotojai, kurių nėra 
darbe šiandien, ir ko 

nebus ateinančias dienas

Atostogų likutis, 
viršvalandžiai ir kitos 
informacijos pateikimas  
yra konfigūruojamas

Įvykių laiko juosta –
informacija apie susijusių 
užduočių vykdymo eigą ir 
kolegų komentarus

Patogus dokumentų 
įkėlimas

Labiausiai naudojamų 
funkcijų mygtukų nereikia 
ieškotiProgramėlių meniu 

juosta prisitaiko prie 
vartotojo funkcijų 

įmonėje
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Personalo valdymas
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VECTICUM turi pilną Personalo valdymo funkcionalumą
Personalo duomenų bazė

Darbo sutarčių ir su tuo susijusių pasikeitimų valdymas

Atostogų prašymų ir kitų nebuvimų darbe valdymas

Komandiruočių ir su tuo susijusių išlaidų valdymas 

Bendras įmonės darbuotojų kalendorius

Bandomojo laikotarpio vertinimas

Darbuotojo įdarbinimo į įmonę valdymas (onboarding)

Darbuotojo išdarbinimo iš įmonės valdymas (offboarding)

Veiklos vertinimas

Supažindinimų su privalomais dokumentais valdymas

Mokymų valdymas

Atrankų valdymas: CV duomenų bazė, pozicijų aprašymų duomenų bazė, 
atviros pozicijos paieškos valdymas
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Intranetas vidinei komunikacijai

Galimybė įdėti foto

Galimybė pridėti 
svarbų dokumentą

Galimybė skelbti įmonės 
naujienas
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▪ Organizacinė struktūra (pagal departamentus ir tiesioginius 
vadovus)

▪ Visa su darbuotoju susijusi informacija, įdarbinimo istorija ir 
darbuotojo dokumentai

▪ Darbo įrangos išdavimas bei valdymas, sertifikatai ir licencijos 
su galiojimo laiko kontrole

▪ Bandomojo laikotarpio ir tikslų vertinimas bei motyvacinės 
priemonės

▪ Personalo mokymai, susipažinimas su normatyviniais 
dokumentais

Darbuotojų duomenų bazė
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▪ Galimybė užpildyti atostogų prašymą per PC ar 
telefoną

▪ Automatinis atostogų likučio skaičiavimas

▪ Tvirtinimo procesas pagal įmonėje nustatytas 
tvarkas. Tvirtinimo istorija

▪ Darbuotojo, pavaduojančio asmens, vadovo ir 
personalo specialisto informavimas

▪ Informavimas apie tvirtinimo eigą

▪ Kalendorinis atostogų atvaizdavimas

▪ Dokumentų registravimas, spausdinimas, 
saugojimas

▪ Duomenų eksportavimas į Excel arba DU sistemą

▪ Darbuotojo, pavaduojančio asmens, vadovo ir 
personalo specialisto informavimas

▪ Kalendorinis atostogų atvaizdavimas

Atostogos ir neatvykimai
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▪ Planuojamų komandiruočių prašymų registravimas ir 
tvirtinimas pagal įmonėje nustatytas taisykles.

▪ Komandiruočių išlaidų registravimas.

▪ Komandiruočių išlaidų dokumentų įkėlimas fotografuojant 
mobiliuoju telefonu.

▪ Komandiruočių planuojamų ir faktinių išlaidų palyginimas.

▪ Automatinės komandiruočių ataskaitos.

Komandiruočių valdymas



16

▪ Kalendoriuje atvaizduojamos visų įmonės darbuotojų 
atostogos, ligos, komandiruotės, mokymai, darbas iš 
namų ir kiti įvykiai 

▪ Patogu matyti ko nėra/ nebus darbe artimiausiu metu

▪ Patogus įrankis planuojant savo neatvykimus (atostogas 
ar komandiruotes)

Bendras darbuotojų nebuvimų darbe kalendorius
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▪ Aiškus darbuotojų darbo sutarčių ir susijusių dokumentų 
registras

▪ Galimybė rengti darbo sutartis ir kitus su įdarbinimu 
susijusius dokumentus panaudojant meta duomenis ir 
sutarčių šablonus

▪ Sutarčių versijavimas

▪ Dokumentų pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu, 
atitinkančiu ,,eiDAS“ reikalavimus

▪ Ilgalaikis sutarčių saugojimas pagal LR įstatymu

nustatytus reikalavimus

▪ Galimybė analizuoti per laiką įvykusius 

pakeitimus: atlygio pokyti, pareigų pokyti ir kt.

Darbo sutarčių bei jų pakeitimų valdymas
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▪ Darbo grafiko paruošimas darbuotojui

▪ Darbo laiko registravimas, ir tvirtinimas

▪ Darbo laiko tabelio formavimas

▪ Tabelio ataskaita Excel formoje

▪ Integracija su darbo užmokesčio sistema, API

Darbo laiko apskaita



19

▪ mokymų tvarkaraštis.

▪ galimybė pateikti prašymą į mokymus iš savo PC 
arba telefono.

▪ mokymų ir susipažinimo su tvarkomis programos 
(pavyzdžiui naujiems darbuotojams).

▪ mokymų ir susipažinimo su tvarkom užduotys 
darbuotojams.

▪ galimybė mokymams priskirti kelias galimas datas. 
Tokiu atveju darbuotojas turi galimybę pasirinkti 
norimą mokymų datą.

▪ galimybė nurodyti kokiu dažnumu darbuotojas turi 
pakartoti mokymus, priminimai apie pakartotinus 
mokymus.

▪ darbuotojų mokymų ir tvarkų ataskaita, statusų 
stebėsena.

▪ suplanuotų mokymų atvaizdavimas kalendoriuje.

Mokymų valdymas
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▪ Veiklos vertinimo kortelės, sudarytos iš 
tikslų, kompetencijų vertinimo, darbuotojų 
augimo plano, pasiūlymų ir lūkesčių ir kt. 
(pritaikome individualiai pagal Kliento 
poreikius). 

▪ Veiklos vertinimo tvirtinimo / atmetimo 
procesas.

Veiklos vertinimas

▪ Galimybė kiekvienam tikslui 
priskirti skirtingą kiekį 
vertinimo rodiklių.

▪ Tikslų rodiklių pažangos 
fiksavimas ir darbuotojo visų 
rodiklių apibendrintas 
vertinimas.

▪ Galimybė kiekvienam tikslui 
priskirti atskirą dokumentą, 
kuriame bus aprašyta 
papildoma informacija.
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▪ Skirtingų darbo vietos paruošimo užduočių, kurias 
reikia atlikti iki darbuotojo atėjimo į įmonę bankas.

▪ Galimybė susikurti skirtingus užduočių šablonus, 
kurie bus pritaikomi skirtingoms darbuotojų 
grupėms.

▪ Automatinis užduočių paleidimas atsakingiems 
asmenims, kai sistemoje yra sukuriama naujo 
darbuotojo kortelė. 

▪ Likus kelioms dienoms iki naujo darbuotojo darbo 
pradžios automatinės užduoties HR darbuotojui 
sugeneravimas patikrinti ar kiti atsakingi asmenys 
jau atliko jiems pavestus darbus.

▪ Visų su naujos darbo vietos paruošimu susijusių 
užduočių lengva paieška, filtravimas, peržiūra.

Darbuotojo įdarbinimo į įmonę valdymas 
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▪ Skirtingų išdarbinimo užduočių, kurias reikia 
atlikti iki darbuotojo išėjimo iš įmonės bankas

▪ Galimybė susikurti skirtingus išdarbinimo 
užduočių šablonus, kurie bus pritaikomi 
skirtingoms darbuotojų grupėms.

▪ Automatinis užduočių paleidimas 
atsakingiems asmenims, kai sistemoje yra 
sukuriamas naujas atsiskaitymo lapas.

▪ Užduočių tvirtinimo / atmetimo procesas, 
pritaikant net ir pačias sudėtingiausias sekas.

▪ Užduočių komentavimo funkcija.

▪ Likus 1 dienai  iki darbuotojo darbo įmonėje 
pabaigos automatinės užduoties HR 
darbuotojui sugeneravimas patikrinti ar visi 
darbai pagal sugeneruotas išdarbinimo 
užduotis yra atlikti arba koks jų progresas.

Darbuotojo išdarbinimo iš įmonės valdymas 
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Atrankų valdymas

Sąrašas atrankų, kuriose 
žmogus dalyvavo

CV duomenų bazė

Atviros pozicijos aprašymas

Žmonės 
dalyvaujantys 
atrankoje
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Administraciniai procesai
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VECTICUM turi pagrindinių Administracinių procesų 
valdymo funkcionalumą

Dokumentų valdymas

Sutarčių ir su tuo susijusių pasikeitimų valdymas

Pirkimų valdymas

Sąskaitų valdymas 

Sąskaitų mokėjimų valdymas

Įmonės įeinančios/ išeinančios korespondencijos valdymas 

Komitetų/ direktoratų sprendimų priėmimų valdymas 
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▪ Aiškus įmonės tvarkų ir įsakymų ir kitų dokumentų registras 
vienoje vietoje,  tvarkų versijavimas.

▪ Galimybė dokumentams savarankiškai sukurti dokumento 
šablonus (pvz. įsakymams).

▪ Automatizuotas tvarkų patvirtinimo procesas (vidinis 
vizavimas).

▪ Galimybė derinimo procese rašyti komentarus. 

▪ Automatizuotas darbuotojų supažindinimo su įsigaliojusiu
dokumentu procesas.

▪ Tvarkų pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu, 
atitinkančiu ,,eiDAS“ reikalavimus.

▪ Galimybė sukurti automatinį priminimą. 

▪ Galimybė darbuotojus sistemoje suskirstyti į ne organizacinės 
struktūros grupes.

▪ Automatinis tvarkų ir įsakymų priskyrimas pagal sudarytas 
darbuotojų grupes.

Dokumentų valdymas
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▪ Sutarčių duomenų bazė ir jos klasifikavimas. Pirkėjų ir 
tiekėjų duomenų bazė

▪ Sutarčių derinimai, pakeitimai, priedai bei jų el. 
patvirtinimas. 

▪ Sutarties galiojimo laiko ir atnaujinimo dažnumo 
nustatymas

▪ Automatiniai priminimai apie sutarties termino pabaigą

▪ Įvairių dokumentų įkėlimas bei susiejimas su sutartimi

▪ Pasirašymas kvalifikuotu e. parašu

▪ Prieigos kontrolė pagal darbuotojų grupes

▪ Saugios prieigos suteikimas išoriniam partneriui leidžianti 
jam įvesti reikalingus duomenis arba įkelti dokumentus

Sutarčių valdymas
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▪ gautos sąskaitos duomenų suvedimas

▪ priskyrimą kaštų centrams

▪ atsakingų asmenų patvirtinimas

▪ sąskaitos susiejimas su pirkimo užsakymu

▪ perdavimas į apskaitą apmokėjimui

Sąskaitų valdymo sprendimas apima
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▪ Sąskaitų faktūrų saugojimas

▪ Viena sąskaitų pašto dėžutė

▪ Sąskaitos peržiūros langas

▪ Automatinis sąskaitų faktūrų nuskaitymas ir sistemos laukų 
užpildymas (OCR)*

▪ Vienos sąskaitos išlaidų paskirstymas skirtingiems skyriams

▪ Lanksčiai konfigūruojamas sąskaitos vizavimo procesas pagal 
sudėtingiausias tvirtinimo sekas

▪ Sąskaitos vizavimo statuso ir eigos peržiūra

▪ Išlaidų centro biudžeto kontrolė

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

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

▪ Laiko juosta informuos apie vizavimo eigą bei praneš komentarus

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

▪ API integracija su apskaitos sistema

▪ Tiekėjo portalas – sąskaitų įkėlimas, informacija apie apmokėjimą, 
papildomos informacijos ir dokumentų įvedimas

Sąskaitų valdymas
Integruotas sąskaitų faktūrų skaitmeninimo sprendimas
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▪ pirkimų paraiškų duomenų bazė;

▪ elektroninis pirkimo paraiškų patvirtinimas net 
ir pagal sudėtingiausias tvirtinimo sekas;

▪ galimybė pirkimo paraiškas patvirtinti el. paštu, 
telefonu arba prisijungus sistemoje;

▪ pirkimo paraiškos susiejimas su  pirkimų 
užsakymu, tiekėju, sutartimi, pirkimo sąskaitą,  
skyriumi, todėl jas bus lengva surasti ir 
peržiūrėti;

▪ galimybė kelti konkursų laimėtojų informaciją ir 
patvirtinti laimėtoją net ir pagal sudėtingiausias 
tvirtinimo sekas;

▪ Išlaidų pagal sudarytą sutartį kontrolė;

▪ pirkimo proceso rodiklių priežiūra;

Pirkimų valdymas
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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



32

▪ 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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▪ 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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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

