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Izaicinājumi efektīvam darbam ar 
dokumentiem

Efektīva darbinieka darba laika izmatošana

Datu kvalitāte

Datu drošība



Precizitāte dokumentu sagatavošanā
Reģistrēti dokumenti ar vienādiem numuriem

Nav zināms kādā formā dokumentu sagatavot

Nav piekļuves visiem saistītajiem dokumentiem

Katram dokumentam ir savs reģistrs un numerāciju piešķir sistēma

Dokumentu sagatavošana no šabloniem

Dokumentu savstarpējā sasaiste



Dokumentu atrašanās vienuviet

Nav iespējams atrast kādu no dokumentiem
~ 3% dokumentu tiek nolikti nepareizajā vietā
~7,5% dokumentu tiek pazaudēti
80% darbinieku katru dienu velta vidēji 30 min. Informācijas 
meklēšanai

Visi dokumenti tiek ievadīti vienā sistēmā, pieejami vienuviet
Sistēmā ir stingri definēta struktūra dokumentu pārvaldībai
Ērta dokumentu meklēšana pēc dažādiem parametriem



Failu koplietošana

Nav saprotams kura ir dokumenta pēdējā versija

Ar vienu dokumentu ir jādarbojas vairākiem kolēģiem

Visi kolēģi strādā ar vienu dokumentu vienā vietā

Redzama visa informācija par darbībām ar dokumentu



Darbu pārskats – laicīga darbu izpilde
Darbs pie vairākiem dokumentiem vienlaicīgi
Grūti izsekot prioritātēm
Aizmirst izpildīt
Nav zināms cik tālu kolēģis ir ar darbu izpildi
Gūti pārvaldīt kurš ko ir izdarījis
Nepieciešams nodot darbus kad dodieties 
atvaļinājumā

Darāmo darbu pārskats
Atgādinājumi par termiņu
Uzdevējam ir pārskats par kolēģu darbu izpildi
Darbu saraksts katram dokumentam
Aizvietotājs uz aizvietošanas laiku saņem kolēģa 
tiesības un uzdevumus
Līdz 40% laika patēriņa samazinājums



Dokumentu sagatavošanai un nodošanai 
nepieciešami dati no vairākām sistēmām
Dokumentu sagatavošanai nepieciešami dati, kas atrodas citā 
sistēmā

Nepieciešams lai dokuments vai dokumenta dati tiek nodoti 
izmantošanai citās sistēmās (grāmatvedības sistēmā, klientu 
pārvaldības sistēmā u.c.)

Ja dokuments tiek glabāts vairākās sistēmās, tad var rasties 
situācija, ka katrā sistēmā ir cita dokumenta versija

Integrācija ar citām sistēmām datu saņemšanai vai nodošanai



Kļūdu kontrole

Ir kļūda, bet nav saprotams kad un kādēļ tā ir radusies

Izmaiņu vēstures reģistrācija



Datu drošība

Dokumentiem var piekļūt ar uzņēmumu nesaistīti cilvēki
Dokumentam var piekļūt darbinieks, kuram nav tādu tiesību
Nepieciešamība strādāt ārpus biroja
Dokumentu fiziskā drošība

Dokumentiem piekļūst tikai autorizēti lietotāji
Lietotāju tiesību pārvaldība
Kontrolēta piekļuve dokumentiem ārpus uzņēmuma
Datu rezerves kopijas



Paldies par uzmanību!
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