Sistemos veiklos valdymui

Kuriame. Diegiame. Prižiūrime.
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MISIJA
Mes kuriame programinę
įrangą verslui, valstybei ir
žmonėms, kuri padeda
kiekvienam tapti lyderiu
savo veikloje.

VIZIJA
Mūsų kuriama programinė
įranga tobulėja sparčiau nei
auga klientų poreikiai.

ISTORIJA

VERTYBĖS

Pirmoji nepriklausomoje
Lietuvoje programinę įrangą
kurianti įmonė, veiklą
vykdanti jau daugiau kaip
25 metus. Grupės įmonėse
dirba beveik 100 kvalifikuotų
IT specialistų.

Atsakingumas – mes įgyvendiname
visus projektus sutartoje apimtyje.

Profesionalumas – dirbame taip, kad su
mumis būtų paprasta palaikyti dalykinius
ryšius.
Pažanga – mes gebame įgyvendinti
novatoriškus informacinių technologijų
sprendimus, padedančius klientams siekti
savo ilgalaikių tikslų.

ŽINIOS,
kuriomis dalinamės

Siekiame nepriekaištingos kokybės kurdami, bendraudami, dirbdami su duomenimis ir
dokumentais. Kasdien kokybės kartelę iškeliame vis aukščiau.
Džiaugiamės, kad apie šias mūsų pastangas primena ir standartai bei sertifikatai:

Efektyvesnis valdymas,
kokybiški procesai

Mes įgyvendiname
visus projektus

Duomenų ir informacijos
konfidencialumas

Darbo optimizavimas ir
kokybės užtikrinimas

Kokybiškos paslaugos
ir patenkinti klientai

IS kūrimas prasideda
nuo modeliavimo

IS valdymo ir audito
srities profesionalai

Teisėto kompiuterinnio
įsibrovėlio sertifikacija

VERTINAME
ILGALAIKĘ
PARTNERYSTĘ
su patyrusiomis kompanijomis Lietuvoje ir užsienyje

MUMIS PASITIKI

daugiau nei 1600 įmonių.
Tarp 200 Lietuvos didžiausių įmonių - 40 LABBIS klientai.

46 %
Paslaugos

46 %

54 %

VIEŠASIS
SEKTORIUS

VERSLO
SEKTORIUS

20 %
Gamyba

17 %
Prekyba

17 %
Kiti sektoriai

SĖKMĖS ISTORIJOS mūsų įgyvendinti projektai

Personalo valdymas

Procesai ir dokumentai

Finansų valdymas

Labbis SaaS

Veiklos analitika

Portalai, El. paslaugos

Finansų
valdymas ir
apskaita

Procesai ir
dokumentai

Personalo
ir laiko
valdymas

Veiklo
ataskaitos,
sutartys
Investicijų
ir kontraktų
valdymas

Darbo
užmokestis
Biudžeto
valdymas

Paslaugų
administravimas

Turto
valdymas

Ryšiai su
klientais
Turinio
valdymas

Gamybos valdymas

KURIAME:

LABBIS4.PRO - daugiau nei ERP. Tai vieningas sistemų rinkinys, leidžiantis
suprasti ir efektyvinti procesus, gauti savalaikes įžvalgas ir priimti taiklius
sprendimus
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SPRENDIMAI VEIKLOS
SRITIMS
Integruoti, atviri, funkcionaliai
išbaigti sprendimai lengvai
pritaikomi jūsų veiklos
aplinkai.

Žmogiškojo
kapitalo
valdymas
(HCM)

Verslo
valdymo
įžvalga
(EPM)

Turto
valdymas
(EAM)

Procesų ir
dokumentų
valdymas
(DMS)

Sutarčių
valdymas

Planavimas/
Biudžetavimas

Sąskaitų
valdymas
(Billing)

Projektų
valdymas

Paslaugų
valdymas

Įmonės
veiklos
valdymas
(ERP)

Priežiūros
paslaugų
valdymas
(MMS)

Ryšiai
su klientais
(CRM)

DIEGIAME:

lanksčiai modeliuojama ir konfigūruojama

Personalo valdymas

Darbuotojų savitarna

Darbo užmokestis

Darbo laikas

Dokumentų valdymas

Užduotys

Procesai

Portalas

Buhalterinė
apskaita

Sandėlių
valdymas

Pirkimai
Pardavimai

Veiklos
ataskaitos

NAUDOKITE TIK TAI,
ko Jums reikia
Labbis4.PRO sudaro daugiau kaip 100 savarankiškų komponenčių. Analizės
metu išgryninsime Jūsų verslo valdymui būtinas funkcijas ir jas įdiegsime,
sukursime unikalų dizainą išorės portalui.

PRIŽIŪRIME:
Priežiūra

Techninis palaikymas

Paslaugas teikiame pagal tarptautinį
paslaugų kokybės valdymo standartą ISO
20000-1

- versijos kuriamos naudojant naujausius
technologinius sprendimus;

- pasirenkamas tinkamiausią paslaugų lygis
(SLA)

- sistemos naujinimo paketai dėl pritaikymo
prie besikeičiančios Trečiųjų šalių
programinės įrangos;

- paslaugų lygiai orientuoti į Jums
svarbiausius rodiklius: reagavimo laikas,
paslaugų įvairovė bei jų kainos;

- klaidų taisymo paketai – nemokamai
teikiame patobulintus sistemos paketus
(angl. upgrade);

- nemokama sistema HelpDesk – sklandžiai
komunikacijai, naujienų sekimui, paslaugų
istorijai, sąskaitų rengimui, dokumentacijos
paieškai;

- planuotai teikiame naujo arba patobulinto
sistemos funkcionalumo paketus;

- sistemų vystymo ar naujo, tik Jūsų įmonei
reikalingo, funkcionalumo kūrimas.

- atitikimas įstatymams – sutartu terminu
teikiami sistemos funkcionalumo ar
nustatymų pakeitimo paketai.

pilnas Labbis4.PRO funkcionalumas be jokių apribojimų

Investuokite į verslą, o ne į IT techninę ar
programinę įrangą.

Subalansuokite įmonės piniginius srautus.
Nereikės išlaikyti programinę ir techninę įrangą
aptarnaujančio personalo.
Taupykite lėšas, skiriamas duomenų
saugumui.
Saugi įmonės svetainės/portalo sąsaja su ERP
duomenimis.

INTEGRUOJAMA
su partnerių ar klientų sistemomis ir portalais

Labbis4.PRO - atvira sistema.
Pasitelkiant naujausias
technologijas, garantuojama
sklandi ir saugi sąsaja su išorės
sistemomis, automatizuotai
keičiantis duomenimis, failais ar
dokumentais.

Komerciniai
bankai
SEPA
Gateway

Partnerių
sistemos,
portalai

Lietuvos
paštas

Nacionalinės
Sistemos ir registrai

TECHNINĖ ĮRANGA
Jei savo veikloje naudojate techninę įrangą, mes ją sujungsime
su Labbis 4.PRO pažangiam ir patogiam valdymui.

Mobilieji/ išmanieji telefonai

RFID skaitytuvai ir spausdintuvai

Nešiojami, delniniai,
planšetiniai kompiuteriai

QR kodai

GIS įranga

NFC žymės

Brūkšninių kodų skaitytuvai

Spausdintuvai, skeneriai,
kita technika
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Labbis sprendimai
Labbis 4 tai informacinė sistema kuri susideda iš daugelio modulių, tinkamų
skirtingoms Jūsų veiklos sritims. Pagrindinis Labbis 4 PRO privalumas, kad tai
vieninga integruota sistema, pritaikoma tiek labai didelėms, tiek kiek mažesnėms
įmonėms. Labbis 4 PRO yra kartu standartizuotas, bet kartu labai lanksčiau
pritaikomas sprendimas Jūsų veiklai.
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LABBIS sprendimas Jums
LABBIS INFORMACINĖ SISTEMA

4PRO

Dokumentų valdymas
Saugykla

Dokumentai

LABBIS INFORMACINĖS SISTEMOS PORTALAI

Bilingas

Užduotys

Įmonės procesai

Sąskaitų rašymas

Skaičiavi
mai

Skolų valdymas

Objektai

Kontaktai

Portalas

Sutartys

Finansų valdymas
Galimybė
gauti
duomenis iš
kitų sistemų

LABBIS
INTEGRACINĖ
PLATFORMA
Informacijos
surinkimas

Klientų valdymas
Pirkimai

Sutartys

Pardavim
ai

Atsargos

Klientai

Atsiskaity
mai

Skolos

Klientų
informacija

Kita

Skolos

Objektai
VMI

Planavimas ir procesai

Finansų valdymo procesai

Pranešimų valdymas

Personalo valdymas

Pranešimai

Darbai

Paskyrimai

Darbo
užmokestis

Statusas

Objektai

Būklė

Personalas

Darbo laikas

Darbuotojų portalas ir personalo procesai

LABBIS
INTEGRACINĖ
PLATFORMA

SODRA

Informacijos
atidavimas

BANKAI

Planavimas ir procesai

Analitika

KITOS
SISTEMOS
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Integracijos taškai
▪ Dokumentai

LABBIS INFORMACINĖ SISTEMA

▪ Procesai

Sistemos komponetės

▪ Klientai
▪ Objektai
▪ Sutartys

▪ Skolos
▪ Darbuotojai

Sistemos
komponetės

LABBIS INTEGRACIJOS
TAŠKAI
▪ Dokumentai
▪ Procesai
▪ Klientai
▪ Objektai
▪ Sutartys
▪ Skolos
▪ Darbuotojai
▪ Finansai
▪ Kt.

▪ Finansai
▪ Ir t.t.

Sistemos komponetės

Sistemos
komponetės
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LABBIS RAS pritaikymo galimybės
LABBIS INFORMACINĖS SISTEMOS - PORTALAI

Portalas
LABBIS INFORMACINĖ SISTEMA RAS
KONTO

Didžioji knyga

Sutartys

Pirkimai Pardavimai

Operacijos su pinigais

Turtas
Turto inventorizacija

Kita informacija

Atsargos

LABBIS
INTEGRACINĖ
PLATFORMA

Informacijos
surinkimas

LABBIS
INTEGRACINĖ
PLATFORMA

BONUS

Spausdinimo
formos

SODRA

Atsiskaitimai

Ataskaitos

Personalas

VMI

Darbo laikas ir
grafikai
Darbuotojų
savitarna

Darbo
užmokestis
Atostogos

STATISTIKA

Informacijos
atidavimas
KITOS SISTEMOS

Ataskaitos

KONTO RAS modulis
VERT (VKEKK)
kriterijai

Reglamentuotos
VERT (VKEKK)
Ataskaitos*

Abonentų valdymo
sistemos
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LABBIS RAS pritaikymo galimybės
1. NAUJO PERIODO ATIDARYMAS

RAS
Sukuriamas/pasirenkamas naujas
periodas.

•

Suvedamos nešiklių reikšmės periodo pabaigai (pvz. jeigu periodas – ketvirtis,
tada nešiklių reikšmės nurodomos paskutiniam ketvirčio mėnesiui).

•

Atliekami visų lygių turto (įprastai tai du lygiai – netiesioginio turto ir bendrosios
veiklos turto) likučio skaičiavimai, peržiūrima IT vertės ir nusidėvėjimo RAS ataskaita.

•

Formuojamos DK, tiesioginių sąnaudų RAS ataskaitas. Jeigu pirminiuose duomenyse
nepastebima neatitikimų, vykdome sąnaudų skaičiavimus.

•

Atliekami visų lygių sąnaudų apyvartų perskaičiavimai.

•

Formuojamos netiesioginių ir bendrosios veiklos sąnaudų pasiskirstymo verslo
vienetams ir paslaugoms RAS ataskaitos.

•

Jeigu aktualu, atliekami pajamų perskaičiavimai. Formuojama konsoliduotą pelno –
nuostolių RAS ataskaita.

•

Suformavus visas RAS ataskaitas ir įsitikinus duomenų pateiktimo korektiškumu,
vykdomas darbas tolimesniame periode. Kol vykdomi RAS perskaičiavimai periode, į
tolimensius periodus pradiniai finansiniai duomenys gali būti vedami.

6. PERIODO UŽDARYMAS

Buhalterinis periodas pabaigiamas
periodo uždarymu, jokie duomenų
keitimai periode nebenumatomi.

5. ATASKAITŲ RENGIMAS

Mėnesio (periodo) eigoje vykdomas
įprastinis darbas su ataskaitomis.
Formuojamos turto, atsargų,
didžiosios knygos, atsiskaitymų t.t

2. DUOMENŲ SUVEDIMAS/IMPORTAS

Vedamas sąskaitos faktūros,
importuojami/vedami mokėjimai,
vedamos korekcinės sąskaitos, vykdoma
finansinė apskaita. Vedama IT apskaita.
Skaičiuojamas nusidėvėjimas. Finansinių
duomenų vedimas apima ir privalomų
RAS dimensijų turtui, sąnaudoms,
pajamoms priskyrimą.

3. ATSISKAITYMAI

Įplaukos, išmokos, kasa.

4. SKOLININKŲ VALDYMAS

Skolų valdymas - perkėlimai, nurašymas,
sudengimai, automatiniai/rankiniai skolų
priminimai klientams. Suderinimo aktų
valdymas (automatinis/rankinis)
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Finansų valdymo komponentė
▪ Finansų procesų valdymo priemonė;
▪ Pirkimų/pardavimų, užsakymų valdymas;

▪ Skolų, atsiskaitymų valdymas;
▪ Didžioji knyga;
▪ Sutarčių informacijos valdymas.

▪ Turto informacijos valdymas;
▪ Pinigų srautų valdymas;
▪ Dimensijų, kaštų centrų valdymas ir priskyrimas, kaštų
išdalinimas.
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Personalo valdymo komponentė
▪ Personalo procesų valdymo komponentė;
▪ Įdarbinimo, atleidimo proceso valdymas;
▪ Atostogų planavimo, prašymų valdymas;

▪ Personalo informacijos valdymas;
▪ Darbuotojai;
▪ Išduoti daiktai

▪ Limitai;
▪ Verslo kortelės

▪ Darbo laiko planavimas;

▪ Darbo užmokesčio apskaitos valdymas;
▪ Darbuotojų vertinimas, metinių pokalbių procesai;
▪ Darbuotojų savitarna, darbuotojų komunikavimo erdvė;
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Abonentų valdymo komponentė
▪ Abonentų valdymo procesų komponentė;
▪ Abonentų informacijos valdymas;

▪ Sutarčių informacijos valdymas;
▪ Priskaitymų už einamas ir papildomas valdymas;
▪ Periodiniai skaičiavimai pagal sutartis, tarifinę informaciją,
suteiktas paslaugas;
▪ Sąskaitų generavimas ir pateikimas;
▪ Sąskaitų apmokėjimų kontrolė;
▪ Skolų valdymas, priminimai apie skolas, skolų analizė;
▪ Skolų išieškojimai, teisminiai procesai, bylos;
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Abonentų valdymo komponentė
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Pranešimų valdymo komponentė (servisas)
▪ Pranešimų susijusių su objektų valdymas;
▪ Objekto informacijos valdymas;

▪ Klientų, tiekėjų informacijos valdymas;
▪ Sutartinių įsipareigojimų sekimas, vykdymas ir planavimas;
▪ Atsakingų darbuotojų priskyrimas ir paskirstymas;

▪ Vienkartinių darbų paskirstymas, planavimas ir valdymas;
▪ Darbų atlikimo ir sąnaudų fiksavimas;
▪ Pranešimų būklės analizė ir įžvalgos.
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Portalas
▪ Klientų portalas;
▪ Objekto informacijos pateikimas (kontaktai, sutartys ir pan.)

▪ Sąskaitų publikavimas ir apmokėjimo galimybės;
▪ Skolų pateikimas ir priminimai apie skolas;
▪ Komunikavimo erdvė, pranešimai, naujienos, marketingas;

▪ Pranešimų registravimo erdvė, būsenos sekimas;
▪ Kita informacija

*- Informacijos pateikimas ir gausa pagal individualų poreikį
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Analitika
▪ Visų įmonės duomenų analizė;
▪ Visų duomenų šaltinių prijungimas;

▪ Savalaikės įžvalgos;
▪ Analitika remiantis visais pjūviais;
▪ Informaciniai skydeliai (dashboard);

▪ Ataskaitų automatinis pateikimas;
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Bonus – Personalo valdymo
sistema

28

Bonus
Visi personalo veiklos procesai vieningoje sistemoje
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Bonus

30

Bonus
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Bonus

▪ Analizė
▪ Sukurtas analizei skirtas sprendimas (BI), apjungiantis duomenis iš visų Bonus
komponenčių, o esant poreikiui ir iš įmonėje naudojamos ERP
▪ Iš anksto užsibrėžtų tikslų (etatų, kaštų ir kt.) bei rodiklių (KPI) įgyvendinimo ataskaitų
rengimui;
▪ Faktinio darbo užmokesčio atitikimo įmonėje taikomai atlygio sistemai (Hay, Mercer)
palyginimui;
▪ Ataskaitų valdymui rinkinys, skirtas atkreipti dėmesį į verslo augimo galimybes bei
išryškinti personalo pokyčius Jūsų įmonėje ir, žinoma, ataskaitos SODRAI, VMI, Statistikai;
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BENDROS SPRENDIMO GALIMYBĖS
▪ Patogios Bonus bendrosios sistemos galimybės
▪ Užtikrina visą darbuotojo gyvavimo ciklą įmonėje.
▪ Apimti visus personalo veiklos procesus įmonėje: personalas, atlygis, darbo laikas, procesai ir
komunikacija.
▪ Pasiekiama esant bet kurioje pasaulio vietoje.
▪ Galimybė darbuotojams naudotis darbuotojų portalu.
▪ Duomenų paieška pagal bet kurį atrankos kriterijų.
▪ Skaitmenizuotas procesų valdymo mechanizmas su daugiau nei kelių lygių tvirtinimu.
▪ 26 dimensijų taikymas atlygio skaidymui ir duomenų analizei.
▪ Darbuotojų veiklos vertinimas, apklausų valdymas, bei testavimas.
▪ Darbo laikas pagal darbo zonas /projektus/objektus//darbo sritis iki darbuotojo lygio.
▪ Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokymas, atestacijos.
▪ Šiuolaikiška architektūra leidžia ypač greitai atlikti didelių įmonių darbo užmokesčio skaičiavimus
(MultiThreading realizacija).
▪ Atvira priskaitymų/atskaitymu matrica leidžianti adaptuoti pagal įmonės veiklą ir atlygio
sistemą
▪ Darbo užmokesčio valdymas tiek etatiniams, valandiniam ar pagal išdirbį ir pan.
▪ Modernus darbo laiko valdymas, pagal darbo zonas, projektus, objektus ir pan.
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BENDROS SPRENDIMO GALIMYBĖS
▪ Patogios Bonus bendrosios sistemos galimybės
▪ Darbų saugos valdymas. Medicininė apžiūra. Kenksmingi faktoriai. Priminimai apie pabaigą.
Išduoti daiktai. Nelaimingų atsitikimų fiksavimas.
▪ Darbuotojų veiklos vertinimo modulis.
▪ Personalo partneriai. Personalo partnerio veiklos planavimas ir rezultatų fiksavimas.
▪ Suderintas su LR įstatymais, nuolatos atnaujinamas ir pritaikomas jiems.
▪ Vadovo ir darbuotojo savitarna su procesais.
▪ Darbuotojų „on boarding“ procesas - privalomos susipažinti tvarkos
▪ Darbo laiko ir grafikų valdymas, skirtingi laiko apskaitos metodai
▪ Komandiruočių valdymas ir verslo kortelių apskaita (galimybė integruotis su ERP)
▪ Prognozės priemonės išlaidų planavimui bet kurią mėnesio dieną
▪ Atlygio planavimo biudžeto modulis pagal etatus, planuojamus etatus ir pan.
▪ Premijų/Paskatinimų valdymo modulis
▪ Dovanų, prizų, pajamų natūra, dienpinigių ir kitų pajamų rūšių apskaita ir valdymas
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PAPILDOMOS SPRENDIMO GALIMYBĖS
▪ Bonus galimybės pagal įmonių veiklos sritis
▪ Darbo laikas pagal darbo zonas /projektus/objektus//darbo sritis iki darbuotojo lygio.

▪ Dokumentų saugojimas darbuotojo kortelėje ar integracija su DVS sistemomis
▪ Automatizuotas priminimų siuntimas prieš atostogas ar kitus įvykius.
▪ Srautinis/Masinis darbo sąlygų keitimas. Srautinis/Masinis atlyginimų kėlimas.
Srautinis/Masinis dokumentų formavimas
▪ Telefoninių pokalbių, kuro suvartojimo importas. Limitų prie darbuotojų valdymas ir
atskaitymai.
▪ Saugių atsikaitymo lapelių siuntimas arba atsiskaitymo informacija Savitarnoje
▪ Vienetinio darbo užmokesčio valdymo galimybės.
▪ Pensijų proc. importas iš SODROS
▪ Vykdomųjų raštų valdymas.
▪ BDAR priemonės duomenų nuasmeninimui ir duomenų naikinimui
▪ Automatizuotos atostogų nurašymo priemonės
▪ Daugiakalbiškumas sistemos vartotojams
▪ Kelių įmonių valdymas vienoje duomenų bazėje
▪ Duomenų valdymas (suvedimas ir analizė) remiantis 26 dimensijomis
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PAPILDOMOS SPRENDIMO GALIMYBĖS
▪ Bonus galimybės pagal įmonių veiklos sritis - Duomenų perdavimas ir integracijos
▪
▪
▪
▪
▪

Duomenų perdavimas į ERP pagal dimensijas ar jų rinkinius
Dienpinigių, išlaidų gavimas iš ERP ir perdavimas į ERP
Apsikeitimas duomenimis su praėjimo kontrolės sistemomis
Apsikeitimas duomenimis su SODRA, Bankais, VMI
Integracija su trečiomis šalimis (pvz.; informacijos gavimas iš kavos aparatų, mobilių
operatorių, kuro sistemų, sekimo sistemų, vairuotojų laiko ir pan.)
▪ Integracijos su vidinėmis sistemomis, intranetu, dokumentų valdymo sistemomis ir pan.
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KONTO – finansų valdymo modulis
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KONTO apskaita:
▪

KONTO naudos:
▪ Lengvai pasiekiama esant bet kurioje pasaulio vietoje.
▪ Apima visas standartizuotos buhalterijos dalis (Didžioji knyga, pirkimai,
pardavimai, atsargos/sandėlis, ilgalaikis turtas, atsiskaitymai, kasa/bankas ir t.t.)
▪ Lengvai pritaikoma bet kuriai veiklos sričiai (nuo paslaugų iki gamybos)
▪ Didelis ir patogus verslo valdymui dimensijų/raktų/kaštų centrų pasirinkimas.
Daugiau kaip 26 lengvai pervadinamos dimensijos, kurios leis naudoti požymius
visoje sistemoje, o vėliau gauti analitines ataskaitas reikiamais pjūviais. Jūsų
patogumui sukurti ir dimensijų pildymo automatiniai mechanizmai – kasdieninio
darbo palengvinimui.
▪ Turinti papildomas galimybes vesti ir kontroliuoti įmonės ar projekto biudžetą,
matyti plano ar fakto palyginimus ir pan.
▪ Turinti galimybes planuoti projektų apskaitą, matyti darbų pasidalinimą,
darbuotojų užimtumą, laiko (Ganto) kreives.
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KONTO apskaita:
▪

KONTO naudos:
▪ Leidžia vesti kelių įmonių apskaita vienoje sistemoje, gauti konsoliduotas
ataskaitas, o bendrą modulio valdymą atlikti bendrai.
▪ Visiškai suderintas su LR įstatymais, nuolatos atnaujinamas ir pritaikomas jiems.
▪ Pilnai audituojama. Sistemoje sukurtas audito mechanizmas leidžiantis sekti, laiku
informacijos pasikeitimus, darbuotojų veiksmus ar sistemos sutrikimus.
▪ Sukurta remiantis Microsoft technologijomis, todėl sukurtas ypač patogus būdas
ataskaitų ir informacijos gavimui, patogiam pasirinktų duomenų eksportui ar
perdavimui ir trečių šalių sistemas
▪ Tai vieningos Labbis 4 PRO sistemos dalis todėl duomenų mainai tarp dokumentų
valdymo modulio ir darbo užmokesčio modulio ypač patogus. Galimas duomenų
perdavimas remiantis visomis sistemos dimensijomis.
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Logas – Dokumentų valdymo
sistema

40

DVS naudos
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▪ Ataskaitų sudarymo galimybės.
▪ Sukurtos Labbis 4.PRO standartizuotos ataskaitos
▪ Savarankiškai kuriamos Labbis 4.PRO vartotojo ataskaitos.
▪ Savarankiškai kuriamos grafinės vartotojų ataskaitos.
▪ Greitos informacinės ataskaitos sistemos languose.
▪ Sukurtos ataskaitų eksporto galimybės.

▪ Konsoliduotos ataskaitos kai vedama kelių įmonių informacija.
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Kiti privalumai
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Naudos diegiant sprendimą:
Įmonei
▪ Didėja efektyvumas ir spartėja sprendimai
▪

Skaitmenizuoti procesai.

▪

Skaitmenizuoti duomenys.

▪

Vientisa duomenų aibė.

▪

Nenutrūkstama ir atsema veikla atostogaujant/ susirgus/ išvykus.

▪ Taupomas laikas ir kitos išlaidos
▪

Skaitmenizuoti procesai taupo darbuotojų laiką

▪

Nereikalaujami papildomi darbuotojai duomenų suvedimui ir analizei

▪

Taupomi kaštai skirtingų sistemų palaikymui.

▪

Mažėja veiklos rizika ir tikimybė prarasti svarbius duomenis (ne tik kasdieninėje veikloje,
bet ir keičiantis darbuotojams);.

▪ Įgyjamas konkurencinis pranašumas
▪

Greičiau priimami sprendimai.

▪

Greičiau pasiekiami duomenys.

▪ Duomenų saugumas
▪

Atitinkamiems vartotojams ribojama prieiga prie atitinkamų dokumentų, sistemos sričių ar
vykstančių procesų
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Vadovui
▪ Didėja efektyvumas ir spartėja sprendimai
▪

Galima naudotis keliaujant (pasiekti dokumentus, stebėti užduočių vykdymą, paleisti
norimus procesus nebūnant darbo vietoje)

▪

Patogios galimybės paprasčiau ir greičiau tvirtinti/inicijuoti užduotis

▪

Patogu sukurti norimas ataskaitas analizei atlikti bei eksportuoti jas į norimą formatą

Darbuotojams
▪ Patogesnis darbų planavimas ir informacijos gavimas
▪

Sistema panaikins galimybę pamiršti, pamesti informaciją

▪

Sistemoje rodoma konkrečiam darbuotojui aktuali informacija

▪

Paprasta stebėti aktualių procesų eigą

▪

Sistema primins el. pranešimų aktualius darbus ar suplanuotas užduotis (algų
skaičiavimas, atostogos ir pan.).

▪

Gerėja vidinė komunikacija

▪

Greitėja darbuotojams aktualios informacijos gavimas.
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Technologiniai privalumai:
▪ Modernumas
▪

Kuriamas remiantis šiuolaikinėmis sistemų kūrimo tendencijomis.

▪

Kuriamas naudojant moderniausias .net technologijas. Užtikrintas palaikymas.

▪

Kuriamas remiantis vieningais ergonomikos standartais. Vienini valdymo elementai. Vieninga logika.

▪

Kuriamas lanksčių parametrų pagalba, kurie leidžia taupyti sekančiuose sistemos naudojimo etapuose
kuomet keičiasi verslo poreikiai ar plečiama veiklos sritis.

▪ Realizuota 3 – jų lygių architektūros pagrindu;
▪

Patogiai sprendžiami greitaveikos klausimai.

▪

Lanksčiai diegiama bet kokios infrastruktūroje (SaaS, Cloud, On Premise).

▪

Sukurtos sistemos greitaveikos stebėsenos priemonės;

▪ Sukurta .net technologijos pagrindu;
▪

Modernios priemonės leidžiančios greitai ir efektyviai atlikti sistemos modernizavimą ir pritaikymą įmonės
veiklai

▪

Šiuolaikinės ir palaikomos technologijos užtikrina sistemos tęstinumą ir palaikymą.

▪ Vartotojų prisijungimas prie sistemos „Smart Client“ pagrindu
▪

Nereikia RDP, maži administravimo kaštai

▪

Maži reikalavimai vartotojų darbo vietoms. Mažinami kaštai darbo vietų priežiūrai ir keitimui.

▪ Naujinimas atliekamas tik serveryje;
▪

Mažinami kaštai kadangi nereikia atlikti naujinimų darbo vietose.

▪

Mažinami kaštai kadangi nereikia vertinti kiekvienos darbo vietos pajėgumo dirbi su naujesne versija
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▪ Saugumas;
▪ Visapusiškas įvykių atsekamumas iki įrašo lygio.
▪ Vartotojų autentifikacija naudojant Active Directory
▪ Nėra atvirų prieigų prie sistemos
▪ Kiekvienas iš 3-jų lygių apsaugotas SSL priemonėmis
▪ Kiekvienas kreipinys tarp sistemos lygių yra pasirašomas
▪ Prisijungimas prie sistemos atliekamas naudojant SSL
▪ Periodiškai atliekamas OWASP testavimas ir tobulinimas pagal rekomendacijas

▪ Periodiškai atliekama MS .net saugumo rekomendacijų peržiūra ir adaptavimas sistemoje
▪ Sistemų testavimas atliekamas bankų, audito kompanijų ir pan. IT saugos ekspertų

▪ Teisių valdymas ir administravimas;
▪ Teisės valdomos rolių pagrindu.
▪ Neribojamas rolių ir teisių skaičius.
▪ Teisės kuriamos pagal org. Struktūrą (įmonės, padaliniai, sub-padaliniai, pareigos, darbuotojai).
▪ Teisės suteikia galimybė apriboti modulių, funkcijų, duomenų pasiekiamumą.
▪ Teisės ribojamos iki lauko lygio.

▪ Modulinės struktūros sprendimas;
▪

Užtikrinta vidinė modulių integracija.

▪

Užtikrinamas vieno įrašo principas.

▪

Suteikiama galimybe plėsti sistemos licencijas naujais moduliais (Logas, Konto, Help Desk, Bilingas,
Paslaugų valdymas, Turto valdymas su RFID, analitika ir t.t.)
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▪ Valdymas;
▪ Valdymo elementai kuriami naudojantis ergonomikos bei UI/UX rekomendacijomis
▪ Modulinės struktūros sistema.
▪ Duomenys vedami vieną kartą.
▪ Sistemoje atviros importo ir eksporto galimybės.
▪ Sistemoje sukurta DESIGN funkcija leidžianti be programavimo savarankiškai modifikuoti sistemos
langus.
▪ Duomenų analizės priemonės (3 tipų ataskaitų gavimo galimybės).
▪ Sukurto galimybės valdyti kelias įmones.

▪ Analizė, konsolidavimas ir valdymas;
▪ Sukurtos patogios duomenų analizės priemonės (duomenų analitika)

▪ Sukurtos galimybės valdyti kelias įmones vieno duomenų bazėje.
▪ Sukurto galimybės atlikti kelių įmonių bendrą duomenų analizę
▪ Sukurto priemonės vartotojams suteikti teises valdyti kelias įmones

▪ Integrali sistema
▪

Šiuolaikinės sistemos priemonės leidžia gauti ar siųsti suderintos struktūros duomenis tarp skirtingų
sistemų (kai integruojama su trečiųjų šalių sistemomis) naudojantis SOA priemonėmis.

▪

Vientisa sistema Labbis 4.PRO valdoma vieno įrašo principu. Vidinės integracijos tarp sistemos modulių
KONTO, BONUS, LOGAS nereikalingos
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Palaikymas, priežiūra, vystymas
▪ Palaikymas
▪

Garantuoja naujausios versijos pateikimą.

▪

Garantuoja versijos pritaikytos LR įstatymams gavimą

▪

Garantuoja specializuotai sukurtų sprendimų palaikymą.

▪

Užtikrinamas modulių suderinamumas.

▪

Užtikrinamas vientisas technologinis palaikymas.

▪ Priežiūra, konsultavimas
▪

Paslaugų teikimas remiantis SLA

▪

Pasiekiama ekspertų komanda aukštos kompetencijos klausimams spręsti

▪

Teikiamas platus paslaugų spektras pagal priežiūros paslaugų katalogą

▪

Priežiūros teikimas tiek įmonės KEY vartotojams, tiek kitiems sistemos vartotojams

▪

Užklausų fiksavimas Help Desk sistemoje

▪ Sistemos plėtra naudojimo metu:
▪

Taupymas dėl vidinių integracijų. Nereikalinga integracija su kitomis sistemomis (išskyrus
būtinas).

▪

Modernus sprendimas valdomas parametrais, ne visuomet reikia programavimo
priemonių

▪

Modernus sprendimas leidžiantis savarankiškai (be programavimo) atlikti keitimus
sistemoje.

▪

Turima daugiau kaip 28 m. ir 3000 vnt. diegimų patirtis leis dalintis diegimo, plėtros
patirtimis.

