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

VERTYBĖS
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.



Efektyvesnis valdymas, 

kokybiški procesai

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:

Duomenų ir informacijos 

konfidencialumas

Kokybiškos paslaugos 

ir patenkinti klientai

IS kūrimas prasideda 

nuo modeliavimo

Mes įgyvendiname 

visus projektus

Darbo optimizavimas ir 

kokybės užtikrinimas

IS valdymo ir audito

srities profesionalai

Teisėto kompiuterinnio 

įsibrovėlio sertifikacija



VERTINAME 
ILGALAIKĘ 
PARTNERYSTĘ
su patyrusiomis kompanijomis Lietuvoje ir užsienyje



46 %
VIEŠASIS

SEKTORIUS

54 %
VERSLO

SEKTORIUS

46 %
Paslaugos

20 %
Gamyba

17 %
Prekyba

17 %
Kiti sektoriai

MUMIS PASITIKI
daugiau nei 1600 įmonių.

Tarp 200 Lietuvos didžiausių įmonių - 40 LABBIS klientai. 



SĖKMĖS ISTORIJOS -
mūsų įgyvendinti projektai

Personalo valdymas Procesai ir dokumentai Finansų valdymas

Labbis SaaS Veiklos analitika Portalai, El. paslaugos



KURIAME:
LABBIS4.PRO - daugiau nei ERP. Tai vieningas sistemų rinkinys, leidžiantis 

suprasti ir efektyvinti procesus, gauti savalaikes įžvalgas ir priimti taiklius 

sprendimus

Finansų

valdymas ir

apskaita

Darbo

užmokestis

Biudžeto

valdymas

Personalo

ir laiko

valdymas

Investicijų

ir kontraktų

valdymas

Paslaugų

administravimas

Turto

valdymas
Gamybos valdymas

Turinio

valdymas

Ryšiai su

klientais

Procesai ir

dokumentai

Veiklo

ataskaitos, 

sutartys



SPRENDIMAI VEIKLOS
SRITIMS
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Integruoti, atviri, funkcionaliai 
išbaigti sprendimai lengvai 
pritaikomi jūsų veiklos 
aplinkai.

Procesų ir 

dokumentų 

valdymas

(DMS)

Sąskaitų 

valdymas

(Billing)

Įmonės 

veiklos 

valdymas 

(ERP)

Turto

valdymas

(EAM)

Verslo

valdymo

įžvalga

(EPM)

Žmogiškojo 

kapitalo 

valdymas

(HCM)

Planavimas/

Biudžeta-

vimas

Sutarčių

valdymas

Paslaugų 

valdymas

Priežiūros 

paslaugų 

valdymas 

(MMS)

Ryšiai

su klientais

(CRM)

Projektų 

valdymas



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

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

- pasirenkamas tinkamiausią paslaugų lygis 
(SLA)

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

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

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

Techninis palaikymas

- versijos kuriamos naudojant naujausius 
technologinius sprendimus;

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

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

- planuotai teikiame naujo arba patobulinto 
sistemos funkcionalumo paketus;

- 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.



Labbis4.PRO - atvira sistema. 

Pasitelkiant naujausias 

technologijas, garantuojama 

sklandi ir saugi sąsaja su išorės 

sistemomis, automatizuotai 

keičiantis duomenimis, failais ar 

dokumentais.

INTEGRUOJAMA
su partnerių ar klientų sistemomis ir portalais

Komerciniai 

bankai

SEPA

Gateway

Lietuvos

paštas

Partnerių

sistemos,

portalai

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

Nešiojami, delniniai,

planšetiniai kompiuteriai

GIS įranga

Brūkšninių kodų skaitytuvai

RFID skaitytuvai ir spausdintuvai

QR kodai

NFC žymės

Spausdintuvai, skeneriai, 

kita technika
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BILLING – abonentų teikiamų paslaugų 
apskaita ir apmokėjimų automatizavimas
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BILLING FUNKCIONALUMAS

Abonentų valdymo procesų modulis

Abonentų informacijos valdymas;

Sutarčių informacijos valdymas; 

Priskaitymų už einamas ir papildomas 
paslaugas valdymas;

Periodiniai skaičiavimai pagal sutartis, tarifinę 
informaciją, suteiktas paslaugas;  

Sąskaitų generavimas ir pateikimas; 

Sąskaitų apmokėjimų kontrolė; 

Abonentų sąskaitos balanso kontrolė

Skolų valdymas, priminimai apie skolas, skolų 
analizė; 

Skolų išieškojimai, teisminiai procesai, bylos;
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BILLING periodo ciklas
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BILLING periodo metu atliekami veiksmai
1. Periodo atidarymas

• Atidarius periodą leidžiamos operacijos šiame periode.

2. Informacijos koregavimas.

• Problemų aiškinimasis, informacijos rinkimas

• Abonentų kortelių vedimas, koregavimas.

3. Priskaitymai.

• Tiekėjų sąskaitų, skaitiklių ir kitų pirminių duomenų importas ir įvedimas; priskaitymų 
vykdymas.

4. Apmokėjimų importas.  

• Apmokėjimų failų importas.

5. Mokėjimų peržvalga.

• Neidentifikuotų mokėjimų peržvalga ir papildomos importas.

• Abonento bazinių duomenų keitimas (mokėtojo kodas)

• Tikrinimas.

6. Ataskaitų rengimas

• Priskaitymų ir apmokėjimų sudengimas. Sąskaitų dokumentų formavimas.

7. Spausdinimas

• Sąskaitų bei priminimų spausdinimas, failų spaustuvėms paruošimas.

8. Periodo uždarymas
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BILLING pagrindiniai sistemos panaudojimai
• Įvesti parodymus

Klasifikatorių, pirminių duomenų, skaitiklių parodymų, priskaitymų importas ir rankinis įvedimas.

• Importuoti

Pašalinti / anuliuoti importuotus duomenis. Veiksmų seka importuojant duomenis.

• Priskaityti už paslaugas

Pritaikyti numatytus priskaitymo algoritmus ir suformuoti sąskaitų dokumentus.

• Įvesti apmokėjimus

Apmokėjimų failų importas. Apmokėjimo operacijų rankinis įvedimas.

• Tvarkyti neidentifikuotus apmokėjimus

Dėl apmokėjimų duomenyse kliento pateiktos informacijos netikslumų bei kai kurių įmokų 
surinkimo taškų klaidų atsiranda neidentifikuotų (pasiklydusių) apmokėjimų. Veiksmai su 
neidentifikuotais mokėjimais:

• po apmokėjimo duomenų importo ataskaitos dėl neidentifikuotų mokėjimų pateikimas;

• išaiškintų neidentifikuotų mokėjimų pakartotinis importas;

• pakartotinai importuotų mokėjimų šalinimas iš neidentifikuotų mokėjimų ataskaitos.
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BILLING pagrindiniai sistemos panaudojimai

• Padengti apmokėjimus

Naudojamos trys įplaukų užskaitymo metodikos:

• Detalizuotam įmokų rinkimui pagal paslaugų buhalterines sąskaitas;

• Priimant įmokas bendra suma, išdalinant bendrą sumą pagal paslaugų buhalterines sąskaitas;

• Priimant įmokas bendra suma, dengiant paslaugų skolas pagal buhalterinių sąskaitų prioritetus.

• Apskaityti skolas

Skolų valdymo funkcijos:

• Filtravimas pagal sumas, pradelstą laikotarpį, skolininko statusą (požymį), statuso priskyrimo laikotarpį.

• Priminimų, pretenzijų ir pan. dokumentų formavimas, bei galimybė keisti tekstą.

• Galimybė priskirti nurodytus požymius.

• Apmokėjimų analitika.

• Vykdyti išieškojimo procesą

Viena iš skolų valdymo funkcijų bus vykdyti skolų išieškojimo procesą ir fiksuoti sistemoje 
veiksmus.
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BILLING pagrindiniai sistemos panaudojimai
• Formuoti sąskaitas

Lapelių (sąskaitų) spausdinimas. Spausdinimo būdai:

• Duomenų eksportas trečioms šalims

• Generavimas programoje, atliekant spausdinimo darbus vietoje

• Sąskaitų-faktūrų spausdinimas. PVM sąskaitų registras.

• Sąskaitoms faktūroms kuriamas PVM sąskaitų registras. Registro požymiai: eiliškumas, nesikartojantys 
sąskaitų faktūrų numeriai.

• Pagal „Skolininkų uždelsimo suvestinę “ generuojami priminimų lapeliai. Galimybė filtruoti pagal uždelsimo 
intervalus, pradelstas sumas, požymius (įmonė, kita).

• Eksportuoti

Galimybė eksportuoti  suminius priskaitymų, įplaukų, likučių, išankstinių apmokėjimų duomenis 
pagal požymį, paslaugas, padalinius.

• Administruoti vartotojus ir teises

Apibrėžti sistemos naudotojų teisių rinkinius – roles, bei priskirti jas konkretiems vartotojams.
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BILLING skaitikliai
• Skaitiklis

Skaitiklis – paslaugos suvartojimo apskaitos prietaisas. Skaitiklių skaičius nėra ribojamas.

• Skaitiklių hierarchija

Nurodomas prieš tai stovintis prietaisas,  iš kurio parodymų atimamas šio prietaiso parodymų skirtumas.

• Paslauga

Paslaugų skaičius nėra ribojamas. Paslaugomis gali būti:

1. Daugiabučių namų administravimas;

2. Inžinerinės įrangos priežiūra;

3. Konstrukcijų priežiūra;

4. Valymo paslaugos;

5. Elektra;

6. Karštas / šaltas vanduo;

7. Kita.

• Tarifas

Tarifas yra paslaugų kainų sąrašas (paslaugų kainynas).

• Paslaugos šablonas

Paslaugos šablonas aprašo paslaugą priskaitymo operacijoje, nurodant kad paslauga bus 
priskaitoma remiantis:

• skaitiklio parodymai;

• pagal normas.
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BILLING priskaitymai už paslaugas

• Priskaitymo operacija

Priskaitymo operacija yra sąskaitos eilutės abonentui prototipas. Pagal tipą operacija gali būti:

1. Norminė – priskaitoma pagal normas ir rodiklius, aprašytus objekte;

2. Pagal skaitiklį – priskaitoma pagal nurodytą skaitiklį;

3. Kiekinė – priskaitoma pagal konkretų paslaugos kiekį;

4. Suminė – priskaitoma konkreti suma už paslaugą.

5. Apmokėjimo – skirta mokėjimams suvesti.

• Priskaitymo dokumentas

Priskaitymo dokumentas yra paslaugų pardavimo vartotojui dokumentas, kuris formuojamas 
priskaitymo operacijų pagrindu. Iš priskaitymo operacijos dokumento eilutė paveldi visus 
rodiklius, objektą, paslaugas. 

Priskaitymo dokumentas spausdinamas ir pateikiamas vartotojui kaip sąskaita apmokėjimui. 
Priskaitymo dokumentai eksportuojami.
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BILLING įplaukų užskaitymas

• Skolos

Sistema abonentų skolas sumiškai apskaito likučių pavidale, kiekvienam periodui pagal paslaugų 
buhalterines sąskaitas.

• Apmokėjimo dokumentas

Apmokėjimo už paslaugas dokumentas, tai abonento reakcija į jam išstatytą sąskaitą.
Dokumentai į sistemą importuojami iš tekstinių failų ir gali būti įvedami į Sistemą rankiniu būdu.

• Apmokėjimų importas iš failų

Įplaukos gali būti importuojami numatytais tekstinių failų formatais iš bet tokių

šaltinių.

• Bankai

Sąsajoms su bankais yra failų importai ir eksportai (tarpiniai failai, kurie gali būti 
automatizuojami arba ne).



VIENINGAS SPRENDIMAS
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Organizuotas 
duomenų mainų 

sprendimas

Skaidrumas

Informacijos 
atsekamumas

Išgryninta veikla

Aiški 
atsakomybė



26

BILLING – Labbis 4 abonentų valdymo modulis
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NUSTEBSITE, kiek gali Labbis 4PRO




