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Įvadas

Informacinės sistemos šiuolaikinėms įmonėms 
būtinos nuo pat įmonės įkūrimo (Harris, 2004; Kyte, 
2004; Rudzkiene, 2007). Pirmiausia sukuriamas 
elektroninis paštas, po to – finansų apskaitos ir kiti 
moduliai. Įmonei plečiant veiklą bei augant atsiranda 
vis naujų poreikių ir jiems tenkinti pasitelkiamos vis 
kitos kompiuterinės sistemos, pagal jų tinkamumą 
problemoms spręsti (Deksnys, 2003). Tačiau didžiau-
sią įtaką renkantis sistemas turi programinės įrangos 
kaina. Tik labai nedaug firmų gali naudotis pasaulinio 
lygio sistemomis (SAP, Oracle), pateikiančiomis 
darnius sprendimus įvairioms veiklos problemoms 
kompleksiškai spręsti. Smulkiojo ir vidutinio vers-
lo (SVV) įmonės jų tiesiog neįperka. Jos paprastai 
naudojasi daugeliu sistemų, skirtingoms funkcijoms 
pasirinkdamos vis kito gamintojo modulius.

Taip per keletą metų įmonėje įdiegiama nemažai 
tarpusavyje nesuderintų sistemų, informacija jose 
yra dubliuojama, darbo našumas mažėja (VB, 2003; 
Dziugas, 2003). Be to didėja klaidų tikimybė, nes 
skirtingose sistemose informacija apie tą patį objektą 
ar subjektą yra skirtinga.

Kiekvienai įmonei, nelygu jos veikla, svar-
bu valdyti procesus: pardavimo, pirkimo, projektų, 
paslaugų, personalo, kanceliarijos, sutarčių ir kt. Jie 
turi būti valdomi greitai, patogiai, logiškai, kad būtų 
patenkinti įmonės darbuotojai ir klientai, augtų pro-
duktyvumas bei pelnas, būtų sąlygos darbuotojams 
tobulėti. Tai ypač aktualu įmonėms, kurios įdiegusios 
ar planuoja diegti ISO 9001:2000 standarto reikala-
vimus atitinkančią kokybės vadybos sistemą.

Remiantis inormacinių technologijų (toliau – IT) 
sektoriaus plėtros tendencijų Lietuvoje ir kitose šalyse 
analize (Infobalt-1, 2004; Infobalt-2, 2004; PMMC, 
2004; Starkeviciute, 2007) autorių patirtimi IT sri-
tyje bei atliktais rinkos tyrimais, buvo išanalizuoti 
automatizuotų organizacinių procesų valdymo sistemų 
vidutinėms ir mažoms verslo įmonėms reikalavimai, 
esama paadėtis. Tyrimo tikslas – pateikti konkrečias 
reikalavimų tenkinimo rekomendacijas. Gautus rezul-
tatus tikslinga naudoti atliekant tolesnius taikomuosi-
us mokslinius tyrimus ir kuriant programinės įrangos 
produktus – organizacinių procesų valdymo sistemas.

2.  Verslo įmonių veiklos analizės  
 metodai ir prielaidos

Analizuojant proceso veiksnius buvo identifi-
kuoti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse dažniau-
siai naudojami veiklos valdymo sistemų moduliai, 
išanalizuoti jų pagrindiniai trūkumai, kuriuos paša-
linus jų valdomi veiklos procesai būtų daug efekty-

viau ir tiksliau vykdomi. Analizuoti ir neidentifikuoti 
veiklos procesai. Juos automatizavus padidėtų orga-
nizacijos darbų efektyvumas, konkurencingumas, 
sumažėtų veiklos išlaidos. Atliekant tyrimą buvo 
apklausti verslo valdymo sistemų konsultantai ir 
diegėjai (20 asmenų iš UAB „Alna Software“, UAB 
„Alna Business Solutions“, „MicroLink Latvia“ 
(Latvija), UAB „Koris“, „DSI Data“ (Danija)), taip 
pat informacijos valdymo sistemų gamintojai, kon-
sultantai ir diegėjai: 27 asmenys iš UAB „Alna“, 
UAB „DocLogix“, UAB „MicroLink Lietuva“ (da-
bar „Sekasoft“), „MicroLink Latvia“ (dabar Lattel-
com Technologies), „MicroLink A/S“ (Estija), UAB 
„Koris“, UAB „Algoritmų sistemos“, „DSI Data“ 
(Danija); galiausiai veiklos procesų konsultantai (5 
asmenys iš UAB „Alna“, UAB „ASI Consulting 
Baltic“). Analizei naudota medžiaga, gauta iš Gar-
tner Group ir jos organizuotų renginių, rinkos anali-
zės Danijoje ir Vokietijoje, kurias atliko konsultantų 
įmonės „interim2000 GmbH“ (Vokietija) bei „MCG 
A/S“ (Danija) (Gartner, 2004; Eito, 2003; Genovese, 
2004; Kearney, 2002; SD, 2004; PMMC, 2004). Taip 
pat panaudoti viešai prieinami Lietuvos, ES ir pasau-
lio IT rinkos tyrimų rezultatai.

Tiriamo proceso galutinis rezultatas turėtų būti 
darnus skirtingų organizacinių procesų valdymas, 
pagrindiniai veiksniai, skatinantys įdiegti veiklos 
procesus automatizuojančias sistemas (Juozapavi-
čienė ir kt., p. 24) .

Įmonės, įsidiegusios šį sprendimą, didina savo 
konkurencingumą, efektyviau išnaudoja žmogiškuo-
sius ir finansinius išteklius, greičiau priima verslo 
sprendimus bei efektyviau diegia kokybės valdymo 
procesų palaikymo sistemas ir gali sutaupyti 40–60 
proc. darbuotojų laiko, 20–45 proc. darbo vietų išlai-
kymo išlaidų, o įmonių pajamos padidėja 12–15 
proc. (SD, 2004).

3.  Valdymo sistemos organizacinių   
 sprendimų analitiniai reikalavimai

Organizacinių sprendimų valdymo sistemai ke-
liami šie bendrieji reikalavimai:

• Visi projekto metu sukurti veiklos procesų 
moduliai turi būti tarpusavyje suderinti ir in-
tegruoti.

• Pateikti technologines priemones integruoti 
projekto metu sukurtus veiklos procesų mo-
dulius su trečiųjų šalių sistemomis (tarp jų ir 
verslo valdymo).

• Galimybė užtikrinti sistemos modulių funk-
cionalumą pagal konkretaus kliento reika-
lavimus neatliekant pakeitimų pradiniame 
programos tekste (taip užtikrinant, kad at-
naujinus sistemos versiją klientui nereikėtų 
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 Sistemų integravimas:

Dokumentų susiejimas su verslo valdymo sistemos įrašais ir tų dokumentų 
valdymas iš verslo valdymo sistemos

– – – – – – – – +

Dokumentų susiejimas su klientų informacijos valdymo sistemos įrašais ir tų 
dokumentų valdymas iš klientų informacijos valdymo sistemos

– – – – – – – – +

Dokumentų susiejimas su iš darbo užmokesčio apskaitos sistemos įrašais ir tų 
dokumentų valdymas iš darbo užmokesčio apskaitos sistemos

– + – – – – – – +

Veiklos procesų automatizuotas vykdymas ir valdymas iš verslo valdymo 
sistemos

– – – – + + + – +

Veiklos procesų automatizuotas vykdymas ir valdymas iš klientų informacijos 
valdymo sistemos

– – – – – – – – +

Veiklos procesų automatizuotas vykdymas ir valdymas iš darbo užmokesčio 
apskaitos sistemos

– – – – – – – – +

Galimybė sistemą integruoti su kitomis verslo valdymo sistemomis – – + – + + + + +
Duomenų vientisumo tarp skirtingų sistemų užtikrinimas:

Sistemos vartotojų – – + – + + + + +
Informacijos klasifikatorių – – – – – – – – +
Asmenų ir organizacijų – – – – – – – – +
Organizacijos struktūros – – – – – – – – +

 Veiklos procesų automatizavimas:
Veiklos procesų ruošinių, sudarytų iš daugelio žingsnių, aprašymas ir koregavi-
mas per vartotojo sąsają (nereikalaujant programavimo darbų)

– – – – + – + – +

Veiklos procesų vykdymas tarp keleto kompiuterių sistemų – – – – – – – – +

Veiklos procesų, nesusietų su dokumentais, vykdymas – – – – + + + – +

Skirtingų sistemų objektų susiejimas su užduotimi – + – – + + + – +

Užduoties delegavimas kitiems asmenims – + + + + + + – +
Užduočių klasifikavimas pagal būklę: naujos, vykdomos, atliktos, vėluojančios – + + + + + + + +
Vartotojo informavimas apie naujai jam paskirtas užduotis – + + + + + + + +

 Dokumentų valdymas:
Dokumentų priedų (angl. attachments) versijų sekimas – + – – – – – + +
Galimybė prie vieno dokumento nurodyti daugiau nei vieną priedą – – – – – – – – +
Dokumentą aprašančių atributų (laukų) versijų sekimas – – – – – – – – +
Dokumentą aprašančių formų, sudarytų iš įvairių laukų, sukūrimas ir koregavi-
mas per vartotojo sąsają (nereikalaujant programavimo darbų)

– – – – – – – + +

Dokumentų kūrimas iš ruošinių + – + – + + + + +
Ruošinių rengimo ir versijų kontrolė – – – – + + + – +

1 lentelė. Atributinės analizės rezultatai

mokėti už tai, kad būtų perkelti tik jam atlikti 
pakeitimai į naują programos versiją): pridė-
ti naujus bei pašalinti arba pakeisti esamus 
duomenų laukus, koreguoti duomenų formų 
laukų išsidėstymą, koreguoti sąrašuose vaiz-
duojamos informacijos laukus, tvarką ir iš-
dėstymą.

• Keičiantis veiklos procesams ar poreikiams 
netrikdant sistemos darbo pakeisti: ankstes-
niame punkte išvardytus sistemos parame-
trus, žingsnių seką, rodančią, kaip vykdomi 
veiklos procesai.

• Užtikrinti sistemoje esančių duomenų saugu-
mą.

• Sistema turi būti lanksti, t. y. susieti daugumą 
įmonės veiklos sričių ir būti lengvai adaptuo-
jama joms keičiantis, 

• Turi padėti patogiai padėti atlikti vartoto-
jams pavestas užduotis.

Kuriamos sistemos ir konkurentinių sprendimų 
funkcinės galimybės pateikiamos lentelėje, kuri gau-
ta apibendrinant analizės rezultatus.
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Ruošinių biblioteka + – – – + + + + +
Skirtingi (alternatyvūs) ruošiniai to paties dokumento tipui – – – – – – – – +

 Universalus informacijos valdymo modulis:   
Naujų informacijos saugyklų sukūrimas ir koregavimas per vartotojo sąsają 
(nereikalaujant programavimo darbų)

– – – – – – – + +

Vienoje saugykloje skirtingų formų objektų saugojimas – – – – – – – – +

Ryšių tarp sistemoje saugojamos informacijos sudarymas: –
Vieno objekto susiejimas su kitu objektu – – – – – – – + +
Vieno objekto susiejimas su keliais objektais – – – – – – – – +

Gebėjimas valdyti didelius informacijos kiekius (daugiau nei 100 000 įrašų 
vienoje saugykloje)

– – – – – – – – +

Saugos valdymas – – – – – – – + +
Saugos kiekvieno sistemos objekto valdymas – – – – – – – – +
Saugos mechanizmo išplėtimas naujomis galimybėmis – – – – – – – – +
Sekti visus duomenų pakeitimus sistemoje – – – – – – – – +
Sistemoje saugomos informacijos diskutavimas su kitais sistemos vartotojais – – – – – – – + +
Pranešimų siuntimas apie naujus ar atnaujintus sistemos objektus – – – – – – – + +
Sistemos išplėtimas naujais duomenų tipais – – – – – – – – +

 Parengti naudoti taikomieji informacijos valdymo moduliai:
Pardavimų valdymo – d d d d d d – +
Paslaugų tiekimo valdymo – – d – d d d – +
Projektų dokumentacijos valdymo – – – – – – – d +
Personalo valdymo d d d – d d d – +
Sutarčių valdymo – d d – d d d – +
Pirkimų valdymo – d d – d – d – +
Kokybės palaikymo procesų valdymo – – – – – – – – +
Inovacijų / idėjų valdymo – – – – – – – – +
Kanceliarijos dokumentų valdymas – – – – – – – – +

1 čia pateikiamos Lietuvos gamintojų siūlomų darbo užmokesčio valdymo sistemų funkcinės savybės. Dėl to, kad visų šių sistemų funkcinės 
galimybės yra labai panašios, todėl šiuo detalumo lygmeniu nėra įvardinami konkretūs produktai. 

4. Reikalavimai funkciniams  
 moduliams

Atributinės analizės rezultatai leidžia pateikti 
funkcinių sistemos modulių reikalavimus, vertinant 
ir išskiriant būdingas jų savybes. Tokią analizę pa-
teikti tikslinga kiekvienam moduliui atskirai.

Personalo valdymas. Personalo valdymo po-
sistemei keliami organizaciniai reikalavimai aprū-
pinti: linijinių, matricinių ir projektinių organiza-
cijų valdymą, organizacinės struktūros kūrimą ir 
plėtrą, pareigybių ir jų grupių bei darbų kūrimą ir 
administravimą, pareigybių aprašus ir reikalavimus 
pareigybėms. Pareigybėms keliamų reikalavimų val-
dymas (kompetencijų matrica) kelia reikalavimus: 

kompetencijų ir jų grupių nustatymas bei apibrėži-
mas, reikalaujamų bei esamų įgūdžių palyginimas, 
įgūdžių lygio ir patirties registravimas, įgūdžių trū-
kumo analizė remiantis pareigybių apibūdinimu 
bei įgūdžių įvertinimas ir įgūdžių paieška. Esminė 
darbuotojų informacija turi aprėpti esamą, aktualią 
ir istorinę informaciją apie darbuotojus. Darbuotojų 
atrankos procesas turi apimti proceso administravi-
mą, informacijos saugojimą ir analizę, statistinę at-
rankos proceso analizę, darbuotojų paieškos kanalų 
efektyvumo analizę. Posistemei natūraliai priklauso 
registruoti darbuotojų karjeros planus ir jų vykdymą 
(darbuotojų periodinių interviu administravimą, as-
mens kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų įgijimo 
planus), kursų informacijos administravimą. Kitos 

Naudoti žymėjimai: + – sistema turi funkcines savybes, - – sistema neturi funkcinių savybių, d – sistemos turimos funkcinės savybės 
realizuotos tik iš dalies ir/arba turi didelių trūkumų (jose nėra arba labai ribotos dokumentų valdymo funkcinės galimybės).

2 lentelė. Darbo užmokesčio valdymo sistemų funkcinės savybės
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šų versijų saugojimą, paslaugų galiojimo laikotarpio 
sekimą, bendras paslaugų aprašymų rengimas ko-
mandoje, tipinių paslaugų sutarčių kūrimas iš ruoši-
nių, paslaugų susiejimas su organizaciniais vienetais, 
minimalus programinės įrangos diegimas ir konfigū-
ravimas darbo vietoje. Sistema turi leisti kurti skir-
tingus procesų ruošinius atsakyti į skirtingų tipų ir 
produktų užklausas, visą šį procesą (proceso kūrimo, 
duomenų keitimo ir kaupimo, užklausų integravimo, 
užklausų klasifikavimo, būklės sekimo, laiškų siun-
timo, tvarkymo, konfigūravimo pagal užklausų tipus 
ir prioritetus, kitas panašias operacijas) valdyti auto-
matizuotai. Sistema turi leisti kurti standartines atas-
kaitas bei ataskaitas pagal vartotojų poreikius.

Pirkimų valdymas. Posistemei keliami reika-
lavimai: prekių ir paslaugų tiekėjų kontaktinių duo-
menų valdymas, centralizuotas tiekėjų sąrašas, pir-
kimo paraiškų pildymas, skirtingų paraiškų versijų 
saugojimas, bendras paraiškų rengimas komandoje, 
centralizuota pirkimų paraiškų biblioteka, tipinių 
paraiškų kūrimas iš ruošinių, paraiškų susiejimas su 
tiekėjais, automatinis paraiškų nukreipimas atsakin-
giems asmenims patvirtinti/derinti, paraiškų rūšia-
vimas pagal prekių/paslaugų vertę, minimalus pro-
graminės įrangos diegimas ir/arba konfigūravimas 
darbo vietoje, saugos užtikrinimas: kontrolė, kas gali 
skaityti, keisti, pasirašyti, registruoti pirkimo paraiš-
ką. Ataskaitos: bendra paraiškų suma, paraiškų suma 
pagal skyrius/padalinius, paraiškų suma nurodytam 
laikotarpiui, sistema turi leisti kurti pirkimų proceso 
valdymo procesų šablonus. Sistema turi leisti auto-
matiškai kaupti ir atnaujinti informaciją apie tiekėjų 
siūlymus: siūlomų priekių asortimentą, kainas, pri-
statymo terminus ir kitą informaciją. Sistema turi 
kaupti informaciją apie tiekėjų patikimumą.

Projektų dokumentacijos valdymas. Posiste-
mei keliami reikalavimai: posistemė turi leisti len-
gvai ir greitai (naudojantis vedliu) sukurti projekto 
darbo erdvę – automatiškai sukurti virtualią projekto 
darbo vietą susijusiems dokumentams, specifikaci-
joms, projekto valdymo dokumentacijai (projekto 
planams, susitikimo protokolams ir kt.), sutartims, 
kontaktams, užduotims, rizikoms, korespondencijai, 
pranešimams ir tekstams saugoti bei diskusijoms. 
Posistemė turi automatiškai sudėlioti saugos nusta-
tymus pagal vaidmenis projekte, leisti nurodyti pro-
jekto dydį (sumą), tipą ir numatomą trukmę. Sistema 
turi leisti konfigūruoti, kokie dokumentų rinkiniai 
reikalingi tam tikro dydžio bei tipo projektams. Atsi-
žvelgiant į nurodytą projekto dydį ir tipą sistema turi 
automatiškai parinkti reikiamą dokumentų rinkinį ir 
sukurti juos iš ruošinių. Kurdama dokumentus iš ruo-
šinių sistema turi automatiškai užpildyti juos infor-
macija, gauta iš vedlio (pvz, projekto pavadinimas, 

positemės funkcijos: darbuotojų naudų apskaita ir 
planavimas, darbo sutarčių ir įsakymų rengimas ir 
valdymas, darbuotojų 360o vertinimas (kai darbuo-
tojas vertina pats save ir jį įvertina jo vadovas, jo 
pavaldiniai bei kiti kartu su juo dirbantys kolegos). 
Posistemė turi generuoti ataskaitas: darbuotojo in-
formacija (asmeninė, išsilavinimas, kvalifikacija, 
turimi sertifikatai), organizacinės struktūros žemėla-
pis, laisvos pareigybės ir biudžeto išnaudojimo se-
kimas, potencialių darbuotojų (kandidatų) ataskaita, 
interviu būsenos, darbuotojų paieškos kanalų efek-
tyvumo analizė, darbuotojai pagal pareigybes ir jų 
veiklos analizė, darbuotojų mokymai ir jų analizė, 
darbuotojo darbo įmonėje istorija. Tokios ataskaitos 
padeda atlikti detalią įmonės žmogiškųjų išteklių 
analizę, įvertinti jų potencialą.

Sutarčių valdymas. Posistemei keliami šie 
reikalavimai: partnerių/klientų duomenų valdymas, 
sutarčių biblioteka ir valdymas, rizikų, susijusių su 
sutartimis, valdymas, sutarčių analizė pagal paslau-
gų/produktų tipą, sutarčių skirtingomis kalbomis 
palaikymas, centralizuota sutarčių saugykla, jos val-
dymas ir analizė, saugos užtikrinimas. Sistema turi 
leisti kurti skirtingus procesų ruošinius skirtingų 
tipų sutartims derinti, peržiūrėti, tvirtinti bei kitiems 
veiksmams atlikti. Sistema turi leisti lengvai pasiekti 
visą su konkrečia sutartimi susijusią (susirašinėjimų 
istoriją, susijusių asmenų kontaktinę) informaciją.

Idėjų valdymas. Posistemei keliami šie reika-
lavimai: idėjų registravimas ir vieša diskusija, gali-
mybė apsibrėžti kriterijus, pagal kuriuos vertinama 
idėjos vertė, ekspertinis idėjų vertinimas, bendras 
idėjos įvertinimas, idėjų atrinkimas, asmenų, siūlan-
čių idėjas ir aktyviai dalyvaujančių jų aptarime/verti-
nime, motyvavimas, galimybė viešai skelbti ne visas 
idėjas, idėjų įgyvendinimo būsenos sekimas, idėjų 
filtravimas pagal jų būseną ir populiarumą, idėjos 
gyvavimo ciklo valdymas nuo jos registravimo iki 
įgyvendinimas.

Kanceliarijos dokumentų valdymas. Posiste-
mei keliami reikalavimai: dokumentų valdymas pa-
gal Lietuvoje patvirtintas raštvedybos taisykles, pa-
grindinių Lietuvos institucijų kontaktų bazės, šalių ir 
jų kodų, įmonių klasifikatorių naudojimas įdiegtoje 
sistemoje, dokumentų galiojimo laikotarpio sekimas, 
saugos užtikrinimas. Posistemės funkcionalumas 
turi apimti dokumentų kūrimą iš ruošinių, minimalų 
programinės įrangos diegimą ir/arba konfigūravimą 
darbo vietoje.

Paslaugų tiekimo valdymas. Posistemės funk-
cionalumas turi apimti: paslaugų gavėjų valdymą, 
centralizuotą paslaugų aprašų saugyklą, paslaugų 
aprašų pakeitimų valdymą, skirtingų paslaugų apra-
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projekto vadovas ir kt.). Sistema turi leisti susikurti 
procesų šablonus skirtingo dydžio projektams, turėti 
diskusijų modulį, leidžiantį apsikeisti duomenimis, 
išsaugoti diskusijų turinį, diskusijos dalyvius, laiką. 
Sistema turėtų leisti nurodyti, pagal kokias taisykles 
turėtų būti generuojami projektų kodai.

Pardavimų valdymas. Posistemei keliami rei-
kalavimai: prekių ir paslaugų pirkėjų bei partnerių 
kontaktinių duomenų valdymas, centralizuota pasiū-
lymų saugykla, skirtingų pasiūlymų versijų saugo-
jimas, pasiūlymų rengimas komandoje, kūrimas iš 
ruošinių, susiejimas su pirkėjų kontaktiniais duome-
nimis, pasiūlymų rūšiavimas pagal įvairius kriteri-
jus. Reglamentuotos pardavimo veiklos procedūros, 
minimalus programinės įrangos diegimas ir/arba 
konfigūravimas darbo vietoje, bendravimo su klientu 
eigos sekimas. Saugos užtikrinimas – kontrolė, kas 
gali skaityti, keisti, pasirašyti, registruoti pasiūlymą, 
įvairios ataskaitos – bendra pasiūlymų suma, pasiū-
lymų suma pagal skyrius/padalinius, sutarčių suda-
rymo tikimybė ir kt.

Kokybės palaikymo procesų valdymas. Po-
sistemei keliami šie reikalavimai: centralizuota ISO 
procedūrų ir taisyklių saugykla, centralizuota koky-
bės sistemos reikalaujamų duomenų įrašų saugykla, 
ISO procedūrų ir taisyklių pakeitimų valdymas, skir-
tingų dokumentų versijų, aprašančių kokybės palai-
kymo procesus, saugojimas, galimybė rengti naujas 
kokybės palaikymo procesus aprašančių procedūrų 
(dokumentų) versijas mažoje darbo grupėje ir, jas 
patvirtinus, paskelbimas visai įmonei, ISO proce-
dūrų ir taisyklių galiojimo laikotarpio sekimas. Sau-
gos užtikrinimas – kontrolė, kas gali skaityti, keisti, 
pasirašyti, registruoti dokumentą. ISO procedūrų ir 
taisyklių paieška pagal metaduomenis, pagal doku-
mento turinį, suderinamumas su labiausiai paplitusia 
dokumentų rengimo aplinka (Microsoft Office), mi-
nimalus programinės įrangos diegimas ir/arba konfi-
gūravimas darbo vietoje.

Integracija su verslo valdymo sistemomis. 
Posistemei keliami šie reikalavimai: ją be papildomo 
programavimo darbų turi būti galima integruoti su 
pagrindinėmis apskaitos ir išteklių sistemomis. Atei-
tyje sistemą turi būti nesunku integruoti su kitomis 
verslo valdymo sistemomis. Integruotos sistemos 
turi užtikrinti šių duomenų vientisumą (integralumą) 
tarp sistemų: sistemos vartotojai, informacijos kla-
sifikatoriai, asmenys ir organizacijos, organizacijos 
struktūra. Verslo valdymo sistemos galimybės turi 
būti išplėstos šiuo dokumentų valdymo sistemų funk-
cionalumu – iš verslo valdymo sistemos vartotojo 
sąsajos kurti dokumentus, kurti naujus dokumentus 
iš ruošinių, sekti sukurtų dokumentų versijas ir pa-
keitimus, pateikti centralizuotą dokumentų saugyklą 

verslo valdymo sistemoje saugomai informacijai, iš 
verslo valdymo sistemos sąsajos ieškoti dokumen-
tų valdymo sistemoje saugomus dokumentus pagal 
dokumentų tekstą ir/arba dokumentus aprašančių 
laukų reikšmes, kontroliuoti prieigą prie dokumentų: 
valdyti, kas gali kurti, skaityti, taisyti ir šalinti do-
kumentus, verslo valdymo sistemos galimybės turi 
būti išplėstos šiuo veiklos procesų automatizavimo 
(angl. workflow) sistemų funkcionalumu. Sistema 
turi aprašyti veiklos procesų ruošinius, sudarytus iš 
keleto žingsnių, iš verslo valdymo sistemos vartoto-
jo sąsajos pradėti vykdyti procesą, iš verslo valdymo 
sistemos sąsajos vartotojui pateikti jam paskirtų už-
duočių sąrašą, rodyti naujai paskirtas ir vėluojančias 
užduotis.

Universalus informacijos valdymo modulis. 
Posistemei keliami šie reikalavimai: galimybė siste-
mos administratoriams netrikdant sistemos darbo pa-
pildyti ją naujais moduliais ar pakeisti esamų modulių 
konfigūraciją: susikurti naujus sąrašus informacijai 
saugoti, aprašyti, kokių atributų reikšmės saugomos 
kiekviename iš sąrašų, nurodyti, kokio tipo objektai 
saugomi sąraše, sukurti skirtingas duomenų formas 
informacijai įvesti, bendra vartotojo sąsaja. Be papil-
domo programavimo sistema turi mokėti atlikti šias 
funkcijas su joje saugoma informacija: sukurti, patai-
syti bei pašalinti objektą, valdyti objekto saugą, sek-
ti visus pakeitimus, atvaizduoti sistemoje saugomų 
objektų sąrašą, leisti sistemos vartotojams išreikšti 
savo nuomonę / vesti diskusijas apie kiekvieną siste-
moje saugomą objektą. Kiekvieno sistemos objekto 
saugos kontrolė: galimybė nurodyti, kas gali kurti, 
taisyti ir šalinti konkrečius sistemos objektus, gali-
mybė sekti kiekvieno sistemos objekto pakeitimų 
eigą, galimybė prenumeruoti pranešimus apie naujų 
sistemos objektų sukūrimą ar esamų pakeitimus, ga-
limybė tos pačios rūšies, bet skirtingo tipo objektams 
turėti skirtingas atvaizdavimo formas su skirtingais 
aprašomaisiais laukais, galimybė viename modulyje 
saugoti skirtingų formų objektus, galimybė susieti 
sistemos objektus tarpusavyje naudojant šiuos są-
ryšius: vienas su vienu, vienas su daug. Galimybė 
susieti objektus su dokumentais, alimybė apdoroti 
daugiau kaip 100 000 objektų viename sąraše. Sis-
tema privalo be papildomo programavimo apdoroti 
šiuos duomenų tipus: sistema turi būti atvira ir leisti 
panaudojus papildomus programavimo įrankius pra-
plėsti sistemą naujomis galimybėmis: pridėti naujus 
duomenų tipus, keisti esamų duomenų tipų veikimą/
jų atvaizdavimą, atlikti naujus veiksmus su sistemos 
objektais, išplėsti/pakeisti esamą informacijos sau-
gos mechanizmą.

Veiklos procesų automatizavimo modulis. Po-
sistemei keliami šie reikalavimai: sistema turi leisti 
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kurti procesų šablonus veiklos procesams realizuoti, 
redaguoti sukurtus procesus, atmesti proceso žings-
nį, leisti priskirti kitam asmeniui proceso žingsnį, 
kurti pavienes užduotis – atskiriems sistemos varto-
tojams ar vartotojų grupėms. Sistema turi leisti vyk-
dyti procesus: susijusius su dokumentais, susijusius 
su išoriniuose (bet su šiuo moduliu integruotuose) 
produktuose saugomais objektais (pvz., verslo val-
dymo sistemose saugoma informacija), nesusiju-
sius su jokios sistemos objektais. Sistema turi leisti 
greitai ir patogiai matyti visą su užduotimi susijusią 
informaciją (dokumentai, komentarai, koresponden-
cija ir kt.). Sistema turi leisti lanksčiai nustatyti pri-
žiūrėtojų ir prižiūrimųjų ryšius tarp sistemos varto-
tojų, lengvai suprantama forma pateikti informaciją 
apie konkretaus asmens arba jo pavaldinių užduočių 
statusus, turi rodyti informaciją apie nevykdomas, 
vėluojančias ir vykdomas laiku užduotis, turi turėti 
standartines ataskaitas, leidžiančias matyti,kiek vi-
dutiniškai trunka atlikti užduotį, koks vidutinis vėla-
vimas, kiek vėluojančių užduočių. Sistema turi leisti 
kurti ataskaitas pagal vartotojų poreikius, turėti ypač 
paprastą ir lengvai valdomą grafinę vartotojo sąsają. 
Vartotojui pritrūkus funkcionalumo, sistema turi su-
rinkti informaciją ir pateikti reikiamus valdymo įran-
kius bei aprašą kaip naudotis jais, kad būtų pasiektas 
reikiamas efektas, turi galėti siųsti pranešimus varto-
tojui apie jam naujai paskirtas ar vėluojamas atlikti 
užduotis.

5. Galimas sprendimas ir jo analizė

Remiantis analizės rezultatais galima įmonėms, 
dar neturinčioms tam tikrų veiklos procesus automa-
tizuojančių sprendimų, pasiūlyti nebrangius, pagal 
jų poreikius greitai adaptuojamus sprendimus. Ku-
riamą sprendimą sudarytų šie moduliai:

• Atviras procesų vykdymo ir užduočių pa-
skirstymo modulis.

• Universalus informacijos valdymo modulis.
• Universalus duomenų integravimo modulis.
• Navision integravimo modulis.
• Grandis integravimo modulis.
• Darbo užmokesčio apskaitos sistemos inte-

gravimo modulis.
• Taikomieji informacijos valdymo sprendimų 

moduliai (pardavimų valdymas, personalo 
valdymas, kokybės palaikymo procesų val-
dymas, sutarčių valdymas, kanceliarijos do-
kumentų valdymas, paslaugų tiekimo valdy-
mas, pirkimų valdymas, inovacijų valdymas, 
projektų dokumentacijos valdymas).

Sistemą būtų nesunku papildyti integravimo su 
kitais produktais moduliais bei pridėti naujus taiko-

muosius informacijos valdymo modulius. Iškeltiems 
uždaviniams įgyvendinti suplanuoti darbai suskirs-
tyti į šias pagrindines grupes:

• Procesų valdymo modulio kūrimas. Šis 
modulis suteiks galimybę aprašyti ir vykdy-
ti visus įmonės veiklos procesus, sudarytus 
iš atskirų užduočių, kurioms atlikti gali būti 
naudojamos skirtingos kompiuterinės siste-
mos: tiek dokumentų valdymo, tiek veiklos 
procesų automatizavimo modulis (pvz., pir-
kimų valdymo, paslaugų tiekimo valdymo), 
tiek kitų gamintojų tiekiamos IT sistemos 
(pvz., klientų apskaitos valdymo, darbo už-
mokesčio valdymo).

• Universalus informacijos valdymo modu-
lio kūrimas. Šis modulis suteiks galimybę 
nenaudojant programavimo įrankių greitai ir 
nebrangiai sukurti įvairios paskirties veiklos 
procesų automatizavimo sprendimus. Šie 
sprendimai pasižymės šiomis savybėmis: 1) 
juos galima įdiegti netrikdant visos sistemos 
darbo, 2) juos galima greitai ir nebrangiai 
adaptuoti konkretaus kliento poreikiams ne-
keičiant šių programų modulių pagrindo.

• Veiklos procesų automatizavimo modulių 
kūrimas (paslaugų tiekimo valdymas, ko-
kybės procesų valdymas, sutarčių valdymas, 
pirkimų valdymas, projektų dokumentacijos 
valdymas, idėjų valdymas, pardavimų val-
dymas, kanceliarijos dokumentų valdymas, 
personalo valdymas). Šie moduliai bus ku-
riami pagal universalų informacijos modulį, 
todėl juos bus galima nesunkiai adaptuoti 
konkretaus kliento poreikiams.

• Universalus sistemų integravimo modulio 
kūrimas. Šis modulis pateiks atvirą progra-
minę sąsają, kurią naudodami kitų kompiu-
terinių produktų gamintojai galės integruoti 
savo kuriamas sistemas su dokumentų val-
dymo ir anksčiau minėtais moduliais, taip iš-
plėsdami savo sistemų galimybes naujomis 
funkcijomis.

• Integravimo modulių kūrimas (apskaitos 
valdymo sistemos Navision, klientų infor-
macijos valdymo sistemos Grandis ir Al-
nos darbo užmokesčio valdymo sistemos 
integravimo moduliai). Šie moduliai, nau-
dodami universalaus sistemų integravimo 
modulio programinę sąsają, sujungs įmonėje 
naudojamas sistemas į visumą, leidžiančią 
darniai  vykdyti veiklos procesus ir pateiks 
unifikuotą įrankį dokumentams kurti ir val-
dyti minėtose taikomosiose sistemose.
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Išvados

Atliekant analizę išnagrinėta verslo valdymo sis-
temų struktūra ir funkcijos, be to, suformuluoti rei-
kalavimai, kuriuos patenkinus sistemų valdomi vei-
klos procesai būtų daug efektyviau ir tiksliau vyk-
domi. Atskleistos šias sistemas diegiančių IT įmonių 
problemos, kurias išsprendus padidėtų įmonių darbo 
našumas ir konkurencingumas. Siūlomi turėtų šį tei-
giamą poveikį:

o suformuluotų analizės metu reikalavimų ten-
kinimas ir jų panaudojimas kuriant ir diegiant 
įmonės organizacinio valdymo sistemas gali 
prisidėtų prie įmonių konkurencingumo di-
dinimo, jie gali būti platinami Lietuvoje ir 
kitose pasaulio šalyse,

o laikantis išvardytų reikalavimų valdymo 
sistemoms, būtų didinamas smulkiojo ir vi-
dutinio verslo įmonių konkurencingumas, 
efektyviau panaudojant žmogiškuosius ir fi-
nansinius išteklius, greičiau priimant verslo 
sprendimus bei efektyviau diegiant kokybės 
valdymo procesų palaikymo sistemas,

o teikiant universalaus sistemų integravimo 
modulio programinės sąsajos aprašą kaip 
viešai prieinamą tretiesiems asmenims būtų 
suteikiama galimybė integruoti savo gami-
namas sistemas pagal šiuos reikalavimus, 
taip išplečiant produktų teikiamas funkcines 
galimybes ir padidinant jų vertę bei paklau-
są.
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The selection and implementation of an automated system into business processes for SME leads to the problem 
of decision, evaluation and reliability of the system. In order to solve such problems adequate applied research is 
required, along with software analysis. Reliable, integrated, flexible and open management system for different orga-
nizational processes is an indispensable condition for the growth for the enterprise’s competitiveness.

The article presents the principles and aspects of requirements analysis, coming from organizational processes 
and leading to potencial decisions. Apart from dealing with the factors expressing the reliability of chosen decisions, 
it also estimates IT enterprises efforts of such system integration. It considers the information technology system 
requirements for four possible decision options considered: a) a universal system developed from scratch, b) an exis-
ting system which is improved by adding some minor add-ons, c) a system best suitable only for a specific company, 
d) a platform suitable for development and integration of flexible and adjustable components, covering all aspects of 
SME activities. The analysis of the organizational management systems‘ functionality of components requirements 
strongly favours to the decision of design of a platform suitable for the development and integration of flexible and 
adjustable components.
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