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ECM4WORK
Išskirtinai dirbdami su SharePoint technologija ir
veiklos procesų perkėlimu į elektroninę erdvę esame
sukūrę tam tikrą informacijos ir turinio architektūros
viziją kurios pagrindu bandome pažinti įmonę. Kitame
puslapyje pateikta konceptuali schema, kurios principu
aukštame lygyje suformuojame Intraneto viziją ir
parenkame tinkamiausias technologines funkcijas
norimiems tikslams pasiekti.

ECM4WORK – tai funkcijų, modulių ar paruoštų sprendimų visuma leidžianti naudotis parengtais
ar lengviau kurti sprendimus SharePoint technologijoje. ECM4WORK sukurtas funkcijas apjungę į
modulius, o galiausiai į posistemius, sukuriame vieningą aplinką įmonės darbuotojams dirbti
bendrais principais, dalintis vieningais įgūdžiais ir žiniomis. 

01 Pirmiausia išgryninama
informacijos ir turinio vizija
organizacijoje. 02 Toliau identifikuojami ir

priskiriami ECM4WORK
moduliai.



Informacijos ir turinio vizija
organizacijoje

Informacija Vizija



ECM4WORK
moduliai

Moduliai Priskyrimas



ECM4WORK.
INTRANET GO!

apibrėžiame informacijos ir turinio blokus,
nustatome projekto tikslines auditorijas,
sukonstruojame naršymo schemas,
pateikiame įrankius įmonės socialiniam
bendravimui,
perduodame žinias ir patirtį.

INTRANET GO! tai SharePoint Online platformai
skirtų priedų (angl. Add-ins) rinkinys, kuris nuolatos
naujinamas ir papildomas tam, kad Jūsų
INTRANETAS būtų šiuolaikiškas ir funkcionalus!
Projekto metu: 01

Priedai: naujienų karuselė, darbuotojo informacija ir kontaktai, darbuotojų pasikeitimai,
darbo sukaktys, rekvizitai, gimtadieniai, žinutė, D.U.K., žinių bazė, trumpi klausimai,
infografija, grafikai, nuorodos, kalendoriaus navigatorius, padėkok kolegai.

Pagal gerąsias praktikas suprojektuojame ir
sukonfigūruojame globalią, koncentratorių (angl.
hubs) ir svetainės navigaciją.

02
Dirbdami kartu perteiksime sukauptą patirtį turiniui
rengti, supažindinsime su Microsoft 365 teikiamomis
paslaugomis naudingomis Intraneto kūrimui.



ECM4WORK
Įgyvendindami jūsų projektą, išnaudojame standartinį SharePoint paketą 
 ir papildome pagal jūsų įmonės individualius poreikius. Žemiau pateikiame
daugiau detalių apie papildinius ir projekto įgyvendinimą.

Personalo
prašymai
Modulis skirtas

darbuotojų prašymų
valdymui elektroninėje

erdvėje. Darbuotojas gali
sukurti ir pateikti įvairių

tipų prašymus, derinti su
kolegomis ir atlikti daug

kitų funkcijų.

Dokumentai
Modulis skirtas

gaunamų, siunčiamų ir
vidinių dokumentų

valdymui: registrų ir bylų
aprašų, metaduomenų ir

saugumo lygių
valdymas, dokumentų

registravimas ir
klasifikavimas, kt.

funkcijos.

Priežiūra, SLA
Palaikymo, incidentų

sprendimo,
modifikacijų,

supervartotojų
konsultavimo

paslaugos. Tam
užtikrinti Tiekėjas
paskiria priežiūros

administratorių.

Pilnas paketas
Jei užsakomi darbai

visa apimtimi, taikomas
mažesnis pasalugų

įgyvendinimo
valandinis įkainis.



Saulėtekio slėnio SIC paslaugos

Supažindinti įmones su inovatyvių
skaitmeninių sprendimų privalumais bei
įgyvendinimo galimybėmis,
Stiprinti turimas skaitmeninimo kompetencijas
bei gerinti infrastruktūrą,
Plėsti bendradarbystės ryšius.

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų
parkas subūrė Inovacijų grupę, ir kartu su
devyniomis skaitmenines inovacijas
kuriančiomis organizacijomis 2020 m.
gruodžio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą
„Saulėtekio slėnio skaitmeninių inovacijų
centro veiklos ir paslaugų plėtra“. Projekto
metu bus siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:

SSSIC gali pasiūlyti iš viso virš 40 inovacijų
paramos ir skaitmeninių inovacijų paslaugų.
Įmonės pasinaudojusios SSSIC paslaugomis
turi galimybę pasinaudodamos de minimis
valstybės pagalba atgauti iki 50 % lėšų.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos
regioninės plėtros fondų lėšomis pagal
priemonės „Skaitmeniniai inovacijų centrai“
kvietimą Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01.
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