
Užsakymų valdymo sistema
Sistema skirta įmonėms gaunančioms daug užsakymų, kuriuos reikia 
apskaityti ir valdyti. Sistemos pagalba yra automatizuojamas užsakymų 
surinkimo, priskyrimo ir vykdymo procesas. Integracija su trečių šalių 
informacinėmis sistemomis, automatinis būklių pasikeitimas ir 
informavimas apie užsakymo vykdymo eigą – neįkainojama vertė jūsų 
personalui ir klientams. Jūsų procesai bus matomi, aiškūs ir skaidrūs.

Sistemos teikiama nauda
• Mažesnės sąnaudos.

• Skaidrūs ir aiškūs procesai.

• Padidėjęs užsakymų priėmimo ir vykdymo greitis.

• Mažesnė klaidų tikimybė.

• Didesnė pridėtinė vertė klientams.

IT sprendimai
aCoobe yra tarptautinė informacinių 
technologijų ir inovacijų bendrovė 
kurianti individualias programinės 
įrangos sistemas Lietuvos, Europos ir JAV 
užsakovams. IT sprendimais padedame 
išspręsti problemas su kuriomis susiduria 
verslas, optimizuoti procesus, taupyti 
kaštus.

Klientai apie mus
„Anksčiau teko dirbti su kitomis IT 

sprendimus kuriančiomis kompanijomis, 
tačiau jos visuomet pačios buvo 
užsiėmusios savo procesais. aCoobe tiksliai 
įvykdo visas užduotis. Pasakyta – padaryta.“

Andrius Balkūnas
Direktorius, LEX SYSTEM GmbH
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Sistemos galimybės
1 Užsakymų registravimas. Sistemoje lengvai registruosite klientų 

užsakymus. Užsakymus gali registruoti tiek patys klientai, prisijungę 
prie sistemos, tiek jūsų įmonės klientų aptarnavimo specialistai (ar 
partneriai). Sistemoje esantys ruošiniai palengvins užsakymo kūrimo 
procesą.

2 Automatinis užsakymų priėmimas iš klientų sistemų per EDI arba 
kitus standartus. Tiekiant prekes didiesiems prekybos centrams 
visus užsakymus gausite elektroniniu būdu, kurie automatiškai bus 
importuojami į užsakymų valdymo sistemą.

3 Surinktų užsakymų konsolidavimas. Gauti užsakymai gali būti 
konsoliduojami pagal įvairius parametrus (tiekėjas, adresas, data ir 
kt.). Konsolidavus užsakymus juos galima perduoti tiekėjams, 
trečioms šalims ar vykdymui.

4 Užsakymų vykdymas. Darbuotojai gali peržiūrėti gautus 
užsakymus ir juos patvirtinti arba atmesti. Patvirtinti užsakymai gali 
būti priskiriami atsakingiems darbuotojams, kurie gauna 
suformuotus “užsakymo lapus” arba perduodami į kitas sistemas 
tolimesniam užsakymų apdorojimui (SMS žinutės, išmaniųjų telefonų 
programos ar kitos informacinės sistemos).
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Klientai apie mus
Jau keturi metai kaip aCoobe įdiegė ir 
prižiūri Žalia Giria užsakymų valdymo 
sistemą. Šių specialistų žinios ir patirtis 
kuriant ir diegiant IT sprendimus stipriai 
įtakojo tai kaip dabar dirbame. aCoobe ir 
toliau mus stebina naujais pasiūlymais ir 
idėjomis kaip judėti į priekį.“

Saulius Jasilionis
Vandens padalinio logistikos vadovas, 
UAB "GELSVA"

Sistemos galimybės

5 Užsakymų būsenos. Sistemoje darbuotojai ir klientai gali stebėti 
užsakymo vykdymo būseną. Sistemos standartinės būsenos: naujas, 
patvirtintas, atmestas, svarbus, įvykdytas, neįvykdytas ir kiti.

6 Pranešimai. Sistema gali automatiškai informuoti darbuotojus ir 
klientus elektroniniu paštu ar SMS žinute apie užsakymo būsenas, 
problemas ir pan.

7 Sąskaitų išrašymas / atvaizdavimas. Sistemos pagalba 
automatiškai gali būti išrašomos PVM sąskaitos faktūros ir kreditinės 
sąskaitos klientams ir tiekėjams. Suformuotos sąskaitos elektroniniu 
būdu išsiunčiamos klientams ar atvaizduojamos užsakymų valdymo 
sistemoje.

8 Skolų kontrolė. Užsakymų valdymo sistema integruojama su jūsų 
naudojama apskaitos sistema (Microsoft Dynamics NAV, AX, Scala ir 
pan.), nustatant klientų prieigos teises. Jei klietai nėra pilnai atsiskaitę 
už anksčiau suteiktas paslaugas ar yra viršytas jiems suteiktas kredito 
limitas – jų teisė pateikti naujus užsakymus yra ribojama. 
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